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Sammanfattning 

Sverige står inför stora välfärdsutmaningar när allt fler arbetsföra personer går i pension. Till följd 

av ojämn befolkningsutveckling kommer det inom kort finnas färre arbetare som skall ta hand om 

fler pensionärer. Lösningen på välfärdsutmaningen finns i digitaliseringen, där digitala verktyg 

skall kompensera för förlorad arbetskraft. Omsorgen är det område där behovet av 

kompetensförsörjning kommer visa sig först. Syftet med studien var att undersöka hur 

omsorgspersonal kan känna delaktighet i en lärandeprocess under en pågående 

organisationsförändring som fokuserar på ökad digitalisering i Hylte kommun. Metoden som 

tillämpades var en kvalitativ undersökningsmetod och studien antog en induktiv ansats. Det 

empiriska materialet inhämtades genom tre fokusgrupps-intervjuer där totalt 13 undersköterskor 

deltog. Materialet analyserades genom en konventionell innehållsanalys och resultatet utgjorde 

grunden för den teoretiska referensramen. Den hälsopedagogiska teoretiska referensramen 

utgjordes av förmedlingspedagogik, sociokulturellt lärande, lärande stilar, och 

kompetensutveckling samt dialog -och reflektions pedagogik, KASAM och delaktighet. 

Resultaten visar att omsorgspersonalen kan känna delaktighet genom att bli tillfrågade kring 

förändringar rörande deras arbete. Resultatet visade också att omsorgspersonalen själva vill välja 

sätt att genomgå utbildning. Rädslor att de mjuka värdena försvinner och ersättas av digitala 

verktyg är ytterligare ett väsentligt resultat som studien gett. Slutsatser som dragits av studien var 

att omsorgspersonalen vill vara delaktiga inför, under och efter verksamhetsförändringar, men de 

har svårt att se sin roll i dagsläget. Personalen lär på olika sätt och vill ha alternativa sätt till 

kompetensutveckling, än vad som erbjuds idag.  
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Abstract 
Sweden faces major welfare challenges as more and more workable people retire. As a result of 

uneven population development, there will soon be fewer workers to take care of more senior 

citizens. The solution to the welfare challenge is in digitization, where digital tools will 

compensate for lost labor. Heathcare is the area where the need for skills supply will appear first. 

The intent of this study was to investigate how caregivers can feel part of a learning process 

during an ongoing organizational change focusing on increased digitalization in Hylte county. The 

method applied a qualitative survey method and the study adopted an inductive approach. The 

empirical material was collected through three focus group interviews, where a total of 13 

underscores participated. The material was analyzed by a conventional content analysis and the 

result was the basis for the theoretical reference framework. The theoretical references for health 

education consisted of mediation education, socio-cultural learning, learning styles, and 

competence development, as well as dialogue and reflection teaching, KASAM and participation. 

The results show that caregivers can feel involved by being asked about changes in their 

workplace. The result also showed that caregivers themselves want to choose ways to undergo 

education. Fears that the human contact disappears and will be replaced by digital tools are 

another important result that the study has given. Conclusions drawn from the study are that 

caregivers want to be involved in, during and after changes within the workplace, but they have 

difficulties to see their role for the time being. The staff learn in different ways and want 

alternative ways of developing skills than offered today. 
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till omsorgspersonalen som deltog i vår studie och även 

ett stort tack till vår fantastiska handledare Madeleine Solenhill för all handledning, digitalt stöd 

och uppmuntran igenom hela uppsatsen. Vi vill tacka Frank och Carina Fägersten för att vi fick 

låna deras stuga i Dalslands lugna skogar för att skriva vår uppsats. Shahed vill i sin tur tacka sin 

fästman Osama för allt stöd och uppmuntran igenom alla studieåren. Kajsa vill tacka för sin mors 

och sina vänners stöd under studieåren och inte minst vill hon tacka personalen på högskolan för 

det stöd och service de gett.  Cecilia vill i sin tur tacka sin familj och vänner för stöd, uppmuntran 

och kärlek genom studietiden  

 

Arbetet har varit jämt fördelat mellan alla författare. I tabellen nedan presenteras författarnas 

bidrag till studien. 

 

 

Tabell 1. Författarnas bidrag 

Arbetsuppgift Procent utfört av Cecilia, Kajsa och Shahed 

Planering av studien 33,3/33,3/33,3 

Litteratursökning 33,3/33,3/33,3 

Datainsamling 33,3/33,3/33,3 

Analys 33,3/33,3/33,3 

Skrivande 33,3/33,3/33,3 

Layout 33,3/33,3/33,3 
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Introduktion 

Hållbart välfärdssystem  

Ett hållbart välfärdssystem är en förutsättning för att Sverige i framtiden skall kunna ta hand om 

sin åldrande befolkning. Utifrån 17 nationella mål arbetar Sverige för att skapa ett hållbart 

välfärdssystem då landet befinner sig i en samhällsförändring som innefattar nya förutsättningar 

för invånarna, vilket kommer att påverka hela samhällsstrukturen. Allt färre arbetande skall kunna 

ta hand om allt fler pensionärer och en lämplig lösning för detta är digitaliseringen enligt Sveriges 

kommuner och landsting [SKL] (2010) och Regeringen (2017). Statistik som styrker detta visar 

att 57% av befolkningen utgjorde den försörjande kvoten av samhället 1980, år 2005 var denna 

siffran 59% och år 2035 beräknas siffran vara 54 % (SKL, 2010). Problematiken med detta är att 

den förväntade andelen äldre i befolkningen kommer att öka jämförelsevis med hur 

åldersfördelningen sett ut procentmässigt tidigare. Mellan 1980–2005 ökade antalet personer över 

85 år med 5100 personer per år, vilket år 2035 beräknas bli 15 200 per år (ibid). För att bemöta 

denna samhällsutmaning har Regeringen satt upp ett nationellt mål där alla förvaltningar, 

kommuner och landsting fram till år 2030 skall börja använda fler digitala verktyg (Regeringen, 

2017). I Regeringens kommittédirektiv (2017) lyfts digitaliseringen som ett verktyg för att kunna 

lösa samhällsproblemen som finns idag, med mål till kompetensförsörjning, samt att bekämpa 

arbetslösheten, skapa en hållbar välfärd med bättre vård och omsorg för äldre.  
 

Hylte har gått från litet jordbrukssamhälle, till att bli en expanderande kommun (Hylte, 2016). 

Kommunen som har mottagit flest nyanlända i Sverige i förhållande till dessfolkmängd och gör en 

omfattande satsning med att utveckla och förbereda kommunen på de välfärdsutmaningarna som 

väntar samhället. Hylte kommun arbetar strategiskt med en omfattande digital transformation, det 

vill säga övergången till en allt mer digitaliserad organisation, inom hela kommunen där 

digitalisering är en viktig strategi för att möta framtidens välfärdsutmaningar som till exempel 

kompetensförsörjning (ibid). Digitalisering är ett nationellt mål som skall implementeras i alla 

kommuner och landsting och fram till och med år 2030 skall hela välfärdssverige vara 

digitaliserat.   

 

Digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg 
Behovet av digitalisering är som störst inom äldreomsorgen eftersom det är där behovet av 

kompetensförsörjning kommer visa sig först, med hänvisning till ovanstående statistik kommer 

det att finnas mindre personal per åldring. Digitaliseringen har redan påbörjats inom 

äldreomsorgen både lokalt och nationellt. Detta kommer att innebära stora förändringar som bland 

annat nya arbetssätt och rutiner, vilket påverkar både omsorgstagare och omsorgspersonal. 

Digitala verktyg kommer förändra arbetet för omsorgspersonalen och det är därför viktigt att 

involvera omsorgspersonalen i processen så att delaktighet blir en naturlig del i förändringen. 

Önnevik (2015) betonar vikten av medarbetarnas delaktighet i beslut och planering som rör 

organisationsförändringar då deras motivation och inställning tenderar att vara mer positiv. 

Önnevik poängterar även att tidslinjen från beslut till genomförande blir kortare om medarbetare 

involveras och får sin röst hörd i beslutsfattandet. Det kan även gynna medarbetarnas hälsa genom 

att få känna delaktighet tidigt i en förändring då det kan undvika stress och oroligheter (Ibid).  
 

Studien syftar därför till att undersöka hur omsorgspersonal kan känna delaktighet i en 

lärandeprocess under en pågående organisationsförändring som fokuserar på ökad digitalisering i 

Hylte kommun. Studien kommer bidra till kunskap kring vad som motiverar omsorgspersonalen 

till att vara delaktiga i digitaliseringen. Uppsatsen kan bli till stöd för andra kommuner och 

verksamheter som genomgår en verksamhetsförändring i och med digital transformation.   
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur omsorgspersonal kan känna delaktighet i en 

lärandeprocess under en pågående organisationsförändring som fokuserar på ökad digitalisering i 

Hylte kommun.  

 
Frågeställningar 

- Vilka utmaningar upplever omsorgspersonalen rörande digitaliseringen i dagsläget? 

- Vad behöver omsorgspersonalen för att trivas på sin arbetsplats under en pågående 

organisationsförändring? 

- På vilket sätt lär sig omsorgspersonalen som bäst på sin arbetsplats? 
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Definitioner 

Digitalisering 

Definitionen av digitalisering enligt digitaliseringsenheten i Hylte kommun är ett paraplybegrepp 

som beskriver processen att använda digital teknik som redskap i syfte att bibehålla, möjliggöra, 

förbättra och öka värdet för individen, den egna verksamheten och det omgivande samhället. All 

digitalisering skall utgå från behov, vara deltagarstyrd och målgruppsanpassad. 

 
Figur 1. Digitaliseringsprocessen i Hylte kommun där förbättringsarbete utgår från behov och där 

digitaliseringen är redskapet. (Digitaliseringsenheten i Hylte kommun, 2018). 

 

Digital transformation 

Digital transformation som begrepp beskrivs i Hyltes digitaliserings plan och används för att 

beskriva förändringsprocessen och tillämpningen av nya beteenden som digitaliseringen medför. I 

denna studie kommer begreppet digital transformation inbegripa övergången från ett analogt till 

ett digitalt arbetssätt både för organisationer och personal. Implementering av digital 

transformation avser att beskriva tillvägagångssättet som används för att införa nya metoder och 

arbetssätt. Enligt Socialstyrelsen (2017) genomgår en implementering fyra stadier och tar mellan 

2–4 år innan den nya metoden har blivit en del av ett integrerat arbetssätt. Begreppet ger förståelse 

till att digitaliseringen är en förändringsprocess som kommer ta tid. 
  
Digital kompetens 
Regeringen (2017) definierar att ”digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med 

digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen 

utifrån sina förutsättningar” (s.12). Innebär i denna studie att en person har kompetens och 

kunskap till att använda olika typer av digitala verktyg. Personen kan antingen vara kapabel till att 

använda digitala verktyg, eller kvalificerad och sakkunnig inom användandet av digitala verktyg. 

Begreppet innefattar även att genom att vara digital kompetent kommer en person kunna använda 

olika typer av digitala medel utan att ha kunskap om specifika funktioner eller detaljkunskap om 

ett visst verktyg.  

 
Kompetensförsörjning 

Studien kommer hänvisa till behovet av kompetensförsörjning och dess innebörd av hur samhället 

i framtiden skall möta arbetskraftsbehovet. Med en åldrande befolkning kommer det inte finnas 

tillräckligt med omsorgspersonal för alla. Vården kommer därför att kompetensförsörja 

arbetskraftsbehovet med digital teknik där det finns möjlighet att ersätta en person. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund till varför digitaliseringen genomförs, Hylte kommun presenteras 

närmare för att ge förståelse för omsorgsenheten och dess kontext, samt hur digitala verktyg har 

använts, utvecklats och används idag. Avslutningsvis lyfts utmaningar med implementeringen av 

digitaliseringen som har gått att läsa sig till i forskningsartiklar och nyheter. 

 
Sverige - bäst i världen 

Sveriges regering beslutade 2011 om en digital agenda med ett nationellt mål att nyttja 

digitaliseringens möjligheter i hela svenska samhället. Det nationella målet är uppdelat i fem 

delmål som ska leda Sverige mot ett digitaliserat och hållbart land där digitalkompetens, trygghet, 

innovation, ledning och infrastruktur är det övergripande målet (Regeringen, 2012). Sverige har 

rankats på topp enligt internationella indexjämförelser, vilket innebär att Sverige har goda 

förutsättningar att uppnå det nationella målet “Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter” (Regeringen, 2012, s.2). Den digitala utvecklingen kan enligt 

Sveriges regering bidra till att bemöta de nuvarande samt kommande samhällsutmaningarna 

genom innovativa IT-lösningar och möjligheter (ibid). För att lyckas med målet har regeringen 

(2017) avlagt två avgörande faktorer; den ena är att medborgarna klarar av omställningen genom 

infrastruktur, utbildning och kompetensförsörjning. Den andra faktorn är att Sverige ska fortsätta 

var ledande och innovativt, hitta möjliga lösningar för att dra nytta av digitaliseringens 

möjligheter. 

  

Välfärdsutmaningar 

En av de största samhällsutmaningarna som Sverige står inför idag är som tidigare nämnt 

kompetensförsörjning till följd av den åldrande befolkningen som under de kommande åren fram 

till 2026 kommer att resultera i att ytterligare 300 000 personer inträder pensionsåldern (SKL, 

2018). Denna samhällsutmaning medför ökat rekryteringsbehov främst inom vården men även i 

andra välfärdsområdena som omsorg och skola. Rekryteringsbehovet av omsorgspersonal 

kommer i framtiden att öka i och med att vårdbehovet ökar. Digitaliseringen syftar till att möta 

rekryteringsbehovet med kompetensförsörjning av digitala verktyg eftersom det som tidigare 

nämnt inte kommer finnas tillräckligt med mänsklig arbetskraft för att bibehålla standarden i 

vården (SKL ,2018). Höga krav ställs på organisationer som till exempel myndigheter och 

offentliga verksamheter att bidra till den svenska välfärden genom att kompetensförsörja. Det 

ställer i sin tur höga krav på välfärdssystemet att finna nya sätt och lösningar för att bemöta dessa 

utmaningar och bibehålla den välfärdsstandarden i landet. Dessa samhällsutmaningar menar 

Regeringen (2012) att det går att hitta möjliga lösningar till genom att använda digitaliseringen 

och detta gör att regeringen tar målet i nästa steg genom att införa digitaliseringen inom 

kommuner och landsting. Målet implementeras idag i olika hastigheter på olika kommuner i 

Sverige och fram till 2030 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter. 

 

Globala mål för en hållbar utveckling 

Förenta Nationens 17 globala mål tas hänsyn till för att fullfölja Agenda 2030 mot en hållbar 

utveckling (Förenta Nationen [FN], 2017). Av detta argument blir digitaliseringen därför en viktig 

del av välfärden som kommer att påverka alla åldrar, mål- och yrkesgrupper. Till exempel 

kommer delmålet “digital kompetens” att påverka alla målgrupper i samhället, yngre som äldre 

inom alla verksamheter. Regeringen (2017) betonar att den digitala kompetensen ska uppnås 

utifrån individens förutsättningar. Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig 
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ariav kompetenshöjande insatser för användare av ny teknik och digitala tjänster i samhället 

utifrån individens förutsättningar.  

 

 

Digitaliseringens utveckling i Sverige 

Industrialiseringen kan beskrivas som den tidsperiod då samhället blev mer produktionsorienterat 

och industrier bidrog till bland annat samhällets ökade välfärd. Industrialiseringen bidrog inte bara 

till ökad produktion och därigenom minskad arbetslöshet utan även till bättre hälsa och förändrade 

levnadsförutsättningar för många. Sedan den senare delen av 1800-talet har industrialiseringen 

genomsyrat samhällsstrukturen. Även om utvecklingen övergått i en teknifiering under de två 

senaste decennierna så har utnyttjandet av teknikens alla möjligheter ännu inte nått sin spets. Likt 

industrialiseringen har även teknikens tidsålder fört med sig konsekvenser och ändrade 

förhållanden för människan, arbetslivet och samhället i stort. Enligt Regeringen (2016) befinner 

sig Sverige i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Digitaliseringen kan 

tänkas att bidra till ytterligare effektivisering för samhället genom att automatiserade tjänster som 

till exempel handläggning och dokumentation kan administreras utan personalens närvaro. 

Automatiserad handläggning kan öka möjligheten för de kommunanställda till att istället tillgå 

mer tid för att möta medborgarna vilket kan skapa ett mervärde för de mjuka mänskliga värdena, 

vilket är något som Trelleborgs kommun (2018) redan sett resultat av. 

 

Den digitala resan i svenska hem 

Digitala verktyg används flitigt idag bland många medborgare i Sverige, privatpersoner kan idag 

både hantera sina räkningar, lyssna på musik och kommunicera på långdistans via digitala 

enheter. Den digitala resan genom många svenska hem började runt 1998 då regeringen gav en 

möjlighet till att göra avdrag för köp av en dator för hemmabruk, denna resa genom tiden går att 

följa online på Internetmuseum (2014). Fler hushåll med hemdatorer bidrog till att privatpersoner 

i större utsträckning började bekanta sig med internet. Genom eget initiativ till användning av 

digital teknik skapade de omedvetet förutsättningar för dem själva att i framtiden kunna vara 

delaktiga i samhället, snarare än de personer som uttryckte “internet är bara en fluga”. Personer 

som inte bekantade sig med digital teknik har idag svårigheter att vara delaktig i samhället, vilket 

påverkar deras hälsa negativt (Folkhälsomyndigheten, 2017).   

 

Ett stort genomslag i den digitala utvecklingen var möjliggörandet av kostnadseffektivisera samtal 

som kunde ske via internet istället för via det analoga telenätet vilket blev möjligt år 2003 

(Internetmuseum, 2014). Samtal via internet har haft en positiv påverkan för både privat- och 

arbetslivet. Samtal via internet är något som även ingår i utvecklingen av digitala arbetssätt inom 

omvården idag. År 2007 kom den första Iphonen vilket tog telefonanvändandet till en annan nivå 

då mobilen också började att innefatta en persondator i miniatyr. Iphonen resulterade i en rad 

andra uppfinningar såsom digitala applikationer för att förenkla vardagen och arbetslivet med 

telefonen som verktyg. Digitaliseringen har fördelaktigt underlättat många vardagliga tjänster för 

medborgarna i det svenska samhället, som till exempel betalningstjänster som bland annat Swish 

och BankID. Den yngre generationen har en god teknisk kompetens och är ofta digitalt 

uppkopplade sedan tidig ålder. En rapport från Internetstiftelsen i Sverige visade att år 2017 var 

det 96 % av befolkningen som hade möjlighet till internetuppkoppling, var av 91 % av dem 

använde internet dagligen, samt av dessa känner sig 65 % delaktiga i digitaliserings utveckling. 
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Digital kompetensklyfta  

Regeringen (2012) anser att digitaliseringen är ett verktyg för att möta många samhällsproblem, 

utmaningen blir att stärka medborgarnas känsla av delaktighet i den digitala processen. Trots att 

närmare 99 % av alla arbetsföra i Sverige använder internet i någon mån finns det fortfarande en 

klyfta i den digitala kompetensen mellan de som använder internet i stor utsträckning och de som 

inte gör det (Iis, 2017). Klyftan kan tänkas förklara varför vissa kan känna oro över hur 

digitaliseringens förändring kan komma att påverka deras arbetsliv. Forskning som belyser denna 

problematik är McClure (2017) som i en studie visar personers egna uppfattningar och rädslor 

kring att deras arbete kommer övertas av robotar, något som i sin tur räds leda till arbetslöshet. Iis 

(2017) menar att de som inte är bekanta med teknik räds för att de kommer stå utanför samhället 

eftersom de inte är digitalt kompetenta. Baserat på föregående påstående kring vuxnas digitala 

kompetens är det aktuellt för varje organisation att i samband med att digitalisera och effektivisera 

arbetet även arbeta med kompetensutveckling och delaktighet i förändringen. 

 

 
Användning av digital teknik idag 

Idag används redan flera typer av digital teknik inom äldreomsorgen och teknikanvändandet kan 

enligt Bengtsson och Thune (2017) visa sig öka kvalitén för både vårdtagare och 

omsorgspersonal. Verktyg som redan börjat användas inom vissa kommuner är nattkameror, 

sensorer, mobila enheter, appar samt digitala nycklar och journaler. Applikationer till smartphone 

och surfplattor syftar till att minska läkemedelsavvikelser och förebygga läkemedelsrelaterade 

skador som enligt Socialstyrelsen (2017) drabbar 10 % av alla medicinerade. Applikationerna 

fungerar som påminnelse och signeringsverktyg, men kan även komma till användning vid 

utskrivning av medicin och varna för två läkemedel som inte är kompatibla. Digitala nycklar är 

också ett verktyg som börjat användas av fler kommuner. Tidigare har omsorgspersonalen behövt 

hantera ett stort antal nycklar och kört långa sträckor för att både hämta och lämna av nycklar. Vid 

utlösningen av ett trygghetslarm blir detta mycket problematiskt då omsorgspersonalen, innan de 

åker till vårdtagaren som utlöst larmet, måste åka och hämta rätt nyckel. Digitala nycklar kommer 

minska larmtiderna avsevärt menar projektledare på Varbergs socialförvaltning under en intervju 

av Lövstad (2017, 6 februari). 

 

Digitala verktyg inom äldreomsorgen 

Nattillsynen av äldre har visats sig vara en stor omständighet för både personal och äldre. 

Nattillsyn har tidigare inneburit att omsorgspersonal åkt hem till omsorgstagaren för att kolla om 

personen mår bra. Arbetssättet har medfört många körda mil för omsorgspersonalen och 

framförallt störd sömn för vårdtagaren (SKL, 2013). Nattkameror bidrar med ökad effektivitet i 

arbetet med nattillsyn när omsorgspersonalen kan administrera tillsynen på distans. De resurser 

som läggs på att köra runt kan genom kameran försörjas där den behövs mest. Omsorgstagaren 

kommer också kunna slappna av med vetskapen om att de kan vara fortsatt trygga i sitt hem.  

Sensorer är ett annat digitalt verktyg som börjat implementeras i äldrevården. Sensorerna kan sitta 

i golv, väggar, sängen, duschen, toaletten, dörrmattan eller inkontinensskyddet. Myndigheten för 

delaktighet (2017) skriver på sin hemsida att sensorer “Känner av eller mäter fysiska egenskaper”, 

till exempel rörelse eller värme. En person som använder sensorer behöver inte larma aktivt utan 

det sker automatiskt med hjälp av tekniken. Sensorerna kommunicerar alltså direkt med 

omsorgspersonalen och genom signaler mellan sensorerna kan vårdtagaren leva ett för dem så 

normalt liv som möjligt och omsorgspersonalen blir snabbt uppmärksammade på när något 

avvikande sker. Nära konceptet med sensorer ligger “smarta hem” eller “smarta lägenheter”. 
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På Hälsoteknikcentrum i Halland (Högskolan i Halmstad, 2015) arbetas det med att utveckla 

teknologin med sensorer i syfte att äldre skall kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt, med 

hjälp till stöd och trygghet och fortfarande självständigt. Smarta hem erbjuder i dagsläget 

förenklade möjligheter till den boende genom exempelvis rörelsebelysning vid nattliga aktiviteter 

eller mer lättillgängliga eluttag. Framförallt så förbereds de smarta hemmen för att addera 

ytterligare lösningar och tjänster när de i framtiden kan komma att behövas (Halmstad, 2018).  

 

Automatiserade processer 

Det finns i nuläget många robotar på marknaden som syftar till att i framtiden underlätta livet för 

människor. I framtiden kommer även sociala robotar att implementeras i äldrevården. Företag har 

under flera år utvecklat robotar i syfte att antingen uppfylla behovet av sällskap eller hjälp. Bland 

annat så har det svenska företaget Bestic AB tagit fram en robot som fungerar som matassistans 

för den som har svårigheter att äta själv (CamanioCare, u.å). Företaget Sony (2018) har tagit fram 

en robothund som kan fungera som sällskap för den som är i behov av sällskap, men inte klarar av 

ett riktigt husdjur. Även roboten Giraff skall gynna äldres möjlighet till kontakt med sina nära och 

kära, samt omsorgspersonal. Roboten Poseidon som redan finns på marknaden möjliggör för äldre 

att ta hand om sin egen hygien. Omsorgstagaren kan själv bestämma när och hur ofta hen vill 

duscha och det kan ske under värdiga omständigheter än att annars kanske behöva bli duschad av 

en främling (RoboticsCare, 2018). Bland Sveriges kommuner har mellan 30% och 40% börjat 

övergå till att använda allt mer digitala verktyg och detta steg har gjort stor skillnad men enligt 

SKL:s äldrevårdssamordnare är det få kommuner som ser helheten av en välfärdsteknik som är 

integrerad i ett och samma system (Bengtsson & Thune, 2017). Digitala verktyg kommer inte bara 

vara värdeskapande för vårdtagaren, utan syftar även till stor nytta för omsorgspersonalen. Genom 

att undvika exempelvis stress, tunga lyft och långa körsträckor har arbetsförhållanden förbättrats. 

  

Hylte kommun  

Hylte är till ytan lika stor som Halmstad, dock den minsta befolkningsmässigt i Halland. Hylte är 

belägen mellan två landskap och det bor ca 11 000 invånare i kommunen. Det nuvarande politiska 

styret är socialdemokratiskt som har varit styrande i kommunen sedan 70-talet. Omsorgsnämnden 

vilket är arenan för den föreliggande uppsatsen ansvarar för vård och omsorg i hemmet eller på 

särskilt boende. Denna nämnd utgör den största delen av kommunens ekonomiska budget med 35 

%. Trots att Hylte är en liten kommun var det den snabbaste växande kommunen i Halland under 

2017 (Hylte, 2018). Kommunen har ökat 10 % i befolkningsmängd mellan 2013 och 2018 (Hylte, 

2018). Hylte har en vision om att kommunen år 2040 skall vara en kommun med stolthet, 

medmänsklighet och utvecklingskraft. Hylte skall vara en plats där folk har nära till både arbete, 

natur och fritidsaktiviteter.  

 

Hyltes värdeord  
I Hylte skall det finnas möjlighet till att utvecklas i livet såväl som på arbetsplatsen och Hylte 

skall bli en attraktiv plats att bo på. Det centrala i Hyltes vision är det salutogena perspektivet på 

individen och familjen samt dess tillvaro. Omsorgen skall präglas av trygghet, delaktighet och 

engagemang, vilket stämmer överens med Hyltes värdeord såsom de är formulerade idag - 

trygghet, delaktighet, framtidstro och stolthet (Hylte, 2018). Äldre ska få den hjälp de behöver 

med hänsyn till individen och familjen, personen skall få den vård som behövs av kompetent 

personal. Personalen kommer ha en teoretisk och praktisk kunskap i vetenskapligt bekräftade 

metoder och tillämpa dessa på ett modernt arbetssätt med hjälp av modern välfärdsteknik (Ibid).  I 

hemtjänsten där datainsamlingen genomfördes arbetar 16 heltidsanställda personer och fem 

vikarier. Vårdenheten tillhör Hylte kommuns omsorgsenheten där de arbetar tillsammans med 
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sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kompetensförsörjningen inom vårdenheten 

är idag en utmaning då möjligheten att få tag i vikarierande personal med utbildning är 

begränsande. 

 
Strategiskt arbete inom kommunen 

Digitaliseringsenheten bildades den 1 januari 2018, just nu pågår ett gediget arbete för att bygga 

upp verksamheten. Genom strategiskt arbete som alternerar ett förankringsarbete med 

behovsinventeringar för digitaliseringen, arbetar digitaliseringsenheten succesivt fram en 

verksamhet som skall fungera som en stödenhet för kommunens digitaliseringsarbete. Under 

försommaren 2018 kommer Hyltes digitaliseringsenhet att ta fram handlingsplaner på strategisk 

nivå för varje enhet sedan skall kunna arbeta operativt med att implementera digitaliseringen på 

sin verksamhet. Denna studie förväntas ge betydelsefulla kunskaper i det strategiska arbetet då 

omsorgen är den verksamhet som prioriteras av digitalisering. 

 

 
Utmaningar med implementering av digitalisering 
Social påverkan 
Utmaningarna vid organisationsförändringar kan upplevas och uttrycks på olika sätt allt från 

motstånd till acceptans. Motståndet till den digitala utvecklingen kan orsakas av bland annat 

individuella, sociala och organisatoriska faktorer menar Andersen (2016). Exempel på 

individuella hinder kan exempelvis vara avsaknad av digital kompetens. Ett annat hinder kan vara 

att omgivningen på arbetsplatsen inte uppmuntrar till digitala förändringar, där motståndet är 

socialt förknippat (ibid). Exempel på ett socialt hinder kan vara att de arbetskollegorna som inte 

känner sig bekväma eller kompetenta till att använda tekniken som en naturlig del av arbetet 

vilket kan bromsa förändringsarbetet. Detta argumenterar även för som beskriver att motståndet 

till förändringsarbetet på arbetsplatser kan liknas med metaforen "Att motivera en medelålders 

person till att lära sig simma, fastän den hela livet klarat sig utan denna kunskap". Föregående 

forskare belyser vikten av att ge personen stöd och utrymme till att tro på sin egen förmåga och 

värde till att lära sig den nya utmaningen utan att drunkna under simträningen. Digitaliseringen 

innebär ett samhällsparadigmskifte, där den digitala transformationen kommer att ske oavsett 

motstånd och därför är det viktigt att redan nu ge befolkningen sim kunskap för att de sedan med 

sin egen förmåga skall kunna simma i floden.            

 

Med detta utgångsläge blir omsorgspersonalens förhållningssätt av implementeringsprocessen 

kring digitalisering ett relevant ämne att studera närmare, då de står inför en 

organisationsförändring som kommer påverka dem. Utmaningen för denna studie är att ta reda på 

vad omsorgspersonalen behöver för att känna sig delaktiga i en organisationsförändring vilket 

också blir studiens syfte. 
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Tidigare forskning 

Då forskning kring hur implementering av digitala verktyg på arbetsplatsen påverkar anställda är 

mycket begränsad, har istället forskning om förändringsprocesser och omorganisationer fått 

utgöra ramarna för vår tidigare forskning. Under sökandet efter tidigare forskning inom fältet 

återkom fem områden som kunde kopplas samman med digitaliseringen. De fem områdena är 

följande: Förändringsprocesser på arbetsplatsen, Lärande på arbetsplatsen, Ledarskap vid 

förändringsprocesser, Socialt användande kan vara en förutsättning och trivsel på arbetsplatsen.  

 
Trivsel och delaktighet 
Enligt Trygghetsrådet (2016) funderar ett stort antal personer i Sverige på att byta jobb och de 

vanligaste orsakerna är förändring, utveckling eller missnöje. Utifrån vad Yeatts, Folts och Knapp 

(2010) studie visar kring att äldre hellre säger upp sig från sitt arbete än att genomgå en 

förändring är Trygghetsrådets information viktig att ta hänsyn till när digitaliseringen medför 

förändring i en väldigt stor omfattning. När Eaves, Gyi och Gibb (2016) genomförde en studie på 

byggarbetare i Storbritannien genomfördes även den i ljuset av de framtida utmaningarna med 

åldrande befolkning och förskjuten pensionsålder. Resultatet i deras studie visade att maskinerier 

kunde avhjälpa tunga lyft så belastningsskador kunde lindras tidigare och möjliggöra att äldre 

medarbetare kan stanna på sitt arbete längre. Detta kan likställas med hur digitala verktyg kommer 

kunna avlösa tunga lyft och motverka belastningsskador på vårdpersonalen. Studien visade även 

att yngre kollegor uppskattade de äldre medarbetarna eftersom de satt på stor erfarenhet och 

kompetens som annars hade gått förlorad i förtid. På samma sätt kan yngres digitala kompetens 

hjälpa äldre kollegor att stanna kvar på sitt arbete genom att visa och lära dem ny teknik. Detta 

kan i sin tur också främja att tyst kunskap och att lång erfarenhet inte går förlorad. Studien visade 

också att delaktighet i sin egen hälsa hade positiva effekter för både medarbetare och ledning. 

Samtliga deltagare i studien involverades i både diskussion och genomförande rörande 

hälsoarbete på arbetsplatsen.  

 

För att ytterligare belysa vikten av trivsel och delaktighet på arbetsplatsen lyfter Steiber (2014) 

hur entreprenören Richard Branson lyfter fram medarbetarna som en större prioritet än kunder, då 

enligt honom tillfredsställda medarbetare automatiskt leder till tillfredsställda kunder. Betydelsen 

av tillvaratagande och främjandet av hälsan på arbetsplatsen ökar ständigt i bevisbörda menar 

Pescud, Teal, Shilton, Slevin, Ledger, Waterwoth och Rosenberg (2015) och med ökad kunskap 

om dess positiva effekter för medarbetare bör förändringsprocesser präglas av en 

medarbetarfokus. Både i nyhetskanaler och populärkulturen lyfts Google fram som en av världens 

bästa arbetsplatser och förutom att förse huvudkontoret med tennisbanor och simbassänger bland 

många andra aktiviteter så ger även Google sina medarbetare utrymme för att själva ta fullt ansvar 

för att administrera sin arbetstid. Googles managementprincip, precis som Hyltes värdebild, är att 

sätta individen i fokus. De tror att människan i grund och botten vill vara kreativ och genom att 

tillgodose och fylla många behov främjar de sina anställdas motivation och passion för att utföra 

arbete och anpassa sig till en snabbt föränderlig arbetsplats (Steiber, 2014).  
 

Psykisk ohälsa och digital stress 

Folkhälsomyndigheten (2015) lyfter att ett samband finns mellan stress och depression hos 

ungdomar som har en omfattande användning av digitala skärmar och verktyg. Psykisk ohälsa och 

stress i relation till en uppkopplad vardag med digitala apparater styrker även Reinecke et al 

(2017) som påvisar att ålder inte spelar någon roll för hur sårbar en person är för att bli drabbat av 

digital stress.  Digitaliseringen lyfts fram som lösningen på välfärdsproblemen, men enligt 

Reinecke et al (2017) följer även negativa aspekter. Baserat på följande studier kan det vara av 

stor vikt att i ett tidigt stadium inkludera personal i den digitala förändringsprocessen för att öka 
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delaktighet, kunskap till att kunna hantera förändringar på ett lämpat sätt och därigenom även 

tänkas öka trivsel på arbetsplatsen. Framförallt kan det vara betydelsefullt om en organisation är 

medveten om vilka följder digitaliseringen kan medföra och ha beredskap nära tillhands för dem 

som upplever ohälsa till följd av förändringen.  

 

 

Förändringsprocesser på arbetsplatsen 
Arbetsförhållandena och arbetsmiljön såg annorlunda ut i början av industrialiserings samhälle, då 

arbetsrutiner och tider var fastsatta inom dragna ramar. Genom samhällets kontinuerliga 

förändring skiftar därmed även organisationsstrukturer vilket innebär att en ny typ av ledarskap 

även behövs ta form menar Wallo, Ellström och Kock (2013). Det nya ledarskapet som Wallo 

et.al benämner som utvecklingsorienterat, främjar till att medarbetargruppen får en större 

delaktighet och ansvar i det dagliga arbetet och dess fördelning, i stället för att chefen ger direktiv 

om detta som tidigare genomsyrat många chefsroller (Ibid). Arbetsmiljön ser idag annorlunda ut 

inom många organisationer då mobilitet i arbetslivet samt ett gränslöst arbete har ökat (Sundqvist, 

2012). Flexibilitet har blivit till en arbetsnorm, vilket också har krävt medarbetare som lätt kan 

anpassa sig till nya uppgifter skriver Yeatts et.al (2010). Vidare menar forskarna att platta 

organisationer ger utrymme till flexibilitet och möjlighet till att kunna påverka sin arbetssituation 

vilket är två bidragande faktorer för att främja en god psykosocial arbetsmiljö.  

 

En annan förutsättning för att främja en god arbetsmiljö är ett varierande arbete där medarbetarna 

ideligen befinner sig i någon typ av utvecklingsprocess för att förhindra stagnation i arbetet. Som 

tidigare nämnts skriver Yeatts et al. (2010) säger den äldre generationen hellre upp sig från sina 

arbeten än att anpassa sig till förändringar. En förklaring till varför medarbetare hellre lämnar 

arbetet än att åtfölja en förändring som sker kan tänkas bero på organisationens ledning. Detta 

stödjer även Andersen (2016) och Bresciani, Griffiths och Rust (2009) som framhäver att brist på 

tillräcklig organisatorisk- och socialt stöd samt kompetensutveckling kan leda till en undermålig 

arbetsmiljö. Sundqvist (2012) lyfter i partsrådets arbetsmiljörapport att ett eventuellt 

misslyckande i organisationsförändringar är av emotionell karaktär av tillitsproblem där personal 

inte känner tillit till att chefer och andra medarbetare vill väl när de präglas av förändringarna utan 

att få informationen om dess mening. En studie som handlar om hur digitaliserings transformation 

påverkar anställda inom den offentliga sektorn i England belyser att kunskapsklyftorna markant 

ökar vid digitalisering övergången (Taylor, 2017). Resultatet i studien påvisar betydelsen av att 

förbereda berörda väl, för att kunna hänga med i den förändring som det innebär så att de kan 

hantera nya problem som uppstår för att optimera användningen av digitala arbetssätt. 

Kompetensutveckling i samband med den digitala transformationen är alltså av största vikt för att 

delvis kunna använda tekniken i stor utsträckning, men också för att inte skapa klyftor mellan 

medarbetare beroende på deras digitala kompetens.  

 
Lärande på arbetsplatsen 
Digitaliseringen kommer innebära nya- arbetsrutiner, arbetssätt och lärande för 

omsorgspersonalen i Hylte kommun. Omsorgsenheten kommer behöva kompetensutveckla alla 

anställda så att den teknik som medföljer de nya arbetssätten också kan användas. Montealegre 

och Cascio (2017) har i deras forskningsartikel om implementeringen av digitala verktyg på 

arbetsplatsen belyst att det är viktigt att medarbetare, oavsett en organisations anledning till att 

införa digitala verktyg, accepterar tekniken och själva blir villiga att lära sig att hantera den. 

Ändamålsmässigt blir tekniken inte funktionell om medarbetarna inte accepterar tekniken. 

Anledningen för medarbetarna att acceptera tekniken är delvis för att följa med i transformationen 

och utvecklingen, men också för att det ofta kommer vara medarbetarna själva som manövrerar 

tekniken.  
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Digital transformation innebär dock inte bara oväntad förändring. Det kommer bland annat att 

medföra nya sätt att kompetensutvecklas och söka kunskap på. Egloffstein och Ifenthaler (2016) 

framhäver i en studie inom försäljningsbranschen där anställdas attityder kring internetbaserade 

kompetensutvecklingsverktyg undersöktes. Resultatet visade att anställda som var positiva till 

verktyget även använde verktygen online för lärande i privata ändamål. Vidare menar forskarna 

att vikten av att försöka förstå den anställdas perspektiv på förändringen är betydande för att 

hantera utmaningen som arbetsgivaren står inför när det handlar om att implementera nya digitala 

arbetssätt. Densamma tar upp att arbetsplatslärandet är en individualiserad process idag till 

skillnad från förr, och erbjuder en kombination av både formell och informellt lärande genom 

digitala verktyg för kompetensutveckling. Svensson, Ellström och Åberg (2004) betonar att det 

informella lärande kompletterar det teoretiska formella lärandet och därigenom skapar en unik 

kompetensutvecklingsmöjlighet på arbetsplatsen om dessa kunskaper kultiveras på rätt sätt. 

Kompetensutveckling är en betydande satsning för organisationer för att främja delaktigheten och 

trivseln på arbetsplatsen och bör beakta både organisationens och personalens utvecklingsbehov. 

Organisationsförändringar och ledarskapsstilar har kontinuerligt reformerats genom de senaste 

decennierna och påverkat företagskulturer samt perspektivet om vad som är avgörande för att 

organisationer skall kunna fortsätta att växa och utvecklas på ett hållbart sätt i takt med 

omvärldens kravfyllda förändringar.  

 

 

Socialt användande kan vara en förutsättning för en digital förändring 
Utifrån ett socioteknologiskt perspektiv har Andersen (2016) undersökt skillnader i information- 

och kommunikationsteknologiska användandet bland två grupper inom samma organisation. 

Andersen belyser olika faktorer som kan förklara acceptansen av den nya tekniken i 

arbetsrutinerna och även vad som utgör motståndet. Avsaknad av kompetens till att använda 

tekniken kan utgöra framtida hot och begränsningar i yrkesutövandet och utvecklandet. För att 

förhindra problemet och för att stödja individer som har bristande eller saknar digital kompetens 

har nationella åtgärder antagits. Detta genom att Regeringen (2016) satte upp ett delmål gällande 

digital kompetens som syftar till att alla ska kunna ha förmåga att följa med och delta i den 

digitala och tekniska utvecklingen utifrån var och ens förutsättningar. Det ger en möjlighet för 

arbetsföra individer till att utveckla sin tekniska och digitala kompetens för att bli mer attraktiv på 

arbetsmarknaden. För icke arbetsföra individer kan digital kompetens ändå gynna deras 

delaktighet i samhället motsatt om de skulle vara hindrade i deras möjlighet att utföra ett arbete 

och dessutom sakna digital kunskap. Den digitala kompetensklyftan utgör både hot och 

möjligheter för att bli anställningsbar för den enskilda individen i det digitaliserade samhället.  

 

Andersen (2016) har även undersökt andra faktorer som kan gynna den tekniska utvecklingen 

inom organisationen utifrån ett socio-teknologiskt perspektiv, som till exempel socialt 

användande av en ny teknik som främjande och motiverande till att anställda använda tekniken på 

arbetsplatsen. Personalen hjälper varandra gemensamt mot att få användning av digitala verktyg, 

vilket kan bidra till att få med fler i användandet av ett verktyg. Detta är ett viktigt villkor för att 

göra förändringen till en viss del accepterad och möjlig poängterar densamma (ibid.).  

 

Studien påvisar att när det sociala och gemensamma användandet tar större plats och utrymme blir 

erfarenheten, åldern och kön mindre viktiga för att acceptera användandet av tekniken. I 

sambandmed detta kan det sociala inflytandet ha en viktig roll vid den digitala och tekniska 

implementeringen på arbetsplatsen. Iis styrker även detta i kapitlet om Vuxnas digitala kompetens 

(2017). Digital teknik är numera en naturlig del av vardagen för många. På bara ett decennium har 

sociala nätverk blivit regelbundet använda plattformar där nätverkande, kommunicering och 
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sökande efter platser och personer sker (Iis, 2017). En fråga som föds ur detta sammanhang är hur 

det kan komma sig att digitaliseringen accepteras i den privata vardagen, men digitaliseringen på 

arbetsplatsen blir till en mycket större utmaning(Ibid).  

 

 
Ledarskapets roll vid förändringsprocesser 
En organisation behöver inte vara Google eller ha en simbassäng för att vara en uppskattad 

arbetsplats. Ledarskapet enskilt kan vara avgörande för en organisations arbetsmiljö och 

medarbetarnas trivsel. Forskning som berör vad medarbetare upplever att de behöver från en chef 

eller ledare är olika typer av support. I en forskningsstudie av Gillet, Fouquereau, Forest, Brunalt 

och Colombat (2012) upplevs ledares uppmuntran, intresse och feedback motiverade för 

medarbetare. Ledare som utövar för mycket kontroll över arbetet och sätter tidsfrister för att styra 

genomförandet, motverkar medarbetarnas autonomi har en ofördelaktig inverkan på 

medarbetarna. Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd-modell används i många 

forskningsartiklar om arbetsmiljöarbete (Grönlund, 2007; Hultberg, 2007; Perski, Grossi, 

Evengård, Blomqvist, Yilbar & Orth-Gomer, 2002) och forskarna är överens om att rimlig 

arbetsbelastning med inflytande i beslut och socialt stöd från sin omgivning är förutsättningar för 

att ha en god psykosocial hälsa och arbetsmiljö. Ledarskapet spelar en betydande roll eftersom 

den upplevda arbetsmiljön, kulturen och arbetssätt ofta kommer från därifrån. Hur ledarskapet 

förs vid implementeringen av digitala verktyg kommer vara centralt för Hylte kommun eftersom 

kommunens organisation präglas av en hierarkisk struktur, där beslut tas uppifrån och sedan förs 

nedåt.  

 
Bemöta rädslor 
Ledarens roll i att guida medarbetarna i förändringen är avgörande för att kunna bemöta 

eventuella rädslor hos de anställda under organisationsförändring. Montealegre och Cascio (2017) 

lyfter i en studie om digital transformation på arbetsplatsen att ledaren bör på ett adekvat sätt 

bemöta eventuella rädslor kring digitalisering. I Montealegre och Cascio studie uttryckte 

medarbetarna rädslor för att robotar skulle ta över deras arbete och såg det som en konkurrent. För 

att lättare kunna övergå till implementeringen av det nya arbetssättet behövs tydligt ledarskap som 

främjar delaktighet. Ett sätt att bemöta anställdas rädslor kan vara att belysa risken om de olyckor 

som automatiserade arbeten kan innebära för anställda, därför att koncentrationsproblem lätt kan 

uppstå för en individ under slentrianmässiga arbetsrutiner. Dessa olyckor kan förhindras när dessa 

typer av arbeten ersätts av robotar menar Montealegre och Cascio (2017), samt menar författarna 

att motivet för digital kompetensförsörjning borde kännas till av fler. 
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Teoretisk referensram  

Studien utgick från en induktiv ansats då denna studie på förhand inte kunde förses med teorier. 

Teorierna och teoretiska begreppen som följer utgör den teoretiska referensram som framkommit 

efter att det empiriska materialet analyserats och utgör ramen av teorin som resultatet har tolkats 

efter.  

 

Lärande på arbetsplatsen  

 

Förmedlingspedagogik 

Förändringar och införandet av nya verktyg kommer betyda att omsorgspersonalen måste lära sig 

nytt. Genom bearbetning av det empiriska materialet har det framkommit olika viljor och tankar 

om hur omsorgspersonalen lär sig på bästa sätt. Personalen berättade om deras 

utbildningstillfällen som innefattar stora grupper, snabbt tempo, med en utbildare och på annat ort. 

Förmedlingspedagogik går enligt Granberg (2014) ut på att en auktoritär figur pekar ut och styr 

riktningen för vilken riktning kunskapen skall te sig. Förmedlingspedagogiken var från början ett 

sätt för exempelvis kungen och kyrkan att utöva makt. Förmedlingspedagogik används fortfarande 

i stor utsträckning och trots att pedagogiken saknar kunskapsteoretisk bas används den inom 

skolväsendet och andra utbildningsrelaterade instanser (Ibid). Förmedlingspedagogiken kan liknas 

vid ett kunskapspaket som förmedlas från en person till en annan och det är mottagarens ansvar att 

lära sig. Innan mitten på 1900-talet såg arbetsplatsutbildning annorlunda ut. När organisationer 

och företag började bygga upp arbetsplatsutbildningar saknades vuxenpedagoger och 

utbildningarna försågs med pedagoger som tidigare arbetat med barn och unga. 

Förmedlingspedagogiken togs därmed in i arbetsrelaterad utbildning och har sedan dess stannat. 

Granberg lyfter fram detta som ett problem eftersom vuxna och barn lär olika, då barn inte har en 

lika stor kognitiv process. Barn behöver, enligt Granberg, förmedlingspedagogik för att förstå 

omvärlden till skillnad från många vuxna.  

 
Sociokulturellt lärande 

Bland omsorgspersonalen upplevde flera att de utbildningstillfällen som fanns inte gav dem 

begriplighet och många kunde sitta ett helt tillfälle utan att känna att de lärt sig något.  

Omsorgspersonalen önskade snarare fler alternativa sätt till utbildning, mindre gruppdiskussioner 

lyftes fram som alternativ. Omsorgspersonalens utsagor går att förstå genom Sociokulturellt 

lärande och teorin kan förklara varför många i omsorgspersonalen uttrycker att de tycker allra 

bäst om att lära sig tillsammans. Många i personalen bekräftade även att förankringen av ny 

kunskap sker genom kollegor. Teorin sociokulturellt lärande ämnar till att förklara hur en person 

befinner sig i en konstant lärandeprocess så länge hen befinner sig i ett socialt sammanhang. 

Denna teori kan användas i nutidens moderna samhälle då den lägger stod vikt vid individens eget 

självstyre i samspel med individens delaktighet som hen utgör i kollektivet (Egidius 2003).  

 

Teorin belyser hur människan formas under sociala strukturer där det inre självständiga drivet 

samspelar med den kollektiva yttre påverkan och därigenom sker individens möjliga potential till 

utveckling och lärande menar Johansson (2012). Teorin utgår ifrån att både den som lär ut och 

den som skall läras är delaktiga i lärprocessen och tillsammans lägger upp strukturen för hur 

lärandet skall se ut så att det kan ske gradvis och i den takten som passar bäst. Sociokulturella 

perspektivet lägger vikt vid vilken kunskap som cirkulerar, snarare än om kunskap cirkulerar i ett 

socialt sammanhang. Nutida pedagoger har utvecklat teorin till uppgiftsbaserat lärande eller 

problembaserat lärande. Båda teorierna syftar till att den lärande individen skall själv vara 



   
 

 18 

motiverad till kompetensutveckling, lära sig nytt och lösa problem antingen själv eller i grupp 

genom att testa sig fram, vilket även omsorgspersonalen uttryckte en vilja till att göra. 

 
Kolbs lärstilar 
Inlärning är individuell och är till en stor del beroende av individens eget sätt att lära sig. Det 

sättet som lämpar sig bäst att lära sig på varierar från individ till individ och därmed blir det svårt 

att uppnå tillräcklig kunskap genom ett enda lärtillfälle. Olika lärandestilar definierades av Kolb 

med inspiration från dåtida pedagoger som Dewey, Lewin och Piaget om olika perspektiv på 

lärande som lett till att Kolb utvecklade sin egen teori. Kolb var först med att presentera 

lärstilsmodellen som förklarar hur olika individer lär sig (se figur 1). Teoretikernas perspektiv på 

lärande kallar han för “Experiential Learning”, vilket på svenska motsvarar erfarenhetsbaserat 

lärande (Kolb, 1984; Granberg & Ohlsson, 2014). Kolb’s definition av lärande är “Learning is the 

process whereby knowledge is created through the transformation of experience, knowledge 

results from the combination of grasping experience and transforming it” (Kolb, 1984 s. 38). Kolb 

hävdar att lärandet utgår i från två perspektiv; den ena är hur vi skaffar oss ny information och det 

andra är hur vi tolkar och bearbetar informationen (Kolb, 1984; Granberg & Ohlsson, 2014). 

Lärandet uppstår alltså när människans kognitiva processer samverkar med dennes erfarenheter. 

 

 
 

 

Figur 2. Kolbs (1984) lärstilsmodell (Granberg, 2014, s. 41) 

 

Utifrån dessa två aspekter utvecklades det fyra lärostilar som beskriver individuella strategier och 

sätt för hur ny kunskap och nytt lärande omvandlas och utvecklas. En av de fyra lärstilarna är 

ackommodativ lärostil (prövaren) som pendlar mellan aktivt experimenterande som till exempel 

genom att prova och testa sig fram till alternativa lösningar, till konkreta upplevelser och 

erfarenheter som till exempel sinnesintryck, känsla och förnimmelse för att sedan skapa sig 
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förståelse och kunskaper (Granberg & Ohlsson, 2014; Illeris, 2015). Denna lärstil kan liknas med 

flera av omsorgspersonalens sätt att lära sig på. Det handlar i princip om att individer lär genom 

tidigare erfarenheter och konkreta upplevelser, samt att den snabbt kan anpassa sig till nya 

omständigheter där inlärningen blir effektiv att hantera (Granberg, 2014; Granberg & Ohlsson, 

2014). Individer som har ackommodativ lärstil har lättare att till sig nya kunskaper och bemöter 

förändringar på ett, för dem, förståndigt sätt. Individer som lär sig genom praktisk tillämpning har 

en ackommodativ lärstil och lär sig oftast i utförandet som bygger på det som individen redan kan 

i den nya situationen (Illeris, 2015). Det innebär ett nytt sätt att tänka som i sin tur skapar ett 

lärande.  

 

Den andra divergenta lärstilen (idégivaren) karaktäriseras av en kombination mellan de konkreta 

upplevelserna och mellan reflekterande observation. Det innebär att individer som har den 

divergenta lärstilen baserar lärandet på sin reflekterande förmåga, sökandet efter alternativa 

lösningar till problem och kan utveckla sitt lärande och erfarenhet utifrån olika perspektiv 

(Granberg & Ohlsson, 2014; Illeris, 2015).  

 

Den tredje är assimilativa lärstilen (förklararen) som är en kombination av reflekterande och 

abstrakt begreppsbildning. Individen lär sig genom att iaktta och reflektera över den kunskapen 

som har utvunnits utifrån den aktuella situationen (Ibid). Personer som lär genom denna typ av 

lärstil föredrar snarare teoretiska än praktiska aktiviteter eftersom de lär sig bäst genom att läsa 

eller att delta i en undervisning. Den fjärde är konvergenta lärstilen (sammanställaren) som är en 

kombination av abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande där kunskapen utvecklas 

ifrån tankar och idéer till handlingar (Ibid). Genom att tänka abstrakt kan nya idéer dyka upp och 

leda till handling. 

 

Granberg och Ohlsson (2014) menar att Kolb påstår att individer oftast skiftar mellan alla dessa 

fyra lärstilar och en lärstil kan kombineras med en annan lärstil för att uppnå högre stadium av 

lärande. Vidare menar Kolb enligt Granberg och Ohlsson (2014) att lärstilen anpassas efter det 

lärtillfälle som erbjuds vid en arbetsrelaterad utbildning eller kurs som sedan behöver 

kompletteras med en annan form av lärstil för att optimera lärandet. Alla dessa fyra lärstilar kan 

vara aktuella för att förstå hur omsorgspersonalen lär sig bäst utifrån ett individuellt perspektiv. 

Kolbs lärstilar kan kopplas till omsorgspersonalens arbetsplats där nya förändringar kräver nytt 

lärande där de behöver lära sig nya arbetsverktyg och metoder för att känna engagemang och 

delaktighet i arbetet. 

 

Kompetensutveckling 
Begreppet kompetens betyder förmågan att förstå och klara en uppgift enligt Egidius (2003). 

Vidare betonar Egidius att kompetensutveckling används i modern tid för att möta verksamhetens 

behov för reell kompetens snarare än formell. Informellt lärande är kunskap som formas på 

arbetsplatsen genom lärmoment som sker på ett icke formellt sätt, det vill säga genom att lära av 

kollegor och arbetsrutiner. Det informella lärandet är en ovärderlig kompetens som går förlorad 

genom att den tysta kunskapen som formats under generationer försvinner med digitalisering av 

arbetsrutiner (Ibid). Egidius menar att livslångt lärande utmärker paradigmskiftet mellan 

industrisamhället och dagens informationssamhälle. Ellström (2001) lyfter betydelsen av olika 

former av lärande där en typ av arbetsplatslärande kan vara att ledaren guidar den anställde genom 

att främja eget initiativtagande och lösningar istället för att kontrollera arbetet. 

 

Ellström (2001) och Svensson et al (2004) lyfter det informella lärandet som ett gediget 

komplement till det formella lärandet och belyser hur dessa två tillsammans utvecklar en grund 
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för framgångsrik kompetensutveckling. Vidare menar författarna att delaktigheten och trivsel på 

arbetsplatsen främjas när hänsyn tas till både personalens och organisationens behov. Idag är 

begreppet livslångt lärande ett centralt begrepp inom arbetsplatslärande och tillkom som en 

reaktion mot tidigare pedagogiska reformer. Livslångt lärande genom kontinuerlig 

kompetensutveckling verkar för att investera i individens personliga och professionella 

utveckling, samt lärande vilket gynnar organisationen (Egidius, 2003). Kompetensutveckling bör 

ske i form av kontinuerligt lärande dagligen så att det kan genomsyra arbetsplatsen och 

medarbetarnas lärandekultur vilket kan förklara omsorgspersonalens svar om att de tyckte om att 

kontinuerligt lära sig nya saker och utmana sig själva. Omsorgspersonalen uttryckte även att de 

har en värdefull tyst kunskap i frågan om kompetensförsörjning i det dagliga arbetet om vilken 

medarbetare som fungerar hos vilken omsorgstagare.  

 

Dialog och reflektionspedagogik 
Begreppet dialog har utvecklats från olika pedagoger som Freire, Dewey och Piaget och sedan fått 

en vidare spridning och användning (Egidius, 2003). Freire menar att dialog är ett verktyg för 

lärandet, därför att det skapar förutsättningar för den enskilda individen till att frigöras från att 

fastna i sin egen uppfattning. I dialog kan därför den enskilda individen utvecklas genom att ta del 

av andras uppfattningar (Ibid). En annan beskrivning som belyser vikten av dialog i en 

lärandeprocess är att dialogen ger möjlighet till individen att delta i sitt eget lärande istället för att 

passivt ta emot det som lärs ut. Döös och Wilhelmsson (2012) belyser dialogens betydelse för 

lärandet ur ett större perspektiv som även gynnar organisationer och samhället i sig därför att det 

främjar till aktivt deltagande. Reflektion kring vad som studerats är ansenligt för att förankra 

kunskap. Reflektion kan leda till ett livslångt lärande om lärare och utbildningsenheterna 

uppmuntrar till delaktighet och dialog under själva lärandemomenten menar Egidius (2003). 

Dialog och reflektion som lärandeteori bygger på konceptet att en förståelse för ämnet får en 

djupare förankring när två personer talar om ämnet och därigenom utvecklar varandras perspektiv 

på saken(Ibid). Vikten av dialog och reflektion för att optimera lärandet i kommande 

förändringsprocess var centralt genom alla fokusgrupperna där omsorgspersonalen uttryckte att de 

ville ha möjlighet till återkoppling och att få vara med i dialogen kring förändringsprocesser. 

Omsorgspersonalen uttryckte även ett behov för utrymme till att reflektera efter varje lärmoment 

för att kunna fördjupa, förstå och förankra vad de lärt sig. 

 

Trivsel på arbetsplatsen 

KASAM 

Utifrån empirin framkom ett behov från medarbetarna till att kunna begripa meningen med 

kommande förändringar. Antonovskys teori KASAM handlar om känslan av sammanhang och 

innefattar begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att kunna hantera livets 

förändringar (Antonovsky, 2005). Genom teorin har begreppet salutogenes skapats som utgår 

ifrån det främjande perspektivet till att belysa det friska snarare än att belysa problemet och utgå 

från det sjuka (Eriksson, 2015). KASAM är även en lämplig teori för att förklara hur 

omsorgspersonalen förhåller sig förändringar på arbetsplatsen för att kunna utröna vad som är 

verksamt för att främja hälsa och trivsel (Ibid). KASAM på arbetsplatsen beskriver Glemne 

(2008) som följande: Meningsfullheten innefattar motivationen till arbetet, positiva upplevelser i 

arbetsmiljön och bland medarbetarna, värderingar och att det finns en god variation i arbetet.  

 

Begripligheten innefattar kunskap om den egna rollen, förändringar, samt kännedom kring 

företagets historia och organisation.  Hanterbarheten innefattar resurser och stöd genom tydliga 

riktlinjer och medarbetarens möjlighet att kunna påverka arbetsplaneringen. All förändring bidrar 
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till ett lärande menar Eriksson (2015) som belyser att kompetens och välmående är centralt för att 

bibehålla hanterbarheten för de anställda under organisationsförändringar. Omsorgspersonalen 

uttryckte ett stort mervärde i att hjälpa människor och det gav dem stor meningsfullhet i arbetet. 

Däremot verkar begriplighet och hanterbarhet saknas bland omsorgspersonalen för nästkommande 

förändringar genom att de saknar kunskap och information om vilka verktyg som skall införas.  

 

Delaktighet ur ett hälsofrämjande perspektiv 
En definition av begreppet ”delaktighet” (2018) har sin tyngd i att individen har en aktiv 

medverkan och inflytande.  Ett av de övergripande nationella folkhälsomålen är delaktighet och 

inflytande och syftar till att alla ska känna sig delaktiga i samhället och även på arbetsplatsen för 

att den utgör en grundläggande förutsättning för att uppnå en god hälsa (Folkhälsoinstitutet, 

2010). Att vara en del av samhället eller av en arbetsgrupp ger en trygghetskänsla och 

samhörighet. Individer behöver känna sig behövda och viktiga för att känna sig meningsfulla i 

arbetet och det sociala livet. Den känslan är i sig är en viktig anledning till att involvera 

omsorgspersonalen i förändringsfrågor så att delaktigheten faller på ett naturligt sätt.  

 

Thelander (2003) skriver “Delaktighet betyder inte att alla ska bestämma, utan alla ska få 

information och kunna uttala sig i frågan och därmed få möjlighet att påverka” (s.17). För att 

förändringen ska bli genomförbar och lyckad krävs det att omsorgspersonalens delaktighet och 

engagemang kommer fram och tas vara på. Kravet som bör uppfyllas i första hand för att komma 

närmare omsorgspersonalen är frågan om varför en förändring sker. Winroth (2015) och Eriksson 

(2015) lyfter likheten mellan salutogenes som innebär att bevara och vidmakthålla det friska hos 

individen genom att fokusera på resurser hos människor och begreppet reasonableness som 

betyder att människor är bundna till varandra och belyser hur individen blir mer samarbetsvillig 

om dess omgivning svarar till dess behov av att få grundläggande information och förförståelse 

inför vad som sker och varför. Förförståelse kring vilka motiv det finns bakom förändringen tycks 

saknas bland några i omsorgspersonalen och detta behövs tydliggöras för att omsorgspersonalen 

kan skapa sig en förståelse och få en klar bild och uppfattning över förändringen. 

Omsorgspersonalens delaktighet är en central och viktig aspekt vid organisationsförändringar men 

om det inte finns ett tydligt presenterat syfte med förändringen är det svårt för personalen att säga 

hur de kan vara delaktiga i organisationsförändringen som fokuserar på ökad digitalisering. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska valen för 

studien, arbetsprocessen och analysen samt de etiska överväganden som studien förhåller sig till.  

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Socialkonstruktivismen utgjorde den vetenskapliga teoretiska utgångspunkten i denna studie. 

Syftet var att undersöka omsorgspersonalens känslor, vilket innebar att studera 

omsorgspersonalens subjektiva uppfattningar kring arbetslivet. Socialkonstruktivism innebär att 

omsorgspersonalens uppfattningar om verkligheten och deras arbete är socialt konstruerad i 

samspel med varandra (Dahlin-Ivanoff, 2017; Giddens & Sutton, 2014). Denna vetenskapliga 

utgångspunkt grundas på att förståelse skapas genom att ta del av redan konstruerad kunskap som 

går långt tillbaka i tiden (Gilje & Grimen, 2007). Socialkonstruktivismens individualistiska 

perspektiv på det socialt konstruerade, innebar i denna studie att kunskap om omsorgspersonalens 

arbete inte kan skaffas på annat sätt än omsorgspersonalen subjektiva upplevelser eller återgivelse 

av deras arbete. Till följd av socialkonstruktivismens vetenskapsteoretiska utgångspunkt var 

omsorgspersonalens svar av stor betydelse för studien eftersom den kunskap som framkom var 

socialt konstruerad genom interaktion och samtal mellan varandra och uppsatsförfattare. Enligt 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) kan denna kunskap inte anses som definitiv, utan relativ, 

tid- och kontextbunden. Den teoretiska utgångspunkten motiverade till valet av datainsamling- 

och analysmetod då kvalitativ forskningsmetod ansågs vara fördelaktigt för denna studie därför att 

faktiska upplevelser framkommer genom samtal och social interaktion.  

 

Design 
Studien antog en explorativ design därför att det som ämnades undersökas var hur 

omsorgspersonalen kan känna delaktighet. Explorativ design valdes i ljuset av den teoretiska 

utgångspunkten, med förankring i syftet för att lyfta fram omsorgspersonalens gemensamma 

uppfattningar och känslor inför kommande förändringar. En kvalitativ datainsamlingsmetod i 

form av fokusgruppsintervjuer ansågs vara lämplig för studien därför att upplevelserna hos 

omsorgspersonalen genom verbal kommunikation var det som undersöktes. 

Datainsamlingsmetoden utgjordes av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer därför att frågorna 

kunde anpassas efter intervjuobjekt på ett bättre sätt än vad till exempel en kvantitativ 

enkätundersökning kunnat göra (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015).  

 

Induktiv ansats 
Studien utgick från en induktiv ansats, vilket innebär att empirin fick styra vilka teorier som sedan 

utgjorde studiens teoretiska referensram. Den induktiva ansatsen innebar att öppet bemöta 

intervjupersonernas upplevelser och förhållningssätt om ämnet digitalisering, vilket ger utrymme 

och möjlighet till att ny förståelse och kunskap kan växa fram. Enligt Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017) är syftet med en induktiv ansats att hitta mönster och söka efter skillnader och 

likheter i intervjupersonernas utsagor utan att utgå från en teori. Bearbetningen av materialet hölls 

empirinära för att öka möjligheten till att besvara studiens syfte som var att undersöka hur 

omsorgspersonalen kan känna delaktighet i en lärandeprocess. Induktiv ansats ansågs vara lämplig 

därför att det kan vara problematiskt att utgå från ett teoretiskt ramverk vid samhällsforskning 

eftersom samhället är föränderligt (Bjereld et. al, 2009). Vidare menar Bjereld et. al att 

samhällsvetenskaplig forskning grundas på generella antaganden, till skillnad från 

naturvetenskaplig forskning där antaganden görs utifrån tidigare kunskap (Gilje & Grimen, 2007). 

Ytterligare anledning till valet av en induktiv ansats var att organisationsförändringar till följd av 
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digitaliseringen inom kommunala verksamheter ännu är ett relativt nytt ämne. Forskning som 

möjligtvis skulle kunna indikera på teoretiska ramverk var begränsad, därför var en deduktiv eller 

abduktiv ansats inte ett alternativ.  

 

Urval 
Målgruppen som valts att studeras i denna studie är omsorgspersonalen, därför att 

omsorgsenheten är prioriterad i digitaliseringen på grund av framtida välfärdsutmaningar. 

Urvalskriterierna för deltagare diskuterades för att skapa en homogengrupp med liknande antal år 

inom yrket samt en jämn åldersvariation. Dessa urvalskriterier kunde inte bemötas på grund av 

tillgängligheten samt personalstyrkans variation i ålder och yrkeserfarenhet, därför tillämpades 

bekvämlighetsurval.  

 

Bekvämlighetsurvalet visade sig gynnsamt för studien, då alla medverkade var omsorgspersonal 

på samma enhet. En medarbetare inom omsorgspersonalen som arbetar med behovsanalys inför 

digitaliseringen inom enheten var även kontaktpersonen inför tidsbokning för genomförandet av 

intervjuerna. Kontaktpersonen framförde förfrågan om deltagande i studien till sina medarbetare, 

vilket resulterade i att 15 stycken medarbetare var frivilliga till att delta i fokusgruppsintervjuerna. 

Dessa 15 medarbetarna delades upp i tre fokusgrupper om fem medarbetare i varje, med hänsyn 

till när de var tillgängliga. Enligt Descombe (2016) är det fördelaktigt med fem till sju deltagare i 

varje fokusgrupp och den rekommenderade kvoten fylldes i minsta mån i planeringen av 

fokusgruppsintervjuerna. 

 

Medarbetarna som deltog utgjorde en homogen skara i fokusgrupperna i relation till utbildning, 

yrke, kön, och arbetsort. Grupperna utgjordes av kvinnor och en homogen urvalsgrupp ansågs öka 

validiteten i datainsamlingen vilket Ahrne & Svensson (2017) styrker som fördelaktigt i 

kvalitativa studier. Skillnader i gruppen visades genom variation i ålder och arbetslivserfarenheter 

inom vården, vilket ansågs kunna ha påverkat diskussionen positivt genom att bidra till en 

synergieffekt då både äldre och yngre har olika inställningar och erfarenheter från sitt arbetsliv 

(Gillham, 2008).  

 

 
Datainsamling och databearbetning 
Datainsamlingsmetoden som ansågs vara lämplig i denna studie var fokusgruppsintervjuer, därför 

att det som skulle undersökas var omsorgspersonalens gemensamma uppfattningar. Dahlin-

Ivanoff (2017) beskriver fokusgruppsintervjuer som en lämplig datainsamlingsmetod när en grupp 

har “gemensamma” upplevelser och står inför liknande förändringar. En fördel med denna metod 

är att undersöka ett ämne som inte är välbekant för målgruppen men ej heller obekant (Ibid). Som 

tidigare nämnts är digitalisering i kommunala verksamheter ett ämne med begränsad 

forskningsgrund, därav ansågs fokusgruppsintervjuer lämplig metod för denna studie. Deltagarna 

bör ha liknande grundkunskaper kring ämnet för att fokusgruppen på ett gediget sätt skall kunna 

utröna i vilken utsträckning de gemensamma eller motsägande uppfattningar visar sig menar 

Descombe (2016). Ytterligare ett argument för den valda datainsamlingsmetoden var att ett 

utrymme för de personer som eventuellt kunde tänkas vara kritiskt inställda till digitaliseringen 

skulle få en möjlighet till att föra fram sina tankar och påverka sin kommande arbetssituation. 

Kritiskt inställda personer fick på så vis utmana och utveckla sina tankar i en social interaktion 

med andra i samma situation. Genom studiens metod kunde medarbetarna eventuellt uppleva en 

form av bekräftelse och därigenom få möjlighet att våga föra fram sin åsikt utan att känna sig 

förbisedda. En ytterligare fördel med fokusgrupper är att omsorgspersonalen fick möjlighet att 

omvärdera och utveckla sina kunskaper i samtal med varandra (Bryman, 2018). Valet av en 
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semistrukturerad intervjuguide togs med hänsyn till att möjliggöra för följdfrågor som vid behov 

kunde ge djupare och utförligare svar (Ibid). 

 

  

Intervjuerna ägde rum i början av maj 2018 på ett omsorgskontor i Hylte kommun. Intervjuguiden 

(Bilaga 1) bestod av semistrukturerade frågor som skapades utefter en operationalisering av syftet 

och de forskningsfrågor som studien utgått ifrån. Språket som användes vid formulerandet av 

intervjufrågorna var enkelt och lättförståeligt enligt de undersköterskor som medverkade i 

pilotstudien. Intervjuguiden bestod sammanlagt av 14 intervjufrågor som var uppdelade i följande 

tre områden, inledande, studie specifika- och avslutande frågor. Intervjun påbörjades med att 

deltagarna fick hitta på egna fiktiva namn, i syfte för att inte ge möjlighet till personidentifikation 

av deltagare. Inledningsvis presenterade författarna sig själva och studiens syfte samt de etiska 

överväganden som studien förhåller sig till. Schemat var uppbyggt utefter en tidsram på 60 

minuter, då det var den tiden som stod till förfogande för omsorgspersonalen. Tiden innefattade 

organisering, information om uppsatsförfattarna och studien ändamål (se bilaga 2). Inom 

tidsramen gavs även en introduktion gällande hur intervjun kommer att gå till, samt så serverades 

fika från Hylte kommun medans ifyllandet och godkännande av samtyckesavtalen ägde rum (Se 

bilaga 3). Diskussionen upptog cirka 45 minuter för varje fokusgrupp. Datainsamlingsverktygen 

var fyra inspelningsenheter, två var inspelningsapparater och två var mobiltelefoner. Även 

stödanteckningar fördes under samtalet med syfte att notera ordningsföljden på respektive talare 

under samtalen för att underlätta transkribering. Gruppintervjun började med inledande frågor och 

övergick därefter till att följa den semistrukturerade intervjuguiden. Uppsatsförfattarnas hade en 

betydande och roterande roll under fokusgruppsintervjuerna, en författare var samtalsledare, den 

andra författaren ansvarade för stödanteckningarna och den tredje ansvarade för presentationen av 

studiens syfte och genomgång av samtyckesavtalet.   

 

Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in och transkriberades, det vill säga överfördes från ljud 

till text, ordagrant. Varje uppsatsförfattare transkriberinade en tredjedel var av varje enskild 

intervju. Materialet kontrollerades och kompletterades efter transkriberingen genom att alla 

författare lyssnade igenom alla inspelningarna samtidigt som transkriberingen lästes ännu en 

gång. Denna åtgärd var verksam för att kontrollera transkriberingarna därför att kvaliteten på 

röstupptagningen varierade hos de olika inspelningsapparaterna. Variationen på inspelnings 

kvaliteten visades till exempel då en deltagare satt långt ifrån inspelningsenheten vilket 

resulterade i begränsande röstupptagning. En annan inspelningsenhet närmare deltagaren kunde 

fånga upp ljudet. Transkriberingen tog upp till 9 timmar för vardera intervjun. En utmaning som 

Bryman (2018) och David och Sutton (2016) lyfter upp i fokusgruppsintervjuer är att 

ljudupptagningen av gruppintervjun kan bli av dålig kvalitet eftersom respondenternas röster inte 

blir tydliga särskilt när flera personer talar samtidigt.  

 

Analys 
Transkriberingarna skrevs ut och lästes flera gånger av uppsatsförfattarna eftersom det är 

betydande i en innehållsanalys att vara empirinära för att skapa trovärdighet i materialet 

(Lundman & Graneheim, 2012). Därefter påbörjades textanalyseringen efter Hsieh och Shannons 

(2005) riktlinjer för en konventionell innehållsanalys (se tabell 1 nedan), som ger forskarna 

möjlighet till att obegränsat bearbeta data utan att förhålla sig till teoretiska perspektiv eller 

förutbestämda kategorier. Den konventionella innehållsanalysen ansågs vara en lämplig 

analysmetod att använda i studien därför att den tillåter att identifiera kategorier först efter 

undersökandet av deltagarnas perspektiv. Analysmetoden stämmer även överens med valet av 

induktiv ansats, där textanalys genomförs förutsättningslös (Lundman & Graneheim, 2017). 
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Utmaningen blev att inte identifiera kategorier förrän allt material hade bearbetats upprepade 

gånger, för att möjliggöra en helhetsbild över det huvudsakliga innehållet. Även om reflektion till 

viss del tog form redan efter första intervjun, det vill säga innan hela materialet samlats in, vidtogs 

försiktighet kring bearbetningen av materialet. Åtgärder antogs för att undvika att tidiga 

reflektioner skulle färga databearbetningen. Analyseringen av det transkriberade materialet 

inleddes med att identifiera meningsbärande enheter [MBE] som innebär att definiera 

innehållsrika svar i relation till studiens syfte. Därefter kondenserades MBE enligt Graneheim, 

Lindgren och Lundmans (2017) riktlinjer för att bibehålla innehållsrika och relevanta utsagor. Ur 

kondenseringen, där meningar kortas ner, men behåller det centrala innehållet, plockades 

kärnfulla koder ut. Koderna avsåg att etikerna en menings innebörd och koderna tillsammans 

utmynnade i subkategorier för varje intervju. Ett kodschema upprättades för alla 

fokusgruppsintervjuer för att sedermera sammanställa koderna till subkategorier. Därefter 

sammanfördes subkategorierna till gemensamma huvudkategorier för alla tre 

fokusgruppsintervjuerna (se tabell 2). Analysen utfördes av alla författare vilket medförde långa 

diskussioner och reflektioner, för att skapa förståelse av vad materialet som presenteras står för. 

Efter att huvudkategorier skapats, samanställdes resultatet med styrkande citat. 

 

 Exempel å analysschema analysschema 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

(…) Jag hoppas aldrig 

att vi ska komma så 

långt att sådana saker 

min önskan att det 

aldrig blir så 

digitaliserat så att vi 

blir utbytta mot 

robotar. Det kommer 

vara jättehemskt. 

 

Jag tycker det ska bli 

roligt och spännande 

att se vad som kan 

digitaliseras och vad 

som kan bli bättre. 

Hoppas aldrig 

sådana saker 

blir 

digitaliserat så 

att vi blir 

utbytta mot 

robotar, vara 

hemskt. 

 

Tycker det ska 

bli roligt och 

spännande 

vad som kan 

digitaliseras 

bli bättre. 

Skräcken 

över 

framtidens 

lösningar 

 

 

 

 

 

Spännande 

med vad som 

kan 

digitaliseras 

och bli 

bättre. 

Mjuka värden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika perspektiv 

på lärande 

 

Arbetsplatsens sociala 

relationer och 

betydelsen av mjuka 

värden. 

 

 

 

 

 

Kompetensutvecklande 

(In)formellt lärande 

under 

förändringsprocesser 
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Etiska överväganden 

 

I nedanstående avsnitt beskrivs de fyra allmänna huvudkrav inom forskning som ämnas till att 

skydda individen som deltar i forskning. Studien förhåller sig till de fyra forskningsetiska 

principerna som är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Informationskravet 
Kravet syftade till att ge information och beskriva studiens ändamål för omsorgspersonalen 

(vetenskapsrådet, 2017). Detta krav uppfylldes i första hand genom att en första kontakt skapades 

med kontaktpersonen för omsorgsenheten som via telefon informerades om studiens syfte med 

hänvisning till digitaliseringschefen på Hylte kommun. Därefter skickades informationsmail med 

studiens syfte och utförligare beskrivning av genomförandet av intervjun samt urvalskriterier för 

deltagande till kontaktpersonen för att skapa större förståelse över studien i en skriftlig form. 

Kontaktpersonen fick innan rekrytering av deltagare information om de etiska forskningsregler 

studien hade att förhålla sig till. 

 

Deltagarna informerades om studiens syfte i samband med intervjun. Vid detta tillfälle gavs 

information kring att intervjun spelades in samt att materialet skulle transkriberas och analyseras. 

Författarna betonade vinsten med denna studie samt hur viktigt deltagandet var för forskningen 

men även för den organisationen där deltagarna arbetare. Klargörande information som beskrev 

hur och var forskningsresultaten ämnades att publiceras och offentliggöras delgavs. En 

beskrivning av upplägget presenterades och deltagarna fick ta del av kontaktuppgifter till 

uppsatsförfattarna, i syfte att möjliggöra för kontakt om uttalanden i efterhand skulle strykas.  

 
 
Konfidentialitetskravet 
Detta krav syftade till att personliga uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt 

(vetenskapsrådet, 2017). Vid resultatanalysering och studieavrapportering har information 

gällande deltagare i studien har undanröjts för att inte ge möjlighet för personidentifikation. 

Materialet har delvis skrivits för hand och delvis digitalt. Informationen som har skrivits för hand 

har förts över till datorn efter intervjun och därefter har det skriftliga materialet kasserats. Övrigt 

material har förvarats lösenordskyddat på författarnas datorer. Deltagarna i studien har redan i 

början av intervjun fått hitta på ett eget, fiktivt namn för att redan då minska risken för 

utomstående identifikation. 

 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet syftade till att be om deltagarnas samtycke till att delta i studien 

(vetenskapsrådet, 2017). Uppsatsförfattarna inhämtade enligt samtyckeskravet ett skriftligt 

samtycke till att använda och analysera materialet som deltagarnas medverkande resulterade i. 

Deltagarna besitter dock fortfarande fullständig rätt att bestämma över sitt medverkande fram till 

och med avrapportering och av denna anledning lämnade uppsatsförfattarna kontaktuppgifter så 

att deltagarna även efter intervjuerna kunde återta sin medverkan om de skulle vilja.   

 
Nyttjandekravet 
Nyttajandekravet syftade till att material som används i till exemepl forskning ska endast 

användas i det ändamålet (vetenskapsrådet, 2017). Detta krav har uppfyllts genom att det material 

som samlas in i denna studie har endast använts i den avsikten som den är informerad om. 

Författarna har informerat om att all data som samlas in från fokusgrupperna har endast använts 

och kommer användas i forskningsändamål. 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras det resultatet som studien har kommit fram i form av kategorier som 

följs av citat från det transkriberade materialet. Fokusgrupperna kommer i resultatdelen att 

betecknas med FG1, FG2 och FG3 för att härleda till respektive fokusgrupp där 

omsorgspersonalen medverkat i syfte att visa på varians i grupperna. 

 

Samtliga deltagare i studien uttryckte ett behov för utrymme till att kunna påverka 

beslutsprocesser i organisationen. Omsorgspersonalen vill bli tillfrågade inför, under och efter 

förändring för att kunna känna delaktighet i en lärandeprocess under en pågående 

organisationsförändring. Genom en konventionell kvalitativ innehållsanalys har de tre 

fokusgruppernas subkategorier sammanställts och bearbetats fram till fyra huvudkategorier som 

svarade till studiens forskningsfrågor. 

 

Subkategorierna togs fram ur ett kodat material (se tabell 2) dessa svarade till syftet som är att 

undersöka hur omsorgspersonalen kan känna delaktighet i en lärandeprocess under en pågående 

organisationsförändring som fokuserar på ökad digitalisering i Hylte kommun. 

 

Subkategorierna resulterade i följande huvudkategorier: 1. Arbetets betydelse och utmaningar i en 

beslutfattningsprocess. 2. Arbetsplatsens sociala relationer och betydelsen av mjuka värden. 3. 

Kompetensutvecklande (In)formellt lärande under förändringsprocesser. 4. Delaktighet inför, 

under och efter förändring.  

 

 

Tabell 2. Visar subkategorier från trefokusgrupper som resulterar i följande huvudkategorier. 

Subkategorier Huvudkategorier 
Arbetets betydelse och innehåll 

Arbetsmiljön 

Arbetsförhållanden 

1. Arbetets betydelse och utmaningar i en 

beslutfattningsprocess 

Förtroende för gruppen 

Relationer 

Mjuka värden 

2. Arbetsplatsens sociala relationer och betydelsen 

av mjuka värdena 

Olika perspektiv på lärande 

Lärande på arbetsplatsen 

Förändringsprocesser 

3. Kompetensutvecklande 

(In)formellt lärande under förändringsprocesser 

Delaktiga före beslutsprocessen 

Delaktighet 

Samarbete 

4. Delaktighet inför, under och efter förändring 

1. Arbetets betydelse och utmaningar i en beslutfattningsprocess 

Denna kategori ämnades till att besvara första forskningsfrågan om vilka utmaningar 

omsorgspersonalen upplever rörande digitaliseringen i dagsläget. Resultatet visade att en av 

omsorgspersonalens utmaningar var omsorgstagarna. Omsorgspersonalen upplevde en viss oro 

över att omsorgstagare inte kommer att acceptera den digitala tekniken eftersom omsorgstagarna 

inte har tillgång till internet i deras hem vilket gör att omsorgstagarna inte kunnat ta del av den 

digitala utvecklingen på samma sätt. Omsorgstagarnas begränsade digitala kompetens och 

kunskap utgör en utmaning för omsorgspersonalen för att introducera nya digitala verktyg, här 

krävs både tid, tålamod och kunskap kring värdet av förändringen så att det kan kommuniceras ut 

till omsorgstagarna på lämpligt sätt. Det uttryckte de i följande citat 
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 Vi vet ju inte vad det är för förändring som kommer så det är svårt att svara på, jag tror 

 att det är våra omsorgstagare att få de och förstå att det här är bra för oss för att det ska blir  

 bra för de, (…) de är inte så vana vid det här med den digitaliseringen som vi redan har, men 

 för många utav de äldre som vi går till just nu, de har ju aldrig, amen internet och sådant,  

alltså bara en sådan grej som är självklart för många andra. - FG1 

 

Resultatet visade att omsorgspersonalen var trygga i sitt arbete och sin roll eftersom arbetet som 

de utförde upplevdes som betydelsefullt och meningsskapande. De anser sig vara behövda och att 

de gjorde nytta för omsorgstagarna. Det styrks av följande citaten ” Man känner att man gör 

nytta” och ”För mig betyder det att kunna ge det som behöver hjälp med vardagen”. Dock 

upplevde omsorgspersonalen en viss oro över digitaliseringens möjligheter att det kommer ta över 

deras arbete. 

 
        Sen är jag inte rädd för att bli av med jobbet, för det är ju ett arbete som kommer 

        att behövas. Men samtidigt någonstans känns det som att vi är fem stycken här idag,  

        är det meningen att vi ska bli fyra vem skall gå? För att vi blir utbytta mot något annat. – FG1 

 

Resultatet visade att omsorgspersonalens arbete upplevdes som betydelsefullt. Identitetsskapande 

funktioner både för dem själva och för andra på orten blev tydligt genom citatet “Alla vet vem 

man är och vad man gör. Det är en del av mig” - FG3. 

 

Arbetet visade sig betyda frihet då det är varierande i arbetsuppgifter. Omsorgspersonalen menade 

att ingen dag är den andre lik eftersom de träffar nya och olika personer varje dag. Arbetet innebär 

även en viss del av rörelse vilket omsorgspersonalen upplevde som positivt och det styrks genom 

följande svar “Arbetet är väldigt varierande och det är väldigt skönt och få röra sig när man 

arbetar”- FG1.  

 

Samtliga av omsorgspersonalen uttrycker en eventuell problematik kring att få omsorgstagarna till 

att acceptera de nya digitala verktygen som kommer att implementeras eftersom vissa av 

omsorgstagarna redan idag har svårt att acceptera trygghetslarmet. Att arbeta inom hemsjukvården 

beskrevs innebära känsla av kärlek för omsorgspersonalen vilket styrks i citatet “Man både får och 

ger mycket kärlek från båda hållen. Det är det som är roligt och givande på jobbet”- FG2. 

 

Resultatet visar att alla av omsorgspersonalen inte hade fått till sig den stora samhällsbilden kring 

varför Sverige och omsorgsenheten skall digitaliseras och de omfattande välfärdsproblem som 

står bakom förändringen. Några hade inte reflekterat över det och missat att det tagits upp på ett 

möte som de andra medarbetarna hävdade. En person i den första intervjun berättade för de andra 

"Att vi blir fler som behöver vårdas, det blir inte flera som jobbar med det liksom" FG1. 

Resultatet visar att informationen kring digitaliseringens bakgrund bör belysas så att fler kan 

förstå dess innebörd.  

 

Ytterligare ett resultat visade att omsorgspersonalen uttryckte att de kände en viss oro och 

frustration över att det inte vet vad som ska införas och med blir det svårt att förhålla sig till något 

som de inte har några känslor för. Det presenteras i de följande citaten. 

 
Nu vet ju vi inte exakt vad, eller vi vet ju inte vad den här digitaliseringen av 

omsorgskontoret och vårt arbete kommer innebära. (…) lite svårt att förhålla  

sig till det eftersom vi inte vet, tror det är lättare att ha känslor inför det när  

vi vet vad som ska införas. – FG1 

 
Frustrerande, för man vet ju inte (…) sen är det ju så som allting ändrat att vi får det, 

nu ska ni göra det här, (…) då är det bestämt så det är bara liksom gilla läget, och så  

får vi bara gör det, för vi är ju inte större människor än så här, utan vi får ju bara acceptera  
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att nu ska vi göra det här och göra det bästa av det och ofta blir det bra. FG 1 

 

Omsorgspersonalen uttryckte att de kände en viss problematik med sättet som nya arbetsrutiner 

införs på deras arbetsplats. De upplevde att de sällan fick sin röst hörd innan förändringar skedde 

och när nya arbetsrutiner kom fanns inget alternativ annat än att anpassa sig. Omsorgspersonalen 

beskrev att många gånger tas beslut uppe i organisationen som enheten därefter måste anpassas till 

från en dag till en annan. Grupperna har upplevt svårigheter med detta sätt att arbeta då de 

upplever att de inte får tillräckligt med tid till att ställa om. Inför digitaliseringen saknade 

omsorgspersonalen i alla fokusgrupperna kunskap om vilka verktyg som kommer införas i deras 

arbete eftersom det inte är fastställt ännu, vilket presenteras närmare i kategori fyra. 

 

Omsorgspersonalen upplevde även en orättvis fördelning av tekniska resurser, framförallt rörande 

telefonerna. De upplevde i dagsläget att deras telefoner är av billigaste modellen och även att 

resurser på dyr teknik prioriteras på kontoret. I samtliga fokusgrupperna uttrycktes tankar kring 

hur tekniken kommer bära ett stort ansvar i digitaliseringen och att den måste fungera. Oro fanns 

kring att de digitala verktygen kunde komma att bli lönlösa under så enkla förhållanden som 

exempelvis strömavbrott. Detta kan förstås av följande svar “Jag tror att ska man ha det sådär så 

måste det nog få kosta. då kan man inte ha den billigaste varianten av telefoner”. - FG3, och ”Vi 

är sju personer som använder våra telefoner dygnet runt och har skittelefoner som går sönder hela 

tiden”- FG3 

 

Resultatet visade även att omsorgspersonalen privat har anammat den digitala utvecklingen och de 

flesta använde idag olika former av digitala betalningstjänster och andra digitala hjälpmedel för 

att underlätta vardagen. Däremot visade resultatet att några av personalen var skeptiska till att 

använda digitala betalningslösningar och hjälpmedel både privat och i arbetet och uttryckte "Jag 

är så fientlig mot allt sånt, jag har inte ens BankDD förstår ni eller något, jag tycker inte om det 

riktigt." Medan andra ansåg att det är viktigt att följa med i utvecklingen vilket följande citat 

styrker. 
Man måste ju vara med. Alltså annars är man ju liksom inte med.  
Bara det här med swish och bankid. Man måste ju ha det med sig  
annars kan jag ju inte betala och vara med i svängen. -FG 2 

 

2. Arbetsplatsens sociala relationer och betydelsen av mjuka värden 

Resultatets andra kategori besvarade andra frågeställningen för denna studien och visade att 

arbetsplatsens sociala relationer och mjuka värden var betydelsefullt för omsorgspersonalens 

trivsel på arbetsplatsen och meningsfullheten i arbetet. Det framkom under samtliga fokusgrupper 

att omsorgspersonalens relationer till varandra och vårdtagarna var en viktig faktor som berikade 

deras arbete och var upplyftande under jobbiga perioder. Följande citat beskriver hur 

omsorgspersonalen tycker att det är givande att göra vårdtagarna glada och att de alltid vetat att de 

ville arbeta med att hjälpa andra. 

Relationen med vårdtagarna är det bästa med arbetet, Och sen så vet man att man  
hjälper dom och gör det bättre för dom så att de till och med blir glada FG2 

Relationen till vårdtagarna visade sig vara en viktig del i det dagliga arbetet, och att utrymmet 

finns för att ge “det lilla extra” framhävs vara betydelsefullt. Flera i de olika fokusgrupperna 

beskrev att de hade en god relation till vårdtagarna och att de kan bli som en familjemedlem då 

många känner varandra på orten. Förutsättningarna för att ens få bli insläppt och besöka 

vårdtagaren verkar bero på om det byggts upp både tillit och förtroende innan. Starka band styrks 

genom citatet “De blir ju som en familjemedlem” FG 3. 
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Samtliga i fokusgrupperna menade att arbetskollegorna är en betydande del av deras sociala 

nätverk och en bidragande faktor till att de trivs och stannar kvar på arbetet. Vikten av att ha en 

god gemenskap och sammanhållning i kollegiet verkade vara betydande för arbetet och framlyfts i 

följande citat. “De är arbetskamraterna, de är ju en viktig anledning att vi stannar kvar här” FG1. 

 

Ett betydande resultat som återkom i alla fokusgrupperna var att det mänskliga inte får försvinna. 

Flera i omsorgspersonalen höll med om att mycket av vad deras arbete går ut på aldrig kan 

ersättas av en robot som till exempel att ge medicin eller att trösta en gammal person som är 

ledsen eller sjuk vilket följande två citat beskriver. 

 
Det måste vara kontakt med dem, en hand som tröstar…. en sjuk människa måste  

ha kontakt FG 2. Och citatet Mänsklig kontakt är ett måste och att digitala verktyg  

inte får ta över den delen ” FG2. 
 
Hoppas man ska digitalisera andra saker. Till exempel dokumentation, får mer  

tid, hålla handen, duscha, digitalisera vårt arbete inte arbetet med själva den  

fysiska människan men kring arbetet. Tid över till människan är det centrala  

i vårt arbete. – FG1  

 

Föregående utsagor beskrev en uppfattning kring hur omsorgspersonalen ser på digitaliseringen 

och samtliga var överens om att mänsklig kontakt inte får eller kan ersättas av teknik. Den 

uppfattningen styrks ytterligare genom svaret nedan. 

 
 När man tänker på människor så tänker jag att… det är så mycket man aldrig  

 kommer kunna digitalisera…. Mänsklig kontakt kan du aldrig digitalisera FG1. 

 

Som tidigare nämnt i kategori 1 ligger omsorgspersonalens prioriteringar hos omsorgstagarna och 

under fokusgruppsintervjuerna framkom det att processen för att lära sig nya saker och anpassa 

sig till organisationsförändringar är tidskrävande. Omsorgspersonalen uppger att de hellre lagt 

tiden på vårdtagarna än på kompetensutveckling som inte ger dem något och detta stöds genom 

följande citat “Jag tycker att många gånger fokuserar man på fel saker. All den tiden som detta 

tar, tas ifrån vårdtagarna” -FG3.  

 

Återigen visade resultatet att omsorgspersonalen värnar om omsorgstagarens trygghet och mer 

fokus ligger hos omsorgstagarna vilket går att läsa i följande utsaga.  
 

Vi vill ju ha ett så bra jobb som möjligt såklart, Så allting som kommer till oss 

som är positivt vare sig digitalt eller inte så är det ju bra för oss och för vår  

omsorgstagare framförallt”. – FG1  

 

3. Kompetensutvecklande (In)formellt lärande under förändringsprocesser 

Den tredje kategorin som framkom var kompetensutvecklande informellt och formellt lärande 

under förändringsprocesser, som också svarar på den tredje forskningsfrågan. Samtliga i 

fokusgrupperna var överens om att alla fungerar olika i sättet att lära sig på, samt att en annan 

form av kompetensutvecklingsmoment hade varit fördelaktigt vilket en ur FG3 formulerade som 

följande. 
Hjärnan kopplar bättre när någon annan gör. Den registrerar själv, men det är nog  

väldigt olika för vissa är ju jätteteoretiska och vissa jättepraktiska. Vissa måste läsa  

och vissa vill hellre se - FG 3. 
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Det framkom även under samtliga fokusgrupperna att utbildningar i mindre grupper hade varit 

önskvärt, samt att återkoppling och repetition hade gett god hjälp för att kunna ta till sig och lära 

sig det nya som krävs. Följande citat från FG1 bekräftade hur omsorgstagarna känner under och 

inför utbildningstillfällen där det informella lärandet verkar utgöra en stor del av lärandeprocessen 

för att kunna förstå den informationen som getts under utbildningstillfället. Omsorgspersonalen 

berättade att vid de tillfällen som de själva inte förstod under det givna utbildningstillfället 

behövde de efteråt fråga andra kollegor om hjälp och förklaring. 

     
Alltså om jag har nu gått den utbildningen men fattat ingenting, ge mig något  
annat då, erbjuda mig något annat då, tvinga inte mig att tjata på hål i huvudet 

 på mina kollegor hela tiden FG1. 

 

Utifrån tidigare erfarenheter beskrev omsorgspersonalen att de lär sig bäst av varandra än av en 

formell eller en webbaserad kurs. En annan lärandeform verkade gynna omsorgspersonalens 

förmåga till att ta till sig nya kunskaper genom att lära sig gemensamt och av varandra. Det ansågs 

vara ett annat alternativ till den formella kursen där kombination med att gemensamt samtala 

kunde de på ett lättare sätt lära sig.  

 
Det är nog bästa sättet att lära sig av varandra, det går ju oftast lättare om en kan  

det och sen visar än att alla sitter på en kurs och tittar på en skärm, (…) Så brukar  

det gå bra det skulle säkert göra i framtiden med, med nya hjälpmedel. - FG2 

 

Samtliga i fokusgrupperna uttryckte att de lärtillfällen som finns inte ger dem utrymme för att 

ställa “dumma frågor” vilket presenteras i ett citat från FG2. 

 
Gör det i mindre grupp, för oftast är det många som inte skulle vilja tala i en  

större grupp eller inte vågar fråga den där “dumma frågan” om man sitter  

många (…) från olika arbetsplatser som skall utbildas samtidigt FG2. 

 

Viss uppfattning fanns kring att utbildningstillfällena skedde under ett hastigt tempo och 

prioriterade kvantitet istället för kvalité. Uppfattningen kring tempo och kvalitet rörande 

utbildningstillfällena representeras i följande citat “Det behöver inte gå i sådant rasande tempo 

och vara så många. Det är precis som om det är på ackord att klara av så många som möjligt”- 

FG3. En del av omsorgspersonalen framförde att utbildningarna via datorn hade fungerat bra för 

dem, så att de kunde ta sin tid på sig för att göra utbildningen när det passade dem. Utrymme till 

att ta tid framkom även under FG1 och 2 där behovet av att ha tillräckligt med tid för att få lära 

sig i sin takt och på sitt sätt var betydande för att kunna hänga med i förändringarna utan att 

stressa in dem. Tid, inkörsport och testperiod var återkommande behov i alla tre fokusgrupperna 

som svaret nedan representerar. 

 
Jag tänker ju det här att man får fortsätta att prova i liten skala och långsamt  

 prova så att vi inte får för stora krav att det skall gå fort, alla ska kunna göra  

 det på en gång, utan det får lov och ta lite tid, att man accepterar att vi lär oss  

                           olika långsamt, alla kan inte lära sig samtidigt på samma sätt, utan vi tar hänsyn 

 till att vi är lite olika”. – FG1 

 

 

Omsorgspersonalen uttryckte ett stort behov av utrymme att lära sig i sin egen takt där eftersom 

de är olika och därmed har de olika sätt att lära sig på och de lär sig även i olika tempo. Vidare 

menar omsorgspersonalen att i framtiden är det önskvärt att smyga in lite förändringar då och då 

för att kunna hänga med och att inte känna stor press att vi behöver omställa oss helt på en gång.  
 

(…) Smyga in lite saker då och då kanske, inte för mycket, inte för stora projekt 
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på en gång, för en del är det ju väldigt, en del har ju väldigt lätt för att lära sig  

de nya grejerna. Och andra har mindre lätt för det så att det inte blir liksom för 

 mycket för de som tycker att det är lite krångligare. – FG 2 

 

I resultatet framkom det att omsorgspersonalen önskar att det kommer finnas utrymme för att testa 

de verktygen som kommer att införas samt utrymme för att göra fel. I följande citat beskrivs detta 

”Testa sig fram, det funkar oftast jättebra och att inte liksom några pekpinnar om att det inte får 

blir fel utan låt oss göra fel lite granna så blir det oftast ganska snabbt rätt” - FG 1. 
 

4. Delaktighet inför, under och efter förändring 

Det övergripande syftet för denna studie svarar denna kategori på. Om hur omsorgspersonalen kan 

känna delaktighet i processen visade sig var den tyngsta kategorin som genomsyrade de flesta av 

svaren. Omsorgspersonalen uttryckte en avsaknad av delaktighet då de upplevde att de aldrig blev 

tillfrågade rörande verksamhetsförändringar, nya arbetsrutiner eller införandet av arbetsverktyg. 

Önskan om att få vara delaktig styrks i följande utsagor av FG 1 och 2”Att kommunen är lyhörd 

när vi kommer med förslag och idéer” och ”Om det är en förändring som kommer att ske, att den 

tas upp tidigare att vi får ge våra synpunkter på det”. 

 

Omsorgspersonalen lyfte fram att de har mycket att bidra med gällande förändringsprocesser och 

nya digitala verktyg på arbetsplatsen därför att det är dom som dagligen arbetar med 

omsorgstagarna och ser vad som kan förbättras. I samtliga fokusgrupper uttrycktes viljan om att 

bli tillfrågad inför, under och efter planerandet av förändringar i verksamheten för att kunna känna 

delaktighet. Det framkom en vilja om att få delta i både beslut- och implementerings-processer för 

att kunna optimera förändringar i verksamheten från majoriteten av omsorgs-personalen. 

Delaktighet och samarbete som grund för utvecklandet av nya digitala lösningar kommenterades 

på följande sätt. 

 
  Vi kanske inte kan vara med och utveckla, men tycka och tänka för det är vi  

som är proffs på vad som behövs egentligen, (…) det är vi som har den  

praktiska erfarenheten. -  FG1. 

 

Andra i omsorgspersonalen som inte kände behovet av att vara delaktiga i utförandet visade en 

önskan till att blir informerade och förberedda på kommande förändringar vilket beskrivs i 

nedanstående utsagor. 

 

Jag vill vara med och lyssna från början, och vad det är som ska förändras. - FG3. 
          Jag vill ha informationen och veta vad som händer så att man liksom har möjlighet  
             att opponera sig innan det är färdigt. -  FG3. 

 

Återigen visade resultatet lyhördhet av kommunen är viktigt för att ha möjlighet att känna sig 

delaktig i organisationsförändringen. Omsorgspersonalen uttryckte även att det ska finnas 

utrymme för att göra fel för att få möjlighet att lära sig. Vidare menar de att upplärningsperioden 

som de har idag är ett bra upplägg för att känna att de är i en upplärningsfas. Att göra misstag och 

fel ska vara acceptabelt för att resultera i ett gott lärande och nya erfarenhet. En önskan om att 

bibehålla det gamla som stöd för att kunna känna trygghet i att vårda men även trygghet i sitt 

generella arbete. Detta upplevs vara som ett stöd för omsorgspersonalen att luta sig mot när det 

framtida arbetsverktyget införs i arbetet.  

 
Men att de fortsätter vara lyhörda och låter oss göra misstag, vi har liksom en  

upplärnings perioder, det e okej, och göra fel, innan man kör in i skarpt läge och 

använder det helt och hållet (…) man inför något nytt men att man behåller kanske  

det gamla som backup så att man får jobba, vårda och känna sig trygg. Det kan jag  
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hoppas att vi får. – FG1  

 

 

Under flera av fokusgrupperna framkom det en önskan om att skapa utrymme för återkoppling 

och feedback kring införandet av förändrade arbetsrutiner för att ha möjlighet att förbereda sig 

inför det som ska ske. 

 
I besluten det som ska komma vi vill inte ha presenterade i knät någon som  

säger att så här har vi bestämt. Så här ska ni göra för så här tror vi att det blir  

bra för er utan vi vill jag de frågar, vad vill ni ha - FG1  

 

Diskussion 

I följande diskussionsavsnitt kommer metod att diskuteras utifrån de metodologiska 

tillvägagångssätten som har gjorts. Studiens styrkor respektive svagheter kommer vägas samman 

för att påvisa om studien trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet samt giltighet. Resultatet 

kommer att diskuteras utifrån tidigare forskning, litteratur och teoretisk referensram. Resultatets 

mest intressanta delar kommer lyftas fram för vidare analys och reflektion. 

 

Metoddiskussion  

Genomförandet  
Metodvalet av att utgår från en kvalitativ metod är en styrka för studien då omsorgspersonalens 

känsla av delaktighet som undersöktes är av kvalitativ karaktär. Enligt Svensson och Ahrne 

(2015) och Öberg (2015) är kvalitativ metod lämplig eftersom det som undersöks är abstrakta 

upplevelser. Till skillnad från en kvantitativ metod som utgår från att mäta data, tillåter en 

kvalitativmetod uppsatsförfattarna att analysera studieobjekten på djupet. Kvantitativ metod kan å 

ena sidan tänkas ge svar på omsorgspersonalens självskattade känsla av delaktighet via 

tillexempel en enkät. Å andra sidan valdes kvalitativ metod med adekvata argument för att 

tillvägagångssättet förankrat i litteratur, samt i ljuset av den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

där uppsatsförfattarna resonerar att ny kunskap och förståelse endast kan konstrueras i social 

interaktion (Dahlin-Ivanoff, 2017). 

 

En styrka med induktiv ansats som studien antog var att resultatet inte blev styrt av förutbestämda 

teorier. Ämnet digitalisering inom kommunala verksamheter som undersöktes är relativt nytt, och 

omfattande forskning med liknande resultat finns ännu inte. Nackdelen med induktiv ansats är att 

datainsamlingen blir omfattande då hela materialet granskas. Induktiv ansats är tidskrävande, men 

innehållsrikt (Patel & Davidson, 2011). En annan nackdel med induktiv ansats är att det inte finns 

en teoretisk referensram som stöd för studien, men med hänvisning till den bristande forskningen, 

var induktiv ansats nödvändigt då det inte finns tillräckligt med underlag för att dra generella 

slutsatser, vilket styrker studien. Även om en induktiv ansats ger utrymme och syftar till att 

undersöka ett område eller en grupp objektivt är det inte möjligt för en forskare att arbeta helt 

förutsättningslöst (Ibid). Uppsatsförfattarnas förförståelse kring ämnet och även målgruppen har 

vuxit under studiens gång och det kan i sin tur ha påverkat datainsamlingen och analysen. Trots 

den induktiva ansatsen, förstår och tolkas fortfarande materialet omedvetet av uppsatsförfattarna 

genom tidigare erfarenheter och med förankring i den vetenskapsteoretiska utgångspunkten. En 

styrka i studien var dock att samtliga uppsatsförfattare var medvetna om sin egen effekt på 

studien. Aktsamhet inför sin egen förförståelse och reflektionens påverkan på analysen, 
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tillfogades genom att ständig ställa frågan “vad sa omsorgspersonalen rent ordagrant”, vilket 

stärkte studien i sin empirinärvaro.  

 

En annan nackdel med induktiv ansats är att dragna slutsatser aldrig bli helt sanningsenlig då 

ansatsen kan resultera i både mer omfattande eller mindre betydliga resultat menar Thuren (2014). 

Om studien istället ämnade till att enbart undersöka förändringsprocesser i organisationen ur 

personalens perspektiv hade en deduktiv ansats med teoretisk referensram kunnat vara lämplig för 

att istället anta generella slutsatser baserade på tidigare forskning (Ibid). Styrkan med studien är 

dock slutligen att induktiv ansats ger utrymme för att analysera empirinära, vilket Lundman och 

Graneheim, (2017) menar är betydande i en studie som ämnar undersöka nya ämnesområden. 

 

Urval 

För och nackdelar lyftes fram i utformandet av hypotetiskt urval när målgruppen inte var 

definierad. Urvalskriterierna utgjordes för att skapa en heterogen grupp så svarvariationen skulle 

bli spridd. Kriterierna för antal deltagare i fokusgruppintervjuerna var fem till sju stycken, vilket 

enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015) är verksamt för att skapa ett gott samtalsflöde i 

gruppen. De hypotetiska urvalskriterierna kunde inte uppfyllas så ett bekvämlighetsurval 

tillämpades efter att målgruppen var definierad. Målgruppen och likaså urvalet utgjordes av en 

homogen grupp vilket är en styrka för studien enligt Ahrne och Svensson (2017) då urvalet 

representerar målgruppen på ett fördelaktigt sätt. En nackdel med urvalet är att svaren som 

framkommer troligtvis inte kan överföras till andra kommuner. Överförbarhet innebär att studien 

går att överföra till en annan kontext och att resultatet uttalar det samma. Trots den detaljerade 

beskrivningen av metoden skriver Bryman (2018) är överförbarheten är en utmaning i kvalitativt 

inriktade studier som ingriper liten grupp eller individer och stävar efter djup och inte bredd i 

svaren. Uppsatsförfattarna har svårt att se hur svaren från omsorgspersonal i Hylte kan överföras 

till andra, större och mer tätbebyggda kommuner där andra behov troligtvis kommer yttras. 

Ytterligare hinder för överförbarheten är gruppsammansättning och relationer mellan 

omsorgspersonalen, då det enligt Bryman också väger in hur svar formuleras. Styrkan med denna 

studie är dock att den syftar till att undersöka Hyltes omsorgspersonal. Trots studiens bristande 

överförbarhet på andra kommuner är studien ämnad till att utföras i Hylte kommun och urvalet 

representerar Hyltes omsorgspersonal. En annan styrka är att studiens resultat kan hjälpa andra 

kommuner att arbeta med delaktighet i samband med digitaliseringen. En ytterligare styrka är att 

metoden kan användas för att undersöka personalens delaktighet i en organisationsförändring. 

 

 
Forskareffekter  
En svaghet med att anta en kvalitativ metod är att forskarna indirekt påverkar deltagarna i 

sammanhanget (Dahlin-Ivanoff, 2017). Under fokusgruppsintervjuerna kunde uppsatsförfattarna 

antagit en mer passiv roll för att undvika påverkansgraden. Å ena sida kan det vara gynnsamt med 

en aktiv roll under intervjun om uppsatsförfattarna uppmuntrar och främjar till diskussion. Å 

andra sidan syftar fokusgrupper till att låta samtalet flöda fritt där uppsatsförfattarna kunde antagit 

med mer passiv roll. Positivt för studien var att intervjuledarna ställde ytterligare frågor och 

uppmuntrade till vidareutveckling av svaren när diskussionerna stannade upp eller svaren inte 

upplevdes som tillräckliga. En nackdelför studien var att deltagarna upplevdes som hämmade i 

vissa av sina svar och vad det beror på kan vara svårt att utröna. En styrka för studien var dock att 

frågorna kunde omformuleras vid de tillfällena för att utvidga omsorgspersonalens tankebild med 

avsikten till att komma djupare in i ämnet och i sig själva för att sätta igång en tankeprocess. 

Exempel på en sådan fråga var “Om ni fick fantisera fritt; Hur hade ni velat organisera och 

designa ett förändringsarbete på er arbetsplats på bästa möjliga sätt?”. Omformulerandet av 
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frågorna är möjligt i en kvalitativ metod och visades ge ett betydande utfall i diskussionen mellan 

medarbetarna. Styrkan är författarnas intresse och förförståelse för ämnet vilket gjorde att de 

kunde ställa relevanta följdfrågor i syfte att skapa en djupare reflektion och där igenom få mer 

utvecklande svar. Författarnas improvisation hade inte varit möjligt utan en kvalitativ metod 

vilket även motiverar metodvalet ytterligare. En nackdel för studien kan ha varit 

omsorgspersonalens förförståelse för hur kommunen genomför verksamhetsförändringar och det i 

sin tur kan va påverkat svaren. Omformulerade frågor möjliggjorde ett friare intervjusamtal där 

omsorgspersonalen uppmanades att tänka fritt och utanför ramarna för vad som vanligtvis är 

möjligt inom organisationen, vilket är en styrka för studien.  

 

Analys 

Fördelen med en konventionell innehållsanalys är att förutsättningslöst hittas gemensamma svar 

och upplevelser. Analysen stämmer överens med valet av induktiv ansats då teori, precis som 

kategorier utrönas från empirin, vilket stärker studiens metod och tillvägagångsätt. En nackdel i 

analysprocessen är att det insamlade materialet analyserades individuellt där varje 

uppsatsförfattare ansvarade för den fokusgruppsanalys som hon har var samtalsledare för. Efter 

framplockandet av MBE, kondensering och kodning sammanställdes alla subkategorier 

tillsammans och utgjorde de fyra huvudkategorierna. Trots arbetsfördelningen med analysen har 

uppsatsförfattarna kommit fram till gemensamma huvudkategorier som svarar till syftet, vilket 

stärker studiens val av analysmetod. Samtliga uppsatsförfattare anser att analyseringen 

representerar det omsorgspersonalen uttryckligen beskrivit. Flera åtgärder för att höja studiens 

trovärdighet har diskuterats och beaktats. Exempel på åtgärd är en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor som använts i alla fokusgrupper samt genom att spela in intervjuerna. 

Genom att läsa djupgående om analysmetoden och tillämpa den vaksamt och noggrant höjs även 

trovärdigheten i studien, detta genom att analysera det insamlades material utifrån en beprövad 

analysmetod. 

 

Fokusgruppintervjuer 
Intervjufrågorna testades i en pilotstudie på två undersköterskor från två olika kommuner med 

erfarenhet inom hemtjänsten. Pilotstudien genomfördes i enskilda telefonsamtal där frågorna 

ställdes till respektive undersköterska som i sin tur fick svara på frågorna och sedan framföra 

feedback kring frågornas utformande, relevans och förstålighet. Nackdelen med pilotstudien är att 

den inte utfördes i en fokusgrupp, vilket var missgynnande då det kunde ha gett värdefull 

erfarenhet kring fokusgrupper och att leda dem. Pilotstudien bidrog däremot till möjlighet att 

revidera frågorna och bekräftade att frågorna kunde förstås av flera olika individer. Pilotstudien 

indikerade även på att frågorna svarade på det som ämnades att undersökas.  En ytterligare fördel 

med datainsamlingsmetoden är att fokusgruppintervjuer i sig kan tänkas främja känsla av 

delaktighet och gruppnärvaro vilket studien syftade till att ta reda på. Största styrkan i 

fokusgrupper ligger i samspelet i gruppen, där dess gemensamma mål och tankar kommer till 

ytan, vilket återigen motiveras genom vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt i val av 

fokusgruppsintervjuer. En nackdel med metoden är att en maktobalans kan utgöra spänningar i 

gruppen både deltagarna emellan men också i förhållande till intervjuaren. Föregående 

problematik var inte märkbar studien. En fördel som Dahlin-Ivanoff (2017) lyfter i fokusgrupper 

är att samma samtalsledare håller i alla fokusgrupper så att makten stannar hos deltagarna och inte 

hos samtalsledarna, men en sådan fördel ansåg inte uppsatsförfattarna. Eftersom samtalsledarna 

hade tydliga roller i varje fokusgrupp upplevde uppsatsförfattarna att makten låg hos 

omsorgspersonalen. Dahlin-Ivanoff (2017) hävdar att forskaren som valt ut en grupp för att 

undersöka ett gemensamt ämne bör informera fokusgruppen om att det gemensamma intresset är 

viktigt och bör klargöras för att bryta isen så att omsorgspersonalen är förbereda att delta aktivt i 
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diskussionen. Detta ansågs vara en svaghet i studiens genomförande eftersom en sådan 

information aldrig presenterades av uppsatsförfattarna. Omsorgspersonalen visade sig dock redan 

inneha viss information om digitaliseringen som underlättade deras möjligheter att prata om 

ämnet, vilket är en styrka för studien som påvisar att studien varit förankrad i arenan där den 

utförts.  

 

Studiens trovärdighet 

För att höja studiens trovärdighet ytterligare rekommenderar Ahrne och Svensson (2017) och 

Bryman (2018) att återgå till fältet och presentera studiens resultat för omsorgspersonalen. Detta 

med syfte att låta de ge sina synpunkter på resultatet och det kan även ge möjlighet till nya data 

som kan berika studien lyfts upp. Dock har detta varit svårt, det beror dels på personalens 

arbetsschema och dels på att studiens begränsade tidsram. Bryman (2018) hävdar att redogörelsen 

av forskningsprocessen ökar trovärdigheten också, detta har uppnåtts genom att handledaren 

godkände metoden och tillvägagångssätten innan datainsamlingen skedde.  

 

Resultatdiskussionen 

Inkludering och delaktighet  

Resultatet av denna studie visar på att inkludering i organisationsförändringar är av stor betydelse 

för att omsorgspersonalen skall känna delaktighet i verksamheten. Delaktighet innebär enligt 

omsorgspersonalens mening att bli tillfrågade och på så vis bli involverade och få inflytande över 

förändringstakten så att alla får tid till att orientera och lära sig i sitt eget tempo. Detta resultat går 

att förstå utifrån ett teoretiskt begrepp om delaktighet. Exempelvis belyser Önnevik (2015) att det 

kan vara fördelaktigt om ledaren skapar utrymme för att möjliggöra att personalen utvecklas 

utifrån deras förutsättningar. I ljuset av vad Önnevik skriver kan Hylte inför kommande 

utbildningstillfällen möjliggöra för omsorgspersonalen att få vara delaktiga i valet av hur 

utbildningen skall utföras, samt vilken uppföljning de behöver. Detta kan förstås ytterligare med 

förankring i Kolbs teori om olika lärstilar där han lyfter fram att människor har olika individuella 

sätt att lära sig på (Granberg & Ohlsson, 2014), vilket omsorgspersonalen också säger att de har 

ett behov av. Resultatet visar att omsorgspersonalen uttrycker en vilja till att få information och 

återkoppling redan under planeringsprocessen, samt att förändringar skall införas stegvis så att de 

hinner lära sig utifrån sina egna förutsättningar, det vill säga utifrån varje individens takt och 

förmåga.  

 

Förståelse för hur omsorgspersonalen vill vara delaktiga, samt hur de skall kunna förhålla sig till 

förändringen för att ta den till sig, blir KASAM till en lämplig teori att utgå ifrån. Teorin KASAM 

fördjupar förståelsen kring omsorgspersonalens behov av ett utrymme som ger dem tydliga 

riktlinjer och möjlighet till att bli involverade som till exemplen att få påverka sin arbetsplanering 

för att kunna känna hanterbarhet med förändringen. Under Förändringsprocesser på 

arbetsplatsen i avsnittet tidigare forskning benämns Wallo et. al (2013) perspektiv på 

utvecklingsorienterat ledarskap som främjande av personalens delaktighet i den dagliga 

arbetetsfördelningen. Samma uppfattning om hur påverkan av arbetsfördelning kan påverka 

personalens delaktighet verkar delvis finnas inom omsorgsenheten i Hylte Kommun. Idag har 

omsorgspersonalen till en viss del ett inflytande över sin nuvarande arbetsplanering i det dagliga 

arbetet genom att de får strukturera upp schemat över vilken personal som går till vilken 

omsorgstagare. Detta är något som omsorgspersonalen själva uttrycker är viktigt och bör värnas 

om.  Därför att de känner delaktighet i sitt arbete samt att de på lokal nivå besitter kunskapen om 

vilken personal som är lämpad till att gå till respektive omsorgstagare, något som centralstyrning 
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av arbetsplaneringsfördelning inte kan uppnå på samma vis. Glemne (2008) belyser att om 

känslan av begriplighet kring situationen får utgöra en grund kan individen genom förförståelse 

och kunskap om sin egen funktion i förändringen kunna greppa situationen och därigenom hantera 

den på ett bättre sätt. Baserat på föregående argument kan Hylte förtydliga omsorgspersonalens 

funktion och värde i den kommande förändringen, genom att ta tillvara på den kunskap som 

omsorgspersonalens besitter.  

 

Förförståelse - varför är det viktigt? 

I resultatet framkom en varierad förståelse hos omsorgspersonalen kring information och kunskap 

om varför Sverige befinner sig i en digitaliseringsprocess. Vissa förstod den större samhällsbilden 

medan flera andra kände att de saknade grunden till att förstå varför. Glemne (2008) menar att 

begreppen begriplighet och hanterbarhet tar form genom att personalen först känner en 

meningsfullhet inför vad som sker samt även kan se sin betydelse och roll i sammanhanget. Det 

går att förstå personalens avsaknad av den stora samhällsbilden gällande digitaliseringen som 

problematisk, därför att förståelse av digitaliseringen behövs sättas in i ett sammanhang för att 

kunna ge meningsfullhet med förändringen. Genom att sätta en situation i ett större sammanhang 

kan individer begripa och förstå abstrakta eller framtida svårgripbara situationer på ett mer 

hanterbart vis (Winroth, 2015). Det kan tänkas vara fördelaktigt om Hylte kommun enligt ovan 

kan vägleda personalen till att bilda sig en större samhällsbild av digitaliseringens betydelse i sin 

helhet och framförallt den framtida samhällsnyttan som några av dem medgav att de saknade. 

Begripligheten blir återigen viktig i förhållande till att förstå varför digitaliseringen genomförs, 

men också att förstå sin egen roll och uppgift i processen (Glemne, 2008), för att på ett 

fördelaktigt sätt samspela och samarbeta med kollegor (Önnevik, 2015). 

 

Omsorgspersonalen i Hylte kommun menar att de kan känna delaktighet i en lärandeprocess 

genom att bli sedda, hörda, tillfrågade och involverade av sin arbetsgivare. Personalen uttryckte 

en önskan om att förslag på förändringar från organisationen skulle presenteras för dem innan 

besluten fattas. De vill kunna kommentera, ge synpunkter i syfte att göra sin egen röst hörd och 

visa sitt engagemang för sitt arbete för att optimera den kommande förändringen så att den kan bli 

genomarbetad på många olika nivåer.  Ett interventionsprojekt har genomförts vid Linköpings 

universitet (2006) av Barajas, Gustafsson och Ekberg och visar på att låg grad av delaktighet är en 

anledning till att personalen visar motstånd och missnöje till förändringsarbeten på arbetsplatsen. 

Denna studie kan dock inte styrka att så är fallet, med däremot kan risken betraktas för att 

förhindra att ett eventuellt motstånd uppstår. Det krävs att organisationer arbetar med att 

uppmuntra personalen till att vara delaktiga i förändringarna och Barajas et. al (2006) poängterar i 

sitt resultat att tillvaratagandet av personalens delaktighet skall genomsyra hela 

förändringsprocessen, inte bara vid start. Återkoppling och feedback är lika viktigt för att fortsätta 

utvecklas och driva vidare lärprocessen. Av dessa anledningar är det viktigt för Hylte att 

informera och kontinuerligt ge och be om återkoppling för att hålla omsorgspersonalen 

uppdaterade om vad som skall komma och vilka de nästkommande stegen blir.  

 

 

Kontinuerlig kommunikation med omsorgspersonalen kan vara en förutsättning så att 

förändringen kan leda till en framgångsrik implementering av digitala verktyg. Framförallt efter 

att omsorgspersonalen uttryckligen sagt att de vill ha mer dialog för att känna sig involverade. 

Föregående resultat gör KASAM-teorin aktuell igen för att förstå omsorgspersonalens behov av 

att få sin röst hörd, samt få en meningsfull plats redan i planeringen av förändringen vilket kan ge 

motivation till att ta till sig förändringen som sin egen. Băeşu och Bejinaru (2013) menar att 

människor alltid är ute efter vad de har att ge och inte vad det kan få i en organisationsförändring. 

Människor har naturligt en negativ inställning till förändringar, speciellt i organisationer, eftersom 
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det medför nya rutiner som människor behöver anpassa sig och ta hänsyn till. En avsikt med en 

organisationsförändring är att åstadkomma en bättre förändring som leder till utveckling. Vidare 

förklarar Băeşu och Bejinaru att en förutsättning för en lyckad organisationsförändring är att 

människor behöver förstå varför en förändring sker och ännu viktigare är att inse nyttan som den 

för med sig. Det är precis vad omsorgspersonalen behöver för att känna delaktighet i en 

organisationsförändring. Vidare styrker Winroth (2015) att människan har ett grundläggande 

behov av att känna till omständigheter för att kunna hantera förändringar på bästa sätt, det vill 

säga att människan behöver veta varför något händer, vilket förklarar omsorgspersonalens svar i 

resultatet.  

 

Utifrån studiens resultat kan omsorgspersonalen känna delaktighet genom att kommunen 

inkluderar dem i helhetsbilden av digitaliseringen och i första hand förklarar motivet bakom 

denna organisationsförändring. Vetskap om vilka verktyg som skall implementeras saknas bland 

omsorgspersonalen, vilket medför en känsla av att vara exkluderad och kan medföra svårigheter i 

lärprocessen. Vissa i omsorgspersonalen antog att information likt denna undanhölls och att det 

pågick ”hemlighetsmakeri” kring implementeringen av digitala verktyg. Problematiken ligger 

dock inte i detta utan snarare i att omsorgspersonalen inte vet att kommunen inte ännu känner till 

vilka verktyg som kommer implementeras därför att kommunen i nuvarande stund gör en 

behovsanalys och digital strategi. Om omsorgspersonalen upplever implementeringen av 

digitaliseringen som något som sker bakom “lyckta dörrar” kan bli bekymmersamt för alla 

inblandade.  

 

Enligt Önnevik (2015) skapar känslan av exkludering inte bara misstänksamhet och dålig 

stämning. Önnevik menar på att bara en stängd dörr på ett kontorslandskap kan bidra till en 

ogynnsam arbetsmiljö och har då omsorgspersonalen uppfattningen att digitaliseringsprocessen 

pågår över deras huvuden kan det medföra en obekväm stämning. Exemplet som Önnevik lyfter 

med stängda kontorsdörrar, dess påverkan på arbetsmiljön och den arbetsrelaterade (o)hälsan är 

något som borde tas hänsyn till i arbetet med digitaliseringen. Omsorgspersonalen upplever idag 

stor meningsfullhet i sitt arbete och skulle mot förmodan digitaliseringen hämma deras 

meningsfullhet kan möjligen omsorgstagarna bli de som blir drabbade i slutändan.  Det finns ett 

stort värde i att inkludera omsorgspersonalen tidigt i processen och med stöd från Steiber (2014) 

och Pescud, et. al (2015) kommer alla de resurser som läggs på medarbetarna i slutändan att visa 

sig i arbetets resultat, hos kunderna eller som i Hyltes fall, hos omsorgstagarna.  

 

Omsorgstagarna i centrum 

Det mest oväntade resultatet var att omsorgspersonalen uttryckte mindre oro kring förändringen 

för sin egen del i förhållande till hur förändringen skulle påverka omsorgstagarna. Resultatet var 

oväntat eftersom tidigare forskning indikerat på att förändringar på arbetsplatsen bidrar till stress 

och osäkerheter för personalen. I intervjuerna uttrycktes dock oro och vördnad för omsorgstagarna 

framför omsorgspersonalen själva, då de trots avsaknad kring information och kunskap kring 

digitaliseringen ändå resonerade att “det är bara att lära sig”. Omsorgspersonalens oro för 

vårdtagarna utgick från det motstånd som vissa av vårdtagarna hittills uttryckt kring att acceptera 

till exempel nya tekniska lösningar såsom armbandslarm. Omsorgspersonal var eniga om att det är 

vårdtagarna som är det centrala i deras arbete och den faktorn som tillsammans med 

arbetskamrater skapar meningsfullhet för dem att arbeta med det de gör. Resultatet visar att 

oavsett hur framtiden ser ut kan aldrig den mänskliga faktorn ersättas eller effektiviseras med 

digitala lösningar. Resultatet var tydligt i hur de stod i frågan om de mänskliga mjuka värdena 

skulle ersättas med effektiviserade digitala verktyg så skulle dom inte arbeta kvar. Det måste 

finnas en tröstande hand för en ledsen person, det måste finnas en mottagare med empati som 
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finns där för åldringen och det är inget som en robot kan ersätta. Detta resultat kan förstås genom 

KASAM-teorin där meningsfullheten och stöd kan vara avgörande för att främja hälsan och 

känslan av sammanhang hos en individ. En gammal person kan alltså behöva den mänskliga 

kontakten för att hantera sin omgivning och situation enligt Antonovsky (2005) och detta är en 

situation där en omsorgstagare kan bli negativt drabbad av digitaliseringen om den mänskliga 

kontakten försvinner.  

 

Omsorgspersonalen uttryckte att de har mycket kunskap att bidra med som kan gynna både 

planering och beslut inför kommande förändringar, för att även inkludera vårdtagarnas eventuella 

svårigheter till att acceptera och ta in nya digitala verktyg i deras hem. Vikten av att inkludera 

anställda inför organisationsförändringar styrker även Önnevik (2015) som betydande för att en 

förändring enklare ska kunna implementeras. Vidare menar Önnevik att personal som blir 

inkluderade genom att få en omfattande kunskap och därigenom förståelse inför kommande 

förändringen i större utsträckning anammar förändringen därför att de upplever att det känns “rätt 

inifrån”. Om personalen istället blir förvissade med beslut som påverkar deras arbetssituation utan 

att de får utrymme till lyfta sin åsikt kan deras motivation till att tillägna sig förändringen minska 

och även försvåra deras arbete med att möta vårdtagarnas behov. Därför är det viktigt enligt både 

Eriksson (2015) och Önnevik (2015) att inkludera personalen i förändringsprocesser och i Hyltes 

fall kan det vara fördelaktigt att ha med hela omsorgspersonalen eftersom de i sin tur skall få med 

hela gruppen av omsorgstagare.  

 

Motstånd 

Băeşu och Bejinaru (2013), Bresciani et al (2009) och Yeatts et al (2010) poängterar att bristfälligt 

ledarskap i organisationsförändringar kan medföra motstånd hos vissa då förändringar kan 

upplevas främmande och därmed skrämmande av personal. Emellertid kunde denna studie inte 

styrka att organisationsförändringar skulle skapa ett motstånd hos personalen då, 

omsorgspersonalen trots osäkerheter kring digitaliseringen, inte uttryckte oroligheter för sin egen 

del. Oron låg snarare hos omsorgstagarna menade omsorgspersonalen. Det motstånd som 

omsorgspersonalen uttryckte kom från omsorgstagarna kan emellertid tänkas vara oroligheter de 

själva känner, men uttryckte det som motstånd från omsorgstagarna. I ljuset av den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten kan dock riktig kunskap om omsorgstagarnas upplevelser 

och tankar kring digitaliseringen inte uppnås i samtal med omsorgspersonalen då det bara kan ske 

genom interaktion med omsorgstagarna själva. Detta skulle kunna indikera på att även om 

omsorgspersonalen inte uttrycker något vidare motstånd bör detta inte tas som att motståndet inte 

finns och inte kan skapas, eftersom att omsorgspersonalen inte uttrycket ett motstånd kan det bara 

spekuleras kring att de skulle känna det. Oavsett var motståndet kommer ifrån kan det vara av vikt 

att inte fokusera resurser där motståndet förmodas föds, utan där motståndet uttrycks. 

Omsorgspersonalens delaktighet och involverande skulle kunna främjas så att de i sin tur kan 

involvera och främja omsorgstagarnas delaktighet. Detta skapar positiva synergieffekter (Gillham, 

2010).  

 

 

Lika lärande när alla är olika  

Denna studie visar att olika sätt att lära sig på är betydelsefullt att ta hänsyn till för att 

omsorgspersonalen skall trivas på arbetsplatsen och kunna ta till sig ny kunskap från 

kompetensutvecklingstillfällen på ett tillfredsställande sätt. Resultatet pekar på att 

omsorgspersonalen idag anser att den utbildningsform som erbjuds inte är optimal för dem för att 

lära sig och kunna tillämpa utbildningen på ett lämpligt sätt. Dessa utbildningstillfällen kan tänkas 

var utformade efter förmedlingspedagogik där möjligheten till utrymme som tar hänsyn till olika 

sätt att lära sig inte tillmötesgås. Granberg och Ohlsson (2014) och Kolb (1984) förklarar genom 
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Kolbs lärstilsteori att var och en har sitt sätt att lära sig på och oftast behöver det sättet 

kompletteras med ett annat för att optimera lärandet. Kolbs teori som utgår ifrån att lärandet sker 

genom två sätt, att först igenom hur personen söker och finner information och sedan hur den 

bearbetar och tolkar den. Detta går att applicera på hur omsorgspersonalen uttrycker att de 

bearbetar ny kunskap idag.  

 

I studien framkom att omsorgspersonalen upplever utbildningstillfällena som enformiga och 

bristfälliga i att möta var och ens förutsättningar till att lära. Ofta behöver dom efteråt fråga en 

kollega därför att inte har förstått under utbildningstillfället och inte heller fått chans att fråga 

utbildningsledare efteråt.  Omsorgspersonalen deltar idag i kompetensutvecklingskurser men när 

det tillfället inte tillgodoser deras sätt att lära sig på behöver de bearbeta informationen genom att 

söka svaren hos en medarbetare som är bättre på att förklara på ett förståeligt sätt. Detta resultat 

överensstämmer med vad Granberg (2014) lyfter som problematiskt kring tillvägagångssättet som 

förmedlingspedagogiken medför inom vuxenutbildning och arbetsplatsen i jämförelse med 

grundskolan, då barn och vuxna har olika förutsättningar till att bearbeta information.   

 

För att optimera lärandet enligt majoriteten av omsorgspersonalens mening bör det finnas flera 

kompletterande alternativ på utbildningsmöjligheter som ger omsorgspersonalen bättre 

förutsättningar för att uppnå lärande och utveckling. Exempel på utbildningsmöjligheter som 

lyftes i resultatet var mindre diskussionsgrupper samt möjlighet för repetition som önskvärt, vissa 

ville även se mer av webbaserat lärande som det tidigare fått prova på. Mindre diskussionsgrupper 

efter en traditionell utbildning med syfte att låta omsorgspersonalen diskutera och utvidga sina 

kunskaper och möjliggöra utrymme för dem att våga ställa frågor kan vara gynnsamt för Hylte 

kommun att prova. Dessa exempel på utbildningsmöjligheter som omsorgspersonalen önskade 

kan tolkas genom teorin Sociokulturellt lärande som kan förklara varför flera bland 

omsorgspersonalen uttrycker att de tycker allra bäst om att lära sig tillsammans och av varandra i 

den kontexten som de befinner sig i. Enligt denna pedagogiska teorin är det betydande att en 

individ får repetera sin kunskap på ett sätt som känns naturligt för den och på så vis kunna 

förankra och förstå den nya kunskapen på ett djupare plan.  Genom att till exempel samtala kring 

ämnet som berörs i en mindre grupp eller återberätta med egna ord för varandra kan 

omsorgspersonalen greppa kunskapen mer på ett mer omfattande plan. Resultatet går att tolka 

utifrån den Sociokulturella teorin som beskriver språket och samtal som ett verktyg där personen 

kan möta sina egna och andras tankar och därigenom ökar lärandet (Granberg, 

2015).  Omsorgspersonalen beskrev att vissa av dem lär sig mer teoretisk medans andra lär sig 

mer praktiskt och att vissa behöver till exempel kunna läsa eller se medans andra behöver höra 

och tala för att kunna förstå. Ett citat ur resultatet som förtydligar detta är “Hjärnan kopplar olika 

för alla”. 

 

Utifrån att ta del av omvårdnadspersonalens olika perspektiv och återberättande av vad 

utbildningstillfället handlat om kan personens egna förståelse av ämnet möta sin sociala 

omgivnings förståelse av ämnet och på så vis fördjupas förståelsen ytterligare. Idag finns inget 

utrymme till att repetera eller diskutera i mindre grupper efter ett utbildningstillfälle. Istället frågar 

de som inte förstått de kollegorna som oftast greppat vad som sades under utbildningen. De som 

frågar kände att de får “tjatat hål i huvudet” på sina kollegor och att de var oroliga över att vara 

jobbiga med att inte förstå. Föregående svar förtydligar återigen vikten av att ta hänsyn till 

individers olika sätt att lära sig på vilket både Kolbs lärande teori och den sociokulturella teorin 

framlyfter (Granberg & Ohlsson, 2010; Kolb, 1984). 
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Digital kompetens hemma och på jobbet 

Utifrån resultatet framkom det att vissa av personalen idag använder en del digitala verktyg i 

privatlivet. Flera av omsorgspersonalen sade att de inte hade reflekterat så mycket kring varför de 

skaffat till exempel digitala betalningslösningar så som BankID eller Swish. De sade att deras 

omgivning har verktygen och därmed hjälpt dem att lära sig dem. De lyfte att om något verktyg 

kan förenkla vardagen så behövs det inte reflekteras kring om en skall använda det utan snarare 

när. Genom att en individ lär sig av sin sociala omgivning och därigenom anammar ny kunskap 

och förståelse till sin kontext är det betydelsefullt för både individen, gruppen och samhällets 

utveckling menar Egidius (2003). Genom det sociokulturella lärandet kan mottagandet av digitala 

verktyg såsom BankID och Swish förstås som enklare att motta för den enskilde därför att 

delaktigheten med att ta till sig nya tekniska lösningar sker i relation till att inte hamna efter sin 

sociala omgivning. Här verkar det enligt personalen själva inte vara betydelsefullt att känna 

meningsfullhet med att förstå den större bilden kring det digitala lösningarna i privatlivet som det 

är att förstå arbetets digitalisering ur ett större perspektiv.  

           

Som framgår i tidigare forskning belyser Egloffstein och Ifenthaler (2016) att personal som 

använder digitala verktyg hemma i större utsträckning även lär sig dem på sitt arbete än de som 

inte gör det. Om detta är fallet hos omvårdnadspersonalen kan inte besvaras i denna studie, dock 

kan det belysas att den enda som uttryckte sig känna en svårighet med att acceptera 

digitaliseringens framtid i arbetet inte heller använde sig av digitala lösningar privat till skillnad 

från flera av sina kollegor. 

 

Digital kompetens innebär en hel del lärande och lärandeformen bör anpassas efter var persons 

individuella lärstil eller åtminstone erbjuda kompletterande lärandeformer för att optimera 

omsorgspersonalens lärande och utveckling. Genom att uppmärksamma omsorgspersonalens 

olikheter kan det skapa en förutsättning till att uppnå en organisationsförändring där lärandet blir 

centralt i organisationen och enklare att uppnå. Det ger även möjlighet till att lärandet som sker i 

organisationen kan utvecklas och skapa utrymme för arbetsplatslärande. Där alla personal är med 

och utvecklar lärandet på arbetsplatsen.  Det finns faktorer som påverkar den egna inlärningen 

som till exempel motivationen för fortsatt lärande och trivseln på arbetsplatsen vilket avgör om 

omsorgspersonalen är mottagliga för nytt lärande och kompetensutveckling (Ellström, 2010). Det 

finns även yttre faktorer som påverkar lärandet och exempel på detta är organisationsmål, styrning 

och ledarskap samt en hållbar balans mellan krav och kontroll på att utföra arbetsuppgifterna 

(Băeşu & Bejinaru, 2013). Ytterligare faktorer är den omgivande arbetsmiljön, kulturen och 

villkoren på arbetsplatsen. De sociala relationerna spelar en avgörande roll för trivsel och är av 

ytterst störst vikt som kan påverka lärandet på arbetsplatsen (Granberg, 2018).  

 

Hylte kan i detta fall tillfredsställa omsorgspersonalens behov och erbjuda ytterligare lärande 

aktiviteter för att få omsorgspersonalen att känna delaktighet i organisationsförändringen som 

innebär bland annat nya saker att lära sig och förhålla sig till. Det hade inte bara gynnat personalen 

utan även organisationen i stort om delaktig personal blir engagerade och motiverade till 

förändringar. Förändringen kommer då att upplevas positivt och kommer att införa bättre 

förändrings- och utvecklingsmöjligheter både för personalen och organisationen.  
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Slutsatser och implikationer 

Omsorgspersonalen vill vara delaktiga inför, under och efter verksamhetsförändringar, men de har 

svårt att se sin aktuella roll i dagsläget. Studiens slutsats blir därmed att förståelse till bakgrunden 

kring varför en förändring skall ske är avgörande för att göra personalen delaktiga och för att få 

dem att trivas under den pågående organisationsförändringen. Möjlighet att påverka sin utveckling 

och arbete önskas från omsorgspersonalen, samt att deras individuella lärandebehov tillgodoses.  

Ytterligare en slutats som dras är att den största utmaningen ligger i att involvera omsorgstagare i 

den digitala transformationen eftersom även omsorgstagare kommer genomgå förändring i sin 

vardag.  

  

Hälsopedagogisk relevans 

Den hälsopedagogiska relevansen för studien går att finna i ljuset av den tidigare forskingen som 

påvisar att låg digital kompetens innebär viss samhälleligt utanförskap. Kompetensutveckling i 

samband med den digitala transformationen är av största vikt för att delvis kunna använda 

tekniken, men också för att inte skapa klyftor mellan medarbetare beroende på deras digitala 

kompetens. Lärandeprocesser är viktiga och nödvändiga i organisationsförändringar som 

förutsätter inflytande och delaktighet för att känna motivation och trivsel på arbetsplatsen utifrån 

varje medarbetares individuella behov. 

 

Vidare forskning 
En intressant forskningsfråga som vuxit fram ur studiens slutsats är hur omsorgstagarna kan bli 

delaktiga i digitaliseringsprocessen. Kunskap kring vad omsorgstagare tycker om kommande 

digitala verktyg och implementeringen av dem borde undersökas hos omsorgstagarna själva. 

Patientperspektivet borde lyftas fram för ökad förståelse och kunskap kring hur digitaliseringen 

skall arbetas med.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide - Omsorgspersonal 
Genomförande  

• Presentera oss samt vår studie 

• Dela ut och samla in samtyckesavtal 

• Låta varje deltagare hitta på ett eget namn till sig själv och besvara frågorna om ålder, 

befattning och antal år inom vården 

• Starta intervjun - Inleda intervjun med följande frågor 

1. Vad betyder ditt arbete för dig? 

2. Hur kommer det sig att du arbetar som …. Och vad innebär arbetet för dig? 

3. Vad är det som gör att du trivs på din arbetsplats och ditt arbete? 

“Tekniken har förändrat samhället ganska mycket genom mer användning av smarta telefoner, 

BankID, Swish- och ganska så snart kommer ert arbete att börja använda digitala verktyg mer 

och mer. Detta kommer ju att påverka er anställda och vårdtagarna som ni arbetar med, därför 

vill vi veta vad ni tycker om förändringen som innebär en hel del nya saker att lära sig och vad 

det kommer att innebära för er.” 

4. Hur kan du vara med och påverka i denna förändring som innebär en hel del nya saker att lära 

sig? 

5. Hur lär du dig nya saker bäst? 

6. Vad får dig att vilja lära dig nya saker? 

7. Hur känner du dig inför denna förändring? 

8. Hur kan kommunen genomföra förändringen på bästa möjliga sätt för dig och dina kollegor så 

att ni trivs på arbetsplatsen? Vilket stöd/hjälp behöver ni? 

9. Vad betyder digitalisering för dig? 

10. Vad tror du kommer vara det svåraste inför förändringen? 

11. Vad kan få dig att känna dig delaktig i förändringen? 

 

Följdfrågor: Vill du ge exempel? Berätta mer om vad/hur du menar? Vill du utveckla ditt svar? 

Avslutande frågor:  

12. Hur har fokusgruppsintervjun känts idag? Hur uppfattades frågorna? 

13. Vad tycker du är det viktigaste som vi har kommit fram till idag? 

14. Har du ett förslag på ett ämne eller något av relevans förhållande till det diskuterade ämnet 

som du saknat under diskussionen och anser bör belysas? 
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Bilaga 2 

 

 

Beskrivning av studie processen samt hantering av insamlade data 

Vill du vara med och påverka digitaliseringsprocessen på din arbetsplats? 

 

 

 

Syfte med studien 

Syftet med den här studien är att undersöka hur omsorgspersonalen kan känna delaktighet i en 

lärandeprocess under en pågående organisationsförändring som fokuserar på ökad digitalisering i 

Hylte kommun. 

 

Hur går studien till? 

Du kommer att delta genom att samtala kring ämnet digitalisering och delaktighet i en 

fokusgruppintervju med andra kollegor under ca 45–60 min. Medverkandet är helt frivilligt och 

du får närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att delge din orsak. 

 

Hantering av data och sekretess 

Inga personuppgifter kommer att samlas in. Inga namn kommer att nämnas i studie, namnen 

kommer att kodas för att inte ge möjlighet till identifikation, detta är för att skydda dig som 

individ i en forskningsdriven studie. Datamaterialet som kommer att samlas in under detta tillfälle 

är endast i forskningsändamål för en uppsats som presenteras till Högskolan och Hylte kommun 

men denna kommer att vara konfidentiell. Ditt deltagande kommer inte att kunna härledas i 

studien 
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Bilaga 3 

 

Samtyckesavtal 
 

 

Jag intygar härmed mitt samtycke till att delta i studien “Den digitala transformationen i 

välfärdssamhället”. Jag har blivit informerad om studiens syfte och metoder för genomförande. 

Jag har även blivit informerad om att mitt deltagande är helt frivilligt och jag har rätt att avbryta 

min medverkan när som helst utan att ange anledning. Uppgifterna jag lämnar och det som sägs 

under diskussionen kommer inte att kunna härledas till mig. Jag samtycker även till att själv inte 

sprida vidare något som sägs under denna diskussion. 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum              Namnteckning                       Namnförtydligande  

 

……………….              ……………………….                   ……………………………… 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

 

Cecilia Fägersten              Kajsa Paniagua Iacobi  Shahed Kamel Ejeel 

cecilia.fagersten@gmail.com         sofpan15@student.hh.se  shakam14@student.hh.se 

07X-XXX XX XX              07X-XXX XX XX                      07X-XXX XX XX 
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Bilaga 4 

Handlingsplan till Hylte 

 
• Omsorgspersonalen vill ha information kontinuerligt genom hela processen 

• Inför varje förändring vill omsorgspersonalen bli tillfrågade vad de tycker 

• Omsorgspersonalen vill att den tysta kunskapen tas tillvara på bättre 

• Omsorgspersonalen vill ha alternativa sätt att genomgå kompetensutveckling 

• Omsorgspersonalen räds över att omsorgstagarna skall bli lidande i 

organisationsförändringen 

 

Hylte kan arbeta med delaktighet genom att involvera sin personal i alla stadier i 

förändringsprocessen. Från planering till genomförande och därefter ge utrymme för reflektion 

över vad som gich bra och dålig. Omsorgspersonalen har uttryckligen sagt att de vill bli tillfrågade 

om vad de tycker och tänker rörande orgnisationsförändringar. De upplever frustration när 

arbetsrutiner ändras från en dag till en annan. Omsorgspersonalen sitter på mycket kunskap 

rörande arbetet som arbetgivaren borde ta till vara på i organisationsförändingar. 

Omsorgspersonalen önskar fler sätt att genomgå kompetensutveckling på annat än de 

utbildningstillfället som ges idag. Förmedlingspedagogik och bänkundervisning är förlegad och 

det långt ifrån det enda sättet för en vuxen att lära sig på. 
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