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Sammanfattning 

 
Titel: Ledning av implementering av ett nytt arbetssystem 

Seminariedatum: 2015-06-04 

Ämne/kurs: Examensarbete magisternivå, 30 hp 

Författare: Nadja Kohmareh & Jenny Raappana 

Handledare: Besrat Tesfaye & Yohanan Stryjan 

Examinator: Erik Borg 

Nyckelord: ParaGå, Ledning av implementering, Påtvingat beslut, Principal-Agent, 

Förändringsmotstånd 

Syfte: Syftet är att med hjälp av fallet Stockholms stads hemtjänst analysera hur ledningen på 

utförarnivå implementerar ett påtvingat arbetssystem. 

Metod: Studien är kvalitativ där avsikten med studien är att beskriva och analysera respondenternas 

tankar och upplevelser kring implementeringen av arbetssystemet. Som forskningsstrategi har en 

fallstudiemetod använts. Den huvudsakliga datakällan är åtta intervjuer med chefer på olika 

utförarenheter i Stockholms stad 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska ansats utgörs av Principal-agent teorin, teorier om 

förändringsmotstånd och förändringsledning samt teorier om implementering av ny teknologi 

Empiri: Studien tar sin grund i att Stockholms stad infört ett nytt rapporteringssystem i hemtjänsten år 

2014, något som har mött mycket motstånd av vårdbiträden. Detta har lagt press på ledningen på 

utförarnivå som lett implementeringsarbetet i utförarenheterna. Genom åtta stycken intervjuer med 

chefer från olika utförarenheter har ledningens roll och ansvar av implementeringsarbetet uppskattats 

samt ledningens hantering av motstånd diskuterats. 

Resultat: Studien har resulterat i en utvärdering av ledningsarbetet som till största delen påverkat 

utfallet av införandet av ParaGå i hemtjänsten. Ledningen har haft en stor roll i införandet av det nya 

arbetssättet och har genom anpassad kommunikation och positiv inställning kunnat påverka 

vårdbiträdens motstånd. 
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1. Inledning 
 

Inledningsvis ges en termbeskrivning av ord som studiens fall vidrör. Därefter följer en 

bakgrund av varför Stockholms stads hemtjänst har infört ett nytt arbetssystem och vad det 

nya systemet innebär. Bakgrunden behandlar även vårdbiträdens motstånd mot det nya 

systemet och olika fackföreningars synpunkter. Bakgrunden leder till en problemdiskussion 

som sedan mynnar ut i en problemformulering. Problemformuleringen leder till studiens syfte 

som ska uppnås med hjälp av de givna frågeställningarna. 

 

1.1 Definitioner 

Nedan redovisas de termer som används genomgående i denna studie. Beskrivningen av 

termerna ska underlätta läsandet samt förståelsen för ämnet.  

 

Term Beskrivning 

Stockholms stad Stockholms kommun. En kommun inom Stockholms län.  

Äldreförvaltningen Samordnar och utvecklar äldreomsorgen och äldreboendet i 
Stockholms stad 

Äldrenämnden Nämnd inom äldreförvaltningen som gör beslutsunderlag i strategiska 
vård- och omsorgsfrågor som riktlinjer, äldreplan, äldreboendeplan, 

avgifter m.m. 

Kommunfullmäktige Fastställer mål och riktlinjer för verksamheter inom Stockholms stad. 
Består av de 101 folkvalda ledamöter som utses vart fjärde år vid val 

av riksdag, landsting och kommun. 

Utförarenhet Enhet/företag/organisation som utför hemtjänst. Kommunalt eller 

privat ägt. 

Vårdbiträde Anställd på en utförarenhet som ger vård åt utförarenhetens kunder.  

Brukare Brukaren är vårdtagaren, det vill säga utförarenhetens kund som 

beviljats insatser. 

Besök När en vårdgivare besöker en brukare för att utföra vissa aktiviteter.  

Insats En aktivitet som utförs vid besök, till exempel hemmets skötsel, 
duscha, mata 

Paraplysystemet                   -                                               
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ParaSoL Delsystem i Paraplysystemet 

Arbetsledare Kan vara verksamhetschef/ bistående verksamhetschef/ enhetschef/ 
bistående enhetschef/ gruppchef/ samordnare/ administratör 

Ledningen Grupp av arbetsledare  

Biståndshandläggare Tjänsteman inom kommunen som handlägger ersättningsbeloppen till 
utförarna samt avgiften för brukaren 

Underleverantörer Externt företag som utför insatser istället för utförarenheten, t ex på 
natten eller under helger 

Kringtid Tid som går åt till exempel planering, resor, kötider, dokumentering, 
dvs all tid som inte används till att utföra insatser till brukaren 

 

Tabell 1. Egen komponerad termbeskrivning. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Behovet av ett nytt arbetssystem i hemtjänsten 

Sveriges befolkning blir allt äldre, både medellivslängden och antalet äldre personer har ökat 

(Hemström 2012). Detta medför ett större tryck på äldreomsorgen, framförallt på hemtjänsten 

som i dagsläget tar hand om Sveriges 160 000 över 65-åringar (Socialstyrelsen 2014). Bara 

hemtjänsten inom Stockholms stad gör besök hos mer än 14 000 personer. Stockholms stads 

hemtjänst består av 220 utförarenheter varav 195 är privat ägda och 25 är kommunalt ägda 

(Stockholms stad 2015). I och med att Lagen (SFS 2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 

trädde i kraft år 2009, som ger varje person rätt att välja den utförarenhet som ska utföra dess 

vård- och omsorgstjänst, har de privata utförarenheterna samt konkurrensen bland dem ökat 

(Hjalmarson & Wånell 2013). Regeringens syfte med LOV är att sätta brukaren i fokus, 

förskjuta makten från politikerna till medborgarna, ge ökad valfrihet, skapa förutsättningar för 

att fler utförarenheter ska kunna etablera sig, bidra till en större mångfald bland 

utförarenheterna och på så sätt öka kvalitén på tjänsterna (Hjalmarson & Wånell 2013). Men 

debatten om att privata hemtjänstföretag ska etablera sig i kommunen har förts vid flertalet 

tillfällen i media de senaste åren då många anser att de privata företagen enbart är ute efter att 

tjäna pengar, vilket har ökat misstankar om fusk i hemtjänsten (Skillemar 2014). Stockholms 

Läns Landsting och kommunerna finansierar och prissätter hemtjänsten, dessa tros i och med 

fusket förlora kontrollen över kostnaderna som riskerar att skena iväg (Hjalmarson & Wånell 

2013; Skillemar 2014). Enligt Äldrenämnden har antal utförarenheter varit för många för att 
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man ska kunna genomföra en kvalitativ, ekonomisk och smart planering i hemtjänsten 

(Äldreförvaltningen 2013a). Den allmänna uppfattningen i media är att Stockholms stad inte 

har haft kontroll över den stora mängden företag som existerar. Det finns även en uppfattning 

av att Stockholms stad inte har kontroll på det fusk som utförs av oseriösa utförenheter, och 

att man på grund av detta har varit i behov av ett kontrollsystem (Lorentzon 2014; Hjort 

2014a). 

Med detta som bakgrund genomgick Stockholms stads hemtjänst en stor organisatorisk 

förändring år 2014, som innebar att ett nytt ersättnings- och tidsregistreringssystem, 

arbetssystemet ParaGå, infördes. Systemet går ut på att vårdbiträden med hjälp av en GPS-

utrustad mobiltelefon rapporterar sina arbetsinsatser samt arbetstider hemma hos brukaren. 

Detta görs enligt Äldreförvaltningen i syfte att försäkra att brukaren ges den tid och den vård 

denne är beviljad, för att på så sätt öka kvalitén i hemtjänsten. Beslutet om att införa 

arbetssystemet togs av Kommunfullmäktige och har letts av Äldreförvaltningen. 

Äldreförvaltningen har ansvarat för att utbilda arbetsledarna på utförarenheterna medan 

ledningen på utförarenheterna har ansvarat för att utbilda vårdbiträden och att tillämpa 

systemet på sina enheter (Äldreförvaltningen 2013a).  

 

1.2.2 Arbetssystemet ParaGå  

Arbetssystemet ParaGå ersätter tidigare nivåsystem som tidigare har gällt i Stockholms stad, 

och går ut på att försäkra att kommunen får korrekt återrapportering av de utförda insatserna 

till dess dokumentationssystem (Kungsholmens SDF 2012; Tieto 2012). När beslut om 

hemtjänstinsatser tas beräknar Stockholms stad den tid som brukaren är berättigad. 

Utförarenheten får ersättning för den tid det tar att utföra beställda insatser. Vårdbiträden 

                            ‘   ’     ‘    ’                                     . D  

dokumenterar även de insatser som de har utfört hos brukaren. Alla arbetspass godkänns av 

arbetsledaren på utförarenheten som sedan rapporterar tiden i kommunens 

verksamhetssystem, Paraplysystemet. Tiden för de utförda besöken summeras per brukare, 

beställning och månad. Den sammanlagda tiden ligger till grund för utförarenhetens ersättning 

och brukarens avgift (Äldreförvaltningen 2013b).  

Äldreförvaltningen (2013a) anser att fördelen med arbetssystemet, sett ur brukarens 

perspektiv, är att kvalitén på hemtjänsten höjs. Detta då mer av den beviljade tiden kommer 

att utföras hemma hos brukaren och att man kan göra bättre uppföljningar av den beviljade 
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och utförda tiden. Tidsrapporteringen ska även skapa bättre underlag för beräkning av 

brukarens avgifter. Äldreförvaltningen (2013b) anser att det nya systemet är tydligare för 

utförarenheterna och att det underlättar deras kommunikation med brukarna. Arbetssystemet 

ska ge utförarenheter större möjlighet att bedriva en kvalitativ verksamhet genom att ge mer 

tid åt brukaren samt att kunna bidra med en god arbetsmiljö för vårdbiträden. För Stockholms 

stad medför arbetssystemet en förbättrad kontroll på den ersättning som betalas ut till 

utförarenheten då endast utförd tid ersätts. Stockholms stad har bättre möjligheter att göra 

statistiska uppföljningar av den beviljade respektive utförda tiden, samtidigt som det ger 

underlag för verksamhetsplanering. En ytterligare fördel för Stockholms stad är att man får 

bättre underlag till ekonomi- och verksamhetsuppföljning (Äldreförvaltningen 2013a). 

 

1.2.3 Vårdbiträdens motstånd 

Personalen i hemtjänsten mår allt sämre. Arbetsförhållandena för personalen i hemtjänsten har 

länge varit stressiga. Den höga arbetsbelastningen, de låga lönerna, den knappa tiden och de 

små resurserna anses begränsa vårdbiträdens möjligheter att ge god omsorg. Införandet av 

ParaGå bedöms ha försämrat arbetsförhållandena ytterligare och har medfört mycket 

motstånd (Lorentzon & Zetherlund 2012; Ring 2014).  

 

Fackförbunden har delade åsikter om det nya arbetssystemet. Medlemmar från fackförbundet 

SAC har starkt motstått införandet av systemet, under hösten 2014 införde de bland annat en 

blockad mot systemet (SAC 2014: Hjort 2014b). Fackförbundet Kommunal anser dock att det 

finns fördelar med arbetssystemet då det inte enbart är vårdbiträden som övervakas utan även 

arbetsgivaren. De menar att Stockholms stad med hjälp av arbetssystemet kan försäkra sig om 

att utförarenheterna utför de beviljade insatserna och att de levererar enligt avtal. De anser 

även att arbetssystemet kommer att påvisa och eliminera orimliga  arbetsförhållanden inom 

hemtjänsten (Borg 2015; Apel Röstlund 2014).  

 

Vårdbiträdens motstånd har vid flertalet tillfällen uppmärksammats i massmedia sedan 

systemet togs i bruk. Vårdbiträden har hotat med uppsägning på grund av att de känner sig 

kontrollerade av GPS-övervakningen, och stressade av minuträkningen (Koukkari Mbenga 

2014; Othberg 2014). Andra har visat motstånd på grund av problem med tekniken, 

framförallt äldre vårdbiträden som inte är vana vid att hantera teknik (Asker 2014). 

Vårdbiträden menar att den rapporterade tiden i ett administrativt system som ParaGå inte 



12 
 

säger något om vårdkvalitén. Det kommer inte heller att bota resursbristen, 

underbemanningen och bristen på intern kommunikation, som vårdbiträden anser råda inom 

hemtjänsten (Othberg 2014). Flexibiliteten anses även vara begränsad vid användandet av 

ParaGå då vårdbiträden inte har tid för vårdplanering och organisering. Detta på grund av att 

utförarenheterna endast får ersättning för den tid och de vårdinsatser som utförs hos brukarna 

(Linderoth 2014). Vårdbiträden hävdar att de även uppmanas till att fuska genom att vänta ut 

tid i närheten av brukarens hem i de situationer då brukaren inte vill utnyttja all sin beviljade 

tid (Othberg 2014). Detta gör att utförarenheterna kan begära ersättning för hela den beviljade 

tiden av Stockholms stad(Linderoth 2014). Dessa faktorer har bidragit till att vårdbiträden har 

motsatt sig systemet.  

 

I samband med införandet av arbetssystemet har ett organiserat nätverk startats i form av en 

motståndsgrupp, Hemtjänstupproret (HUR) (2015a). HUR anordnar möten och 

manifestationer för vårdarbetare som vill förändra de arbetsvillkor som råder inom 

hemtjänsten, och kämpar för vad de menar är en mänsklig hemtjänst. HUR (2015b) har även 

startat en egen Facebook-            ”      ”    6 600         . D            å        HUR 

(2015a) är att stoppa övervakningen av vårdbiträden genom att slopa arbetssystemet ParaGå.  

     

1.3 Problemdiskussion 

Enligt Marita Åkersten, biträdande avdelningschef för Äldreförvaltningen, är inte syftet med 

ParaGå att övervaka personalen utan att övervaka att skattepengarna når dess avsedda syfte. 

Hon anser att den bakomliggande orsaken till kritiken av arbetssystemet är det bristfälliga 

ledningsarbetet inom utförarenheterna. Hon menar att chefernas sätt att föra vidare 

information om arbetssystemet till vårdbiträden och deras sätt att tillämpa systemet har varit 

avgörande för vårdbiträdenas mottagande av systemet. Åkerstens åsikter delas även av andra 

ålägger ansvaret på ledningen. De menar att utförarenheterna måste bli bättre på att 

kommunicera arbetssystemets fördelar och bättre på att kommunicera rutinerna kring 

arbetssystemet för att vårdbiträden inte ska känna sig stressade. (Söder 2014) 

Även teorier om förändring och motstånd lägger vikt vid ledarskap och ledning vid införande 

av nya system. Forskaren Gary Yukl (2002) menar att ledning av förändring är det viktigaste 

och svåraste ledarskapsansvaret. För att implementering av en förändring i en organisation ska 

lyckas krävs det att ledaren framförallt förstår orsakerna bakom eventuellt 
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förändringsmotstånd, kan räkna med de olika faserna i förändringsprocessen och har 

förståelse för olika förändringsstrategier. Införandet av arbetssystemet ParaGå har satt stor 

press på ledningen och ledningsarbetet i de olika utförarenheterna bland annat på grund av att 

anställdas motstånd till förändringen har varit stor. Då införandet av arbetssystemet dessutom 

har varit ett politiskt beslut och därmed har blivit påtvingat har ledningen haft ytterligare press 

att förmedla behovet och fördelarna med förändringen. Detta är enligt Yukl (2002) väsentligt 

för att kunna hantera motstånd.  

 

Behovet och fördelarna av en förändring är inte alltid lika stort för alla inblandade aktörer. 

Jensen & Meckling (1976) menar att samspelet mellan de inblandade aktörerna blir 

problematiskt då alla har olika intressen. Stockholms stads behov av ett kontrollsystem i syfte 

att öka ekonomisk effektivitet möter inte vårdbiträdens behov av en trygg och stressfri 

arbetsmiljö (Danielsson 2014). Detta har lett till starkt motstånd bland vårdbiträden, vilket i 

sin tur har påverkat implementeringsarbetet negativt.  

 

Introduktionen av arbetssystemet har innefattat ny teknologi och därmed nya arbetsmetoder 

för utförarenheterna. Enligt författaren Wolvén (2000) tvingar teknologisk utveckling 

anställda att bli mer anpassningsbara till nya tekniska lösningar. Forskaren Ben-Tzion Karsh 

(2004) menar att ny teknologi har olika effekter på användare och organisationer då det 

förändrar genomförandet av arbetsuppgifter, arbetsfördelningens omfattning, den mängd 

kontroll som organisationerna får samt graden av samordning inom organisationen. Nya 

teknologiska utrustningar är effektiva då de är användbara (förbättrar arbetsprestationen) och 

brukbara (lätta att använda). Men effekten beror även på hur utfö rligt den nya teknologin 

implementeras i organisationen. Införandet av ny teknologi medför ofta starkt motstånd bland 

användarna och kan därmed vara ett hinder för effektiviteten (Karsh 2004).  

 

Vårdbiträden har länge känt sig kränkta, orättvist behandlade och framförallt inte hörda av 

politikerna (Fahlander 2014; Othberg 2014). Förhållandet mellan beslutsfattarna och 

vårdbiträden är inflammerat. Personalen inom hemtjänsten känner sig ouppskattade av 

politikerna och anser att politikerna ska ta ett större ansvar för äldreomsorgens arbetsmiljö 

och organisation som länge har kännetecknats av bristande arbetsvillkor (Gustafsson 2005; 

Arbetsmiljöverket 2014 ). Ett redan skadat förhållande mellan de som leder och de som 

mottar en förändring kan enligt J.D.Ford, L.W. F        D’A      (2008)                    
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till att en ny förändring kritiseras samt till att motivationen och åtagandet till förändring 

förblir liten. 

 

1.4 Problemformulering 

Utförarnheternas chefer har ansvarat för implementeringen av arbetssystemet. Vårdbiträdens 

motstånd till införandet av arbetssystemet anses bland annat bero på att det har funnits brister 

i ledningsarbetet på utförarenheterna. Det väcker frågan om hur ledningen på utförarnivå kan 

ha påverkat utfallet av implementeringen då införandet av arbetssystemet har varit påtvingat. 

Författaren och professorn John P. Kotter (2012) menar att personalens upplevelse av en 

förändring påverkas av hur informationen till anställda är utformad. Deras motstånd till en 

förändring kan även påverkas av hur tydligt förändringsarbetet är. När en organisation ska 

genomföra en förändring behöver de hitta ett lämpligt sätt att implementera förändringen på. 

Det är därför intressant att undersöka hur ledningen på utförarnivå har gått tillväga vid 

implementeringen av arbetssystemet ParaGå och vad ledningens roll har varit under 

processen. Vidare är det intressant att undersöka vad ledningen hade kunnat göra annorlunda 

för att minska motståndet. Genom att upptäcka de utmaningar som ledningen har bemött 

under det mycket uppmärksammade fallet ParaGå, och genom att utmärka det motstånd som 

denna typ av förändring medför, kan denna studie bidra med kunskap inom implementering 

av påtvingade arbetssystem.  

 

1.5 Syfte 

Syftet är att med hjälp av fallet Stockholms stads hemtjänst analysera hur ledningen på 

utförarnivå implementerar ett påtvingat arbetssystem.  

 

1.6 Frågeställningar 

 Vilken roll och vilket ansvar har ledningen på utförarnivå haft i 

implementeringsprocessen? 

 Hur har ledningen på utförarnivå kunnat påverka motståndet av införandet av det 

påtvingade arbetssystemet? 
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1.7 Disposition  

I det inledande kapitlet har bakgrunden till studien behandlats samt problemet som i sin tur 

leder till studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 2 redovisar arbetsgången samt de 

metoder och den data som har använts i studien. Här redogörs och kritiseras även studiens 

metod och källor och det förs en diskussion om studiens kvalité. Studien fortsätter med en 

förklaring av systemet i kapitel 3, där både funktionen och införandeprocessen av 

arbetssystemet framförs. I kapitel 4 redovisas de teorier som har gett vägledning vid val av 

den data som har samlats in samt de strategier för analys av data som har tillämpats. Kapitlet 

inleds med en genomgång av tidigare studier kring arbetsledning och förändringsarbete i 

äldreomsorgen samt tidigare studier gällande förändringsmotstånd. Det efterföljs av Principal-

agent teorin som behandlar det komplexa förhållandet mellan uppdragsgivare och 

uppdragstagare, i detta fall förhållandet mellan Stockholms stad och utförareneheterna, samt 

mellan ledningen på utförarnivå och vårdbiträden. Vidare behandlas tre ytterligare teorier; 

 Change management, förändringsmotstånd och implementering av ny teknologi. I kapitel 5 

redovisas den data som har samlats in genom intervjuer med chefer från åtta utförarenheter. I 

kapitel 6 analyseras insamlad data med hjälp av teorierna. Därefter, i kapitel 7, följer en 

diskussion av resultaten och studien avslutas med kapitel 8 där slutsatserna presenteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. Metod 
 

I följande kapitel redogörs studiens forskningsmetod och forskningsstrategi. Den 

datainsamling som har legat till grund för studien samt de studieobjekt som studien har 

baserats på beskrivs även i kapitlet. Utöver detta redogörs den pilotstudie som genomfördes i 

syfte att pröva upplägg och instrument för datainsamlingen. Vidare redogörs de utförda 

intervjuerna som har varit studiens huvudkälla. Kapitlet avslutas med källkritik och 

metodkritik, följt av studiens kvalité, där studiens tillförlitlighet, validitet och reliabilitet 

diskuteras.  

 

2. 1 Forskningsmetod och forskningsstrategi 

Avsikten med studien är att analysera ledning av implementering av ett nytt arbetsssystem, 

vilket har gjorts med hjälp av fallet Stockholms stads hemtjänst. Genom fallet undersöktes hur 

ledningarna i utförarenheterna har arbetat med implementeringen av arbetssystemet ParaGå. 

Studien är kvalitativ och avsikten är att beskriva och analysera respondenternas tankar och 

upplevelser kring implementeringen av arbetssystemet. Val av metod har styrts av 

forskningsfrågan och att det som har undersökts är en specifik situation och specifika 

omständigheter. Enligt Yin (2013) är det under dessa omständigheter mest lämpat att använda 

en kvalitatit metod.  

Då                                               å              “   ”                            

förekomst, har fallstudiemetod använts som forskningsstrategi. En fallstudiemetod har även 

ansetts mest lämpad då direkta observationer av aktuella skeenden och intervjuer med 

personer som har varit med om händelseförloppet har utförts. Studien fokuserar på en 

“       ”                   å                                 ;                       

intervjuer och observationer, vilket enligt Yin (2007) är en av fallstudiemetodens styrkor.  

 

2.2 Datainsamling 

Studien har inletts med en genomgång av flertalet artiklar, dokument, intervjuer och 

kommentarer på olika forum. Utöver detta ställdes allmänna frågor till personer som på olika 

sätt tillhandahållit information om fallet, samt till personer som har upplevt händelseförloppet.  
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Skriftliga källor i form av rapporter, interna- och administrativa dokument, tidningsklipp och 

notiser i massmedia, har använts. Utöver detta har intervjuer genomförts med verksamhets-, 

biträdande verksamhets-, enhets-, och biträdande enhetschefer. Syftet med intervjuerna var att 

få en djupare förståelse för ledningens implementeringsarbete och deras uppfattningar kring 

detta. Under intervjuerna har direkta observationer gjorts genom att respondenternas 

kroppsspråk, uttryck och tonfall har noterats och antecknats. De intryck och uppfattningar 

som har fåtts under intervjuerna har diskuterats mellan oss författare direkt efter intervjuerna.  

 

I samband med bokning av intervjutider skickades ett mail med en förfrågan gällande 

möjligheten att besöka utförarenheterna vid ett tillfälle då vårdbiträdena var samlade, i syfte 

att få kontakt med vårdbiträden. Tre utförarenheter godkände detta och besöken utfördes i 

samband med intervjuerna med respektive chef. Till en början presenterades studiens syfte 

och därefter sågs vårdbiträdenas intresse för delaktighet över. Våra kontaktuppgifter gavs till 

vårdbiträden och information om studien och kontaktuppgifter sattes upp i lokalen.  

 

Resterande chefer svarade antingen att ett sådant besök inte var möjligt, att de själva kontaktar 

vårdbiträden och återkommer med deras kontaktuppgifter eller att cheferna själva väljer 

vårdbiträden som de uppfattar har olika inställningar till processen. Dessa inkluderades inte i 

studien på grund av risken för en vinklad bild. Risken var att cheferna enbart skulle välja 

vårdbiträden vars inställning till arbetssystemet varit positiv.    

 

Telefonintervjuer utfördes med tre vårdbiträden från totalt tre olika utförarenheter. Dessa 

genomfördes enbart i syfte att skapa en bild av olika aspekter som kunde vara relevanta att 

komplettera de övriga intervjuerna med. Intervjuerna har även bidragit till tankar och förslag 

till fortsatta studier. Intervjuerna med vårdbiträdena är således inte underlag till studiens 

slutsatser och är inte inkluderade i studien. För att uppnå ett trovärdigt resultat hade fler 

intervjuer, eller enkäter, behövts. Anledningen till detta är att personer med negativa åsikter 

ofta vill uttrycka sig och risken finns att det enbart är dessa som erbjuder sig att ställa upp på 

intervjuer och resultatet kan därmed bli vinklat.  

 

2.2.1 Dokument 

Stockholms stads egna dokumentstudier studerades i syfte att få bakgrundsinformation till 

införandet av arbetssystemet. Dessa har bidragit till information kring orsaken bakom 



18 
 

införandet, vilka som har legat bakom införandet, hur information gällande införandet har 

kommunicerats till utförarenheterna och när arbetssystemet infördes i samtliga utförarenheter. 

Dokumenten bidrog även med exakta datum, den stegvisa införandeprocessen och det 

utbildningsmaterial som Stockholms stad har använt. De har legat som komplement till 

informationen som cheferna framfört under intervjuerna. Dokumentstudierna har nåtts genom 

Stockholms stads hemsidor och genom Äldreförvaltningen som har skickat dokument via mail 

vid förfrågan. Att få tag i dokumentstudierna har varit problemfritt men att komma i kontakt 

med de som har har haft ansvar för ParaGå i Äldreförvaltningen har varit utmanande. Vid 

studiens inledning försökte ansvariga kontaktas per telefon för att få en helhetsbild av hur 

införandet av ParaGå har skett och för att få information om Äldreförvaltningen syn på 

införandeprocessen. Vi kopplades vidare mellan olika personer som inte hade möjlighet att 

hjälpa till. De ansvariga kunde slutligen hittas i dokumentstudierna men telefonkontakten med 

Äldreförvaltningen förblev då det inte ansågs relevant för studien.   
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2.2.2 Studieobjekt och datainsamlingsenheter  

 

 

Källa: Egenutformad modell. Information från “Så styrs Stockholm”(2011). 

 

Modellen ovan redovisar strukturen för de led som är kopplade till Stockholms stads 

hemtjänst.  Utförarna består av både kommunala- och privata utförarenheter. Varje 

utförarenhet har en ledning och vårdbiträden. Vårdbiträden har daglig kontakt med brukarna 

och utför brukarnas beviljade insatser. Brukarna är kunderna som har blivit beviljade ett visst 

antal timmars hemtjänst (Stockholm Stad 2015). I denna undersökning ligger fokus på det 

rödmarkerade ledet i modellen, det vill säga privata- och kommunala utförarenheter. Dessa 
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                                  “                ”.                                    

verksamhetschefen, enhetschefen, biträdande verksamhetschefen eller biträdande 

enhetschefen i varje utförarenhet.  

  

I Stockholms stad finns det totalt 220 stycken utförarenheter, där 195 stycken är privata och 

25 stycken är kommunala (Stockholm Stad 2015). En del utförare har en och samma 

verksamhets- eller enhetschef för två utförarenheter, varför antal verksamhets- och 

enhetschefer inte är detsamma som antal utförarenheter.  

 

Studieobjektet är Stockholms stads hemtjänst. Datainsamlingsenheterna består på en bredare 

nivå av utförarenheterna och på en smalare nivå av verksamhets-, biträdande verksamhets-, 

enhets-, och biträdande enhetschefer. Cheferna har ansvarat för införandet av arbetssystemet i 

respektive utförarenhet. Personer på olika nivåer i ledningen, det vill säga chefer och 

biträdande chefer,  intervjuades för att inkludera eventuella skillnader bland personer i 

ledningen.  

 

Ett avsiktligt urval gjordes där 117 utförarenheter från olika områden i Stockholms stad 

kontaktades. Vid val av utförarenheter togs hänsyn till de stadsdelsnämnder som 

utförarenheterna tillhör, deras storlek baserat på antal vårdbiträden och om de var 

kommunala- eller privata utförarenheter. Dessa aspekter ansågs täcka eventuella skillnader 

bland utförarenheterna och därmed omfatta de aspekter som har kunnat bidra med motstridig 

information och synpunkter.  Enligt Yin (2011) är detta viktigt vid ett avsiktligt urval för att 

undvika att studien blir vinklad. Även Hedin (1996) menar att det är viktigt att komma åt 

bredden i olika uppfattningar. Alla utförarenheter ansågs förövrigt ha samma förutsättningar 

då alla har blivit tvungna att använda arbetssystemet. De har även haft samma förutsättningar 

gällande den utbildning som Stockholms stad bidragit med samt vidareutbildning till 

vårdbiträden då de har ansvarat för detta själva. Ingen utförarenhet har alltså varit mer 

berättigad än andra. 

 

Av dessa 117 utförarenheter var 16 stycken kommunala och 101 stycken privata. En förfrågan 

om intervju skickades till alla kommunala utförarenheter och till privata utförarenheter med 

varierande antal anställda. Deras kontaktuppgifter uppsöktes genom Stockholms stads 

hemsida och de utförare vars mailuppgifter ej var angivna kontaktades per telefon för att 

sedan få tillgång till deras mailadresser.  
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Av de utförarenheter som var villiga att ställa upp på en intervju utfördes inledningsvis 

intervjuer med tre kommunala utförarenheter och fem privata utförarenheter. Då intervjuerna 

tillslut inte genererade ny information togs beslutet att fler utförarenheter ej behövde 

inkluderas i studien. När intervjuerna genomfördes upptäcktes även att svaren var likvärdiga 

oberoende av de aspekter som först tagits hänsyn till. Av dessa anledningar och det faktum att 

alla utförarenheter i Stockholms stad har ansetts vara likvärdiga, gjordes bedömningen att 

resultatet inte hade blivit annorlunda om andra eller fler utförarenheter hade deltagit i studie n. 

De resterande utförarna som inte har intervjuats har även studerats, och även på detta sätt har 

denna slutsats dragits. 

 

I bilaga 1 redovisas de utförarenheter som har deltagit i studien. 

 

2.2.3 Intervjuer  

Intervjuerna var av semi-strukturerad icke-standardiserad karaktär, vilket innebär att 

intervjuprocesserna har varit flexibela. Respondenterna har därmed haft möjlighet att 

kommentera och lägga till de aspekter som de har ansett är viktiga. På så sätt har viktiga 

aspekter  som eventuellt inte hade framkommit vid en strukturerad standardiserad intervju 

kunnat fångas upp (Bryman & Bell 2005). Trots att respondenterna har haft denna frihet har 

det funnits en kontroll över intervjuerna, främst genom att en intervjuguide, ett manus, har 

följts. Intervjuguiden var kategoriserad utefter frågor som behandlade olika aspekter av 

implementeringsarbetet; införandet av systemet, kommunikation, utbildning, de olika 

aktörernas inställning till arbetssystemet, ledningsarbetet och Stockholms stads arbete med 

införandet. Genom att intervjuguiden följdes kunde även den röda tråden följas, trots att 

frågorna var flexibla och anpassade till den dialog som fördes med respondenten. Frågorna i 

intervjuguiden baserades på de teorier som tidigare hade valts samt på faktorer som har 

ansetts kunna besvara studiens frågeställningar.  

För att respondenterna skulle förstå avsikten med studien informerades de vid inledningen av 

intervjuerna om studiens syfte och bakgrunden till intresset för studien. Vid inledningen av 

intervjuerna blev respondenterna även tillfrågade om huruvida de önskade vara anonyma eller 

inte och de har även blivit erbjudna att få studien skickad till sig. Majoriteten av 

respondenterna valde att vara anonyma. Intervjuerna avslutades med att respondenterna hade 

möjlighet att tillägga information. Efter intervjuerna har kompletterande frågor skickats till 

repsondenterna via mail.  
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Intervjufrågorna berörde både fakta kring implementeringen av arbetssystemet och 

respondenternas arbete och upplevelser kring detta. Intervjuerna bidrog även med information 

om när respektive utförarenhet gick i skarpt läge, vilket är tidpunkten då 

tidsregistreringssystemet togs i bruk på respektive utförarenhet. Respondenterna har på så sätt 

                    ”           ”     har bidragit med väsentlig information.  

 

Sju av intervjuerna var besöksintervjuer och en intervju gjordes per telefon. 

Besöksintervjuerna spelades in och vid telefonintervjun fördes anteckningar på dator. De 

inspelade intervjuerna transkriberades direkt efter intervjuerna i syfte att inte gå miste om 

information. Transkriberingarna var tidskrävande men underlättade även analysen av 

insamlad data. Intervjuerna har skickats till cheferna som har haft möjlighet att rätta till 

eventuella missuppfattningar.  

 

Nedan följer en dokumentation av utförda intervjuer.  

 

Datum och 

tid 

Intervjuform Längd Respondent Plats Utförarenhet 

2015.07.04 

Kl: 13:00 

Personlig 0:23:08 Enhetschef 

”G       

G         ” 

Respondentens 

kontor 

 

2015.03.20 

Kl: 10:00 

Telefon 0:46:04 Enhetschef 

”B     B   ” 

  

2015.04.07 

Kl: 10:00 

Personlig 0:33:34 Verksamhetschef 

Maria Lönnefeldt 

Respondentens 

kontor 

Södermalmskyrkans 

Vård & Omsorg 

2015.03.20 

Kl: 10:00 

Personlig 0:35:53 Enhetschef 

”A      

A        ” 

Respondentens 

kontor 

 

2015:03:25 

Kl: 09:00 

Personlig 1:03:00 Enhetschef 

”             ” 

och 

Bitrrädande 

Respondenternas 

kontor 
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enhetschef 

”K     K      ” 

2015.03.24 

Kl: 08:00 

Personlig 1:17:47 Verksamhetschef 

”             ” 

Respontentens 

kontor 

 

2015.04.08 

Kl: 10:30 

Personlig 0:34:31 Verksamhetschef 

”M    E       ”  

Respondentens 

kontor 

Famntaget Omsorg 

2015.03.30 

Kl: 13:00 

Personlig 0:41:11 Biträdande 

enhetschef  

Cecilia Carlsson 

Respondentens 

kontor 

 

Tabell 2. Dokumentering av utförda intervjuer. De respondenter vars namn är i 

cituationstecken har valt att vara anonyma och heter egentligen något annat. 

2.2.4 Dokumentering 

Genom studiens gång har dokumentation i olika former förts. Dokumentationen under 

intervjuerna har skett så diskret som möjligt genom att inte göra fysiska rörelser som dragit 

till sig uppmärksamhet från respondenterna. Då intervjuerna spelades in kunde mer fokus 

läggas på att lyssna på och läsa av respondenterna, samtidigt som anteckningar förts av de 

aspekter som uppfattats som viktiga. Anteckningar har exempelvis förts för att fånga 

respondenternas uttryck, formuleringar, tonfall och kroppsspråk. Genom att studiens syfte och 

frågeställningar funnits i bakhuvudet under intervjuernas gång har detta varit vägledande i de 

anteckningar som har förts. Anteckningarna har varit till hjälp när data analyserats.  

 

2.3 Pilotstudie 

Enligt Yin (2013) kan pilotstudier användas i syfte att pröva exempelvis upplägg och 

instrument för datainsamling och på så sätt göra planen för datainsamlingen bättre. En 

pilotstudie som bestod av ett studieobjekt utfördes därför innan övriga intervjuer gjordes och 

fungerade som en förberedelse för datainsamlingen. Pilotstudien utfördes även i syfte att testa 

intervjufrågorna och den typ av svar frågorna genererade. Detta för att se om svaren kunde 

analyseras utifrån teorierna. Pilotstudien visade att intervjufrågorna var användbara och att 

uttömmande svar gavs med hjälp av de frågor som ställdes. Det upptäcktes dock att vissa 

frågor gav snarlika svar varpå dessa eliminerades. Pilotstudien gav även en bild av 
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intervjulängd, vilken uppfattades som rimlig och kortades därför ej ned. Detta var även 

användbart då kommande respondenter frågade hur lång tid intervjun kan tänkas ta. Avsikten 

med pilotstudien var även att den eventuellt skulle visa om de antaganden som har funnits har 

varit felaktiga och således ge möjlighet att ersätta de irrelevanta teorierna. Pilotstudien visade 

att teorierna var relevanta och inga ändringar av valda teorier gjordes därefter.  

Trots att studiens urval inte behöver beaktas vid val av pilotstudieobjekt gjordes detta. Vid val 

av pilotfall var strävan att fallet skulle uppfylla de kriterier som definierats i urvalet. Detta då 

resultaten från pilotstudien enligt Yin (2009) kan användas i undersökningen om de visar sig 

vara användbara. Då detta har varit fallet har pilotfallet inkluderats i studien. Studieobjektet 

var enhetschefen Amanda Andersson som är enhetschef för en kommunal enhet. Den 

genomfördes 2015.03.20 kl 10:00 och varade i ca 36 minuter. Det var en personlig intervju 

och hölls på respondentens kontor. Resultaten från pilotstudien presenteras tillsammans med 

övriga intervjuer i kapitel fem. 

 

2.4 Metodkritik  

En brist med den utförda studien är att det kan vara svårt att vetenskapligt generalisera 

resultatet. Den är inte generaliserbar till en population men däremot generaliserbar när det 

gäller teoretiska hypoteser. Den går alltså inte att statistiskt generalisera studien och analytisk 

generalisering har därför använts. Detta har gjorts genom att redan utvecklade teorier har 

använts som mall för att jämföra resultaten från fallstudien.  

Vid de personliga intervjuerna har respondenterna själva valt att intervjuerna skulle ske på 

deras arbetsplatser. Enligt Yin (2009) kan det vara ansträngande för respondenterna att 

intervjuas på deras arbetsplatser och detta kan vara en aspekt som har påverkat 

respondenternas svar, vilket har varit viktigt att ta i akt.  

 

Respondenterna kan även ha påverkas av oss på olika sätt, exempelvis av det intryck som de 

har fått av oss, vårt kroppspråk, tonfall och ordval. För att undvika detta har vi försökt vara så 

neutrala som möjligt genom att ha ett neutralt tonfall och varken visat om vi håller med 

respondenten eller inte. Det har även varit viktigt att inte bekräfta om andra respondenter har 

haft samma upplveleser som den intervjuade.  För att inte dra till oss uppmärksamhet har 

kläder i neutrala färger använts vid intervjuerna. Anteckningar har förts så diskret som möjligt 

för att inte heller detta ska dra till sig uppmärksamhet.  
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Yin (2009) menar att svagheter med intervjuer är att de kan bli vinklade på grund av att 

frågorna är otydligt formulerade. Detta har undvikits genom den utförda pilotstudien som har 

visat att intervjufrågorna har varit lämpliga. Varken under pilotstudien eller under övriga 

intervjuer har respondenterna visat några tecken på att de inte förstår frågorna. En annan 

svaghet med intervjuer är enligt Yin (2009) att respondenterna kan ge svar som är vinklade. 

Respondenters minne av olika händelser kan även försvagas efter en tid, vilket exempelvis 

uppmärksammats när det gäller tidpunkter för utbildningar hos Stockholms stad. Detta har 

stämts av med hjälp av de dokument som funnits tillgängliga.  

 

Utöver information gällande utförarenheterna hade det även varit relevant att beakta chefernas 

utbildningar, erfarenheter och övriga utgångspunkter. Detta då även dessa aspekter kan ha 

påverkat implementeringsarbetet.  

 

2.5 Källkritik 

I de vetenskapliga artiklar och i den litteratur som har använts har författarna varit öppna med 

vilka källor de har använt och redovisat dessa. Detta är enligt Thurén (2013) ett viktigt 

kriterium för tillförlitlighet. Enligt Thurén (2013) bör även den som är vetenskapligt utbildad 

och skriver vetenskapliga artiklar ha tillräckliga kunskaper för att kunna göra kompetenta 

bedömningar av sina källor. De vetenskapliga artiklar och den litteratur som har använts i 

studien anses därför vara tillförlitliga.  

Målet med litteraturen har varit att nå ursprungskällorna då information kan förändras och 

uppfattas annorlunda när den färdas mellan personer. En ytterligare anledning till att de 

vetenskapliga artiklarna och litteraturen har valts är på grund av den kompetens som experter 

inom dessa områden besitter. Att de har kompetens inom och är specialiserade inom området 

ifråga, bidrar till deras tillförlitlighet.  

 

När man ska bedöma en källas tillförlitlighet är det enligt Thurén (2013) även viktigt att 

beakta källans situation. I denna studie har exempelvis dokument från Stockholms stad 

använts. Dessa anses trovärdiga då källan är en etablerad institution och är i en situation där 

de skulle ta skada av att ge felaktiga uppgifter. De måste därför vara noggranna med den 

information som de ger ur. Detsamma gäller enligt Thurén (2013) etablerade forskare, vilket i 

denna studies fall är bland annat Yukl, Kotter, Karsh och Yin.  
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Utöver detta har även artiklar och intervjuer från internetpublicerade tidningar använts. Detta 

framförallt för att få en bild av det motstånd som har funnits samt uttalanden från 

fackföreningar och representanter från andra organisationer. Massmedia har en tendens att 

överdriva och medvetenhet och hänsyn har tagits till detta.  

 

När källorna bearbetades togs hänsyn till att dessa har skapats i andra sammanhang och inte i 

samma syfte som denna studie. Det har därför varit viktigt att tolka det som har skrivits och 

applicera det till den egna studien. Enligt Yin (2009) är detta en styrka hos dokument men han 

menar även att de kan vara vinklade genom att de påverkats av författaren. Den information 

som har använts från dokumenten är sådan information som inte påverkas av författaren, 

exempelvis datum. Mycket av den information som har få tts från dokumenten har stämt 

överens med data från andra källor, och har därför ansetts vara trovärdiga.  

 

Enligt Thurén (2013) finns det skäl att tro på det som sägs om det råder vetenskaplig 

konsensus i frågan. Mycket av det som Kotter (2012) skriver bekräftas av det som Karsh 

(2004) skriver om ledning och teknologi, och anses därför vara tillförlitligt. Detsamma gäller 

vikten av kommunikation som både Kotter (2012) och Baladouni och Bedford (1962) 

diskuterar.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att de intervjuade personerna har ledande positioner. Det kan ha 

varit svårt för dem att medge att de har agerat felaktigt, att de hade kunnat agera annorlunda 

eller att medge sina brister. Det kan även ha varit svårt för dem att uppge att de inte har en 

positiv inställning till systemet och deras svar kan ha varit något förskönade. Detta trots att de 

har haft möjlighet att vara anonyma.  

 

2.6 Studiens kvalité 
 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Studiens arbetsprocess har redovisats noga, vilket enligt Thurén (2013) är ett sätt att stärka 

studiens tillförlitlighet. Studien är även så öppen som möjligt när det gäller de källor och de 

metoder som har använts. Studieobjekten har dokumenterats och det finns en källförteckning i 

slutet av uppsatsen som redovisar för studiens övriga källor, vilket stärker trovärdigheten 
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enligt Thurén (2013). Tillförlitligheten har även stärkts genom de anteckningar som har förts 

under intervjuerna och det faktum att dessa har diskuterats och stämts av mellan oss författare 

efter intervjuerna. Att avstämmningarna och transkriberingarna gjordes direkt efter 

intervjuerna, då de varit färska i minnet, har bidragit till studiens tillförlitlighet. Studien har 

även baserats på både svenska och engelska källor, vilket enligt Thurén (2013) är en faktor 

som bidrar till studiens trovärdighet.  

Studiens validitet har stärkts med hjälp av triangulering, vilket enligt Yin (2013) är ett viktigt 

sätt att öka en studies trovärdighet och tillförlitlighet. Triangulering har gjorts genom att olika 

källor och olika typer av källor har använts för att styrka olika händelser. Utöver avstämning 

mellan olika källor har även konvergens mellan oss författare skett genom avstämningarna 

som har gjorts efter intervjuerna.  

 

Tillförlitligheten har även stärkts genom att intervjuerna har skickats till respondenterna som 

har haft möjlighet att komplettera och/eller korrigera eventuella missförstånd.  

 

2.6.2 Validitet 

Att respondenterna har haft möjlighet att vara anonyma, och att majoriteten har valt att vara 

det, bidrar till svarens trovärdighet. Detta då det inte går att koppla olika svar till 

respondenterna som därför kan tala mer öppet.  

Validiteten har även stärkts genom att studieobjekten har valts baserat på de faktorer som kan 

ha bidragit till eventuella skillnader i ledningarnas implementeringsarbete bland 

utförarenheterna i Stockholms stad. Bedömningen har dock, efter att resterande utförarenheter 

har studerats, gjorts att utförarenheterna är likvärdiga. Genom intervjuerna uppmärksammades 

att liknande svar gavs av cheferna. Baserat på dessa faktorer har bedömning gjorts att andra 

resultat inte hade uppnåtts genom att inkludera andra eller fler utförarenheter. Även detta har 

bidragit till att slutsatserna avspeglar verkligheten.  

 

Det faktum att teorierna har valts baserat på vad som har ansetts vara relevant för studien 

innan datainsamlingen påbörjades kan uppfattas som skevt. Det kan uppfattas som att syftet 

med detta var att bekräfta förutfattade meningar om implementeringsarbetet. De antaganden 

som har funnits har baserats på förberedande utredningar vid inledningen av studien. Med 
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pilotstudien säkerställdes att de valda teorierna var relevanta för studien och att dessa kunde 

användas vid analys av data. Även pilotstudien har därmed bidragit till att stärka validiteten.  

Yin (2009) menar att validiteten kan försvagas om en forskare felaktigt kommer fram till 

orsaken av ett resultat, exempelvis på grund av att det har funnits en tredje faktor som för 

forskaren har varit okänd. För att stärka validiteten har syftet med studien och även målet med 

intervjuerna presenterats för varje respondent via mail och i samband med intervjuerna. Detta 

för att erhålla relevanta svar. Under intervjuerna har följdfrågor ställts och efter intervjuerna 

har kompletterande frågor ställts för att få så exakta svar som möjligt.   

 

Den gjorda studien kan inte generaliseras till andra typer av organisationer där ledningen själv 

har tagit beslut om att införa ett nytt arbetssystem.  

 

2.6.3 Reliabilitet 

För att stärka studiens reliabilitet och för att minimera felen och eventuell bias, har 

forskningsprocessen beskrivits noga. Som tidigare har nämnts har detta bland annat gjorts 

genom att redovisa för de olika källor som har använts, genom att beskriva 

genomförandeprocessen, genom att dokumentera utförda intervjuer samt genom öppenhet 

gällande de handlingar och de tankar som har funnits.  

Ett bra sätt att öka en studies reliabilitet är enligt Yin (2009) att använda ett protokoll som 

bidrar till att studien blir mer rättvis. Ett protokoll utarbetades vid tidigt skede av denna studie 

och har använts som en tankeram. Protokollet har varit vägledande för datainsamlingen och 

har under studiens gång erinrat om vad som faktiskt undersöks. Trots att protokollet har 

funnits har det funnits ett öppet sinne och en öppenhet för andra perspektiv. Detta för att 

protokollet inte skulle påverka möjligheten till ny kunskap, vilket enligt Yin (2009) är en av 

fördelarna med kvalitativ metod. På grund av att situationer, åsikter, respondenter och 

forskare förändras kan det, trots detaljerade förklaringar kring genomförandet, vara svårt att 

uppnå exakt samma resultat vid senare tillfälle.  

 

2.7 Sammanfattning av kapitlet 

Studien är kvalitativ och fallstudiemetod har använts som forskningsstrategi. Studieobjektet är 

Stockholms stads hemtjänst och studien fokuserar på ledningarna i utförarenheterna som 

består av både kommunala- och privata utförarenheter. Datainsamlingen har baserats på 
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dokument, gjorda intervjuer, vetenskapliga artiklar, dokumentering, rapporter samt artiklar 

och intervjuer från tidningar. Åtta intervjuer med verksamhets-, biträdande verksamhets-, 

enhets-, och biträdande enhetschefer har gjorts. Intervjuerna var av semistrukturerad icke 

standardiserad karaktär. 

 

En pilotstudie som bestod av ett studieobjekt utfördes och fungerade som en förberedelse för 

datainsamlingen. Pilotstudien utfördes även i syfte att testa intervjufrågorna och den typ av 

svar frågorna genererade. Detta för att se om svaren kunde analyseras utifrån teorierna, vilket 

visade sig möjligt.  

 

Studiens tillförlitlighet har bland annat stärkts genom att arbetsprocessen har redovisats noga, 

genom triangulering och genom att studieobjekten har dokumenterats. Studiens validitet har 

bland annat stärkts genom att respondenterna har haft möjlighet att vara anonyma och det 

faktum att utförarenheterna i Stockholms stad har bedömts likvärdiga. Ett protokoll som har 

använts under studiens gång har bidragit till att stärka studiens reliabilitet.  
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3. Det nya arbetssystemet 
 

I detta kapitel presenteras det nya arbetssystemet ParaGå. Presentationen behandlar beslutet 

kring införandet av ParaGå, vilka aktörer som har varit delaktiga i införandeprocessen samt 

hur Stockholms stad introducerade arbetssystemet till utförarenheterna. Vidare förklaras hur 

systemet fungerar samt vilken typ av ersättningssystem som Stockholms stads hemtjänst har 

använt tidigare. Det efterföljs av en redogörelse för liknande system som används i andra 

kommuner i Sverige. Kapitlet avslutas med en presentation av en studie om mobila lösningar i 

hemtjänsten som gjordes i uppdrag av Stockholms stad inför beslutet om ett nytt arbetssystem. 

 

3.1 ParaGå 

3.1.1 Beslut om införandet av det nya systemet             

Äldrenämnden lämnade ett förslag till Kommunstyrelsen år 2011 om ett nytt 

ersättningssystem i hemtjänsten (Äldreförvaltningen 2013c). Förslaget medförde att ett nytt 

timbaserat ersättnings- och tidsregistreringssystem infördes i alla Stockholms stads 

utförarenheter. Syftet med detta var enligt Äldreförvaltningen att öka kvaliteten i hemtjänsten. 

Man ansåg även att Stockholms stad skulle få ökad kontroll över hur mycket tid som 

egentligen spenderas hos brukaren och att ersättningen till utförarenheterna endast betalades 

för den tid som utförts. (Äldreförvaltningen 2013a).  

Under våren 2012 fick Äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie av hur detta 

system kunde införas inom Stockholms stads hemtjänst. Detta uppdrag genomfördes av en 

styrgrupp som bestod av representanter från Äldreförvaltningen, Stadsledningskontoret samt 

Norrmalms- och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning (Äldreförvaltningen 2013a). Styrgruppens 

studier medförde i samråd med stadsledningskontorets IT-avdelning och Tieto, som utför IT- 

och produktutvecklingstjänster, en förberedelse för teknikutveckling samt en tids- och 

aktivitetsplan för införandet av det nya ersättningssystemet. Införandet av systemet har krävt 

ett omfattande tekniskt utvecklingsarbete av olika system, fram                           

(                   20   ).                                       -                     

                                                                                        

               (Stockholms stadsarkiv 2012).  
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Styrgruppens och därmed Äldreförvaltningens förslag om att införa det nya timbaserade 

ersättningssystemet 1 januari 2014 och att man gradvis skulle införa tidsregistrering under 1 

januari 2014-30 juni 2014 godkändes av Äldrenämnden i ett tjänsteutlåtande 28 november 

2013 (Äldreförvaltningen 2013a; Äldreförvaltningen 2013b). Förslaget överlämnades till 

Kommunstyrelsen för beslut varpå Kommunfullmäktige beslutade om införandet år 2014 

(Äldreförvaltningen 2013b). 

 

Kortfattat kring beslutskedjan  

1. Äldrenämnden                                                     - och 

tidsregistreringssystem i hemtjänsten.  

2. Äldrenämnden lämnade ett förslag till Kommunstyrelsen.  

3. Kommunstyrelsen gav Äldreförvaltningen i uppdrag att utföra en förstudie som 

gjordes med hjälp av en styrgrupp.  

4. Äldrenämnden godkände förslaget.  

5. Äldreförvaltningen vidarebefordrade informationen om införandet av arbetssystemet 

ParaGå till enhets- och verksamhetschefer på olika utförarenheter och utbildade dessa 

i systmet. 

6. Enhets- och verksamhetschefer vidarebefordrade informationen till anställda på 

utförarenheterna.  

 

3.1.2 Introduktionen till utförarenheterna 

I mars och april 2013 anordnade Äldreförvaltningen informationsmöten för samtliga 

utförarenheter där man gav information om att arbetssystemet ParaGå skulle införas. Till 

informationsmötet bjöds arbetsledare från varje utförarenhet in. Eftersom att volymen 

användare som skulle inta arbetssystemet ParaGå var hög - ca 6 500 användare - var man 

tvungen att införa det nya arbetssystemet successivt i fyra etapper under perioden januari 

2014 – juni 2014. Under varje etapp introducerades en viss region till systemet. De fyra 

regionerna var östra söderort, västra söderort, innerstaden och västerort. Dessa bildade således 

varsin etapp. Man startade med den                                                     

                         tidsregistreringssystemet. (Äldreförvaltningen 2013d) 

Regionerna införde tidsregistreringen i följande ordning och de består av följande 

förvaltningar : 
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1 februari 2014 Östra söderort: Älvsjö, Hägersten - Liljeholmen och Skärholmen.   

1 april 2014. Västra söderort: Enskede - Årsta - Vantör, Skarpnäck, Farsta 

1 maj 2014. Innerstaden: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Södermalm 

1 juni 2014. Västerort: Rinkeby -Kista, Spånga - Tensta, Hässelby - Vällingby, Bromma  

(Äldreförvaltningen 2013d) 

 

Cheferna tillgavs utbildningar i arbetssystemet, vilka bestod av två delar och utfördes mellan 

sensommaren 2013 och våren 2014, beroende på när utförarenheterna gick i skarpt läge. 

Stockholms stad gav ersättning för två personer som utbildades från respektive utförarenhet. 

(Äldreförvaltningen 2013d) 

 

Från och med 1 januari 2014 fram tills dess att utförarenheterna gick i skarpt läge skulle den 

utförda tiden rapporteras per kund, beställning och månad i ParaSoL, ett delsystem i 

Paraplysystemet. Personalen registrerade utförd tid manuellt på särskilda tidrapporter i 

pappersformat,  som sedan sammanställdes för totaltidsregistrering i ParaSoL. 

(Äldreförvaltningen 2013b) 

 

3.1.3 Tidigare ersättningssystemet  

Kostnaderna och tidsregistreringen har tidigare utgått från ett nivåsystem. Nivåsystemet 

infördes år 2002 och baserades på det uppskattade antalet timmar som det tar att utföra 

insatser. Beloppen för de olika nivåerna betalades enligt en uträknad timkostnad. 

Timkostnaden baserades på de kostnader som tjänsten medförde, det vill säga 

personalkostnader, kostnader för kringtid (till exempel gångtid), resor, administration, lokaler 

med mera. Ingen annan ersättning gavs än de timmar som ingick i beställningen. 

(Kungsholmens SDF 2012) 

Det fanns 17 ersättningsnivåer. Nivå 1 (0-1,4 timmar/månad) gav 298 kronor per månad och 

nivå 17 (166,6-227,2 timmar/månad) gav 55 179 kronor per månad i ersättning till utföraren. 

För insatser på kvällen eller natten gavs ingen skild ersättning. Ett problem med det tidigare 

ersättningssystemet var att den faktiska ersättningen baserades på den nivå som den 

biståndsbedömda tiden låg på. Om en kund beviljades 227 timmar per månad fick 

utförarenheten mycket mindre ersättning per timme än när en kund beviljades 166,6 timmar 

per månad. (Kungsholmens SDF 2012)  

 



33 
 

Om kunden beviljades mer än 227,2 timmar under en månad utgavs en timerersättning. Till 

skillnad från nivåsystemet beaktade timerersättningen obekväm arbetstid och man fick 

därmed högre ersättning på kvällar och nätter. Utförarna avvikelserapporterade den tid som 

inte hade utförts i förhållande till den tid som hade beställts varje månad. (Kungsholmens 

SDF 2012) 

 

3.1.4 Det nya tidsrapporterings- och ersättningssystemet 

Det nya timbaserade ersättningssystemet ersätter tidigare ersättningssystem med 17 nivåer 

(Kungsholmens SDF 2012). Utförarenheten får nu ersättning för den tid det tar att utföra de 

beställda insatserna som beräknats och beslutats av Stockholms stad (Äldreförvaltningen 

2013b). 

När vårdpersonalen anländer till brukaren loggar de in på sina mobiltelefoner och registrerar 

          ‘   ’     ‘    ’                                                  . A               

godkänns sedan av arbetsledaren, det vill säga en chef eller administratör på utförarenheten. 

Arbetsledaren rapporterar insatserna i stadens verksamhetssystem, Paraplysystemet. Tiden för 

de utförda besöken hos brukaren summeras per kund, beställning och månad. Den 

sammanlagda tiden ligger till grund för utförarens ersättning och brukarens avgift. 

(Äldreförvaltningen 2013b)  

 

Ersättningsbeloppet är den ersättning som utförarenhetn får av Stockholms stad för de utförda 

insatserna. Ersättning ges även för kringtid, det vill säga kostnader för personal, lokalhyra, 

mötestider och administration. (Äldreförvaltningen 2013b)  

 

I det nya systemet finns det en så kallad bevakningsgräns. Om utföraren rapporterar mer 

utförd tid hos brukaren än vad som har beviljats meddelas biståndshandläggaren. 

Bevakningsgränsen ligger strax över antalet beviljade timmar då de timmar som utförs under 

en månad kan skilja beroende på antalet dagar i månaden. Utförarenheten måste skriftligen 

förklara varför bevakningsgränsen har överskridits. Biståndshandläggaren kan godkänna, 

delvis godkänna eller avslå den överskridna tiden. Om tiden som överstiger 

bevakningsgränsen godkänns, betalas ersättning för dessa till utförarenheten. 

(Äldreförvaltningen 2013b)  

 



34 
 

Brukarens avgift grundar sig på den tid det tar för utförarenheten att utföra de beställda 

insatserna. Avgiften kan inte bli högre än det som har fastslagit i avgiftsbeslutet. Avgiften kan 

däremot bli lägre om den utförda tiden blir mindre än vad som har beräknats. 

(Äldreförvaltningen 2013b)  

 

Det mobila dokumentationssystemet är baserat på plattformen Android. För att kunna 

registrera utförd tid behöver användaren en androidtelefon med applikationen ParaGå 

(Äldreförvaltningen, 2013b). ParaGå består av tre verktyg som fungerar olika men som 

framställer samma dokumentation; en telefontjänst, en digital penna och en handdator 

(Östermalms SDF 2010). Rapporteringen av tiden lagras i tidsregistreringsystemet ParaGå 

och godkända tidsrapporteringar skickas direkt till Paraplysystemet. I Paraplysystemet 

beräknas ersättningen till utförarenheten samt kontroller av aktuella beställningar (Einarsdottir 

2013). 

 

3.1.5 Kommunala respektive privata utförare 

Alla kommunala- samt privata utförarenheter inom Stockholms stad måste använda ParaGå 

för tidsregistrering. De privata utförarenheterna måste dock själva bekosta mobiltelefonerna, 

abonnemangen och trafikkostnaderna. Ersättningsbeloppet till de kommunala- och privata 

utförarenheterna är skiljer sig även åt. Kommunala utförarenheter har rätt att dra av moms för 

köpta varor och tjänster. Då privata utförarenheter inte har den rätten får de en högre 

ersättning som kompensation. Både kommunala utförarenheterna och privata utförarenheterna 

har fått utbildning av Stockholms stad. (Äldreförvaltningen 2013b) 

 

3.1.6 Utvärdering av ParaGå 

Drygt ett år efter införandet av arbetssystemet ParaGå har Stockholms stad påbörjat en 

utvärdering av systemet. Utvärderingen uppskattas vara sammanställd innan årsskiftet 2015-

2016. Enligt Äldreförvaltningen (2015) är det huvudsakliga syftet för utvärderingen att skapa 

underlag för förbättringar och nya funktioner, för utformning av stöd och utbildning till 

biståndshandläggare och utförare samt för utveckling av organisation och arbetsprocesser hos 

beställare och utförare.  
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3.2 Liknande system 

Flera av Stockholms stads grannkomuner har liknande ersättningssystem inom hemtjänsten, 

men endast ett fåtal har ett liknande tidsrapporteringssystem. Tidsrapporteringen i Danderyds 

kommun sker med hjälp av Phoniro Care, ett batteridrivet låsvred som brukarna har på insidan 

av sin dörr. När vårdbiträdet öppnar dörren loggas denne in och när vårdbiträdet går ut och 

låser dörren loggas denne ut (Danderyds kommun 2013). Phoniro Care används i allt fler 

kommuner i Sverige, liksom Care Lock och Mobipen som även fungerar med låsvred. Andra 

mobila lösningar som används i Sverige är bland annat Care App som används för 

larmmottagning, Intraphone som används för registrering av insatser samt TES och Timecare 

som används för planering och registrering av insatser (VästKom, u.å; Olofsson 2007).  

 

3.2.1 Utvärdering av likande system 

I uppdrag av Stockholms stad gjorde civilinjenjörerna Nabiev och Zaman (2005) en 

utvärdering av mobila lösningar i hemtjänsten genom ett projekt som utfördes under 2004. I 

projektet utvärderas tre olika IT-lösningar i tre hemtjänstdistrikt - Katrina-Sofia, Liljeholmen 

och Spånga-Tensta - för att bestämma IT- lösningars användbarhet för hemtjänsten i 

Stockholms stad. IT-lösningarna som utvärderades var ett Intraphonesystem, en 

handdatorlösning samt mobil/streckkodsläsare, av vilka alla medförde att vårdbiträden 

dokumenterade sina insatser hemma hos brukaren. Utvärderingen visade att dokumentationen 

hemma hos brukaren gjorde att vårdbiträden kände sig stressade. Utvärderingen visade även 

att de största riskerna med intaget av de mobila lösningarna inte berodde på tekniken utan på 

ledningens arbete som krävde kommunikation genom att framföra orsaken till förändringen 

samt utbildning till vårbiträden för att de skulle kunna hantera tekniken. Sju av tio 

vårdbiträden visste inte hur de skulle använda en dator och hade inte använt teknik i sitt arbete 

tidigare. De vårdbiträden som hade fått en fem dagars utbildning i Spånga var därför mindre 

rädda än vårdbiträden i andra distrikt. Det konstaterades även att ledningen och cheferna 

behövde fler utbildningsmöjligheter för att kunna motivera vårdbiträden till att utnyttja de nya 

lösningarna. Ett annat problem som utvärderingen visade var att vårdbiträden var av 

uppfattningen att syftet med lösningen var att kontrollera dem. Vårdbiträden ansåg även att 

den tid som gick till att dokumentera insatserna var tid som togs från vårdarbetet samt att den 

lagrade informationen om besöken inte var till någon nytta. Nabiev och Zaman (2005) 

upplevde att detta berodde på att vårdbiträden inte hade haft möjligheter att diskutera 

lösningarna och att de inte hade erbjudits relevant utbildning. Deras slutsats var att ledningen 



36 
 

måste satsa på utbildning, delaktighet och ledarskap, för att arbetet med mobila lösningar ska 

bli effektivt. 
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4. Teori 
 

Detta avsnitt inleds med tidigare studier om arbetsledning och förändringsarbete inom 

äldreomsorgen samt tidigare studier gällande förändringsmotstånd. I kapitlet redovisas även 

teorier och modeller som behandlar intresseskiljaktigheter aktörer emellan, 

förändringsledning, förändringsmotstånd samt implementering av ny teknologi. 

Problematiken som uppstår mellan aktörer som har olika intressen förklaras med hjälp av 

Principal-agent teorin. Teorier om förändringsledning, förändringsmotstånd samt 

implementering av ny teknologi tydliggör ledningens ansvar och hur ledningen kan arbeta 

med att motverka motstånd.   

 

4.1 Tidigare studier 
 

4.1.1 Arbetsledning i äldreomsorgen från och med 1980-talet 

                                    “A                                      ”      itteratur 

fram från 1980- till 2000-talet som behandlar arbetsorganisationen inom äldreomsorgen 

(Socialstyrelsen, 2002). I litteraturstudien tar man fram Eliasson, Brun, Fagerstedt och 

Stjernberg (1984) som i sin studie lyfter fram problemet med bristande kommunikation 

mellan arbetsledningen och personalen där vårdbiträdena anser att ledningen inte lyssnar på 

dem och inte visar intresse för den information och den kunskap som de besitter. I sin studie 

iakttog även Rothstein (1988) personalens negativa inställning till sin arbetssituation, 

patienter och chefer inom långtidsvården. De kände höga fysiska och psykiska arbetskrav, låg 

arbetstillfredställelse och missnöjdhet med relationen till den närmasta chefen.  

 

Det Svenska kommunförbundet (1984) antyder att de problem som de har uppmärksammats 

dem är att arbetsledarnas arbetsuppgifter har varit oklara, vilket har lett till att även deras 

yrkesroll har blivit oklar. Förbundet menar att förvaltningsledningen har gett bristande eller 

otydliga direktiv och att det finns brister i vidareutbildning och information. Eliasson m.fl 

(1984) diskuterar den bristfälliga kontakten mellan sjukvårdspersonalen och 

socialvårdspersonalen och menar att samarbetet och kommunikationen mellan kommun och 

landsting är ett stort problem. I Socialstyrelsens rapport (1990), som gjordes tillsammans med 

åtta kommuner, framgår det att vårdbiträden upplevde att de inte fick tillräcklig stöd av sina 

arbetsledare för att kunna reflektera över sitt arbete och den kunskap som arbetsgruppen hade 
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burit på. De behövde även ökat stöd av ledarna för att kunna föra dialoger med politikerna och 

andra beslutsfattare gällande resursbrister inom hemtjänsten. Även brukarna önskade att 

arbetsledningen skulle arbeta mer med att visa beslutsfattarna vilka behov som finns. 

Socialstyrelsens rapport tar upp de ökade krav som personalen, kommunen och brukarna 

ställer på arbetsledarna. De anses stå i kläm mellan de krav som politikerna ställer och 

behoven från vårdbiträden och brukarna, samtidigt som de blir kritiserade både upp- och 

nedifrån. Rapporten indikerar att arbetsledarna behöver större ansvar, stöd och tydligare 

riktlinjer från sina chefer och beslutsfattare.  

 

Fackförbundet Vision, tidigare SKTF (2000), har skrivit en rapport där man har behandlat 

arbetsvillkoren för chefer i hemtjänsten. Genom de 137 enkätsvaren kommer rapporten fram 

till att cheferna saknar stöd för administration och att de inte har tid till att fortbilda sig. 

Fackförbundet konstaterar att det på grund av den höga arbetsbelastningen finns en risk för 

överansträngning. Hälften anger även att de inte har tid eller resurser till att utbilda sina 

anställda.  

 

4.1.2 Förändringsarbete 

I Socialstyrelsen litteraturstudie (2002) framställs resultat av förändringsarbeten som har 

gjorts inom hemtjänsten. Från tidigare studier kan man konstatera att förändring i hemtjänsten 

kräver mycket tid och att personalen inte har fått den tid som har utlovats. Förändringar tar 

ofta skada av att personal inte får den tid de behöver vilket resulterar i att de uteblir. (HCH 

2010). Svenssons och Skanses (1994) studie påvisar att beslut som görs på kommunalnivå 

som handlar om att åtgärda problem som exempelvis rör underbemanning och 

schemaläggning, ofta görs långsamt. Förändringarna når dessutom sällan de uppsatta målen 

och blir ofta endast tillfälliga. Ett annat problem är att förändringar sällan görs på grund av att 

man är i ett lokalt behov av det utan för att möta den centrala förvaltningens behov. Studien 

visar även att både vårdbiträden och brukarna sällan får delta i förändringsprojektet genom att 

påverka dess utformning eller införande, vilket minskar deras stöd av projektidén.  

 

4.1.3 Implementering av en förändring 

Fields (2007) studie visar att implementierng av en förändring lyckas om en organisation har 

en ledning som visar sitt stöd för förändringen, om det finns en realistisk tidsram, tillräckliga 

resurser, mycket kommunikation, en enhällighet gällande organisationens behov av 
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förändring och att anställda deltar i implementeringen. Det som däremot bidrar till att 

implementeringsarbetet misslyckas är att ledningen beter sig motsägelsefullt, har orealistiska 

förväntningar, att anställdas delaktighet är bristfällig, att kommunikationen är bristfällig eller 

att det saknas tydligt ansvarstagande.  

 

4.1.4 Motstånd mot förändring 

Oreg och Sverdlik (2011) har gjort en studie om motstånd mot påtvingade förändringar. 

Studien behandlar två faktorer som tillsammans bidrar till en individs inställning till en 

påtvingad förändring. Studien visade att individens inställning till förändring hänger samman 

med dennes inställning till den som leder förändringen, det vill säga förändringsagenten, 

vilket skapar en kluvenhet gentemot förändringen. Studien visade att de som har en positiv 

syn på förändringsagenten och har förtroende för denne, även hade en positiv inställning till 

förändringen. Det motsatta visade sig för de som var negativt inställda till förändringsagenten. 

Oreg och Sverdlik (2011) menar att studien visar att andra forskare kan ha missuppfattat 

anställdas inställning till förändring och att de inte har tagit hänsyn till att vissa kan ha starka, 

men samtidigt motstridiga, åsikter om förändringen. De menar att andra forskare fokuserar på 

motiverande processer och faktorer som påverkar individers vilja och förmåga att anpassa sig, 

och att dessa processer i grunden är ganska lika. Det är enligt dem viktigt att skilja mellan 

olika typer av förändring och att fortsatta studier även behöver inkludera individers 

beslutsbefogenheter. De poängterar att det finns frivilliga förändringar och påtvingade 

förändringar. Anställdas reaktioner gentemot en förändring påverkas enligt Oreg och Sverdlik 

(2011) av deras uppfattning av förändringen och när det gäller en påtvingad förändring 

påverkas uppfattningen även av vad de känner för påtvingandet. Vidare menar de att en 

individs reaktion gentemot en påtvingad förändring påverkas av hur individen reagerar på 

förändringar och hur denne reagerar på att vara ett objekt för ett påtvingande. Studien visar på 

att de som är kluvna inför en förändring har en bred medvetenhet om konsekvenserna i och 

med en förändring, och därför kan ge lärdom gällande ledning av förändring. Dessa personer 

menar Oreg och Sverdlik (2011) har förbisetts i andra studier där de enbart fokuserats på de 

individer som antingen är för eller emot en förändring.  

Även Piderit (2000) menar att majoriteten av forskningen om förändringsmotstånd fokuserar 

på de faktorer som bidrar till att anställda motstår en förändring. Hon menar att studier om 

förändringsmotstånd definierar förändringsmotstånd som en kraft som vill behålla status quo 

och att ledningen ofta ser negativt på motståndet. Hon poängterar dock att forskare i det stora 
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hela har förbisett det faktum att det kan finnas positiva intentioner bakom motståndet. Piderit 

(2000) kritiserar forskning kring förändringsmotstånd för att ha misslyckats med att ta tillvara 

motståndares goda intentioner och vill med sin studie uppmuntra till att ta tillvara de 

tveksamheter som kan finnas hos anställda.  

 

4.2 Principal-Agent modellen 

Agentproblemet förklarar det komplexa förhållandet mellan olika aktörer inom ett bolag och 

har diskuterats ur olika perspektiv sedan 1800-talet (Agarwal, Goel & Vashishtha 2014). 

Agentteorin behandlar avtalsförhållandet mellan dessa aktörer och har utvecklats av Jensen 

och Meckling (1976) som har skapat en så kallad principal-agentmodell. Modellen förklarar 

behovet av styrning för att bolaget ska agera utefter ägarens önskemål.. Jensen och Meckling 

(1976) förklarar modellen med hjälp av ledningen i ett aktiebolag där aktörerna utgörs av 

uppdragsgivare (en principal) och uppdragstagaren (en agent). Modellen går dock att anpassa 

till andra organisationsnivåer, såväl privata som offentliga, beroende på vilket perspektiv man 

utgår ifrån (Jensen & Meckling 1976; Eisenhardt 1989). Principal-agent problemet går att 

närma sig genom att definiera ägare av organisationen som principalen och ledningen av ett 

företag som agenten men även genom att till exempel definiera chefen som principalen och 

den anställda som agenten (Eisenhardt 1989). I denna studies fall utgörs principalen av 

Äldreförvaltningen och agenten av cheferna, men det går även att definiera ledningen på 

utförarenheterna som principalen och vårdbiträden som agenten. Jensen & Meckling (1976) 

definierar agentrelationen som ett kontrakt där principalen anställer en agent som ska utföra 

tjänster i uppdrag av prinicpalen. Om båda aktörerna försöker maximera sin egen nytta är det 

sannolikt att agenten inte alltid handlar till principalens bästa intresse. Det är generellt sätt 

omöjligt för principalen att, utan kostnad, kunna säkerställa att agenten gör gynnsamma beslut 

åt principalen. Principalen kan styra agentens handlande genom att inrätta ett lämpligt 

incitament för agenten eller genom att åta kostnader för övervakning av agenten.  

 

4.2.1 Asymmetriproblem 

Principal-agentmodellen grundas på att aktörerna har olika intressen. Att det finns skilda 

intressen beror delvis på att de olika aktörerna besitter olika mängd information om 

verksamheten. De som besitter mer information utnyttjar läget till att använda den till sin 

fördel. Detta asymmetriproblem kan antingen bero på adverse selection eller moral hazard 

(Jensen & Meckling 1976). Adverse selection handlar om att principalen och agenten har 
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olika mål och det blir därmed kostsamt för principalen att övervaka agentens handlingar. 

Adverse selection kan representera en situation där principalen inte vet om agenten verkligen 

besitter den kompetens som utlovats, varken vid anställningstillfället eller under arbetets 

gång. Moral hazard handlar i sin tur om agentens inställning till risktagande. Agenten handlar 

enligt vad denne blir betald för, inte mer eller mindre, då denne inte påverkas av effekterna av 

sitt eget handlande. Agenten gör således endast tillräckligt, för att tillfredsställa principalen 

(Jensen & Meckling 1976; Eisenhardt 1989). Moral hazard kan presentera en situation där 

agenten utför personliga ärenden under sin arbetstid men som principalen inte har möjlighet 

att upptäcka. För att upptäcka agentens beteende måste principalen investera i någon typ av 

informationssystem, exempelvis ett rapporteringssystem, som avslöjar detta (Eisenhardt 

1989).  

Då agenten inte blir belönad för sina extra arbetsinsatser är det mer lönsamt för agenten att 

maximera sin egen nytta och sina egna intressen, vilka kan stå i direkt motsats till 

principalens. Aktörerna hamnar således i målkonflikt, vilket igen försvårar samspelet dem 

emellan. (Jensen & Meckling 1976). Det faktum att agenten agerar enligt vad som är till 

fördel för denne utsätter principalen för högre risker. Agenten ses vara opportunistisk med det 

anseende att denne försöker öka sin egen nytta till principalens bekostnad. Principalen 

försöker också maximera sin nytta. Denne vill, precis som agenten, få den högsta möjliga 

nyttan till minsta möjliga kostnad. Principalen har dock inte alltid tillgång till all information 

om agenten eller dess verksamhet och har därför sällan möjlighet att värdera konsekvenserna 

av alla handlingsalternativ. Principalen handlar därför sällan fullständigt rationellt. Agenten 

handlar också begränsat rationellt då denne inte heller i alla lägen känner igen de möjliga 

handlingsalternativen eller konsekvenserna av dem. Agenten agerar och handlar endast 

tillräckligt för att behålla principalen nöjd. (Jensen & Meckling 1976) 

 

4.3 Förändringsmotstånd     
 

4.3.1 Förändringsagenternas bidrag till motstånd 

J.D Ford m.fl. (2008) tar upp aspekter av motstånd för att öka förståelsen för motstånd vid 

förändring. De menar att motstånd inte tidigare har betraktats som något rationellt beteende av 

andra forskare och att motstånd till förändringar aldrig kännetecknats av sammanhängande 

strategier och mål. Detta har enligt dem begränsat förståelsen för att motstånd kan bidra till 

effektiv förändringsledning. J.D Ford m.fl. (2008) menar att det förändringsagenterna sällan 
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inser är att de genom sina egna handlingar och passivitet, pågrund av sin egen okunnighet och 

inkompetens, kan bidra till uppkomsten av resistenta beteenden och resistent kommunikation. 

Man rekommenderar ofta olika strategier för att hantera motstånd där man fokuserar på att 

göra saker för eller till anställda, mottagarna, men inget fokus ligger på förändringsagenterna 

och deras handlingar. J.D Ford m.fl. (2008) tar därför upp olika synpunkter på hur 

förändringsagenterna kan påverka motståndet genom sina egna handlingar. 

Förändringsagenterna uppmuntras kommunicera ofta och vara entusiastiska gällande 

förändringen men genom dettat riskerar de att det uppfattas som att de förvränger det som 

förändringen medför. För att minska risken för sådana anklagelser bör de vara så 

sanningsenliga, realistiska och korrekta i sin framställning av förändringen som möjligt. Detta 

gör att osäkerheten gällande förändringen minskas och att mottagarna har lättare att klara av 

den. Förändringsagenterna ska inte heller felaktigt anta att förståelsen och acceptansen är, 

eller borde vara, tillräcklig för att mottagaren ska kunna hantera förändringen samt allt som 

den innebär. Uppfattningen om hur mottagaren egentligen hanterar förändringen kan enligt 

J.D Ford m.fl. (2008) endast fås genom samtal om dess prestanda med mottagaren. Tidigare 

erfarenheter av orättvist behandlande samt uppfattningar av besvikelse gör det trots allt svårt 

för mottagaren att acceptera förändringen och att samarbeta med förändringsagenten.  

 

4.3.2 Anställdas anledning till motstånd 

De finns även andra orsaker till varför anställda motstår stora förändringar. Gary Yukl (2002) 

tar upp de mest väsentliga orsakerna. En av de främsta orsakerna till motstånd är att man inte 

litar på den som för fram idén om förändringen. Trots att det inte finns ett tydlig hot, kan 

anställda tro att det finns en gömd, oroväckande implikation som kommer att bli uppenbar vid 

ett senare tillfälle. Ömsesidig misstro kan uppmuntra chefen att bli hemlighetsfull om 

orsakerna bakom förändringen, vilket i sin tur ökar anställdas misstanka och därmed även 

motståndet. Motstånd kan även uppstå då det inte finns en uppfattning av att man är i behov 

av en förändring. Om den nuvarande metoden tidigare har varit gynnande och det inte finns 

några tydliga bevis på problem i det nuvarande systemet, är inte en förändring nödvändig och 

således inte önskvärd. Fastän man är medveten om problemen i det nuvarande systemet kan 

motstånd uppstå då man inte tror att en förändring är möjlig. Att göra en genomgripande 

förändring i en metod eller ett system som aldrig gjorts eller använts förut kan visa sig vara 

svårt om inte omöjligt för en del. Tidigare misslyckade försök till förändring kan göra de 

anställda tveksamma till att den nya förändringen kommer att bli framgångsrik.  
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Ofta innebär en förändring att nya rutiner och ny kunskap måste intas av de anställda. De som 

lider av dåligt självförtroende kan motstå förändringen på grund av att de blir tvungna att byta 

ut de procedurer de behärskar och har kunskap om till nya metoder som de kan ha svårt att 

lära sig bemästra. En del stora förändringar innebär förändringar i de anställdas status inom 

organisationen och förändrar maktförhållanden mellan anställda. Nya strategier kan ofta kräva 

expertis och kunskap av andra personer inom företaget än de som tidigare har haft hög status 

och som tidigare har fungerat som problemlösare.  

 

Många människor motstår förändringar på grund av att de inte vill bli kontrollerade av andra. 

Påtvingade förändringar förorsakar animositet och fientlighet bland anställda. Såvida inte 

människor inser behovet av en förändring och inte känner sig delaktiga till att besluta hur 

förändringen ska ske kommer de att motstå den.  

 

Förändringar som visar sig motsäga starka värderingar och normer möter ofta motstånd. I de 

människor vars värderingar blir hotade av förändringen väcks ofta starka känslor som ökar 

motståndet.  

 

4.4 Förändringsledning 

Förändringsledning, change management,  är en uppsättning processer som används till att 

försäkra att stora förändringar implementeras på ett systematiskt, ordnat och kontrollerat sätt. 

Ledningens roll är mycket viktig vid förändring (Mohapatra 2013). Vid 

organisationsförändringar ändras företagskulturen, arbetssättet samt arbetarnas samspel. 

Förändringens framgång beror på människan som till sin natur fruktar förändring eftersom att 

förändring anses medföra ovisshet både om företagets och om individens framtid (Melone 

1995). 

 

4.4.1 Kotters modell 

John Kotter (2012) har tagit fram en åtta stegs modell för ledning av förändring. Ur denna 

modell är steg fyra och fem kopplade till implementering av en förändring och därmed 

relevanta för denna studie. Med  hjälp av dessa kommer implmenteringsarbetet på 

utförarenheterna beskrivasl. Steg sex handlar om att kommunicera visionen och med hjälp av 

detta kommer ledningen i utförarenheternas kommunikation av visionen, eller målet, med 

arbetssystemet att analyseras. Det finns ett frågetecken kring huruvida det har funnits en 
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vision med införandet av systemet, men däremot har det funnits ett syfte med införandet. 

Fortsättningsvis kommer dock detta att uttryckas  som en vision, i enlighet med modellen. 

 

4.4.1.1 Steg fyra - Kommunikation 

En vision har störst genomslagskraft om den förstås av de flesta i en organisation och att 

dessa har en likvärdig förståelse för målet. Det är dock aldrig lätt att få alla att förstå och åta 

sig en förändring och det är inte sällan som detta misslyckas. Ofta kommunicerar inte 

ledningen tillräckligt med övriga anställda eller så sänder ledningen ut en signal men agerar 

motsägelsefullt. (Kotter 2012) 

En ledning kan ha en uppfattning av att de har arbetet utförligt med att kommunicera visionen 

till anställda, exempelvis genom planeringsmöten och artiklar i nyhetsblad. Tillfrågas 

anställda därefter om visionen kan det visa sig att dessa har hört talas om en vision men inte 

kommer ihåg vad visionen var. Att de inte minns visionen beror ofta på att de har blivit 

överösta med annan information. Många uppfattar även att visionen enbart är tomma ord och 

att ledningen är inkonsekvent med meddelandet. (Kotter 2012) 

 

Att kommunikationen av visionen med ett nytt system misslyckas beror ofta på att de som ska 

lära sig det nya systemet har lägre kapacitet att lära sig eller på att det finns ett allmänt 

motstånd till förändring. Det kan röra sig om att anställda inte tror på den framtida 

inriktningen och ifrågasätter huruvida det egentligen handlar om att förbättra för de som lett 

förändringen. Det handlar även om de funderingar som respektive person kan ha, exempelvis 

gällande vad förändringen innebörd för en person och huruvida arbetssättet kommer att 

förändras. Det kan finnas anställda som ifrågasätter huruvida de klarar av förändringen eller 

inte. Personer i ledande position har oftast längre tid på sig att reflektera kring olika frågor 

men förväntar sig ofta att anställda snabbt ska bli bekväma med förändringen. Ledningen för 

därför över en stor mängd information till anställda där det ofta glöms bort. Att ledningen 

agerar på detta sätt kan bero på att de anser att anställda ska göra som de blir tillsagda och inte 

behöver förstå varför. (Kotter 2012) 

 

4.4.1.2 Att kommunicera visionen genom olika kanaler och att repetera 

Visionen nås bäst utt om den kommuniceras genom olika forum. Det kan vara större 

gruppmöten, PM, tidningar, affischer eller individuella informationstillfällen. Genom att 
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meddelandet når ut till en person på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen, är chansen 

större att personen tar till sig det som sägs. (Kotter 2012) 

Några som också diskuterat vikten av kommunikation är Baladouni och Bedford (1962). 

Enligt dem beror resultatet av en kommunikativ process på hur kommunikationen sker mellan 

inblandade aktörer, i detta fall Stockholm stad, ledningen i utförarenheterna och vårdbiträden. 

En välkänd kommunikationsmodell är Shannons modell som innefattar en källa, sändare, 

kanal, mottagare och destination. De inblandade komponenteterna kan se olika ut beroende på 

modellens syfte. I denna studies fall är dessa källan; Stockholm stad, sändare; cheferna, kanal; 

de sätt man informerat om systemet, meddelande; syftet med systemet och mottagare; 

vårdgivare. Baladouni och Bedford (1962) poängterar att ett meddelandes innehåll är viktigt 

och även det sätt som meddelandet kommuniceras på. Meddelandet bör anpassas till 

destinationen, det vill säga vårdgivarnas, behov. Det finns olika faktorer som kan påverka att 

meddelandet inte uppfattas på önskat sätt, så kallat brus. För att destinationen ska kunna tolka 

meddelandet på önskat sätt behöver denne ha de kunskaper som krävs (Baladouni & Bedford 

1962). För att undersöka ledningarnas implementeringsarbete är det bland annat viktigt att 

titta på hur kommunikationen mellan de olika aktörerna har sett ut.  

 

4.4.1.3 Steg fem - Utbildning 

Ofta får anställda någon typ av utbildning men det är ofta inte tillräckligt mycket eller rätt typ 

av utbildning och ibland sker den inte vid rätt tidpunkt. Anställda har ofta inarbetade rutiner 

som de har arbetat med i flera år men vid än förändring i en organisation förväntas det ofta att 

anställda ska förändra sina rutiner efter ett fåtal antal dagars utbildning. De blir utbildade i de 

tekniska delarna av systemet, hur det ska användas och så vidare, men utbildningen är ofta 

bristande i de sociala aspekterna, exempelvis i de attityder som är nödvändiga för att det nya 

systemet ska fungera. Det brister även ofta i uppföljningsarbeten som kan hjälpa anställda 

med de problem de har stött på under tiden som de har använt det nya systemet. Detta beror 

ofta på att ledningen inte har räknar med de nya beteenden, färdigheter och attityder som 

krävs när en större förändring träder i kraft. Därmed förstår man inte vilken typ och mängd av 

träning som kommer att behövas. Om detta är något som ledningen har beaktat i tid, är en 

anledning till ledningen inte tar tag i det ofta att de ser hur mycket tid och pengar som det 

kommer att kräva. För att lyckas med implementeringen är det viktigt att arbeta med att 

förändra attityder. Kotter (2012) poängterar dock att utbildning kan bli omotiverande om de 

som leder utbildningen anser att de som ska utbildas inte har något annat val utan att de ska 
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göra som de blir tillsagda. Det är bättre om utbildningen sker på ett pedagogiskt sätt och att 

förändringen presenteras genom att  lyfta fram förändringens fördelar ur anställdas perspektiv. 

Människor behöver uppleva att en förändring är i deras bästa intresse.  

 

4.5 Implementering av ny teknologi 

           M    B    (200 )                   ”                                           

           z      :                     ” upp faktorer som avgör framgången av 

implementeringen av nya system i hälsovårdsorganisationer.  

 

4.5.1 Delaktighet 

Berg (2001) skriver att implementeringen av ett nytt IT system inte enbart avser dess tekniska 

delara utan även de sociala. Tekniska problem kan vara ett resultat av att dess användare inte 

har varit involverade i framtagandet av systemet. Detta kan orsaka att systemet känns ologiskt 

för dess användare, exempelvis om det bidrar till att användarnas arbetsrutiner förändras. Att 

involvera de som ska använda systemet i implementeringen främjar deras stöd för systemet. 

Detta bör även göras för att implementeringen ska gå ihop med den faktiska arbetsprocessen. 

För att planera implementeringen är det bra att få en bild av användarnas kunskaper. Det bästa 

sättet att få en bild av detta är att låta användarna pröva systemet i deras faktiska arbetsmiljö.  

Forskaren Ben- z    K     (2004)                       ”D                              

                                                ”    de faktorer som påverkar acceptans till 

implementering av ny teknologi inom vården. Han menar att anställdas deltagande i 

implemeneteringsarbetet är viktigt, liksom utbildning. Förutom att anställda genom en väl 

planerad utbildning får kunskap och färdigheter att hantera det nya systemet kan utbildningen 

få anställda att känna sig delaktiga i beslutsfattandet.  

Karsh (2004) tar upp två dominanta teorier som förklarar effekten av deltagande och således 

acceptansen av ny teknologi; motivationsteorin och den kognitiva teorin. Motivationsteorin 

indikerar att deltagande ökar känslan av förbindelse, tillit och kontroll, samtidigt som det 

minskar motståndet och oron som förändringen medför. Den har med andra ord en mer 

motiverande effekt på anställda. Då anställda har varit delaktiga i förändringen, till exempel 

genom att delta i utvecklandet av det nya systemet, känner de att ledningen litar på dem vilket 

motiverar dem att använda systemet. Den kognitiva teorin antyder att de positiva effekterna 

av deltagande är förknippat till att den ökade informationen och kunskapen reducerar 
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osäkerheten. Den information som anställda erhåller genom deltagandet gör att ändringen 

känns mindre svår och skapar mindre oro.  

 

4.5.2 Ledningens insats 

Enligt Berg (2001) påverkar den nya teknologin fördelningen av arbetsuppgifter, 

informationsflöden och även hur pass dessa arbetsuppgifter och informationsflöden syns. Det 

påverkar även relationer mellan olika grupper i organisationen. Interaktionen mellan de som 

arbetar med systemet och ledningen är viktig. Berg (2001) menar att systemet bör vara 

uppskattat av både dess användare och användarnas chefer.  

Karsh (2004) diskuterar att ledningens/chefens åtagande till det nya systemet samt dennes 

engagemang till implementeringsprocessen avgör hur väl förändringen lyckas. Chefens 

inställning måste synas både i ord och handlingar. Företrädesvis måste orsakerna till 

införandet av ny teknologi redogöras för att övertyga anställda om att det finns ett behov av 

en förändring. En annan indikator för ledningens engagemang är att ledningen har arbetat 

fram en tydlig plan för förändringen som bland annat innehåller tydliga riktlinjer för både 

anställda och samordnare och var de kan få hjälp samt strukturella kommunikationsnätverk 

mellan anställda och samordnare för att behandla teknologin. En tydligt strukturerad plan 

visar att företaget är förberedd för introduktionen av det nya systemet, vilket sannolikt 

minskar motståndet. 

 

Kortfattat kan ledningen visa sitt åtagande till implementeringen av den nya teknologin 

genom att: 

- Visa de anställda var ansvaret för de olika aspekterna gällande förändringen ligger  

- Skapa en strukturell plan för att övertyga acceptans bland anställda  

- Planera utbildningsprogram 

- Implementera välutformade pilottest som möjliggör anställda att testa den nya 

teknologin i den faktiska miljön där den ska användas 

- Framställer information till anställdaKlargör tydliga riktlinjer gällande 

kommunikationen för att anställda ska veta vem de kan vända sig till vid 

eventuella problem eller frågor (Karsh 2004) 
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Berg (2001) betonar vikten av utvärdering av implementeringsprocessen och att det 

genomförs en kontinuerlig övervakning av det verkliga arbetet med systemet. Utvärderingar 

görs dock oftast efter implementeringen, om de görs överhuvudtaget. Om en utvärdering inte 

utförs kan resultatet bli att de som ansvarar för implementeringen ha en felaktig bild av hur 

det står till.  

 

En ytterligare faktor som Berg (2001) anser är avgörande för hur framgångsrik 

implementeringen av ett nytt system är, är hur framgångsrikt det är ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Detta kan till exempel uppfattas genom att det inte överskrider budgeten eller att 

ledningen som resultat av införandet har kunnat minska det administrativa arbetet.  

  

4.5.3 Tekniken och individen 

Ofta kopplas acceptans av ny teknologi till teknologins svarstid, flexibilitet, krasch, 

användbarhet och brukbarhet. Användbarheten innebär att användaren tror på att teknologin 

förbättrar arbetsprestationen medan brukbarheten innebär att teknologin är lätt att använda. 

(Karsh 2004) 

Flera olika individuella faktorer har även bevisats förutspå teknologisk acceptans. Användare 

som är lättlärda är tillräckligt säkra på att de kan använda den nya teknologin. Graden av 

utbildning samt tidigare erfarenhet av motsvarande teknologi har visat sig underlätta 

användandet av den nya teknologin, vilket i sin tur ökat acceptansen. Även ålder kan vara en 

viktig faktor för att anställda ska utstå användandet av det nya systemet. Effekten av 

utförandet, det vill säga användbarheten, är exempelvis viktigt för unga arbetare medan 

brukbarheten är viktig för äldre. Det har även visat sig finnas skiljaktigheter mellan kön där 

den avgörande faktorn för kvinnor är brukbarheten medan det för män är användbarheten. 

(Karsh 2004) 

 

4.6 Sammanfattning av kapitlet 

Tidigare studier har visatr att kommunikationen mellan arbetsledare och vårdbiträden länge 

har varit bristfällig och att vårdbiträden inte känner sig hörda av sina ledare. De upplever att 

de inte har får tillräckligt stöd av ledarna varken när det gäller deras eget arbete eller deras 

arbetet med att bedriva frågor om omsorgsarbete på en politisk nivå. Ledarna har i sin tur haft 

oklara arbetsuppgifter och har legat i kläm mellan de krav och den kritik som de har fått av 
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både beslutsfattare och vårdbiträden. Deras möjligheter till att utbilda och få stöd till 

administrativt arbete har även  varit begränsat. 

Vårdbiträden har bevisats behöva mer tid vid förändringar. Detta har dock sällan skett och 

resultatet har istället blivit att förändringarna har varit tillfälliga. De tidigare förändringar som 

har utförts har utförts på grund av att den centrala förvaltningen har varit i behov av det. Det 

har inte funnits ett lokalt behov vilket har varit problematiskt, framförallt på grund av att 

vårdbiträden sällan har fått vara delaktiga i utformningen av förändringen. Individens 

inställning till en påtvingad förändring påverkas av hur individen känner för påtvingandet, och 

på individens inställning till förändringsagenten.  

 

Principal-agent teorin indikerar att beslutsfattarna, ledningen och anställda ofta har olika 

intressen och att de besitter olika mängd information om verksamheten, vilket leder till en 

målkonflikt. Alla aktörer försöker maximera sin egen nytta vilket i sin tur försvårar samspelet 

dem emellan. 

 

Teorier om förändringsmotstånd antyder att anställdas motstånd påverkas av 

förändringsagenternas handlingar, kunskap och attityder men även av andra faktorer. Det kan 

påverkas av att anställda inte tror att förändringen är möjlig, att det inte finns ett behov av en 

förändring, att det inte finns tillit för den som arbetat fram förändringen, att det medför nya 

rutiner som inte behärskas av asntällda eller att det finns en fruktan för att den personliga 

makten kan förloras. 

 

Teorier om förändringsledning betonar vikten av kommunikation och utbildning vid ledning 

av förändring. Sättet, innehållet och mängden kommunikation är avgörande för att 

förändringen ska lyckas och dessa aspekter bör anpassas till mottagarens behov. Detta även 

för att undvika att brus uppstår. Utbildningen ska beröra både praktiska och sociala aspekterna 

som är viktiga vid en förändring. Det bör ges mycket tid till utbildning och den information 

som ges bör bland annat förklara varför förändringen sker. 

 

Framgången för implementering av teknologi beror även på hur välarbetad och hur 

välplanerad utbildningen är. Utbildning bidrar till att anställda känner sig delaktiga i 

implementeringsprocessen. Delaktigheten motiverar anställda och kunskap minskar deras 

osäkerhet. Ledningen bör informera, planera och tydliggöra ansvar och riktlinjer för att visa 
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sitt engagemang i implementeringsarbetet. Förutom detta påverkas implementering av ny 

teknologi även av individen samt av hur brukbar och användbar teknologin är.  
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5. Chefernas upplevelser av implementeringen av 

arbetssystemet 
 

I följande avsnitt redovisas data från utförda intervjuer. Avsnittet består av sex delar där 

relevanta aspekter som har berört implementeringsarbetet behandlas. Delarna har 

kategoriserats utefter de aspekter som har varit av betydelse för implementeringsprocessen, 

och som även har behandlats i de teorier som har använts. Upplägget bygger även på den 

intervjuguide som har använts till intervjuerna. Intervjuerna har till en början berört 

införandet av arbetssystemet och implementeringens händelseförlopp. Vidare behandlade 

intervjuerna kommunikationen mellan aktörerna, utbildningar och aktörernas inställningar 

till arbetssystemet. Intervjuerna har även behandlat eventuella utmaningar som har uppstått 

och hur dessa har hanterats. Ledningens arbete med implementeringen och chefernas 

uppfattningar av Äldreförvaltningens arbete med införandet av arbetssysemet är ytterligare 

aspekter som intervjuerna har behandlat.   

 

5.1 Införandet 

Det nya ersättningssystemet infördes på samtliga utförarenheter 1 januari 2014. 

Tidsrapporteringssystemet, som medför hantering av mobiltelefonerna, infördes i sin tur i fyra 

olika etapper under år 2014. Hos de utförarenheter som de intervjuade cheferna arbetar på 

inleddes tidsrapporteringen i följande följd: 

 

Utförare  Privat/Kommunal Datum Respondent 

1 Privat 2014.02.01 Enhetschef 

”G       G        ” 

2 Privat 2014.02.01 Biträdande 

verksamhetschef  

”B     B   ” 

Södermalmskyrkans Vård & 

Omsorg 

Privat 2014.04.01 Verksamhetschef 

Maria Lönnefeldt 

4 Kommunal 2014.04.01 Enhetschef 
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”A      A        ” 

5 Kommunal 2014.04.01 Biträdande enhetschef 

”K     K      ”     

E          ”     

        ” 

6 Privat 2014.05.01 Verksamhetschef 

”             ” 

Famntaget Omsorg Privat 2014.05.01 Verksamhetschef 

Mari Eriksson 

8 Kommunal 2014.05.01 Biträdande enhetschef 

Cecilia Carlsson 

 

Tabell 3.  Egen konstruerad tabell som redogör för införandet av tidsrapporteringen hos de 

utförarenheter där de intervjuade cheferna arbetar.  

 

Äldreförvaltningen meddelade cheferna på utförarenheterna om införandet av det nya 

ersättnings- och tidsregistreringssystemet första gången under våren 2013. Detta gjordes på ett 

informationsmöte som hölls 18, 19, 20 mars samt i april 2013. Cheferna blev dock medvetna 

om att ett nytt system skulle införas redan innan informationsmötet då det bland annat hade 

ryktats om detta i media där politiker diskuterat vikten av att brukarna ska få den tid de har 

beviljats. Verksamhetschefen Mari Eriksson var blev informerad om att ett nytt system skulle 

införas långt innan våren 2013. Detta då hon var med i en referensgrupp 3-4 år innan där hon 

representerade medelstora och små privata bolag. Detta gjordes i syfte att identifiera de 

konsekvenser som införandet av ett nytt system kunde införa och på så sätt ville man 

förhindra möjliga barnsjukdomar. 

 

Respondenterna känner inte till att Äldreförvaltningen har uttryckt en vision med införandet 

av arbetssystemet. Äldreförvaltningen förklarade dock att orsaken till införandet var att öka 

kvalitén i hemtjänsten genom att ge brukaren den tid och vård denne är beviljad. De flesta av 

de intervjuade cheferna anser att orsaken bakom införandet var att brukaren endast ska betala 

för den utförda tiden och att det ska fungera som en sorts kvalitetssäkring. Verksamhetschef 
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Sara Sundberg och biträdande verksamhetschef Berit Borg är dock övertygade om att det är 

ett sätt för Stockholms stad att kunna se över kostnaderna för äldreomsorgen. Enligt dem var 

huvudsyftet att Stockholms stad skulle spara pengar. Sundberg menar att det är ett ekonomiskt 

kontrollsystem, samtidigt som man varje månad ser att brukarens beviljade insatser har 

utförts.  Eriksson konstaterar att det inte finns ett annat system som kan se till att brukaren får 

den hjälp denne är beviljad. Hon berättar att dementa brukare vid tillfällen inte minns om 

vårdbiträden har varit hos dem eller inte, och menar att anhöriga med hjälp av arbetssystemet 

kan kontrollera att vårdbiträden har varit på plats och på så vis säkras kvalitén för kunden. 

Hon tror att den nya tidsregistreringen även har införts på grund av att utförarenheter har 

misskött sig genom att vårdgivarna inte har varit hos brukare när de ska. Enligt henne har 

detta lett till allvarliga konsekvenser.  

 

5.2 Kommunikation 

Cheferna kommunicerade vidare informationen om att det nya arbetssystemet skulle införas 

direkt efter att de själva hade tagit del av informationen. Detta skedde muntligt på 

arbetsplatsträffar, veckomöten och personalmöten. Orsaken till införandet sades vara 

densamma som Äldreförvaltningen hade förklarat för dem. Eriksson förvarnade sina anställda 

redan år 2011-2012. Borgs utförarenhet anställde en projektledare som arbetade med 

implementeringen av arbetssystemet. Projektledaren informerade vårdbiträdena om införandet 

av arbetssystemet när projektledaren själv hade fått utbildningen under hösten 2013. Även 

enhetschef Gunilla Gustafssons vårdbiträden informerades om införandet under hösten 2013.  

Äldreförvaltningen ansvarade för kommunikationen gällande arbetssystemet till brukarna som 

blev informerade om dess innebörd via broschyrer och informationsblad i samband med 

fakturor.   

 

5.3 Utbildning 

Äldreförvaltningen utbildade cheferna i arbetssystemet under hösten 2013. Mellan 

sensommaren 2013 och våren 2014 hölls två utbildningstillfällen, del 1 och del 2, beroende på 

när utförarenheterna skulle gå i skarpt läge. Äldreförvaltningen gav ersättning för maximalt 

två personer från varje utförarenhet som utbildades. En del utförarenheter valde dock att fler 

personer skulle utbildas. Både chefer och administratörer från utförarenheteterna har deltagit i 

utbildningarna som krävde två halvdagar. Under informationstillfället gavs bland annat en 
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stegvis förklaring av införandeprocessen, information om det system som tar emot insatserna, 

de rapporter som kan fås och vem som har mandat för att godkänna insatser. 

Utbildningstillfällena behandlade arbetssystemets praktiska aspekter, hur man registrerar och 

hur mobilerna fungerar. Under utbildningen utfördes en tvådelad webbutbildning som alla 

respondenterna även använt som utbildningsmaterial för övriga anställda på utförarenheterna. 

Alla respondenter uppger att utbildningarna var bra och omfattande, Gustafsson hade dock 

fått en uppfattning av att det var bråttom och att Äldreförvaltningen hade kort tid på sig.  

Utförarenheterna har själva stått för utbildning av vårdbiträden på respektive utförarenhet. 

Utöver webbutbildningarna har en del schemalagt individuell utbildningstid för sina 

vårdbiträden, både genom webbutbildningar och genom individuell hjälp med 

mobiltelefonerna. En del har gett individuell handledning vid behov och andra har gett alla 

vårdbiträden individuell handledning. Då en del av utförarenheterna inte var i skarpt läge i 

januari fick de längre tid på sig att öva med mobiltelefonerna som kunde brukas trots att de 

inte var uppkopplade till systemet.  

 

Lönnefeldt berättar att de köpte mobiltelefonerna i oktober 2013 vilket gav vårdbiträden 

möjlighet att vänja sig vid dem innan de gick i skarpt läge. Införandet av arbetssystemet och 

utbildningarna har gått smidigt på utförarenheten där hon arbetar, men ett par stycken 

vårdbiträden visade motstånd mot arbetssystemet och sade sedan upp sig. Sundbergs enhet var 

tvungen att inta en student under juluppehållet 2013 som arbetade med att utbilda anställda i 

användandet av mobiltelefonerna. Detta då hon och hennes samordnare inte ansåg sig ha 

tillräckliga tekniska kunskaper.  

 

Carlsson säger att det har varit tufft att utbilda sina 100 vårdbiträden. Hon tycker att det var 

svårt då de inte kunde gå i skarpt läge direkt med telefonerna och syftar då delvis på den 

manuella registreringen som ansågs vara ansträngande. Samtidigt menar hon att tiden innan 

skarpt läge gjorde att de lyckades undvika barnsjukdomar med felregistreringar samt att 

många frågor hann besvaras innan de började använda telefonerna.  
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5.4 Inställning 

Cheferna är positiva till införandet av arbetssystemet och förstår att det behövs. Från och med 

1 januari 2014 tills dess att respektive utförarenhet gick i skarpt läge var de tvungna att 

rapportera utförda insatser manuellt på blanketter. Detta medförde mycket administrativt 

arbete för ledningen och respondenterna uttrycker starkt att detta var en stor arbetsbörda.  

Lönnefeldt har tidigare arbetat på en utförarenhet i Solna som hade ett liknande arbetssystem 

och tyckte att det var underligt att det inte redan fanns ett i Stockholms stad. Hon är således 

väldigt positiv till införandet av arbetssystemet.  

 

Delar av respondenternas arbeteten har blivit tyngre, däribland den ekonomiska aspekten. Det 

har uppstått systemfel vilket har medfört mycket administrativt arbete för ledningarna. Detta 

då vårdbiträden blir tvungna att rapportera insatserna manuellt, varpå ledningen för in 

rapporterna manuellt i systemet. Samtliga chefer uppger att deras arbete har förändrats i och 

med införandet av arbetssystemet. Det ökade administrativa arbetet har bland annat lett till att 

det inte finns lika mycket tid till det strategiska arbetet, att coacha teamledare eller att utföra 

ett tydligt ledarskap.  Det upplevs även att det inte finns tid för medarbetare eller tid till att 

utveckla verksamheten på andra sätt. Utöver det administrativa arbetet har respondenterna 

även varit tvungna att ägna tid till till utbildningar.  

 

Samtliga chefer, förutom Gustafsson, uppger att ledningen på respektive utförarenhet har haft 

en enhetlig inställning till införandet av arbetssystemet. Gustafsson tydliggör dock inte på 

vilket sätt inställningen har skilt sig åt i ledningsgruppen. Hon uppger att hon är positivt 

inställd till införandet, men hon tror att vårdbiträden har märkt av att det har funnits en kluven 

inställning bland ledningen.  

 

Cheferna har en generell uppfattning av att vårdbiträden har uppfattat deras inställning som 

positiv. Sundberg uppger att vårdbiträden kan ha känt av den ekonomiska oro som har funnits 

hos ledningen. Hon har påpekat för vårdbiträden att de måste hålla en hög effektivitet då 

 utförarenheten inte får ekonomisk ersättning om insatserna uteblir, trots att vårdbiträdena 

själva alltid får sin lön. Hon har försökt att ha en positiv inställning till tekniken men uppger 

att detta är svårt då hon inte tycker att den är användarvänlig. Hon är frustrerad över att de 

inte får ersättning för den extra tid som det administrativa arbetet medför. Även Borg uppger 

att vårdbiträden har märkt av chefernas ökade administrativa arbete.  
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Erikssons utförarenhet har tvingats utöka en heltidstjänst för att kunna hantera det 

administrativa arbetet, som ursprungligen inte var budgeterad. Hon tycker att kostnaden är det 

största problemet och förklarar att Äldreförvaltningen har ökat timersättningen men att detta 

inte räcker till. Även Lönnefeldts utförarenhet har varit tvungen att anställa en person på 

halvtid som arbetar med det administrativa arbetet. 

 

Vårdbiträdenas inställning har, enligt cheferna, varierat i de olika utförarenheterna. 

Lönnefeldt förklarar att vårdbiträden till en början hade frågor och funderingar kring orsaken 

bakom systemets införande och hur det skulle påverka deras arbetssituation. 

Inloggningsproblem och systemfel skapade irritation. Enligt Carlsson var vårdbiträden främst 

oroliga över tekniken och inte systemet i sig. Vårdbiträden på Gustafssons utförarenhet har 

varit mindre vänliga mot införandet av arbetssystemet, de har känt sig kontrollerade på grund 

av GPSen och de har uttryckt sitt missnöje genom att ifrågasätta systemet. Deras inställning 

har dock blivit bättre när de insett att systemet har införts i hela Stockholms stad.  

 

På Anderssons utförarenhet finns det fortfarande vårdbiträden som inte tycker om 

arbetssystemet. De har på grund av detta varit tvungna att ta hjälp av externt stöd som 

tillsammans med vårdbiträdena har diskuterat ansvarstagande och att man inte ska fokusera på 

saker som inte går att förändra. Arbetsmiljön på hennes arbetsplats har varit tung och hon 

förklarar att hon inte vet vad hon hade kunnat göra annorlunda. Vårdbiträden från hennes 

personalgrupp har uttryckt sitt missnöje i lokaltidningarna och på olika protestforum. På 

grund av den extrema situationen och en utökning av verksamheten där nya vikarier anställdes 

satsade ledningen i Anderssons utförarenhet tre heldagar till att träffa vårdbiträden i syfte att 

komma överens om hur de skulle fortsätta arbeta som ett framgångsrikt team. De diskuterade 

även hur de skulle bemöta varandra och att de inte ska fokusera på att sprida negativitet. Hon 

                å                              å                   ”                           ”.  

 

Tallberg och Kortman har arbetat med att förklara för vårdbiträden att det nya arbetssystemet 

är deras framtid och att de tillsammans måste förhålla sig till det. De uppger att det har arbetat 

in tanken att telefonen är utförarenhetens plånbok och att det är vårdbiträdena som har 

kontroll över pengarna. Vårdbiträden har varit negativa till att detta har lagts på deras axlar, 

de har varit frustrerade över införandet och ansett att det är chefernas skyldighet att ta bort 

arbetssystemet. Tallberg och Kortman förklarar vidare att de förstår att vårdbiträdens 

frustration till en början riktades mot cheferna, och att de senare har insett att ledningen inte 
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kan ändra på förändringen. De märker inte längre av att det skulle finnas någon negativitet 

bland vårdbiträden utan har enbart läst om detta i tidningar.   

 

På Erikssons utförarenhet uppfattade inte vårdbiträdena införandet av arbetssystemet som ett 

problem. Vårdbiträdena har sett ett mervärde i systemet och hon menar att de som är negativa 

till systemet inte behöver arbeta på utförarenheten. Hon förklarar att hon med hjälp av 

systemet har upptäckt att vissa vårdbiträden inte har utfört s itt arbete, och att dessa har varit 

tvungna att avsluta sina tjänster.  

 

För att påverka vårdbiträdenas inställning på ett positivt sätt har Tallberg och Kortman själva 

försökt vara positiva till införandet. De har även haft samtal med vårdbiträden och förklarat 

för dem att arbetet med systemet kommer att bli bättre med tiden. De har tagit varje problem 

och varje fall på allvar och de har arbetat med allas problem enskilt. Eriksson, Gustafsson och 

Borg har arbetat med att ändra på vårdbiträdens inställning genom att ge mer individuellt stöd 

och information och genom uppföljningar. Carlssons enhet använde sig av information från 

Äldreförvaltningens support, hemsidor och utbildningsmaterial. I sina lokaler har de satt upp 

‘  å            ’   å                              å                                        å 

så sätt även inse att de inte var ensamma med deras funderingar och problem. Lönnefeldt har 

förklarat för vårdbiträden att arbetssystemet inte enbart är ett kontrollsystem utan att de själva 

med hjälp av arbetssystemet och den genomförandeplan som finns i mobiltelefonen, har 

kontroll över sitt arbete.  

 

Ingen av respondenterna har använt någon typ av belöningssystem. De flesta har dock 

uppmärksammat de vårdbiträden som har hållit sig bäst till tiderna under interna träffar, i 

syfte att den resterande delen av arbetsgruppen ska få insyn i hur de gått tillväga. 

Respondenterna tycker generellt sätt att fördelarna med arbetssystemet överväger dess 

nackdelar. Enligt dem är det en trygghet att kunna se skriftlig fakta och historik gällande vem 

som har varit hos brukaren och vilka insatser som har utförts. En nackdel som har poängterats 

av majoriteten av respondenterna berör ekonomin och det faktum att utförarenheterna har 

varit tvungna att bekosta och anordna allt själva; telefoner, utbildningar samt det utökade 

administrativa arbetet. Tallberg och Kortman poängterar att det faktum att de ständigt har koll 

på vårdbiträdens arbetsinsatser har medfört nya arbetsrutiner för ledningen och det har även 

gjort deras arbete tyngre. De nämner att det har utförts uppdateringar i systemet som har gjort 

systemet sämre, men det har bidragit till att det inte uppstår lika mycket tekniska fel som det 
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tidigare har gjort. De minskade tekniska felen har underlättat både chefernas och 

vårdbiträdens arbete. Eriksson menar att arbetssystemet skulle vara väldigt bra om det 

fungerade felfritt och om timersättningen till utförarenheterna höjdes så att de skulle ha 

möjlighet att anställa fler. Hon förklarar att det finns många detaljer i arbetssystemet som går 

att tolka på olika sätt, vilket gör att fel uppstår. Carlsson förklarar att det finns aspekter i 

arbetssystemet som exempelvis blir problematiska när underleverantörna, som sköter deras 

uppdrag under natten och helgen, arbetar. Underleverantörerna har på grund av sekretess inte 

tillgång till arbetssystemet och måste därför fylla i utförda insatser manuellt på papper. Detta 

resulterar i sin tur i att cheferna blir tvungna att registrera detta manuellt i systemet, vilket 

enligt Carlsson är en stor arbetsbörda.  

 

5.5 Utmaningar 

De utmaningar som respondenterna har mött har framförallt gällt de tekniska delarna. Det har 

uppstått många systemfel, framför allt i början av 2014, vilka resulterade i att systemet låg 

nere. Detta medförde mer administrativt arbete för ledningen på utförarenheterna.  

En annan utmaning har för en del utförarenheter varit att äldre personer har haft svårare att 

hantera tekniken medan de vårdbiträden som är i 20 års åldern har behärskat tekniken utan 

problem.  Respondenterna förklarar att de har många äldre i sina personalgrupper som aldr ig 

har arbetet med teknik tidigare, vilket har varit utmanande. Borg påpekar även att ett problem 

har varit språksvårigheter hos vårdbiträden, detta har dock resterande respondenter inte 

uppfattat som ett problem.   

 

En av de största utmaningarna har, enligt samtliga chefer, varit kommunikationen med 

biståndshandläggarna från Stockholms stad. Det räcker inte med att utförarenheten arbetar 

med att arbetssystemet ska fungerar internt utan även andra aktörer, bland andra 

biståndshandläggarna, måste involveras. Detta upplevs av Eriksson vara svårt då alla har olika 

perspektiv. Tallberg och Kortman har varit frustrerade av dialogerna med 

biståndshandläggarna. De har varit i kontakt med ett flertal handläggare på grund av att de 

ofta byts ut, och har därför varit tvungna att redogöra för och övertala varje handläggare om 

varför brukartider översk      . “M    å            å   00                              

               å                                         å ”         . A         

utförarenhet har förlorat mycket pengar på grund av att biståndshandläggarna inte har godkänt 

deras redovisningar. Enligt Eriksson har hennes utförarenhet dessutom mötts av dålig attityd 
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av handläggarna vilket hon tror är följden av att  handläggarna har stött på flera utförarenheter 

som har fuskat. 

 

5.6 Ledningarbetet  

Respondenterna har haft huvudansvaret för implementeringen av arbetssystemet på sina 

utförarenheter. Majoriteten av respondenterna har tillsammans med resterande personer i 

ledningsgrupperna beslutat hur implemementeringen av arbetssytemet ska gå till på respektive 

utförarenhet. På Sundbergs utförarenhet har det dock varit otydligt vem som har varit ansvarig 

eftersom att hon inte anser att hon själv ansvarar för tekniken.  

Borg tycker att införandet av arbetssystemet har skett smidigt på hennes utförarenhet. De 

bekostade och anställde en projektledare som har arbetat med implementeringen av 

arbetssystemet. Projektledaren var med på Äldreförvaltningens möten och utbildningar. 

Projektledaren åkte ut till de olika utförarenheterna som inkluderas i företaget och utbildade 

både ledningen och vårdbiträden, samt fanns kvar som ett stöd under ett år efter införandet.  

 

Anderssons implementeringsplan var att ge mycket information till vårdbiträden. Information 

gavs till vårdbiträden varje vecka på fredagsmöten, arbetsplatsträffar, på utbildningstillfällen 

samt på uppföljningstillfällen. Under träffarna pratade de mycket om ekonomin då hon ville 

understryka att utförarenheten endast får pengar för utförd tid hos brukaren.  

 

På Calrsson och Borgs utförarenhet planerade man för att vårdbiträden skulle få schemalagd 

tid för genomgång av arbetssystemet. Dessa bestod av webbutbilningar samt individuell 

handledning. På Lönnefeldts utförarenhet hade man planerat att vårdbiträden skulle få 

tillräckligt med tid på sig till att vänja sig vid det nya arbetssystemet. Det skulle införas 

långsamt så att personalen skulle bemästra telefonerna innan de gick i skarpt läge. Tallberg 

och Kortman uppmanade alla medarbetare att göra webbutbildningarna flera gånger och en 

del fick även extra utbildningstid schemalagd. De hade även workshops där experter fanns på 

plats och hjälpte till med att svara på frågor. Hela våren 2014 fick vårdbiträden stöd med det 

som de var osäkra på. I och med att de har många vårdbiträden ansåg de att de behövde en 

plan för implementeringen och de berättar att det var mycket kommunikation med 

vårdbiträden. De var noga med att ge rätt information, att det fördes dialoger, att vårdbiträden 

skulle våga fråga hur arbetssystemet användes och varför. Brukarna låg ständigt i fokus och 

detta förklarades även för vårdbiträden.  
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Eriksson gjorde en handlingsplan under hösten 2013 då hon förstod att det fanns risker i 

införandet av arbetssystemet. Planen slutfördes även av teamledarna på utförarenheten samt 

av verksamhetschefen. De hade även en informations- och kommunikationsansvarig på 

enheten som tillägnade mycket tid till införandet av arbetssystemet. Tillsammans identifierade 

de områden som de föreställde sig kunna orsaka problem och gjorde med hjälp av det en 

handlingsplan för implementeringen.  

 

Respondenterna anser att vårdbiträden har fått den hjälp som de har behövt. Enligt Tallberg 

och Kortman har det dock funnits vårdbiträden som inte har velat ta emot hjälp på grund av 

att de är för stolta för att fråga. Det har även funnits de som tror att de kan mer än vad de 

egentligen gör och de som kan men inte tror på sig själva. På deras utförarenhet har 

administratörerna, en av planerarna samt Tallberg hjälpt till vårdbiträden som har haft 

problem med tekniken. Om de har haft problem med telefonerna och inloggningen har de 

hänvisats till Äldreförvaltningens support. Tallberg och Kortman har försökt finna de 

vårdbiträden i gruppen som har haft lätt för tekniken och dessa har i sin tur hjälpt till med att 

lära andra.  

 

Utförarenheterna har olika personer som vårdbiträden kan vända sig till vid eventuella 

funderingar, exempelvis gruppcheferna eller samordnare. På en del enheter har antingen 

gruppchefen eller samordnare följt med vårdbiträden i syfte att kontrollera om vårdbiträdena 

gör fel. De frågor som inte går att besvara skickas till Äldreförvaltningens support. En del 

hänvisar vårdbiträdena själva till att kontakta supporten medan det hos andra är ledningen 

som gör detta.  Om vårdbiträden har tekniska fel med mobiltelefonerna har till exempel 

Carlssons enhet vikarietelefoner som vårdbiträdena kan byta till.  

 

Respondenterna tycker att Äldreförvaltningen har gjort ett bra arbete vid införandet av 

arbetssystemet och att de har har gjort så gott de har kunnat med de rådande förutsättningar. 

Borg förklarar att hon har förståelse för att all information inte har nått alla utförarenhet, 

eftersom att det är många. Hon önskar att Stockholms stad hade bekostat utbildningen till 

vårdbiträden. Enligt henne borde Äldreförvaltningen ha säkerställt att alla verkligen får rätt 

utbildning och att de har rätt förutsättningar för det. Hon förklarar att det blir mycket kostsamt 

för en liten utförarenhet då man behöver en gruppchef som arbetar extra med arbetssystemet 

samt för kringtid och möten som utförarenheterna inte får tillräcklig ekonomisk ersättning för. 

Borg har märkt att det finns en stor osäkerhet kring arbetssystemet då biståndshandläggare har 
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ringt och frågat hur de gör. Hon tycker att Äldreförvaltningen även borde ha utbildat 

biståndshandläggarna. Hon säger att det inte har funnits en öppen diskussion om hur systemet 

eventuellt kan utvecklas. Utförarmötena, där cheferna på utförarenheterna och 

Äldreförvaltningen träffats, har enligt Borg endast bestått av att Äldreförvaltningen har gett 

information till cheferna, och de har själva inte haft möjlighet att ställa frågor. 

 

Tallberg och Kortman tror att införandet hade gått bättre om Äldreförvaltningen hade känt till 

allt som de vet idag. De anser dock att Äldreförvaltningen bör titta på ett lättare system som 

kan användas till att godkänna insatser.  

Gustafsson upplever att hon hade behövt mer tid för implementeringen. Hon anser att hennes 

utförarenhet hade för kort tid på sig innan de gick i skarpt läge. Hon tycker att arbetssystemet 

borde ha bearbetats mer och att för mycket ansvar lades på utförarenheterna.  

 

När Eriksson träffar Äldreförvaltningen på möten anser hon att de är kompetenta och att de tar 

sitt ansvar. Hon talar dock om problemet med den ekonomiska ersättningen i och med 

införandet av arbetssystemet och menar att små utförarenheter inte har samma förutsättningar 

som större utförarenheter. Även Sundberg anser att ersättningen har varit otillräcklig och att 

den tekniska supporten inte alltid har fungerat bra när nya vårdbiträden har behövt registrera i 

systemet. 

 

Eriksson har varit noga med att ge saklig feedback till Äldreförvaltningen om det hon har 

ansett vara problematiskt. Hon säger även att hon har fått respons på den givna feedbacken. 

Lönnefeldt bekräftar att uppföljningsmöten sker regelbundet i form av både 

samverkansmöten, som ordnas ungefär en gång i månaden endast för de största 

utförarenheterna, samt utförarmöten där samtliga utförarenheter samlas två gånger per termin. 

På dessa möten har frågor kring arbetssystemet uppmärksammats och de har informerats om 

hur det har gått. Carlsson säger att dessa möten inte ordnas längre men att de skickar mail till 

supporten vid problem. 
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5.7 Sammanfattning 

Under våren 2013 fick cheferna information om att det nya arbetssystemet skulle införas. De 

har fått utbildningar i arbetssystemet av Äldreförvaltningen som har bestått av 

informationstillfällen och webbutbildningar. Utförarenheterna har sedan själva ansvarat för att 

implementera arbetssystemet i respektive utförarenhet. Detta har gjorts genom att ge 

information till vårdbiträdena på olika möten och i nyhetsblad. Ledningarna har även använt 

Äldreförvaltningens webbutbildningar till att utbilda vårbiträden. Tyngden har legat i att 

utbilda vårdbiträden i de tekniska aspekterna rörande arbetssystemet. Utförarenheterna har 

haft olika tid på sig att träna med arbetssystemet i den faktiska arbetsmiljön innan de har gått i 

skarpt läge. Detta då tidpunkten för skarpt läge har varierat mellan utförarenheterna.  

Respondenterna har varit positivt inställda till systemets införande. Ett stort problem har varit 

den bristande ekonomiska ersättningen från Äldreförvaltningen när det gäller ersättning för 

den tid som utförarenheterna har ägnat åt utbildningar och ökat administrativt arbete. En 

ytterligare ekonomisk belastning som arbetssystemet har medfört är att utförarenheterna inte 

får tillräcklig ersättning för kringtid. De systemfel som har uppstått har varit tidskrävande och 

ekonomiskt påfrestande då det har krävts att rapportering av insatserna har gjorts manuellt. 

Det ökade administrativa arbetet har lett till att respondenternas övriga arbetsuppgifter har 

påverkats negativt på grund av tidsbrist. Ett par utförarenheter har på grund av det ökade 

administrativa arbetet varit tvungna att utöka sin arbetsstyrka med nyanställd administrativ 

personal.  

 

Majoriteten av respondenterna uppger att utförarenheternas ledningsgrupper har haft en 

enhetlig inställning till införandet av arbetssystemet. Vårdbiträdens inställning till införandet 

har varierat. De flesta respondenter uppger att vårdbiträden har visat tveksamheter kring 

införandet men detta har varierat mellan utförarenheterna.  

 

Nedanstående tabell sammanfattar för- och nackdelar med systemet utifrån aktörernas 

perspektiv samt det handlingsutrymme dessa har.   
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 Fördelar  Nack delar  Handlingsutrymme  

Äldreförvaltningen  ● K                          

går till utförd beviljad tid  

● E                         å 

eventuellt fusk 

● Spara pengar 

  

Utförare; 

Ledning 

● K               

vårdbiträden ej är där de ska 

vara 

 

● K                         

dennes anhöriga att 

vårdbiträdena varit i närheten. 

 

● M                      

blir betald 

● M                         

● V          å       älla 

administrativ personal vilket 

lett till fler utgifter 

● K                  

mobilerna  

●                       

vårdgivare 

● Ö              

● M               

vårdbiträden och andra 

arbetsuppgifter 

● K               

Utförare; 

Vårdbiträde  

● K            de varit nära 

brukaren vid t idpunkten ifråga  

● H                             

kunden i systemet och behöver 

då ej gå till kontoret mellan 

besöken om de behöver 

informat ionen 

● K                     

● K             å        

● K                     

hinner ex ej alltid med hela 

luncher 

● K                      

varit nära brukaren, ej att de 

faktiskt varit hos brukaren 

och utfört tjänsterna 

● D                  

tekniken  

● K             

angränsande 

kommuner 

Brukare ●      å                       

beviljade  

● Begränsar flexib iliteten i 

den hjälp de får pga 

vårdbiträdens oflexibla 

schema 

 

Tabell 4. Egen konstruerad tabell som redogör  för- och nackdelar med systemet utifrån aktörernas 

perspektiv samt det handlingsutrymme de har. 
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6. Analys 
 

I nedanstående kapitel analyseras den data som har genererats ur intervjuerna och 

dokumentstudierna. Med hjälp av Principal- agent teorin analyseras de utmaningar som 

cheferna har applevt vid implmenteringen av arbetssystemet ParaGå. Med hjälp av teorin 

analyseras även aktörernas olika intressen och vårdbiträdens förlorade makt. Teorierna om 

förändringsledning, förändringsmotstånd samt implementering av ny teknologi, används till 

att analysera ledningen på utförarenheternas roll och ansvar i implementeringsprocessen. 

Med hjälp av teorierna analyseras även vårdbiträdens motstånd mot införandet av 

arbetssystemet och de metoder som ledningen har kunnat använda i syfte att motverka 

motståndet och således utfallet av implementeringen.  

 

Aktörernas olika intressen 

Grunden till problemet som ett nytt påtvingat arbetssystem medför är att aktörerna inte har 

samma intressen eller behov av systemet. Äldreförvaltningen kan genom arbetssystemet 

ParaGå kontrollera kostnaderna för hemtjänsten och brukarna gynnas genom att vårdbiträden 

känner sig mer kontrollerade och pressas till att arbeta ut hela den beviljade tiden. Brukaren 

blir dock lidande av att vårdbiträden inte kan vara lika flexibla i sitt arbete och att de känner 

sig stressade när de är hos brukaren.  

 

Ledningen på utförarenheterna kan använda systemet som ett verktyg i syfte att kontrollera 

vårdbiträdens arbete och på så sätt  kunna bevisa för brukare och deras anhöriga att 

vårdbiträden har utfört sitt besök hos brukaren. Vårdbiträden kan föra journalanteckningar på 

telefonerna och snabbt få information om olika avvikelser. Nackdelarna med arbetssystemet 

för utförarenheterna väger dock tyngre än fördelarna. Ledningen har belastats med mer 

administrativt arbete, som har lett till övertidsarbete och att ytterligare personal har anställts. 

De har blivit tvungna att använda mer tid till det administrativa arbetet och utbildningar, 

vilket har resulterat i att de har haft mindre tid till övrigt ledningsarbete. Tiden som nu förmås 

till annat än att utveckla och bedriva verksamheten,tillsammans med de ökade kostnaderna, 

har pressat utförarenheterna ekonomiskt. Införandet av arbetssystemet har samtidigt resulterat 

i att vårdbiträden känner sig stressade, kontrollerade och ifrågasatta. Enligt Principal-agent 

teorin resulterar den kontroll som GPS-funktionen medför, att balansen mellan den mängd 

information som Stockholms stad, utförarenheterna och vårdbiträden innehar förändras. Det 

eliminerar det övertag som vårdbiträden tidigare har haft i och med adverse selection. 
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Tidigare kunde inte vårdbiträdens handlingar i arbetet övervakas. Numer har Stockholms stad 

och utförarenheterna övertaget då de genom GPS-kontrollen besitter mer information om vad 

vårdbiträden gör under arbetsdagen. Som Socialstyrelsens rapport (1990) påvisat ligger 

ledningen på utförarneheterna i kläm mellan de krav som politikerna ställer och de behov som 

vårdbiträden och brukare har. Enligt Principal-agent teorin förorsakar aktörernas olika 

intressen en målkonflikt mellan dem. Målkonflikten problematiserar samspelet mellan 

Stockholms stad och utförarenheterna. Det märks framförallt av i intervjuerna då cheferna 

berättat om deras besvärliga kommunikation med biståndshandläggarna.  

 

Motstånd mot förändring och ny teknologi 

Det nya arbetssystemets brukbarhet har varit svag, vilket har försvårat både vårdbiträdens och 

ledningens dagliga arbete. Enligt Karshs (2004) teori om implementering av ny teknologi 

orsakar den svaga brukbarheten av tekniken motstånd framförallt bland kvinnor i högre ålder, 

vilket en stor del av de intervjuade chefernas vårdbiträden är. Bristen på erfarenhet av 

teknologiska arbetssystem inom hemtjänstyrket är en ytterligare faktor till vårdbiträdens 

ökade motstånd. I enlighet med Kotters modell om ledning av förändring är detta även en 

orsak till att det har funnits tveksamheter kring systemet. Enligt Yukls (2002) teori om 

förändringsmotstånd kan vårdbiträden vara tveksamma till att införandet av det nya systemet 

är möjligt då systemet aldrig har använts tidigare och då behovet av det inte har funnits. 

Vårdbiträden har inte påverkats av de bristfälligheter som det tidigare ersättningssystemet har 

haft eller de problem som det medförde. Enligt teorin orsakar detta motstånd och fientlighet 

bland vårdbiträden då de inte har involverats i besluttagandet gällande införandet av det nya 

arbetssystemet. Ingen av respondenterna har involverat vårdbiträden i 

implementeringsprocessen. Delaktighet är, enligt Yukls (2002) teori om förändringsmotstånd 

och Bergs (2001) teori om implementering av ny teknologi, en faktor som bidrar till att 

införandet av arbetssystemet inte stöds.  

 

Förlorad makt 

Det faktum att en del chefer har uppmärksammat de vårdbiträden i gruppen som har haft lätt 

för tekniken och som har har hanterat arbetssystemet på ett effektivt sätt, är även en aspekt 

som bidrar till att motståndet ökar enligt Yukls (2002) teori om förändringsmotstånd. Detta på 

grund av att den kan finnas en fruktan för ett eget personligt misslyckande och en känsla av 

förlorad makt i och med införandet av ett nytt system. Vårdbiträden har varit tvungna att byta 

ut de metoder som de har behärskat till nya metoder som de inte har trott att de klarar av. 
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Samtidigt har det skett en förändring mellan rollerna på utförarenheterna då införandet av 

arbetssystemet har lett till att yngre vårdbiträden har fått kunskapsövertag när det kommer till 

att hantera den nya tekniken. Det är de yngre vårdbiträdena som istället har fått lära de äldre 

och erfarna vårdbiträdena hur arbetssystemets tekniska delar hanteras. Enligt Yukls (2002) 

teori är detta något som bidrar till att de som tidigare har haft högre status i gruppen på grund 

av deras erfarenhet och kunskap, känner en förlorad makt och därför motsätter sig 

förändringen. Att en del vårdbiträden inte har velat ta emot hjälp på grund av att de har varit 

för stolta för att fråga eller för att de tror att de kan mer än vad de egentligen gör, grundar sig 

enligt teorin i en fruktan om förlorad makt eller status. Den kognitiva teorin antyder att ökad 

information och kunskap reducerar osäkerheten hos anställda. Att vårdbiträden inte har bett 

om hjälp och därmed inte har fått tillräcklig kunskap i systemet och dess användning ökar, 

enligt teorin, vårdbiträdenas oro och motstånd på grund av att systemet upplevs som 

svårhanterat.  

 

Bristande planering  

Enligt Karshs (2004) teori om implementering av ny teknologi visar en strukturell plan och ett 

planerat utbildningsprogram att ledningen är engagerad i implementeringsprocessen. Det visar 

att de är förberedda för förändringen och på så sätt kan motståndet motverkas. En bestämd 

plan saknas hos majoriteten av utförarenheterna. Tiden från att vårdbiträden har fått 

information om arbetssystemets införande till att de har tvingats att ta systemet i bruk har varit 

relativt kort, och införandet har upplevts som stressat och oplanerat. 

 

Oklarhet och misstro kring arbetssystemet 

Att en del vårdbiträden har haft en negativ inställning och att de har visat tvivel inför 

arbetssystemet är, i enlighet med Kotters modell om ledning av förändring, på grund av att de 

inte har förstått att systemet har införts i hela Stockholms stad. Respondenterna har varit 

tvungna att förklara för vårdbiträden att införandet av arbetssystemet är ett beslut som har 

tagits av Stockholms stad. Detta på grund av att vårdbiträden ska förstå att varken cheferna 

eller vårdbiträdena kan påverka situationen. Det faktum att vårdbiträdena har trott att cheferna 

kan ändra på införandet tyder på att det har existerat olika förståelser för arbetssystemets 

innebörd och dess avsikt. Dessa aspekter är enligt modellen en bidragande faktor till att 

implementeringen inte sker på önskat sätt. Enligt Yukls (2002) teori om förändringsmotstånd 

är den främsta orsaken till motstånd att anställda inte litar på de som ligger bakom 

förändringen. Vårdbiträdens misstro kan uppmuntra cheferna till att hemlighålla vad det nya 
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systemet innebär för vårdbiträdena, vilket därmed kan öka vårdbiträdens misstankar 

ytterligare. Denna företeelse går att notera i responternas uppgifter om att det har förklarat för 

vårdbiträden att syftet med arbetssystemet är att öka kvalitén i hemtjänsten och att fokus 

ligger på brukarna. Detta samtidigt som de under intervjuerna uppger att de med hjälp av 

systemet har ständig uppsyn över vårdbiträdena. GPS-kontrollen ökar vårdbiträdens 

misstankar om systemets syfte och ökar således även deras motstånd. I enlighet med Ford 

m.fl. (2008) kan misstron även grundas i den redan svaga relationen mellan vårdbiträden och 

beslutsfattarna.  

 

Inställning till systemet  

Vårdbiträdens och chefers ifrågasättande av arbetssystemet beror, enligt Kotters (2012) 

modell om förändringsledning, bland annat på att syftet bakom införandet ifrågasätts. De 

respondenter som har uttryckt sig starkt positiva till arbetssystemet och som har haft förståelse 

för syftet med dess införande, har inte stött på väsentliga svårigheter vid implementeringen av 

arbetssystemet. Dessa chefer har haft erfarenhet av liknande system från deras arbeten i andra 

kommuner, och har sett det som en självklarhet att ett system av detta slag ska finnas. Dessa 

uppger även att deras vårdbiträden har varit positivt inställda till införandet av arbetssystemet. 

Implemeteringsarbetet har således gått bättre för dem som har erfarenhet av liknande system 

sedan tidigare.   

 

Information om syftet med införandet 

I och med att respondenterna inte har hört talas om en specifik vision har inte detta 

kommunicerats vidare till vårdbiträden. Respondenterna har dock förmedlat 

Äldreförvaltningens syfte med införandet till vårdbiträdena. Enligt Kotters (2012) modell om 

förändringsledning är det viktigt att repetera visionen men på grund av att det inte har funnits 

en vision i den mening, kommer vi hädanefter att tala om syftet med arbetssystemet. I enlighet 

med modellen är det viktigt att använda olika kanaler för att information ska nå ut, vilket 

ledningen på utförarenheterna har gjort. Vårdbiträdena har på så sätt fått information på olika 

sätt. En del av respondenterna har ansett att de har gjort vad de har kunnat genom att ge 

mycket information till vårdbiträdena. Att vårdbiträdena har fått för mycket information kan, 

enligt modellen, vara något som gör att syftet inte når fram då det blir för mycket nytt att ta in. 

Har ledningarna lyckats nå ut med Äldreförvaltningens syfte kan en bidragande faktor till att 

arbetssystemet inte har accepterats av vårdbiträdena vara att vårdbiträdena har uppfattat andra 

signaler från ledningen. 
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Som en del respondenter berättat har de varit stressade och även själva trott att systemet har 

införts av en annan anledning än den som Äldreförvaltningen har förmedlat. Att ledningen 

uppger en orsak bakom införandet men agerar annorlunda är i enlighet med Kotters (2012) 

modell om ledning av förändring en ytterligare anledning till att vårdbiträdena inte har 

accepterat förändringen.  

 

Utbildning 

Som Kotters (2012) modell om ledning av förändring tar upp i det femte steget, är vikten av 

utbildning, och att rätt typ av utbildning ges, betydande både för chefer och vårdbiträden. Att 

Äldreförvaltningen enbart har utbildat cheferna i de tekniska aspekterna kring systemet och 

inte i hur de ska vidareutbilda vårdbiträden eller motverka motstånd hos vårdbiträdena, visar 

att cheferna inte har getts rätt tillgångar för att utbilda vårdbiträden. Detta har resulterat i att 

utbildningarna har skett på olika sätt i olika utförarenheter. Som har noterats av intervjuerna 

har motståndet inte hanterats fören efter det har uppstått istället för att arbeta proaktivt med 

detta. De flesta utförarenheterna har enbart utbildat sina vårdbiträden till att använda tekniken, 

rent praktiskt. Utbildningar i inställning och attityder har i stort sätt uteblivit och de flesta 

chefer har haft inställningen att vårdbiträdena ska göra som de blir tillsagda. Detta, i enlighet 

med Kotters (2012) modell, påverkar hur väl vårdbiträdena har tagit till sig utbildningarna 

som getts och påverkar deras motivation. Många av vårdgivarna, och även cheferna, har haft 

flera års inarbetade rutiner som Äldreförvaltningen har krävt ska förändras under en kort tid, 

detta utan utbildning i de sociala bitarna. Uppfattningen är att cheferna inte varit förberedda 

på vilken typ av utbildning som behövts då de inte räknat med vilka nya beteenden, 

färdigheter och attityder som behövs hos vårdbiträdena när denna typ av förändring träder i 

kraft. Därmed har de inte förstått vilken typ och mängd av träning som egentligen hade 

behövts.  

 

En annan typ av utbildning som funnits hos alla utförarenheter men under olika lång tid är 

träningen med systemet i den faktiska arbetsmiljön. Det finns en koppling mellan hur väl 

implementeringen fungerat i de utförarenheter där vårdbiträdena haft tid på sig att träna på att 

använda systemet en tid innan utförarenheterna gått i skarpt läge. De enheter som haft kort tid 

på sig har upplevt motstånd från vårdbiträdena medan de utförarenheter där det gått bra är 

bland de enheter som haft tid på sig att öva med systemet i ett par månader.  
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Att flera chefer talat om att de varit svårt för de som är 50 år och äldre att ta till sig det nya 

systemet och lära sig det, visar att det funnits en lägre kapacitet att ta till sig systemet. Flera 

av dessa hade även ifrågasatt om de klara av att hantera systemet. En bidragande faktor till 

svårigheter med implementeringen har därför varit ålder. Detta stämmer även överens med 

Kotters (2012) modell.  

 

Ingen av utförarenheterna har heller involverat vårdbiträden i planering av 

implementeringsarbetet eller i utbildningarnas upplägg. Enligt Karsh (2004) får utbildning 

vårdbiträden att känna sig delaktiga. De vårdgivare som getts tillräcklig utbildning och 

därmed fått vara delaktiga i införandet av systemet känner sig enligt motivationsteorin mer 

motiverade för förändringen. De har då ett större förtroende för samt kontroll över 

förändringen vilket minskat oron och motståndet.  

 

Brus 

Det har funnits en del brus i kommunikationen mellan chefer och vårdbiträden. Som 

Baladouni & Bedford (1962) beskriver är ett exempel på brus ekonomiska förhållanden. Att 

utförarenheterna själva fått stå för utbildning av vårdbiträden har varit ekonomiskt betyngande 

för dem och kan därför ses som ett brus. Detta då mer tid hade kunnat läggas på utbildning om 

ledningarna på utförarnivå inte hade känt av den ekonomiska pressen. Detta brus har därför 

bidragit till att meddelandet, det vill säga syftet med ParaGå inte nått fram på önskat sätt. 

Genom intervjuerna har slutsatsen dragits att de flesta chefer vid presentationen av systemet 

inte lagt större vikt vid att lyfta fram systemets fördelar utifrån vårdbiträdenas perspektiv och 

behov och hur det kan underlätta för dem. Meddelandet har därmed inte anpassats till 

destinationen, det vill säga vårdgivarna, vilket i Baladouni & Bedfords (1962) teori om 

kommunikation poängterat är viktigt. Ytterligare brus är svårigheter på grund av ålder och 

språksvårigheter. 
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7. Diskussion 
 

I kapitlet diskuteras införandet av arbetssystemets innebörd för de olika aktörerna; 

vårdbiträden, utförarenheter, Stockholms stad och brukare. Vidare diskuteras vårdbiträdens 

motstånd och hur ledningen i utförarenheterna har kunnat förebygga motståndet. Utöver 

detta diskuteras utförarenheternas förutsättningar för ett lyckat implementeringsarbete samt 

de avseenden där ledningarnas arbete har brustit. Kapitlet behandlar även studiens 

användning som visar att bland annat Äldreförvaltningen, andra kommuner och chefer för 

utförarenheter i andra kommuner kan ha användning av studien. Studien är även givande för 

organisationer där någon typ av kontrollsystem ska införas.  

 

Beslutet om ett nytt arbetssystem i Stockholms stads hemtjänst har påverkat kommunen, 

utförarenheterna, vårdbiträdena och brukarna på olika sätt. Detta främst på grund av att 

behovet av ett nytt system har varierat. De som har gynnats mest av det nya systemet kan 

dock konstateras vara Stockholms stad, då arbetssystemet har mött Stockholms stads behov av 

en mer kontrollerad hemtjänst. För de andra aktörerna har systemet varit mer problematiskt.  

 

Ett övergripande problem med arbetssystemet ParaGå är att det egentligen inte uppfyller det 

syfte som Äldreförvaltningen menar ligger till grund för arbetssystemets införande. 

Arbetssystemet kontrollerar inte att vårdbiträden faktiskt är hos brukare och utför de beviljade 

insatserna. Det har visat sig att GPS:en inte känner av huruvida vårdbiträden är hos brukaren 

eller i närheten av brukarens hem. Detta slopar de fördelar brukare, anhöriga och ledningen på 

utförarenheterna har påståtts ha. Det går exempelvis inte att bevisa för anhöriga till 

demenssjuka brukare att brukaren faktiskt har fått sina beviljade insatser utförda.  

 

För vårdbiträden har det nya arbetssystemet inneburit att de är mer kontrollerade av både 

utförarenheterna och Stockholms stad. Både vårdbiträden och chefer har haft flera års 

inarbetade rutiner som Äldreförvaltningen har krävt ska förändras under en kort tid. Från att 

vårdbiträden har kunnat anpassa sig till brukarnas dagliga behov, till att följa ett övervakat 

och oflexibelt schema, förändras den handlingsfrihet som de tidigare har haft i sitt 

självständiga arbete. Införandet av arbetssystemet kan även ha bidragit till att vårdbiträden har 

känt sig belastade av det ekonomiska ansvar som ledningen har belastat dem med till följd av 

införandet. Införandet av systemet har inte varit motiverat ur vårdbiträdenas perspektiv som 

inte har haft ett behov av det nya systemet. Dessa aspekter och det faktum att systemet till 
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största del gynnar Stokholms stad, ger vårdbiträden anledning att motsätta sig systemet. 

Vårdbiträdenas motstånd till arbetssystemet är således inte överraskande, snarare förväntat 

och motiverat. 

 

För utförarenheterna har systemet inneburit ekonomiska påfrestningar då de inte har blivit 

ersatta för de merkostnader som systemet har medfört. Implementeringen av arbetssystemet 

har varit utmanande framförallt med de förutsättningar som de olika utförarenheterna har haft. 

Utförarenheterna har inte haft de resurser som har krävts, vilket kan ha begränsat deras 

möjligheter till ett lyckat implementeringsarbete. Arbetssystemet var dessutom inte tillräckligt 

utarbetat för att kunna undvika de kontinuerliga systemfelen. Med det sagt har även ledningen 

haft en del svagheter i sitt implementeringsarbete. Implementeringsarbetet har inte varit 

tillräckligt planerat eller genomtänkt från ledningens sida. Varken vårdbiträdens brist på 

kunskap och erfarenhet av hantering av teknik eller deras intresse för förändringen, som 

eliminerat en stor del av deras frihet, har beaktats. Utbildningarna har inte berört de sociala 

avseenden som har varit relevanta vid denna typ av införande. Informationen som har 

kommunicerats till vårdbiträden har inte behandlat de områden som har legat i vårdbiträdens 

intressen. Ledningen borde ha lyft fram de fördelar som arbetssystemet medför för 

vårdbiträdena och på vilket sätt deras arbete kan utvecklas med hjälp av arbetssystemet. 

Orsaken till att ledningens arbete med implementeringen av arbetssystemet har brustit tros 

bland annat bero på att det, varken ur vårdbiträdens eller ur utförarenheternas perspektiv, inte 

har funnits ett behov av ett system av detta slag. Arbetssystemet har främst ökat 

utförarenheternas kostnader och en anledning till att de inte har satsat tillräckligt utbildning av 

vårdbiträden kan ha berott på att det har varit ekonomiskt betyngande för dem. Den bristande 

utbildning som givits cheferna, den ekonomiska pressen, det ökade administrativa arbetet 

samt den förlorade tiden för ledarskap, har förmodligen även påverkat vårdbiträdenas 

inställning till systemet. 

 

Det finns exempel på utförarenheter som trots omständigheterna har haft ett lyckat 

implementeringsarbete. De chefer som har arbetat med liknande system tidigare har starkt 

uttryckt sin positiva inställning till systemet. Dessa chefer har haft en lyckad implementering 

av arbetssystemet på sina utförarenheter. I deras utförarenheter har det inte funnits ett 

noterbart motstånd. Cheferna i fråga beskriver att de har lagt vikt vid att förklara på vilket sätt 

systemet är till vårdbiträden fördel. Det visar att det finns en koppling mellan erfarenhet av 

liknande system, positiv inställning och förståelse för vikten av att lyfta fram arbetssystemets 
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fördelar ur vårdbiträdenas perspektiv. Detta leder till frågan om cheferna överlag har 

erfarenheter kring tekniska system och framförallt kring implementering av nya system. Har 

de haft tillräckliga kunskaper för att kunna utbilda vårdbiträden? Intrycket är att ledningarna 

på utförarenheterna inte har räknat med de beteenden och attityder som ett införande av ett 

nytt arbetssystem medför. De har inte haft en uppfattning om vilken typ och mängd av 

utbildning och förberedelser som en förändring av detta slag kräver.  

 

Kritiken gällande implementeringsarbetet av arbetssystemet går även att adressera till 

Äldreförvaltningen. Utbildningarna till cheferna har brustit genom att cheferna inte har 

utbildats i de sociala utmaningar som kan uppstå vid en implementering av detta slag. Det 

hade varit givande att informera cheferna om vad de kan förvänta sig från vårdbiträden och 

utbilda cheferna i hur motstånd kan förebyggas och mötas. Äldreförvaltningen borde även ha 

räknat med den tid som en förändring av detta slag kräver inom hemtjänsten, då det finns 

tidigare studier i ämnet. Även denna studie visar att det finns en koppling mellan hur lyckat 

implementeringsarbetet blir och hur lång tid utförarenheterna har haft på sig att träna med 

arbetssystemet innan de har gått i skarpt läge. 

 

Cheferna har berättat att deras plan för implementeringen var att kommunicera och informera. 

Då utbildning är en typ av kommunikation visar det faktum att cheferna enbart har utbildat 

vårdbiträden i hantering av arbetssystemet, att detta har ansetts vara den viktigaste aspekten 

att kommunicera. Det har för dem varit väsentligt att vårdbiträden ska kunna hantera tekniken. 

Att utbildningen har fokuserats på de tekniska faktorerna kan bero på att ledningen har 

fokuserat på att utförarenheterna ska få sin ekonomiska ersättning. Detta uppfattas även 

genom att de har pressat vårdbiträdena med ansvaret för utförarenheternas ekonomiska 

resultat. Att de inte har lagt vikt vid att utbilda vårdbiträden i sociala avseenden visar att detta 

inte har ansetts vara essentiellt. För de utförarenheter som har utbildat vårdbiträden i såväl 

hantering av tekniken som i sociala avseenden, har implementeringen varit lyckad. Det 

optimala med utbildningar är att vårdbiträden ska känna sig tillrätta med det nya systemet. För 

att detta ska ske behöver de känna att systemet är gynnsamt och att de är ett team tillsammans 

med resten av utförarenheten. Detta är något som andra kommuner och chefer kan ta lärdom 

av. 

 

Implementeringsarbetet hade kunnat bli mer framgångsrikt genom att studera andra 

kommuners system. De hade varit givande att anordna praktiktillfällen för cheferna hos 



73 
 

grannkommuner som tidigare har implementerat liknande system. Detta hade kunnat bidra 

med kunskap om de problem som kan uppstå i hanteringen av nya arbetssystem, samt 

kunskap om de sociala utmaningar som kontrollerande och tekniskt utmanande arbetssystem 

kan föra med sig. Att de chefer med erfarenhet av liknande system har haft en positiv 

inställning till införandet av arbetssystemet, och att dessa har haft en lyckad implementering, 

är en aspekt som både Äldreförvaltningen, andra kommuner och chefer för utförarenheter i 

andra kommuner, där liknande system ska införas, kan ta lärdom av. De kan i sin tur 

kommunicera med exempelvis Äldreförvaltningen i Stockholms stad för att utbilda sig och ta 

lärdom av de fram- och motgångar som införandet av arbetssystemet ParaGå har medfört.  

Studien har visat att problemet, ur chefernas perspektiv, inte är systemet i sig utan de rådande 

omständigheterna. För liknande införanden är detta viktigt att ta lärdom av. Det är av vikt att 

utveckla de faktorer som berör ekonomiskt stöd, tid och social utbildning. Även stöd och råd i 

vilka förväntningar som cheferna kan ha på anställda och hur motstånd kan mötas och 

förebyggas. Även andra faktorer utöver tekniska avseenden kräver uppmärksamhet. Det 

behöver tas i beaktande att cheferna har olika utgångspunkter och att även de behöver få en 

anpassad utbildning.  

 

De aspekter som teorierna behandlar är relevanta för denna typ av implementering, men på 

grund av omständigheterna kring denna typ av införande försvåras implementeringsarbetet. 

Det finns olika faktorer som är utom ledningens kontroll och som försvårar ett lyckat 

implementeringsarbete.  

 

Det är viktigt med återkoppling och detta gäller även för chefer. Det är av betydelse att 

cheferna får återkoppling gällande resultaten av implementeringen i sin he lhet. Den utredning 

som stiftelsen Äldrecentrum, Äldreförvaltningen och Stadsledningskontoret just nu genomför 

behandlar systemets funktion, det vill säga dess processer och tekniska faktorer. 

Utförarenheterna får således ingen återkoppling om ledningsarbetet, vilket denna studie bidrar 

med. Detta är viktigt då implementeringsarbetet ännu fortskrider. Studien är givande för 

ledningarna på utförarnivå, både när de anställer nya vårdbiträden och när de anställer 

vårdbiträden från andra kommuner där ett liknande system inte andvänts. Det är även givande 

för ledningar på utförarenheter som förflyttar sin verksamhet till Stockholms stad från en 

annan kommun. 
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Studien är väsentlig för Äldreförvaltningen som genom den får återkoppling om hur det 

framtagna systemet har presenterats och implementerats på utförarenheterna. De ser även hur 

deras information förts vidare och hur deras utbildningsmaterial har använts.  

Den gjorda studien har visat hur ett påtvingat införande av ett nytt arbetssystem kan hanteras 

av ledningen i organisationer som styrs av högre organ, som kommunen. Den är inte enbart 

aktuell inom hemtjänsten utan kan även användas av företag i andra branscher som befinner 

sig i en liknande situation, där de blir tvingade att införa ett nytt arbetssystem elle r arbetssätt. 

Studien är även användbar i branscher där det finns anställda som inte är vana vid att använda 

teknologi i arbetet men där detta ska införas. Studien är även givande för organisationer där 

någon typ av kontrollsystem ska införas.  
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8. Slutsatser 
 

Syftet med studien var att med hjälp av fallet Stockholms stads hemtjänst analysera hur 

ledningen på utförarnivå implementerar ett påtvingat arbetssystem. Studiens frågeställningar 

var:  

 

 Vilken roll och vilket ansvar har ledningen på utförarnivå haft i 

implementeringsprocessen? 

 Hur har ledningen på utförarnivå kunnat påverka motståndet av införandet av det 

påtvingade arbetssystemet? 

 

Vårdbiträdens arbetsförhållanden inom hemtjänsten har länge varit pressade och till följd av 

systemets införande har deras arbete påverkats ytterligare. Vårdbiträdens arbete går ut på att 

vårda äldre människor och människor som av olika anledningar inte är kapabla till att utföra 

insatserna själva. Det är ett människonära yrke som kan antas påverkas negativt av denna typ 

av kontrollsystem. I och med att införandet av arbetssystemet ParaGå har varit en påtvingad 

förändring, som inte har motiverats av beslutsfattarna, har ledningens implementeringsarbete 

försvårats. Ledningens implementeringsarbete tros även ha påverkats av den ekonomiska 

press som införandet av systemet har medfört.  

 

Ledningen på utförarenheterna har haft en stor roll i implementeringen av arbetssystemet 

ParaGå. Äldreförvaltningen har lagt ett stort ansvar på ledningen i utförarenheterna som har 

ansvarat för att utbilda vårdbiträden i det nya systemet. De har även ansvarat för att förmedla 

syftet med systemet till vårdbiträden, vilket har varit avgörande för utfallet av 

implementeringen. Det faktorer i ledningsarbetet som har påverkat utfallet av 

implementeringen har bland annat berört den typ och mängd av utbildning som vårdbiträden 

har getts. Utbildningen kan ha påverkats av den korta tid som ledningen har haft på sig innan 

utförarenheterna har gått i skarpt läge och av de pressade ekonomiska förutsättningarna.  

 

Människor har generellt sett svårt för att bemöta förändringar. I och med att införandet av 

systemet har varit en påtvingad förändring och på grund av att motståndet har varit motiverat, 

har ledningens arbete med att motverka motståndet varit begränsat. Ledningen har dock haft 

möjlighet att hämma motståndet på olika sätt men studien har visat att ledningens arbete har 

haft en del brister i dessa avseenden. Ledningens arbete med att anpassa utbildningen efter 
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vårdbiträdens kunskapsnivå har varit bristfällig. Genom att anpassa utbildningen efter 

vårdbiträdens varierande förmåga att hantera tekniken och genom att utbilda dem i de sociala 

avseenden som denna typ av system medför, hade de kunnat hämma motståndet. De hade 

även kunnat arbeta proaktivt mot motståndet genom att anpassa den givna informationen 

utefter vårdbiträdens behov, och genom att lyfta fram de fördelar som systemet medför för 

dem. Genom att cheferna har belastat vårdbiträden med ansvaret för utförarenheternas 

ekonomiska resultat kan ha bidragit till ett ökat motstånd. Ett sätt för ledningen att förbereda 

sig för implementeringsarbetet och motståndet hade varit att ta del av tidigare utredningar och 

andra kommuners erfarenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

9. Förslag till fortsatta studier 
 

Flera av cheferna var skeptiska till att vårdbiträden skulle kontaktas och önskade själva välja 

ut de vårdbiträden som skulle delta i studien. Detta skapar en tveksamhet kring chefernas svar 

vid intervjuerna och en nyfikenhet på vad en mer ingående undersökning om vårdbiträdenas 

upplevelser av ledningens arbete hade visat. Det hade varit intressant att ställa vårdbiträdens 

och chefers svar mot varandra. Att cheferna var skeptiska till detta kan bero på att de inte vill 

att kritiska röster ska höras eller att en annan bild än deras egen ges. En del av cheferna 

uppfattades som tveksamma vid frågan om hur de tror att anställda uppfattat deras och 

ledningens inställning till systemet. De intervjuade vårdbiträdena har tydligt förklarat att deras 

chefer har haft en negativ inställning till systemet och att cheferna har varit stressade i arbetet 

med det nya arbetssystemet. Detta är ingenting som denna studie kan bevisa, men hur 

vårdbiträden har uppfattat ledningens inställning och hur detta har påverkat dem är en aspekt 

som tåls att studeras vidare.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie där en jämförelse görs med andra 

kommuner som har infört liknande system. 

 

Stockholm stad ska under juni månad år 2015 sammanställa en rapport om hur det har gått 

med införandet av ParaGå. Detta skulle vara intressant att använda. Utöver ett 

ledningsperspektiv eller med fokus på arbetet med införandet av ParaGå skulle det även vara 

intressant att undersöka frågan på vad införandet har lett till, sett ur ett arbetsmiljöperspektiv 

samt ifall det lett till besparingar i kommunen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

INTERVJUFRÅGOR TILL LEDNINGEN 

 

Vilken förvaltning hör ni till? 

Vill du vara anonym? 

Vill du ha uppsatsen skickad till dig? 

Går det bra att vi spelar in för vår egen skull? 

Går det bra att vi återkommer med kompletterande frågor? 

 

Introduktionen av ParaGå  

När infördes ParaGå i er verksamhet? 

När fick du information om att ParaGå skulle införas? 

Varför tror du att systemet infördes?  

Fick ni veta vad anledningen till införandet var? vad var visionen?  

Har ni fått utbildning kring ParaGå? Vad har denna utbildning innehållit? När hölls den/de?  

Hjälpte det er på något sätt att ha en prov period? 

Vem har haft huvudansvaret för införandet av det nya systemet i er verksamhet?  

Vilka har varit med och beslutat hur implementeringen av systemet ska gå till?  

Hade ni någon plan inom verksamheten inför införandet av det nya systemet?  
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Kommunikation 

När kommunicerade du detta till övriga anställda? 

Hur gick den kommunikationen till? I vilken form skedde kommuniceringen?  

Kommunicerade ni visionen vidare till anställda? På vilket sätt?  

 

Utbildning 

Hur har ni arbetat med implementeringen av det nya systemet? Hur introducerades det?  

Har ni haft utbildningar internt inom er egen verksamhet till de anställda? I grupp? Individuell 

utbildning? 

Fick användarna möjlighet att pröva systemet i deras faktiska arbetsmiljö innan systemet 

              “ å        ”? 

 

Inställningen till systemet 

Hur har du uppfattat denna förändring och hur har din inställning till förändringen varit?  

Har ledningen haft en enhetlig inställning till förändringen? 

hur har din inställning till systemet sett ut och hur har du visat detta för övriga anställda? 

(Hur tror du att anställda uppfattat din inställning till systemet?) 

Har dina eller ledningens arbetsuppgifter förändrats i och med införandet av ParaGå? Hur i 

såfall? 

Vilka för- och nackdelar har systemet enligt dig? 

Vilka utmaningar har du mött i införandet av det nya systemet? (teknik, språk) 

Tycker du att ParaGå är lätt att använda?  

Vad är din uppfattning av de anställdas åsikter om systemet?  

Om negativt, har ni gjort något för att ändra deras inställning? Vad i så fall?  
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Hur har ni kunnat påverka anställdas syn på systemet? 

Har ni belönat de anställda som hållit sig bäst till den schemalagda tiden?  

 

Leda och hjälpa de anställda  

Finns det någon i ert företag som de anställda kan vända sig till vid frågor eller funderingar 

kring ParaGå? 

Ser du att de anställda får den hjälp de behöver? 

Hur har ni besvarat den feedback som de anställda kommit med? 

 

Stockholms stad 

Vad tycker du om Stockholms stads arbete med införandet av ParaGå? 

Hade de kunnat göra något annorlunda enligt dig? Vad i så fa ll och varför? 

Gav du någon feedback på hur systemet eventuellt kunde utvecklas för att passa ert arbete 

bättre? 

Fick du respons på denna feedback? 

 

Avslutande frågor: 

Har du något att tilläga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Bilaga 2 
 

INTERVJUFRÅGOR TILL ANSTÄLLDA 

 

Vill du vara anonym? 

Vill du ha uppsatsen skickad till dig? 

Går det bra att vi spelar in för vår egen skull? 

 

Den anställdas bakgrund 

Ålder? Kön?  

Hur länge har du jobbat i branschen? 

 

Introduktionen av ParaGå - Kommunikation 

När infördes Paragå hos er? 

När fick du veta att ParaGå skulle införas? 

Hur kommunicerades nyheten till er? 

Fick ni veta vad visionen med införandet var? 

Varför tror du att systemet infördes? 

Fick ni veta vad anledningen till införandet var? 

Varför tror du att systemet har införts? 

Har ni haft något möte gällande ParaGå? När? 

 

Systemets påverkan på arbetet 

Vad tycker du om systemet? 

Hur har det påverkat dig och ditt arbete?  

Ser du fördelarna med systemet, vilka är dessa enligt dig? 
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Finns det några nackdelar med systemet, vilka är dessa i så fall enligt dig? 

Tycker du att fördelarna eller nackdelarna väger tyngst?  

Har du känt dig delaktig i införandet av systemet? Har dina synpunkter beaktats eller har du 

haft någon annan input? 

Har du nångång känt dig kontrollerad i ditt arbete i och med införandet av ParaGå? Av vem i 

så fall? 

Känner du att ledningen/din chef litar på dig? 

 

Systemets funktion 

Tycker du att ParaGå är lätt att använda?  

Har du haft problem med teknologin nångång? 

Har du arbetat eller andvänt datorer eller annan teknologi i d ina tidigare arbeten eller på din 

fritid? Till vilken grad? 

Har du haft problem med nåt annat som ParaGå har medfört? Har du fått tillräckligt med hjälp 

för att lösa problemet? Av vem i så fall? 

 

Utbildning 

Har ni haft kurser/utbildning? När? Vad har de innehållit? 

Har ni haft någon uppföljning fram tills nu? 

Har du nångång fått individuell handledning? 

Har ni fått veta om visionen uppnåts? 

Fick du pilottesta ParaGå i din faktiska arbetsmiljö innan du var tvungen att använda det i ditt 

arbete? 

Har ni haft möjlighet att vara delaktiga i att besluta hur implementeringen av systemet ska gå 

till? 
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Har ni haft något att säga till om när det gäller hur systemet fungerar? Exempelvis hur det kan 

formas för att passa ert dagliga arbete bättre? 

 

Ledning 

Vem i organisationen har haft hand om arbetet med ParaGå? 

Har du uppfattat att det har funnits någon strukturell plan inom verksamheten för införandet 

av ParaGå? 

Vem kan du vända till ifall du behöver hjälp eller har frågor gällande ParaGå?  

Uppfattar du att ledningen har varit ärliga och gett er all information som de erhållit gällande 

ParaGå och dess introducering? 

Hade ledningen kunnat göra något bättre vad gäller införandet? Vad i så fall?  

Hur har ledningens, dvs chefernas, inställningar varit till ParaGå? Hur har du märkt av detta?  

Har ledingen haft en enhetlig inställning till systemet? 

Har ni fått enhetlig information från ledningen? 

 

Avslutande frågor 

Är det något du hade önskat att var annorlunda vad gäller kommunikationen av ParaGå till er 

anställda? 

Har du samma inställning till systemet som du hade i början? om inte, vad har påverkat att din 

inställning förändrats? 

Har du något att tillägga? 
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Bilaga 3 

Nedan redovisas de utförarenheter som varit delaktiga i studien. De utförare vars 

verksamhets-, biträdande verksamhets-, enhets-, och biträdande enhetschefer valt att vara 

anonyma nämns ej vid namn. 

 

Utförare 1 

Privat utförare 

Intervjuad: Enhetschef 

Verksam sedan: 2013 

Verksam inom: 14 områden 

Antal vårdbiträden: 10 

Antal brukare: 20 

 

Utförare 2 

Privat utförare 

Intervjuad: Biträdande verksamhetschef 

Verksam sedan: 2013 

Verksam inom: två områden 

Antal vårdbiträden: 50 st 

Antal brukare: 200 st 

 

Utförare 3 

Södermalmskyrkans Vård & Omsorg 

Privat utförare 

Intervjuad: Verksamhetschef Maria Otieno Lönnefeldt 

Verksam sedan: 2002 

Verksam inom: Skarpnäck och Södermalm 
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Antal vårdbiträden: 20 st 

Antal brukare: 60 st 

 
Utförare 4 

Kommunal utförare 

Intervjuad: Enhetschef 

Verksam sedan: Oklart när verksamheten startade, har funnits länge i olika former  

Verksam inom: ett område 

Antal vårdbiträden: 60 st 

Antal brukare: 215 st 

 
Utförare 5 

Kommunal utförare 

Intervjuade: Enhetschef och biträdande enhetschef 

Verksam sedan: 1997  

Verksam inom: tre områden  

Antal vårdbiträden: 108 st 

Antal brukare: 320-340 st 

 
Utförare 6 

Privat utförare 

Intervjuad: Verksamhetschef 

Verksam sedan: 2005 

Verksam inom: tre områden 

Antal vårdbiträden: 47 st 

Antal brukare: 150 st 
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Utförare 7 

Famntaget Omsorg 

Privat utförare 

Intervjuad: Verksamhetschef Mari Eriksson 

Verksam sedan: 2009 

Verksam inom: 4 områden 

Antal vårdbiträden: 70 st 

Antal brukare: 200 st 

 
Utförare 8 

Kommunal utförare 

Södertjänst Syd och Öst 

Intervjuad: Biträdande enhetschef Cecilia Carlsson 

Verksam sedan: oklart 

Verksam inom: 1 område 

Antal vårdbiträden: 105 st 

Antal brukare: 449 st 

 

 


