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Sammanfattning 
Digitalisering är i dagsläget ett aktuellt ämne i samhället och inom socialt arbete. 
Boendestöd är en insats som erbjuds av socialtjänsten till bland annat människor med 
funktionsnedsättning. Boendestödet innefattar ett praktiskt och socialt stöd, där målet 
är att klienten ska kunna leva ett självständigt liv. Med hänsyn till digitalisering var det 
av relevans att undersöka hur det kan påverka boendestödet och organisationen, 
professionen samt relationen till klienten. Därför var syftet med studien att undersöka 
digitalisering av boendestödsverksamheter i Halmstad kommun för att skapa 
djupgående förståelse av digitaliseringens möjligheter och svårigheter för 
verksamheterna och målgruppen. Vidare var syftet att undersöka vilka synsätt de som 
arbetar med boendestöd eller digitalisering, har till digitalisering av 
boendestödsinsatser. 

Studien hade sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats, där nio semi-
strukturerade intervjuer genomfördes. Urvalet bestod av två digitaliserings-experter, 
fyra enhetschefer och tre boendestödjare. Resultatet visade en mängd möjligheter och 
svårigheter och vilka synsätt som finns till digitalisering av boendestödet. En 
svårighet var kunskapen som boendestödjaren behöver besitta om välfärdsteknik. En 
möjlighet var att använda digitala verktyg för att effektivisera resursfördelningen i 
verksamheten. En slutsats som framkom i studien var att teknikens användande och 
komplettering av arbetssätt påverkas av klientens intresse, kunskap, 
funktionsnedsättning och ålder. Andra slutsatser var att det behövs mer utbildning 
för boendestödjare kring tekniken, en mer enhetlig samsyn kring digitalisering och 
skapas flera samt nya tillvägagångssätt i boendestödet. 

 
 

Nyckelord: Socialt arbete, digitalisering, socialtjänsten, boendestöd, 
funktionsnedsättning.   

 

 

  

  



	

	

 

Title: Is digitization the solution? – A qualitative study about digitization of the 
intervention residential support 
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Abstract  
Digitization is today a current topic in society and social work. Residential support is 
an intervention offered by social services to people with disabilities, among other 
groups. Residential support includes practical and social support with the goal being 
that the client can live an independent life. With regards to digitization it were 
relevant to investigate how it can affect the residential support and the organization, 
profession and relation to the client. Thus the purpose of this study was to investigate 
digitization of residential support organizations in the municipality of Halmstad to 
produce a thorough understanding of possibilities and difficulties in digitization for 
the organization and target group. The purpose was also to investigate what stances 
those who work with residential support or digitization have towards digitization of 
residential support. 

This study had a qualitative approach, where nine semi-structured interviews took 
place. The sample of the study included two digitization experts, four managers and 
three residential support employees. The studies result showed a variation of 
possibilities and difficulties as well as what stances that exists towards digitization of 
residential support. Knowledge for the residential supporter of welfare technology 
was a difficulty. The use of digital technology to streamline the use of resources in the 
organization was a possibility. The study concluded that the use of digital technology 
and its supplement of work methods can be influenced by factors such as the client’s 
interest, knowledge, disability and age. Additional conclusions were the need for 
more education about digital technology for the residential supporter, the need of 
consensus in regards of digitization and the creation of several and new approaches 
in residential support. 
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Förord     
Denna studie är resultatet av höga ambitioner och ett gediget arbete. Det är vår ambition 
att detta arbete kan bidra till kunskap om hur digitalisering av boendestöd kan ske. Med 
det sagt så vill vi tacka samtliga intervjupersoner som tog sin tid och ställde upp. Utan 
dem hade studien inte blivit fullt lika givande. Tack! 

Det har varit betryggande att ha någon som kunnat vägleda oss när moment känts osäkra 
eller tuffa. Vi vill därför ta tillfället i akt att tacka vår handledare Niklas Westberg, som 
givit oss insiktsfull kritik och feedback under studiens gång. Vi vill även tacka varandra 
för ett gediget genomfört arbete. Vi har, i stora delar av studiens utformning, befunnit 
oss på olika orter. Vilket stundtals varit problematiskt. Tack och lov att det går att ringa 
över internet!  

Studien är ett resultat av ett gemensamt arbete. Samtliga avsnitt har vi skrivit tillsammans 
eller i samråd med varandra. Således delades vissa avsnitt upp sinsemellan, där vi 
kontinuerligt samtalade om innehållet. Avsnitt som delades upp var tidigare forskning, 
teoretisk referensram och metod. Avsnitt som skrevs tillsammans var inledning, 
bakgrund, resultat och analys samt diskussion.  

Halmstad 190528 
Adam Nodelijk och Arjan Shastavari 
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1 Inledning 
Sverige har halkat efter. Vi kommer nu att driva igenom ett 
digitaliseringspaket för alla Sveriges myndigheter och i samarbete med 
kommuner och landsting. [---] Flera miljarder kan frigöras genom att vi 
nu växlar upp digitaliseringsarbetet (Shekarabi, 2016). 

Det här är ett citat från Dagens Nyheter av Sveriges civilminister i en debattartikel kring 
digitalisering av den offentliga förvaltningen (Shekarabi, 2016). Ambitionerna kan i 
dagsläget betraktas vara stora för digitalisering, detta går att observera i Vison e-hälsa 
2025 som fastställdes av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och riksdagen år 
2016. Med denna vision faställdes det att Sverige ska var bäst i världen året 2025 på att ta 
tillvara på e-hälsans och digitaliseringens många möjligheter. Detta för att “[...] underlätta 
för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd [...] utveckla och stärka egna 
resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” (SKL & 
Socialdepartementet, 2016). Det återstår att se om Sverige kommer bli bäst i världen, och 
hur det kommer realiseras för det sociala arbetet och svenska kommuners socialtjänster. 
En intressant fråga som uppstår är hur de som är verksamma i både digitaliseringsarbetet 
och det sociala arbetet tar ställning till den nuvarande digitaliseringsvågen?  

Digitalisering av det sociala arbetet är inte helt främmande för området, av anledningen 
att det har varit aktuellt sedan en tid tillbaka. Lupita Svensson och Stefan Larsson (2017, 
2018) beskriver digitalisering av samhället i tre vågor. De argumenterar att socialtjänsten, 
som är området en stor del av det sociala arbetet utförs, just nu befinner sig i den första 
vågen. Det innebär ett mer effektivt sätt att lagra och registrera data. Den första vågen 
utgår från vad den högre hierarkin behöver och speglar sällan vad användarna av 
systemen har för behov. Systemen möjliggör för den högre hierarkin i en organisation att 
kontrollera anställdas arbete. Den andra vågen präglas av sociala mediers framväxt och 
informationsflöden som till stor del kan styras av användarna. Det går att observera i 
dagens sociala medier och hur användarens beteende online styr vilket innehåll som 
visas. Den tredje vågen präglas av automation, mer specifikt maskininlärning och 
artificiell intelligens. Det är i den tredje vågen som stora delar av samhället är i en 
inledande process att hamna. Potentialen med den tredje vågen är stor, inte bara för 
samhället utan även för det sociala arbetet (Svensson & Larsson, 2017, 2018).  

Det finns några fall där några kommuners socialtjänster försökt övergå till den andra och 
tredje digitaliseringsvågen (Svensson & Larsson, 2018). Trelleborg har exempelvis 
digitaliserat sin ansökningsprocess för försörjningsstöd, genom att det nu utförs 
automatiskt. Malmö Stad har lanserat en chatt med socialsekreterare online, som tros 
kunna sänka trösklar och öppna upp för fler till att söka sig till socialtjänsten (Svensson 
& Larsson, 2017). Med utgångspunkt i ett digitaliseringsperspektiv menar vi att det är 
relevant att undersöka hur, och om socialtjänstens insatser kan digitaliseras. Det centrala i 
vår studie är insatsen boendestöd som beviljas genom 4:1 Socialtjänstlagen, hädanefter 
förkortat SoL. Syftet med ett bistånd enligt 4:1 SoL är att individen ska uppnå en skälig 
levnadsnivå och möjliggöra ett självständigt liv (SFS 2001:453). Det centrala i 
boendestödet är att klienten tillförsäkras en viss nivå av levnadsstandard så att den kan 
leva självständigt. Boendestöd innefattar ett praktiskt och socialt stöd för att individen 
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ska klara av vardagen och är huvudsakligen riktat till människor med 
funktionsnedsättning i deras hem. Boendestöd är den vanligaste av alla insatser i SoL 
som erbjuds människor med funktionsnedsättning, med ca 21 000 pågående insatser av 
totalt 64 200 år 2017 (Socialstyrelsen, 2018). Då boendestödet är en vanlig insats frågar vi 
oss hur digitalisering av insatsen kan se ut? Det kommer behöva ske och frågan är om 
det är en del av det digitaliseringsarbete som civilministern debatterade om år 2016. 

1.1 Problemformulering 
Digitalisering är aktuellt i relation till det sociala arbetet och socialtjänsten. Forskningen 
inom området är begränsad och för boendestöd som insats, finns det knappt någon. 
Boendestöd har blivit allt vanligare och det är inte helt osannolikt att Socialstyrelsens 
statistik i framtiden visar att antalet insatser av boendestöd ökar. Vi tror att digitalisering 
kan vara en avgörande faktor i framtiden kring hur boendestödet kommer se ut och att 
det kommer påverka professionen, organisationen och relationen med klienten. Av den 
anledningen kommer vi i denna uppsats belysa hur digitalisering kan förändra 
arbetssätten i boendestödet och vilka möjligheter och svårigheter som finns för 
verksamheterna och människor med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka digitalisering av boendestödsverksamheter i 
Halmstad kommun för att skapa en djupgående förståelse för digitaliseringens 
möjligheter och svårigheter för verksamheterna och målgruppen. Vidare är syftet att 
undersöka vilka synsätt de som arbetar med digitalisering och boendestöd har till 
digitalisering av boendestöd. Studien utförs genom intervjuer med enhetschefer, 
boendestödjare samt digitaliserings-experter. 

Syftet har brutits ner i följande frågeställningar: 
• Hur beskriver intervjupersonerna svårigheter respektive möjligheter med 

digitalisering utifrån verksamheternas och målgruppens behov och 
förutsättningar? 

• Vad tror intervjupersonerna kan underlätta respektive försvåra digitalisering av 
boendestödsinsatser för verksamheten, boendestödjarna och målgruppen? 

• Hur anser intervjupersonerna att det är möjligt att använda sig av digitala verktyg, 
system och välfärdsteknik i boendestödsinsatser och kan det komplettera 
respektive urholka arbetssätten i framtiden? 

1.3 Avgränsningar 
Med boendestödsverksamheter talar vi här om verksamheter som utför 
boendestödsinsatser på Vuxenavdelningen i Halmstad kommun. Med målgruppen menar 
vi individer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vi ämnar däremot 
inte intervjua målgruppen. Med boendestödjare åsyftar vi de som arbetar med 
boendestöd i hemmet hos klienten. Således är vi inte intresserade av boendestödjare som 
arbetar enbart i boende med klienter. Med digitaliserings-experter åsyftar vi människor 
som arbetar aktivt med digitalisering mot klienter eller verksamheter och som inte 
nödvändigtvis är anställda på socialförvaltningen i Halmstad kommun.  
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1.4 Disposition 
I undersökningens inledning ges en beskrivning av undersökningens syfte, tillhörande 
frågeställningar och avgränsningar. Detta följs med en bakgrundsbeskrivning av 
boendestödet och förklaringar på̊ olika nyckelbegrepp. Därefter presenteras tidigare 
forskning och studiens teoretiska referensram, dessa redogörs under två egna avsnitt. De 
teorier som presenteras är nyinstitutionell teori, gräsrotsbyråkrati och empowerment. 
Den teoretiska referensramen följs därefter av ett metodavsnitt, där vi redogör för 
undersökningens genomförande och olika metodologiska utgångspunkter. Avsnittet 
inbegriper även en diskussion om undersökningens tillförlitlighet och olika etiska 
överväganden. Metodavsnittet avslutas med en metoddiskussion. Metodavsnittet följs 
upp med en presentation av det empiriska materialet och en integrerad analys. 
Resultatavsnittet behandlar digitalisering av boendestödet under olika teman. 
Avslutningsvis kommer ett diskussionsavsnitt som inrymmer slutsatser utifrån vår studies 
syfte och frågeställningar. Här diskuteras även studiens bidrag till det sociala arbetet och 
förslag på framtida forskning. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs en kortare beskrivning om Vuxenavdelningens organiation samt 
boendestödets utformning i Halmstad kommun. Avsnittet avslutas med centrala 
begreppsförklaringar. 

2.1 Boendestödet i Halmstad kommun 
Boendestöd i Halmstad kommun faller under Vuxenavdelningen och Avdelningen för 
stöd och service ansvarsområde, vilket tillhör socialförvaltningens organisation. 
Vuxenavdelningen har ansvar för missbruk och människor med psykiska 
funktionsnedsättningar och således boendestödsansvaret för dessa målgrupper (Halmstad 
kommun, 2019a). Vuxenavdelningen har även ansvaret över boendestödsinsatser mot 
människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hädanefter förkortat NPF. 
Boendestödet kan exempelvis innefatta stöd av personal gällande vardagssysslor, vilket 
även innebär en aspekt av övning i det för klienten (Halmstad kommun, 2019b). 
Boendestödjare på Vuxenavdelningen arbetar inte enbart hemma hos klienten utan även i 
boenden. Det vanligaste är att boendestödjaren arbetar vissa dagar med boendestöd i 
klienternas hem och resterande dagar på boendet. 

2.2 Begreppsförklaringar 
Nedan förtydligas några begrepp som vi använder oss av i uppsatsen.  

Klient: Definieras av Socialstyrelsen vara brukare som är mottagare och deltagare i stöd 
eller insatser som kontinuerligt sker med yrkesutövare från socialtjänsten 
(Socialstyrelsens termbank, 2013). Vi använder begreppet för att beskriva individen som 
mottager boendestöd, där den får en insats eller stöd i mötet med boendestödjaren.  

Digitalisering: Definieras bland annat som förändring av arbetssätt och möjligheter till 
utveckling av verksamheter, genom implementering av informationsteknik 
(Nationalencyklopedin, u.å). Vi använder det för att beskriva processen att införa teknik i 
verksamheten och boendestödet.  

Välfärdsteknik: Definieras av Socialstyrelsen vara teknik som kan användas av klienter 
med funktionsnedsättningar, dess anhöriga eller personal för att bidra till eller 
vidmakthålla klientens självständighet, trygghet, aktivitet eller delaktighet. Välfärdsteknik 
kan erhållas genom bistånd eller förskrivning (Socialstyrelsens termbank, 2015). Exempel 
på välfärdsteknik är memoplanner. 

Digitala verktyg och system: Används för att beskriva tekniska verktyg och system som kan 
användas av boendestödjaren eller verksamheten för att effektivisera arbetet. 
Smartphones och program som skype är exempel på digitala verktyg. Procapita är ett 
exempel på system. 

Teknik: Används för att beskriva begreppen välfärdsteknik, digitala verktyg och system. 
Vi använder olika begrepp i syfte att särskilja tekniken som används av boendestödjaren 
eller i verksamheten och klienten.  
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning med relevans för digitalisering av socialt 
arbete. Forskning om digitalisering av socialt arbete är relativt sparsam, därför har vi gjort 
ett urval av artiklar och en avhandling som vi anser vara relevanta. Urvalet utfördes så att 
det speglar vårt syfte och frågeställningar, av den anledningen uteslöts en hel del som inte 
direkt hänförde till socialt arbete. Vi använde nyckelord som socialt arbete, digitalisering 
och funktionsnedsättningar på svenska samt engelska. Vi använde olika databaser för att 
finna forskningen. Under sökprocessen fann vi en kunskapsöversikt där vi hittade 
forskning som vi använde efter granskning. Avsnittet delas upp i följande tre teman: 
digitalisering av socialt arbete, svårigheter och möjligheter kring digitalisering av socialt 
arbete samt alternativa tillvägagångssätt i mötet med klienter. 

3.1 Digitalisering av socialt arbete 
Digitalisering kan innebära flera förändringar för det sociala arbetet, som är präglat av 
den goda relationen mellan professionsutövare och individ. Svensson och Larsson (2018) 
menar att digitalisering av socialt arbete främst bör fokusera på hur relationen kan 
påverkas samt utvecklas och effektiviseras. Digitalisering kan exempelvis resultera i 
minskad stigmatisering och institutionalisering som kan förekomma i det sociala arbetets 
diverse verksamheter och fält (Svensson & Larsson, 2018). Amanda Taylor (2017) 
beskriver i en artikel att digitalisering av socialt arbete inte är ett nytt fenomen. Däremot 
är det enbart en liten del av det sociala arbetet som har utvecklats i förhållande till 
digitalisering. Det sociala arbetet behöver därmed reflektera över hur dess praktiker har 
mottagit teknologins framfart. Utvecklingen kan kort sagt konstateras som något 
ofrånkomligt och därför är det viktigt att skapa en kritisk förståelse om vilken påverkan 
teknologi, som internet eller kommunikationsteknik, har för det sociala arbetet. Vidare 
bör den påverkan digitalisering och det sociala arbetet har på varandra beaktas, vilket 
enbart kan göras genom att se till arbetets kontext. Med det sociala arbetets kontext 
åsyftas hur arbetet utförs, att det är människor som arbetet utförs för eller med, sakerna 
som sker och platsen där det sker. Taylor (2017) konstaterar att det sociala arbetet måste 
röra sig ifrån funktioner i teknik som att skicka e-post eller dokumentera och lära sig 
arbeta mer avancerat digitalt. Detta kräver en djupgående förståelse för hur teknologin 
fungerar (Taylors, 2017). 

3.2 Svårigheter och möjligheter kring digitalisering av socialt arbete 
Digitalisering av det sociala arbetet består av flera aspekter i relation till svårigheter och 
möjligheter som vi med stöd av tidigare forskning identifierat som kunskap, etik, 
säkerhet och mötet. Säkerheten innefattar både en aspekt av säkerhet i användandet och 
en juridisk aspekt. De svårigheter och möjligheter som uppkommer kan primärt hänföras 
till socialarbetaren eller snarare dess profession. Däremot är det till viss del även 
organisationen, tekniken och klienten som kan vara källan till dem. 

Taylor (2017) beskriver att digital kunskap i utbildning och praktiken för det sociala 
arbetet medför sina för- och nackdelar (Taylor, 2017). En svensk enkätundersökning 
visade att relativt få kommuner ger möjligheter till sina anställda att utveckla sin egen 
kunskap om informations och kommunikationsteknologi, hädanefter förkortat IKT. Det 
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kan delvis hänföras till att organisationen inte utvecklar ett stöd för sina anställda att lära 
sig använda och informera om IKT i relation till klienten. Detta kan bero på en 
föreställning från organisationens sida att det är den anställdes ansvar. Samtidigt finns det 
en förväntan från dem anställda, att organisationen ansvarar för att bidra med tillräckligt 
stöd så att de kan stödja klienten (Ramsten, Marmstål-Hammar, Martin & Göransson, 
2017). Enligt Taylor (2017) finns det en kunskapsrelaterad diskrepans i digital och 
teknologisk kompetens i det sociala arbetets utbildningar och praktik. Däremot är sådan 
kompetens en del av vardagen. Det medför en möjlighet att använda sig av detta i det 
sociala arbetet, dock är det svårt att identifiera hur det kan användas (Taylor, 2017). 
Frederic Reamer (2013) poängterar att om en socialarbetare använder sig av digital 
teknologi i sin praktik, har den ett ansvar att användandet bygger på adekvat praktisk 
litteratur och forskning (Reamer, 2013). Med andra ord behöver det vara evidensbaserat.  

Etiken medför sina möjligheter och svårigheter för det sociala arbetet. Reamer (2013) 
presenterar tre etiska komponenter som är: etiska misstag, etiska beslut och etiska 
tjänstefel. Etiska misstag kännetecknas av underlåtenhet eller försummelse och är oftast 
oavsiktliga. Exempel på det är om klienten inte har lämnat samtycke till att använda sig 
av teknik eller att behoven är omfattande och inte kan tillgodoses med teknik. Etiska 
beslut kännetecknas av en medvetenhet om att det kan ha en etisk komplikation. 
Exempel på det är att digital service erbjuds för att det inte finns andra möjligheter att 
tillgodose behoven. Etiska tjänstefel karaktäriseras av en medvetenhet att socialarbetaren, 
genom användande av digital teknik, inte ägnar sig åt oetiska förfaranden. Exempel på 
det är att servicen inte erbjuds i högre grad än vad klienternas situation behöver i syfte att 
öka kostnaden för insatsen (Reamer, 2013). Enligt Camilla Granholm (2016) bör 
kunskapen kring klienternas användning av IKT beaktas i planerings- och 
implementeringsprocessen av digital socialtjänst. Då det kan skapa etiska konsekvenser 
som ojämlik delaktighet i det digitala samhället eller en risk för ojämlik tillgång till 
socialtjänsten (Granholm, 2016). Reamer (2013) beskriver vidare att ett det ökande 
användandet av teknik i socialt arbete skapar nya etiska dilemman. Detta kan hänföras till 
komponenterna som presenteras ovan (Reamer, 2013). Det är av vikt att kunna uppnå de 
etiska kraven, att socialarbetaren informerar och klargör vad onlineverktyg är, vilka 
funktioner den har samt vilka potentiella risker som medföljer (Granholm, 2016).  

Vi definierar säkerheten som konfidentialitet, kryptering och en juridisk aspekt. Reamer 
(2013) menar att när användandet användandet av digitala verktyg eller programvara ökar 
så måste socialarbetaren använda sig av mer avancerad krypteringsteknik. Då för att 
säkerställa att ingen tredje part kan komma åt klientens information genom hackning 
samt för att uppfylla lagstiftningen som finns (Reamer, 2013). Uppkoppling till osäkra 
dataprogram skapar en risk för läckage av känslig information till en tredje part vilket gör 
att klienten hamnar i en utsatt position (Granholm, 2016). Enligt Reamer (2013) åligger 
det socialarbetaren att teknologin som används är adekvat krypterad och att olika 
teknologier skapar varierande svårigheter kring kryptering. För att återkoppla till 
lagstiftning så berör Reamer (2013) en amerikansk sådan. Men i en svensk kontext blir 
det snarare offentlighet- och sekretesslagen som är viktig att beakta (Svensson & 
Larsson, 2017).  
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Svensson och Larsson (2018) menar att det finns ett antal juridiska utmaningar kring 
digitalisering. Dessa identifieras som en kompetensfråga, brist på rättslig tydlighet och en 
omodern lagstiftning. Bristen på den rättsliga tydligheten poängteras som både en 
svårighet och möjlighet i dagsläget. I analysen beskriver de att lagstiftningen kan hämma 
utvecklingen kring digitalisering av socialt arbete. Detta kan härröras till den juridiska 
otydligheten och att definitionerna fortfarande kristalliseras juridiskt. Emellertid ser 
Helsingborgs kommun den juridiska aspekten som en möjlighet snarare än ett hinder. 
Exempelvis definieras videosamtal i dagsläget som telefonsamtal. Däremot kan det 
innebära svårigheter att använda sig av chattar då det är svårare att försäkra om sekretess. 
Av den anledningen är det förstnämnda mer praktiskt användbart än chattar, men att det 
inte bör uteslutas som en lösning (Svensson & Larsson, 2018). Detta kan kopplas till 
konfidentialiteten och behovet av adekvat kryptering för att digitala verktyg ska kunna 
användas, framförallt i kommunikationen mellan klient och praktiker (Reamer, 2013).  

Det är viktigt att klientens behov står i centrum i insatsen, där Svensson och Larsson 
(2018) menar att fokuset är värdeskapande för klienten. Emellertid blir klienten en passiv 
mottagare i det fallet. Digitalisering kan istället erbjuda en möjlighet för ett aktiv 
deltagande. Detta skapar en mer jämlik maktbalans mellan klient och socialarbetare, 
vilket kan vara något eftersträvansvärt inom socialtjänsten. Centralt i detta ligger mötet 
med klienten, där digitalisering i viss mån kan effektivisera och öka kvaliteten genom att 
frigöra tid som läggs på annat arbete (Svensson & Larsson, 2018). Utvecklingspotentialen 
i mötet kan vara användning av videosamtal mellan klient och socialarbetare, vilket bidrar 
till en vinst för båda parter. Det kan då effektivisera tiden det tar, sänka villkoren för 
deltagandet, överbrygga ett geografiskt avstånd och körtiden det generellt tar till mötet. 
Potentialen ligger inte enbart i mötet, utan även i effektivisering av 
ärendehanteringssystem. Möjligheten i detta är att det leder till mer tid och kvalitet i 
mötet med klienten. Ett exempel på ett ärendehanteringssystem är procapita, som 
används för journalföring och dokumentation (Svensson & Larsson, 2018).  

Thomas Mackrill och Frank Ebsen (2018) beskriver att en vanlig uppfattning är att digital 
teknologi kan störa relationen mellan socialarbetaren och klienten. Mycket stödjer att 
digital teknologi kan förändra relationen, samtidigt som det finns belägg för att det kan 
förbättra mötet eller relationen. Att exempelvis använda sig av en smartphone med en 
applikation kan bli mer naturligt för klienten, så att den kan uppdatera socialarbetaren 
över hur saker går och vice versa. Således kan digitala verktyg, utifrån det, vara en stor 
del av ett relationsbaserat socialt arbete. Detta gäller däremot inte för alla, då det finns 
klienter som inte vill använda sig av digital teknik av olika anledningar. I sådana fall kan 
det snarare ha en motsatt effekt för klienten (Mackrill & Ebsen, 2018). Granholm (2016) 
utvecklade, i sin doktorsavhandling, en modell för hur socialarbetaren kan arbeta på flera 
olika vis med klienten. Modellen kallas flerdimensionellt socialt arbete och syftet är att 
integrera mötet så det kan ske online och ansikte-mot-ansikte, mellan socialarbetaren och 
klienten. Flerdimensionellt socialt arbete fokuserar på flexibilitet och främjar användande 
av IKT som kan utveckla samt förbättra det sociala arbetet på fältet med hänsyn till 
klientens förutsättningar. Flexibiliteten samt främjandet av IKT användning innebär inte 
att det traditionella mötet helt utesluts (Granholm, 2016). 
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3.3 Alternativa tillvägagångssätt i mötet med klienter 
Som poängterats tidigare så är det viktigt är att utgå från klientens behov i mötet, där 
Svensson och Larsson (2018) menar att det fysiska mötet kan vara ett hinder för yngre. 
Digitalisering kan i det fallet skapa nya tillvägagångssätt att möjliggöra kontakt i ett 
tidigare stadium med klienter, vilket kan leda till ett högre resultat för klienterna 
(Svensson & Larsson, 2018). Detta kan kopplas till Granholms (2016) flerdimensionella 
sociala arbete där utgångspunkten är att överväga och utveckla den traditionella 
kontakten mellan parterna. Klientens behov och förutsättningar ska vara kärnan i arbetet 
för att kunna bemöta dem på bästa sätt, därför utesluts inte användandet av 
offlineverktyg. Metoderna behöver därför kreativt undersökas samt utformas av 
socialarbetaren. Syftet med flerdimensionellt socialt arbetet är alltså att optimera mötet 
mellan klient och socialarbetare genom att utgå från ett bredare förhållningssätt där IKT 
används. Utgångspunkten ska vara klientens behov och målet dess empowerment 
(Granholm, 2016). Antonio Eito Mateo, José Goméz-Poyato och Chaime Marcuello 
Servós (2018) lyfter att teknologi kan leda till empowerment för individen i relation till 
självständighet och att förändra sitt liv. Då genom att teknologin möjliggör en personlig 
och integrerad social hjälp eller stöd (Mateo, Goméz-Poyato & Marcuello Servós, 2018).  

För att flerdimensionellt socialt arbete ska få sin maximala utdelning måste 
socialarbetaren fokusera på ett flexibelt arbetssätt. Detta på grund av att arbetet med 
klienten är konstant föränderligt där man tillsammans med socialarbetaren kan gå tillväga 
på fyra olika sätt. Granholm (2016) definierar tillvägagångssätten som att antingen arbeta 
enbart med klienten offline eller online, att arbetet börjar med offlineverktyg för övergå 
till online eller att arbetet börjar med onlineverktyg och övergår till offline. Att utgå från 
online eller offline för att sedan övergå till motsatsen betyder att klienten och 
socialarbetaren kan röra sig fram och tillbaka i tillvägagångssättet. Det innebär att när 
mötet övergår till onlineverktyg går det ändå att använda sig av offlineverktyg och vice 
versa. Vilket tillvägagångssätt som används, påverkas av vilka förutsättningar klienten har 
för tillfället. Det innebär att bemötandet med klienten inte alltid kan ske på samma sätt 
eller att samma verktyg används i samtliga tillvägagångssätt. Flexibiliteten spelar därför en 
stor roll, då socialarbetaren måste vara medveten om vilket tillvägagångssätt som är 
aktuellt vid varje tillfälle. Detta innebär att socialarbetaren får ett stort ansvar att konstant 
reflektera och bedöma vilket tillvägagångssätt och vilka verktyg som är lämpliga. Då för 
att kunna på bästa möjliga sätt bemöta klientens behov. Detta kräver också att finns 
tillgänglig kunskap om klienten att utgå ifrån. Det flerdimensionella sociala arbetet 
främjar därför en bredare kunskapsfördelning om klienten oavsett om den hämtas från 
klient, anhöriga eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Då för att den delade 
kunskapen leder till en bredare expertis kring klientens behov. Flerdimensionellt socialt 
arbete syftar inte till att påtvinga användandet av onlineverktyg. Snarare är det centrala att 
erbjuda de verktyg som finns tillgängliga genom en behovsanalys. Därefter kan klienten 
ta ställning till om den vill vara delaktig i sådan praxis (Granholm, 2016). 
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4 Teoretisk referensram 
Vi har valt tre teorier med utgångspunkt i den insamlade empirin, studiens syfte samt 
frågeställningar. Vi tror att det är viktigt att undersöka digitalisering av socialt arbete 
utifrån förutsättningarna i organisationen, professionen och relationen till klienten. 
Resultatet av en gedigen litteraturläsning blev teorier med fokus på detta. Den 
nyinstitutionella teorin har en sociologisk karaktär och utgör vår organisationsbas. Teorin 
om gräsrotsbyråkrater utgör vår professionsbas. Vi är medvetna om att definitionen av 
gräsrotsbyråkrater traditionellt inte syftar på ett yrke som boendestöd. Däremot menar vi 
att boendestödjare kan räknas som gräsrotsbyråkrater då de har en direkt kontakt med 
människor och handlingsfrihet att påverka hur arbetet genomförs. Begreppet 
empowerment utgör vår relationsbas, där vi har redogjort för det som vi menar är vanliga 
aspekter av begreppet i en svensk kontext. 

4.1 Nyinstitutionell teori 
Den nyinstitutionella teorin härstammar från den gamla institutionsteorin som bland 
annat utvecklades av Phillip Zelznick. Teorin fick sitt genomslag på slutet av 70-talet när 
John Meyer och Brian Rowan publicerade två papers som etablerade flera centrala 
komponenter. Även om den nya formen av institutionell teori härstammar från den 
gamla så särskiljer de sig markant i vissa avseenden. Den gamla formen fokuserar på 
politisk analys av konflikter i grupper och den nya på analys av regler i organisationer. 
Dessa regler kan fungera som barriärer för individen att agera utifrån sin vilja. Fokus 
ligger vidare på hur strukturella förändringar sker mellan stabilitet och legitimitet, samt 
hur en samsyn i implicit förståelse kan vara en kraft i organisationen. Det centrala 
studieobjektet är organisatoriska sektorer eller organisationsfält som exempelvis har 
professioner gemensamt (DiMaggio & Powell, 1991a). Då den nyinstitutionella teorin är 
bred har vi valt att fokusera på begreppen stabilitet, legitimitet och isomorfism. 

Enligt Meyer och Rowan (1991) skapas stabilitet när organisationen blir en del av ett 
större nätverk där den inte enbart förlitar sig på prestanda utan även på andra i nätverket. 
Ett exempel på detta är sjukhus, som både staten och samhällets medborgare är 
engagerade i genom skattefinansiering eller att de använder sjukvården. Vilket stabiliserar 
organisationens position i fältet den existerar. Detta definieras som en organisatorisk 
framgång, där organisationer som anpassar sig till sina fält erhåller den legitimitet och de 
resurser de behöver för att överleva. En organisation uppnår legitimitet och får ett 
existensberättigande när den möter förväntningar fråns samhällets olika intressenter. Det 
kan röra sig om exempelvis medborgare, staten eller myndigheter som har ett intresse av 
det organisationen erbjuder eller producerar (Meyer & Rowan, 1991). Konkurrens och 
effektivitet är inte längre drivande faktorer för strukturförändringar (DiMaggio & Powell, 
1991b). Förändringar kan initialt vara drivna av effektivitet, men när förändringarna 
breder ut sig inom fälten drivs det snarare av legitimitet. Ett sådant synsätt innebär att 
alla förändringar blir legitimitetsskapande i alla fält i takt med att fler organisationer tar 
till sig förändringarna (Johansson, 2006).  

Organisationer blir mer lika varandra när de strävar efter förändring, vilket kallas 
institutionell isomorfism. Det innebär att organisationen efterliknar andra som har 
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liknande förutsättningar, genom att dess karaktärsdrag förändras för att bli mer förenlig 
med omgivningens. Inom nyinstitutionell teori finns det tre typer av isomorfism som är 
tvingande, mimetisk och normativ. Tvingande isomorfism uppkommer genom 
informella och formella krav från exempelvis staten som organisationen har ett 
beroendeförhållande till. Lagar kan påverka beteenden och ordningen i organisationen 
och politiker kan ta beslut som påverkar organisationen. Det sistnämnda är oftast beslut 
som inte är flexibla då de appliceras på flera typer av organisationer samtidigt. Tvingande 
isomorfism kan även uppkomma genom kulturella normer och värderingar i samhället. 
Mimetisk isomorfism handlar om osäkerhet vilket leder till att organisationer efterliknar 
andra organisationer. Förstår organisationens aktörer exempelvis inte hur en teknologi 
fungerar eller om mål är för ambitiösa så kan de efterlikna andra. Normativ isomorfism 
fokuserar på professionen och hur de ofta liknar sin motsvarighet i andra organisationer 
(Dimaggio & Powell, 1991b).  

Phillip Zelznick (1996) har lyft kritik mot nyinstitutionalismen, där han inte kritiserar 
idéerna som den lägger fram. Snarare lyfter han dem som insiktsfulla. Det han kritiserar 
är den starka skiljelinjen som förespråkare av den nyinstitutionella teorin drar mellan det 
nya och det gamla, samt misslyckandet att integrera dessa. Användandet av dikotomier 
menar han kan vara skadliga, vilket förespråkare som DiMaggio och Powell (1991a) 
använder sig av för att påvisa skillnaden mellan det gamla och det nya. Ett exempel på 
det är hur de beskriver att det är regler och inte organisationer som institutionaliseras. 
Zelznick (1996) menar att den institutionella teorin behöver täcka alla skillnader och 
undersöka sambanden mellan dessa (Zelznick, 1996). 

4.2 Gräsrotsbyråkraten 
Gräsrotsbyråkrater är människor som arbetar inom offentliga organisationer som har 
uppdraget att bemöta samhällets medborgare. Gräsrotsbyråkrater kännetecknas vanligtvis 
av en direktkontakt med människor och en stor handlingsfrihet i sitt arbete. 
Gräsrotsbyråkratier är organisationer som har en stor arbetsgrupp som består av 
gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010). För att kunna anses vara gräsrotsbyråkrat krävs det att 
individen har en direktkontakt och en stor handlingsfrihet. Johansson (2007) menar att 
det inte nödvändigtvis handlar om att man enbart har kontakt med klienter utan att 
arbetet med varje klient är ett enskilt ärende. Vidare ska handlingsfriheten innebära att 
man kan påverka hur, vad och varför gällande insatsens utformning och individens krav 
eller behov. Således kan inte alla inom offentliga verksamheter räknas som 
gräsrotsbyråkrater, vilket är viktigt att särskilja då de kan påverka mer än vad 
föreställningen om deras arbete kan vara (Johansson, 2007). Med sin handlingsfrihet så 
kan gräsrotsbyråkraten påverka hur policy och beslut som tagits på en övre nivå 
implementeras i organisationer genom olika oppositionsstrategier som till exempel att 
inte arbeta eller uppvisa en negativ attityd (Lipsky, 2010). Detta kan liknas vid nedifrån 
och upp i implementeringsprocesser, som innebär att gräsrotsbyråkraten är den som 
implementerar policy genom skapande av rutiner och strategier för att hantera sitt arbete. 
Därmed påverkar gräsrotsbyråkraten hur policy implementeras i sitt arbete och mot 
klienten. Om hierarkin försöker kontrollera gräsrotsbyråkraten så blir konsekvensen att 
den bortser från klientens behov och skapar stereotyper om den (Hill & Hupe, 2014). 
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Exempel på gräsrotsbyråkrater är socialarbetare, lärare, domare eller poliser. Något dessa 
grupper har gemensamt är att de har snarlika förutsättningar i sitt arbete. Det kan 
exempelvis handla om bristfälliga resurser i relation till arbetet eller att klienter på ett eller 
annat sätt ofrivilligt söker sig till gräsrotsbyråkratin (Lipsky, 2010).  

Om man ser på klientens närvaro som ofrivillig så kan det konstateras att relationen med 
klienten i gräsrotsbyråkatens arbete är något centralt. Klienten har oftast inget annat val 
än att söka sig till organisationen av olika skäl. Detta kan påverka kvaliteten i mötet 
mellan klienten och gräsrotsbyråkraten. Det innebär att samtidigt som klienten inte kan 
undvika eller dra sig tillbaka så kan den välja om den vill fortsätta interaktionen med 
gräsrotbyråkraten. Dessutom kan den själv sätta gränser för hur mycket det kommer 
kosta, socialt och monetärt, innan den avslutar relationen. Så länge deltagarna i relationen 
vill få ut något av varandra och uppnå sina mål så kommer de göra det. För klienten så 
kommer det vara fallet så länge som målet värderas över kostnaden att söka sig till 
organisationen (Lipsky, 2010).  

Tony Evans (2011) har lyft kritik mot Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat. Han menar att 
det inte läggs tillräckligt mycket fokus på flera perspektiv i analysen av gräsrotsbyåkraters 
handlingsfrihet i det sociala arbetet. Professionalism kan påverka relationen mellan chefer 
och gräsrotsbyråkrater och deras handlingsfrihet. Chefer kan försöka kontrollera 
gräsrotsbyråkraters arbete genom rutiner och handlingsplaner. Detta gör oftast att de får 
mer handlingsfrihet än mindre då gräsrotsbyråkraten kan välja vad den ska följa och 
bortse. Evans (2011) menar att gräsrotsbyråkratens professionella status har en påverkan 
på hur handlingsfriheten utövas och hur chefer kan kontrollera den (Evans, 2011). Tony 
Evans och John Harris (2004) lyfter kritik om att handlingsfrihet ofta beskrivs som något 
positivt i litteratur. De menar att handlingsfrihet varken är positivt eller negativt. Det 
beror i slutändan på hur handlingsfriheten används, den kan såväl missbrukas samtidigt 
som det kan vara en central faktor för hur väl arbetet genomförs (Evans & Harris, 2004). 

4.3 Empowerment 
Empowerment har sedan 90-talet haft ett stort genomslag i det sociala arbetet, där det 
fokuserar främst på individers och gruppers makt att ta kontroll över sina liv. 
Definitionerna är många och därför är det svårt att entydigt beskriva begreppet, det går 
däremot att konstatera att alla människor har potentialen att ta kontroll över sina liv. 
Empowerment kan beskrivas som en metod för socialarbetaren att tillsammans med 
individen frigöra dess resurser och dels hur individen kan hjälpa sig själv. Empowerment 
kan ses som målet som individen själv strävar mot och det socialarbetaren vill uppnå 
arbetet (Adams, 2008). Rolf Rønning (2007) menar att empowerment i grund och botten 
handlar om att överföra makten från socialarbetaren och insatsen till klienten (Rønning, 
2007). Empowerment sker på flera nivåer, vi har däremot valt att fokusera på ett mer 
individorienterat perspektiv.  

Empowerment innefattar inte enbart konceptet av makt. Det kan även beröra andra 
aspekter som kan hänföras till individen, exempelvis dess delaktighet och självständighet 
(Askheim & Starrin, 2007). Vägen till empowerment är inte så enkel, då det finns sociala 
och psykologiska hinder som bidrar till marginalisering. Sociala hinder är strukturella 
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ojämlikheter som att se någon utifrån dess tillhörigheter gällande exempelvis klass eller 
funktionshinder. Psykologiska hinder kan hänföras till individens hjälp- och maktlöshet. 
För att uppnå empowerment kan dessa hinder övervinnas genom olika tillvägagångssätt 
(Adams, 2008). Detta åskådliggörs genom tabellen nedan som visar sju olika 
tillvägagångssätt att överkomma hinder för empowerment (Se tabell 1). 

Tabell 1: Översatt tabell av tillvägagångssätt för att övervinna hinder (Adams, 2008). 

Tillvägagångssätt Exempel på dess betydelse 

Förvärvande av förmågor Lära sig använda teknologi, träffa människor individuellt 

Bygga självförtroende Bidra i mötet, hantera ovissheter 

Förhandlande av resurser Fylla i blanketter för bistånd 

Stöd och självförsvar Att tala för sin sak och andras 

Medvetenhetsgörande Bli självmedveten och bli medveten om andras problematik 

Nätverkande Dela information och erfarenheter, skapa tillitsfulla 
relationer 

Kollektivt agerande Identifiera problem och besluta hur ett problem kan 
överkommas 

 

Empowerment kan ses som en reflexiv process i det sociala arbetet. Det betyder att 
socialarbetaren reflekterar över vad som sker, omformulerar mål och förbättrar metoder 
under arbetets gång. Centralt i empowerment som en reflexiv process är begreppet 
capacity building, vilket vi översätter till kapacitetsbyggande. Begreppet har inte någon 
entydig definition. Däremot föreslår Adams (2008) att det kan definieras som 
utvecklingen av människors förmågor så att de kan tillgodose sina och andras behov. 
Förvärvande och medvetenhetsgörande av nya förmågor kan skapa ett förstärkt 
självförtroende, en kapacitet att ta ansvar över sin situation och skapa mer delaktighet. 
Ett tillvägagångssätt för kapacitetsbyggande är att formulera ett antal mål för vad som 
behövs, hur det kan ske, hur det följs upp och hur det kan bedömas om det har resulterat 
i empowerment (Adams, 2008). Ser man begreppet i kontexten av en reflexiv process så 
kan målen alltså förändras under tidens gång. 

Kritik som kan lyftas mot denna form av empowerment, är hur den inte lyfter 
maktaspekter utifrån kollektiva och politiska spektrum. Empowerment avgränsas i denna 
kontext till individuella processer, med fokus på förstärkandet av individens förmågor att 
ta kontroll över sitt liv. Det gör att maktaspekten snabbt hamnar i skymundan. 
Maktaspekten är viktig att beakta då den påvisar individens marginalisering i samhället. 
Askheim (2007) menar att detta är något som definitivt gäller det sociala arbetet, där 
empowerment har fokuserat på individens egna kapacitet snarare än dess sociala 
förhållanden. Hinder för individens empowerment är i detta fallet inte samhälleligt 
skapade, utan är snarare något individen skapar själv (Askheim, 2007). 
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5 Metod  
I detta avsnitt presenterar vi våra metodologiska överväganden som gjorts under studiens 
gång. Avsnittet delas upp i avsnitten vetenskapsteoretisk ansats, metodval, urval, 
datainsamling, bearbetning och analysmetod, tillförlitlighet, förförståelse, 
forskningsetiska överväganden och avslutningsvis en metoddiskussion.  

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
I vår studie utgick vi från hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats. Hermeneutiken 
utgår från begreppen del och helhet, där man behöver se delen för att förstå helheten 
och tvärtom. Ingemann (2016) ger ett exempel på hur ord utgör delen av en fras som är 
helheten. Frasen är i sin tur en del av ett textstycke som utgör helheten och så vidare. 
Detta utgör den hermeneutiska spiralen, där analogin åsyftar hur ny kunskap och nya 
insikter uppnås i en konstant process mellan delen av helheten (Ingemann, 2016). I 
relation till vår studie så är digitalisering av boendestöd helheten, vilket består av flera 
delar som exempelvis kunskap, arbetssätt eller implementering. Dessa utgör helheter i 
relation till delar som verksamhet, medarbetare och klient. Två andra centrala begrepp är 
tolkning och förståelse, där tolkning innebär att man försöker förstå vad som erfars och 
tillskriva det en mening. Förståelsen handlar om en grundläggande empatisk förmåga att 
förstå vad och hur en annan individ tänker i vissa sammanhang (Ingemann, 2016). I vår 
studie sökte vi att skapa en förståelse av det intervjupersonerna sade genom tolkning i 
analysen, därav var målet att se det intervjupersonerna sa utifrån socialförvaltningens 
kontext. Hur vi tolkar och förstår en situation kan påverkas av vår förförståelsenkring 
det. Förförståelsen är det vi vet eller tror oss veta om något och tar form i förkunskap 
eller fördomar. Det rör sig mellan en förförståelse och en erfarenhet av något, vilket 
betyder att förförståelsen förändras genom att nya saker erfars (Thuren, 2007). Vi har 
redogjort för vår förförståelse i avsnitt 5.7, vilket påvisar vilken kunskap vi hade kring 
områdena digitalisering och boendestöd. 

5.2 Metodval 
Vi valde, i vår studie, att använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa studier 
präglas ofta av ett induktivt förhållningssätt, vilket betyder att teorin kan växa fram och 
väljas ut i relation till vad den insamlade empirin visar. Vidare utgår kvalitativ forskning 
utifrån ett kunskapsteoretiskt förhållningssätt där fokus ligger på förståelsen av 
deltagarnas uppfattningar, erfarenheter eller inställning av deras sociala verklighet 
(Bryman, 2018). Vår studie präglades av ett induktivt förhållningsätt. Detta var 
fördelaktigt då det var svårt att urskilja teorier kring digitalisering innan vi hade någon 
kunskap kring deltagarnas tolkning av ämnet. En annan fördel var att vi fokuserade på 
den kvalitativa aspekten av ämnet för att skapa en förståelse om digitalisering i den 
specifika miljö vi studerade. 

Vi utgick från att en kvalitativ studie var lämplig för att undersöka digitalisering av 
boendestöd, för att en sådan ansats karaktäriseras av mindre struktur och mer flexibilitet. 
Det innebar i vår studie att vi inte behöver förhålla oss till en strikt plan hur studien 
skulle utföras. Bryman (2018) menar att det inte behöver finnas en komplett bild av 
verkligheten som studeras, utan den kan växa fram under studiens gång. Detta innebar 
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att vår studie hade potentialen att utvecklas beroende på vad som framkom i studien. 
Kvalitativa forskare väljer vanligtvis mindre strukturerade instrument som intervjuer, för 
att det faller mer i linje med flexibiliteten. Man kan komma med på förhand utformade 
frågor, men under intervjuer behöver man inte hålla sig trogen till detta (Bryman, 2018). 
Av ovanstående anledningar valde vi att använda oss av semi-strukturerade intervjuer 
som instrument i datainsamlingen. Vi utformade därför frågor på förhand förhand som 
vi gjorde avstick från under intervjuernas gång. 

Som poängterats ovan så valde vi att arbeta med en semi-strukturerad ansats, vilket 
innebar att våra intervjuer präglades av flexibilitet. Detta omsattes genom utformandet av 
ett flertal teman i en intervjuguide. Flexibiliteten tar främst form i att intervjun styr i 
vilken ordning olika teman berörs och frågor ställs, även om intervjun följer ordningen i 
intervjuguiden (Bryman, 2018). Vi utformade först en intervjuguide med öppna frågor 
som är specifika och allmänna för grupperna boendestödjare, enhetschefer och 
digitaliserings-experter. Intervjuguiden delades sedan upp i tre olika för att det på ett 
bättre sätt skulle framgå vilka frågor som ställdes specifikt till respektive grupp (se bilaga 
A - C). En mer detaljerad beskrivning över intervjuguidens utformning och intervjuernas 
utförande går att observera i avsnitt 5.4 om datainsamlingen. 

5.3 Urval 
Syftet med vår studie var att undersöka digitalisering av boendestödsverksamheter i 
Halmstad kommun för att skapa en djupgående förståelse för digitaliseringens 
möjligheter och svårigheter för verksamheterna och målgruppen. Vidare var syftet att 
undersöka vilka synsätt de som arbetar med digitalisering och boendestöd har till 
digitalisering av boendestöd. Vi valde därför att intervjua boendestödjare, enhetschefer 
och digitaliserings-experter.  

Vi utgick från målstyrda urval för att finna deltagare som var av relevans för syftet och 
frågeställningarna. Bryman (2018) beskriver flera olika typer av målstyrda urval där vi 
utgick från kriteriestyrda urval, snöbollsurval och tillfällighetsurval. Kriteriestyrda urval 
innebär att deltagare väljs baserat på att de uppfyller kriterier. Ett snöbollsurval åsyftar att 
en grupp informanter väljs som är relevanta för studien, som sedan föreslår andra 
deltagare. Tillfällighetsurval innebär att man får kontakt med personer där deras 
deltagande sker då på grund av en tillfällighet (Bryman, 2018). Vi utförde ett kriterieurval 
för experterna genom kriteriet att de arbetar med digitalisering i någon form mot 
verksamheter eller klienter. Emellertid fick vi bredda kriterieurvalet till att innefatta 
digitaliserings-experter som var verksamma i digga Halland. Därav fick vi kontakt med en 
expert genom digga Halland, vilket innebar att en deltagare var verksam i en annan 
kommun än Halmstad. Ett snöbollsurval tillämpades för att välja ut enhetschefer, dessa 
valdes på basis av att de var chefer på boendestödsverksamheter i Halmstad kommun. 
En av dessa enhetschefer föreslog sedan två stycken boendestödjare att intervjua inom 
sin verksamhet. Vid intervjutillfället med dessa två tillfrågade vi en boendstödjare som 
var där samtidigt, vilket gjorde att den blev en del i urvalet av tillfällighet. Samtliga 
experter och enhetschefer kontaktades inledningsvis om de var intresserade att ställa upp 
på intervjuer, varpå vi skickade informationsbreven till dem. Boendestödjarna 
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kontaktades genom enhetschefen, som vidarebefordrade informationsbrevet till dem (se 
bilaga D - F). 

I slutändan bestod vårt urval av två digitaliserings-experter, fyra enhetschefer och tre 
boendestödjare. Att urvalet bestod av tre grupper resulterade i en mångfacetterad empiri. 
Då för att grupperna hade olika kompetenser, erfarenheter och synsätt kring 
digitalisering. Boendestödjaren arbetar med människor som har en funktionsnedsättning 
på fältet. Enhetschefen leder, fördelar och utvecklar arbetet kring boendestöd. 
Digitaliserings-experten har kompetens kring hur digitalisering kan gå till och en bredare 
kunskap om välfärdsteknik och dylikt.  

5.4 Datainsamling 
Innan intervjuerna konstruerades en intervjuguide med tematiseringar inspirerad av 
studiens syfte och frågeställningar. Monica Dalen (2015) menar att en intervjuguide 
utformas genom omvandling av studiens syfte och frågeställningar till tydliga teman och 
frågor (Dalen, 2015). I vår studies fall blev övergripande teman i intervjuguiden följande: 
inställning till digitalisering, möjligheter och svårigheter kring digitalisering, digitalisering 
och digitala verktyg samt komplement till arbetssätt eller helt digitaliserat. Utöver dessa 
tillkom två teman kallat bakgrund och avslut. 

Det är generellt ett gynnsamt tillvägagångssätt att formulera inledande frågor som är 
övergripande för att skapa en komfortabel intervjusituation. Därefter kan frågorna 
fokusera på det som är syftet för att sedan återgå till en övergripande karaktär (Dalen, 
2015). Vi formulerade ett antal inledande bakgrundsfrågor, där förhoppningen var att det 
skulle leda till en bekväm intervjusituation. Vissa frågor i samtliga teman formulerades 
med en övergripande karaktär. Intervjuerna avslutades med en sammanfattande 
frågeställning. Även om teman och frågorna formulerades i förväg, så tillkom nya frågor 
under intervjusituationerna. Bryman (2018) framhåller detta som en möjlighet i semi-
strukturerade intervjuer, det vill säga att vi ställde följdfrågor som fokuserade på sådant 
informanten sade. Vissa frågor ingick således inte i intervjuguiden. Innan några intervjuer 
genomfördes testade vi intervjuguiden och intervjuteknik på varandra. Efter detta fann vi 
att vissa frågor behövde omformuleras.  

Vår intervjuguide präglades av ett explorativt tillvägagångssätt, vilket innebar att i takt 
med att information tillkom i respektive grupp kunde intervjuguiden förändras genom 
skapandet av nya frågor. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) vara vanligt i 
explorativa studier, det vill säga att när nya fenomen exponeras av informanterna kan det 
förbättra intervjuguiden till nästa intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). I vår studie tog 
det form i att information som framkom i intervjuerna med digitaliserings-experterna 
påverkade och förbättrade frågorna som ställdes i intervjuerna med enhetscheferna. 
Detsamma gällde även för intervjuerna med boendestödjarna. Detta följde det flexibla 
förhållningssätt vi hade som utgångspunkt i studien. 

Intervjuerna pågick i 45 till 75 minuter vilket innefattade den inspelade intervjun, 
information om studiens genomförande samt avslutande diskussioner. Det inspelade 
momentet tog mellan 40 minuter till en timma. Vi valde att genomföra intervjuerna 
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tillsammans, där vi turades om att intervjua och ställa följdfrågor. Vi använde två 
mobiltelefoner i ljudinspelningen för att säkerställa att inget tekniskt fel skulle kunna ske. 
När det förekom att en ljudfil strulade, hade vi därför en back-up. Bryman (2018) menar 
att ljudinspelning i vissa fall kan göra att deltagarna blir självmedvetna eller oroliga över 
vad de säger under intervjun (Bryman, 2018). Detta är inget vi märkte av, däremot kunde 
vissa reagera skämtsamt att de skulle spelas in. Vi frågade efter samtycke att spela in med 
två mobiltelefoner och förklarade varför vi gjorde det för att undanröja oroliga 
reaktioner. Intervjuerna utfördes i lugna miljöer med undantag för två med 
boendestödjarna, då det var mycket folk som rörde sig i lokalen vid tillfället. Vid en av 
intervjuerna med en digitaliserings-expert förekom det också störningsmoment. När det 
skedde pausades intervjuerna under en kort tid för att sedan återupptas. I övrigt upplevde 
vi inte att detta påverkade intervjuerna i en större utsträckning. I tabellen nedan 
åskådliggörs samtliga nio intervjupersoners yrke och hur länge de har arbetat (se tabell 2). 
Respektive intervjupersons yrke förkortas till DE, EC och BT i resultatet och analysen. 

Tabell 2: Tabell över intervjupersoners yrke och tid i yrket. 

Intervjupersoner (DE, EC, BT) Yrke Tid i yrket (år) 

Intervjuperson 1 (DE1) Digitaliserings-expert 7 år 

Intervjuperson 2 (EC1) Enhetschef 9 år 

Intervjuperson 3 (DE2) Digitaliserings-expert 1 år 

Intervjuperson 4 (EC2) Enhetschef 2 år 

Intervjuperson 5 (EC3) Enhetschef 4 år 

Intervjuperson 6 (BT1) Boendestödjare 3 år 

Intervjuperson 7 (BT2) Boendestödjare 5 år 

Intervjuperson 8 (BT3) Boendestödjare 2 år 

Intervjuperson 9 (EC4) Enhetschef 5 år 

5.5 Bearbetning och analysmetod 
Intervjuerna spelades in för att senare kunna transkriberas. Bryman (2018) menar att man 
får utgå från att en timme inspelad intervju tar mellan fem till sex timmar (Bryman, 
2018). I vårt fall tog intervjuerna fyra till fem timmar att transkribera då vi är relativt 
datorvana, vilket var en fördel. Då vi i slutändan hade nio intervjuer på ca 40 minuter till 
en timma långa så tog den slutgiltiga transkriberingen omkring 36 till 45 timmar totalt. 
Därav blev det även en omfattande empiri på ca 110 sidor. 

Som analysmetod utgick vi från en tematisk analys, vilket innebär sökning efter teman i 
empirin. Detta är ett tillvägagångssätt som präglar de flesta analysmetoder, däremot kan 
den tematiska analysen utgå från en strategi kallad frameworks. Det innebär skapande av 
matriser för att koda empirin efter en genomläsning av materialet. Detta resulterar i en 
identifiering av teman och subteman. Vi utgick från rekommendationerna som Bryman 
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(2018) räknar upp gällande identifieringen av teman i vår studie. Det kan exempelvis vara 
sökande efter upprepningar, metaforer, likheter och skillnader och avsaknad av data. Den 
sistnämnda innebär en reflektion över vad deltagarna inte nämner under intervjuerna 
(Bryman, 2018). Detta faller i linje med flexibiliteten vi utgick från i studien, då vi lät 
empirin styra utformandet av tematiseringen och kodningen. Den tematiska analysen 
användes genom att vi läste transkriberingarna och formulerade fem kärnteman med två 
till fyra subteman under vardera. Exempel på kärnteman är tekniken och kunskap om 
tekniken, med underliggande subteman som systemen för boendestödet eller kunskapen 
för boendestödjare. Ett exempel på en matris finns tillgänglig i uppsatsen (se bilaga H).  

5.6 Tillförlitlighet 
I vår studie valde vi att använda oss av det alternativa forskningskriteriet tillförlitlighet 
istället för reliabilitet och validitet. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som speglar 
definitionerna av reliabilitet och validitet. Dessa delkriterier är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). 
Trovärdigheten i vår studie uppfylls genom att vi utförde den på ett regelrätt vis, det 
speglas främst våra etiska överväganden som beskrivs i avsnitt 5.8. Det går även att låta 
informanterna ta del av resultatet i syfte att bekräfta att man uppfattat det rätt för att öka 
trovärdigheten, så kallad respondentvalidering (Bryman, 2018). Däremot gjorde tidsbrist 
att vi inte hann utföra respondentvalidering för att öka trovärdigheten. Överförbarheten 
av resultat uppfylls genom att vi har formulerat beskrivningar om Vuxenavdelningen, vad 
boendestödet är för insats, vilket yrke intervjupersonerna har och hur länge de arbetat. 
Med detta har vi erbjudit en grund av bakgrundsdata som kan använda till att bedöma 
studiens överförbarhet (Bryman, 2018). Vi valde att dels beskriva dessa komponenter i 
avsnitt 2.1 och avsnitt 5.4.  

Pålitligheten uppfylls genom en detaljerad beskrivning av forskningsprocessen, de 
metodologiska överväganden som gjorts och beslut som har tagits (Bryman, 2018). Vi 
har därför försökt beskriva hela forskningsprocessen genom att lyfta överväganden och 
beslut samt störningar som uppkom. Vi tror därför att vi lyckades öka pålitligheten i 
studien parallellt med att stora delar av arbetet utformades. Möjligheten att styrka och 
konfirmera innebär i vår studie att utgångspunkten inte var absolut objektivitet. Genom 
att beskriva forskningsprocessen och vår förförståelse, säkerställde vi att våra egna 
värderingar och teorier inte påverkade studiens utförande eller resultat vilket således 
möjliggör detta kriterium (Bryman, 2018). Då vi tolkade resultatet genom det teoretiska 
ramverket och tidigare forskning, så försökte vi oss förhålla oss värderingsfria. Däremot 
användes förförståelsen som ett instrument i tolkningen, vilket innebar att vi hade en 
förkunskap om vissa betingelser som vi använde oss av. Detta tror vi inte påverkat 
möjligheten att styrka och konfirmera i studien negativt, då förkunskapen baserades på 
tidigare erhållen kunskap genom utbildning och arbetsliv.  

5.7 Förförståelse 
Förförståelse syftar på hur förkunskaper och fördomar inom ett område kan påverka 
forskarens syn på verkligheten, vilket innehåller en portion av tolkning. Förförståelse är 
inte nödvändigtvis något negativt, tvärtom är det svårt att veta något alls utan någon 
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förförståelse (Thuren, 2007). I vår studie var det viktigt att vi redogjorde för vår 
förförståelse då vi inte kunde frammana någon absolut objektivitet. Detta menar Bryman 
(2018) att samhälleliga forskare behöver utgå från för att garantera ett agerande som skett 
i god tro. Vår förförståelse präglades av en teoretisk och vetenskaplig kunskap inom 
området. Det erhölls främst genom inläsning av tidigare forskning och teorier. Vidare 
bestod vår förförståelse av att ha varit yrkesverksamma i boendestödsverksamheter på 
Halmstad kommun. Den förförståelsen bestod inte av arbete med boendestöd på fältet, 
utan av diskussioner med boendestödjare. Vi hade således en förkunskap kring hur 
boendestödet vanligtvis fungerar, vilket vi inte bedömde som något hinder i studien. 
Således påverkade det inte våra metodologiska överväganden och slutsatser, eller 
underminerade aspekten av att kritiskt undersöka digitalisering av boendestöd. 

5.8 Forskningsetiska överväganden 
Under hela studiens utförande gjorde vi ett antal forskningsetiska överväganden. Vi 
förhöll oss främst oss till de fyra forskningsetiska principerna som är informations-, 
samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet uppfylldes genom att vi gav deltagarna information kring studiens 
syfte, att deltagandet var frivilligt, rätten att avbryta sitt deltagande utan att ange 
anledning och att intervjuerna skulle spelas in samt transkriberas. Annan information var 
vad som skulle hända med materialet efter studien var slutförd, vilka som skulle få 
tillgång till materialet, att deltagarna skulle avidentifieras och att det färdiga arbetet skulle 
publiceras online. Denna information gav vi på förhand genom att vi skickade 
informationsbrev, som var utformade för respektive grupp (Se bilaga D-F). Deltagarna 
informerades även muntligt innan samtliga intervjuer inleddes (Vetenskapsrådet, 2002). 
Nyttjandekravet tillgodosågs genom att vi försäkrade deltagarna att materialet inte skulle 
delas ut till någon tredje part eller någon annan obehörig (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 
samlade in namn och utbildning i intervjun utöver datamaterialet, vilket inte delas vidare. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi förvarade allt material så säkert som 
möjligt och genom att deltagarna i studien avidentifierades. Det gjordes på ett sådant vis 
att ingen utomstående skulle kunna fastställa vem som hade sagt vad (Vetenskapsrådet, 
2002). Däremot redogjorde vi för intervjupersonernas yrke och tid de arbetat inom yrket 
redogjordes i urvalet, dock inte exakt vilken verksamhet de arbetade på. Vi valde att göra 
ett undantag för digitaliserings-experterna, då vi bedömde ett benämnande av deras 
positioner kunde riskera konfidentialiteten. En av experternas tid i yrket avrundades till 
ett år. Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga deltagare fick skriva på en 
samtyckesblankett (se bilaga G). Samtyckesblanketten konstruerades med åtanke att 
deltagarna skulle vara medvetna om villkoren för deltagandet och andra detaljer som de 
behövde ha vetskap om innan de gav samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.9 Metoddiskussion 
En kvalitativ utgångspunkt var fördelaktig i studien, då intresset var att studera 
erfarenheter och synsätt till digitalisering utifrån de som arbetar med boendestöd eller 
digitalisering. Således var intresset mer subjektiva aspekter än objektiva. En svaghet i vår 
studie är generaliserbarheten, vilket är något Bryman (2018) menar är problematiskt i 
kvalitativa studier. Vi tror inte att resultatet kan generaliseras till en större population, då 
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vi har utgått från en liten kontext och relativt få intervjupersoner. Vi utgick istället från 
överförbarhet, det vill säga att överföra resultatet till en liknande kontext (Bryman, 2008). 
Vi har dock svårt att avgöra om så är fallet, vi menar istället att det i slutändan åligger på 
läsaren att bedöma om resultatet håller en annan kontext där boendestöd och 
digitalisering studeras. Martyn Denscombe (2018) menar att kvalitativ forskning kan, 
genom en djupgående studie av ett begränsat område hantera komplexa sociala 
situationer. En fördel i detta är att forskningen baseras på verklighetsförankrade belägg. 
En nackdel i kvalitativ forskning är att analysen tar lång tid, dock finns det program som 
kan förenkla processen (Denscombe, 2018). Vi anser att det är en styrka i vår studie att vi 
har utgått från intervjupersonernas uppfattningar av verkligheten, då vi kunde urskilja 
mönster som var förankrade i deras verklighet. Analysen av resultatet var en mödosam 
process då vi konstruerade egna matriser för att hantera materialet. Således är en nackdel 
att vi inte använde ett program som hade förenklat analysprocessen. I efterhand tror vi 
däremot att konstruktionen av egna matriser gjorde oss mer förtrogna med materialet. 

En annan fördel med vår studie är hur den var flexibel och frångick en stringent struktur. 
Detta är något som är vanligt i kvalitativ forskning, där man väljer att formulera allmänna 
frågeställningar inledningsvis som sedan kan specificeras efter datainsamlingen (Bryman, 
2018). Datainsamlingen och analysen har påverkat hur våra frågeställningar utformades i 
slutändan. Det ser vi som en styrka då vi gick in i studien med en relativt liten idé om hur 
digitalisering av boendestöd kan studeras. Flexibiliteten har tagit form i hur 
datainsamlingen påverkade valet av teorier, det innebar att vi inte behövde avgränsa oss 
till teorier eller tidigare forskning. På så sätt kunde dessa väljas på basis av vad som var 
användbart för att analysera och tolka resultatet. Eftersom vi valde att utgå från ett mer 
induktivt förhållningssätt så anser vi att en större flexibilitet behövdes under hela studien 
för att den skulle vara genomförbar. En nackdel med bristen på struktur är det som 
Bryman (2018) lyfter som en svårighet att replikera studien. Vi inser att så kan vara fallet, 
att en svårighet är att genomföra studien på ett liknande vis i en annan kontext.  

Vi valde att inte intervjua människor med funktionsnedsättning, på grund av tidsbrist. 
Intresset blev istället att studera erfarenheter och uppfattningar som de operativa och 
strategiska yrkesgrupperna hade, då vi utgick från att de hade en insikt i människor med 
funktionsnedsättningars förutsättningar och behov. Därför försökte vi istället fånga upp 
vad de tänkte kring möjligheterna och svårigheter för människor med 
funktionsnedsättning. En möjlighet är om vi hade valt att intervjua färre boendestödjare 
eller enhetschefer, vilket hade öppnat upp för intervjuer med målgruppen. 

Ingemann (2016) menar att hermeneutiken möjliggör användande tolkning och 
förståelse, vilket kan innebära att man uppnår ny kunskap och nya insikter. Vi ser detta 
som en fördel i vår studie, då det innebar att vi hade som utgångspunkt att tolka och 
förstå de mönster vi urskilde i analysprocessen. Vi försökte således inte förklara 
fenomenen i någon större utsträckning. Däremot kan detta innebära att vi har tolkat 
digitalisering av boendestöd på ett sätt, där andra kan tolka och förstå det 
intervjupersonerna har delat med sig av annorlunda. Detta är inte nödvändigtvis någon 
nackdel, men det försvårar det som vi poängterat tidigare gällande överförbarheten. 
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6 Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen från intervjustudien under fem 
tematiseringar med underkategorier. Vi har delat upp empirin enligt följande 
tematiseringar: tekniken, bemötandet av förväntningar från digitaliseringens intressenter, 
kunskap om tekniken, att implementera tekniken och digitala verktyg som alternativ eller 
ersättning för arbetssätten. Dessa teman har identifierats på ett sådant vis att det kan 
spegla studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Tekniken 
Följande centrala mönster har urskilts i relation till tekniken. De digitala verktygen och 
välfärdstekniken kan koncentreras till funktioner som bemöter klientens behov av 
självständighet. Det finns ett behov av en liknande applikation som KRY för hälso- och 
sjukvården, i boendestödet. Systemen som finns i dagsläget berör primärt 
dokumentation, där dessa kan användas för att skapa samverkan mellan olika aktörer. 
Artificiell intelligens kan komma spela en funktion i framtiden för boendestödet. 
Dataskyddsförordningen, förkortat GDPR, är en lagstiftning som kan ha en funktion 
relation till digitalisering. Det behöver finnas ett samtycke och ett transparent 
förhållningssätt mot klienten när teknik ska användas.  

6.1.1 Digitala verktyg och välfärdsteknik i boendestöd 
Det finns idag ett stort utbud av välfärdsteknik som arbetsterapeuter har tillgång till och 
därmed möjlighet att förskriva till klienten. Det finns även ett stort utbud av 
applikationer som boendestödjaren har tillgång till genom att använda en smartphone. 
Det är därför av vikt att fokusera på välfärdsteknik som är funktionsvänliga och smidiga 
för klienter med funktionsnedsättningar att använda, men även välfärdsteknik som direkt 
möter behoven som klienten har. DE1 menar att ”ju mindre stigmatiserande en produkt 
är, ju bättre [---]”. DE1 betonar även den positiva aspekten med att boendestödets 
målgrupp har liknande behov. DE1 menar att om en produkt köps in som fler klienter 
vill ha, kan det sänka priset vilket gör att man når ut till fler och inte endast de med 
ekonomiska förutsättningar. 

Det finns dock områden där intervjupersonerna uttrycker utvecklingsmöjligheter med 
digitala verktyg som redan finns tillhanda. Flera intervjupersoner uttrycker att 
boendestödsinsatser med hjälp av videosamtal hade varit en möjlighet, vilket EC2 
uttrycker på följande vis: 

Jag tror det hade kunnat bli bättre. För jag menar vi kan effektivisera 
verksamheten. Vi behöver inte åka ut logistiken tar ju också tid. Som 
att ta sig till och från ställen. Kan vi sitta som vi gör idag och tar ett 
skypesamtal med en klient. Så blir det ju bättre så vi sparar tid och 
resurser. Och klienten får sina behov tillgodosedda också. [---] 

Det kan alltså innebära både en kostnadseffektivitet samt ge direkt respons till klientens 
känsla av självständighet. En enhetschef menar att medicin-utdelningen i 
boendestödsinsatser kan utföras med digitala dosetter, där klienten får en påminnelse 
samt den dagliga dosen av medicin som denne bör konsumera. Några intervjupersoner 
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lyfter KRY, en applikation för videobaserade läkarbesök i mobilen, som ett exempel på 
detta. Intervjupersonerna undrar mestadels varför det inte finns något liknande mot 
klienterna som har boendestöd. Detta i syfte att avlasta socialpsykiatrin men även att 
bemöta klienternas akuta behov av kontakt. På så vis kan en direktkontakt ske med en 
terapeut, istället för att först kontakta vårdcentral eller liknande. DE1 berättar om en 
informationsapplikation som ska införas och testas i en kommun i Hallands län. 
Applikationens huvudsakliga funktion är att informera nätverket kring klienten, där alla 
ska få en möjlighet att vara involverade samt få en uppfattning kring vad som sker i 
klientens vardag.  

Flera av intervjupersonerna beskriver en variation i arbetet med digitala verktyg mot 
klienterna, specifikt gällande användandet av applikationer. BT1 beskriver att 
applikationer som används i syfte för planering, hjälp i matlagning eller påminnelse, sker 
på boendestödjaren eller klientens bevåg. Men även smartphonen benämns som ett 
digitalt verktyg, där beroende på dess nyttjande, har liknande kapacitet som 
välfärdstekniken. BT3 berättar om ett möte med en klient där den förskrivna 
välfärdsteknikens funktion inte var tilltalande. Men användningen av ett digitalt verktyg i 
form av en telefon, gav en positiv respons. Det benämns främst två konkreta 
välfärdstekniker som förskrivs till klienten, memoplanner och handi. Funktionerna i 
dessa verktyg fokuserar främst på klientens planering, struktur samt påminnelse i 
vardagen.  

Johansson (2006) menar att förändringar i organisationer kan ske på grund av effektivitet 
däremot desto mer ett fält förändras drivs det av legitimitet. När fler organisationer 
förändras inom fältet blir förändringarna legitima (Johansson, 2006). Vi tolkar detta som 
att tillförlitligheten för digitala verktyg och välfärdsteknik ökar desto mer utbredd 
digitalisering blir inom socialt arbete. Memoplanner verkar vara något som diskuteras i 
dagsläget, vilket kan bero på att det är en välfärdsteknik många socialtjänster arbetar med. 
Vår tolkning är att det kan tala för att implementering av memoplanner drivs av 
legitimitet snarare än effektivitet. Detsamma gäller även efterfrågan av en liknande 
applikation som KRY, som uppfattas legitim i hälso- och sjukvårdens fält. 
Organisationsfält är fält som kan ha professioner gemensamt (DiMaggio & Powell, 
1991a). Vi menar däremot att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har människor 
snarare än professioner gemensamt. Klienter får sina sociala och vardagliga behov 
bemötta genom socialtjänstens insatser. Samtidigt tillgodoser hälso- och sjukvården 
vården klienten kan vara i behov av. Vi menar att det förekommer en viss överlappning 
mellan deras arbete med klienten, där arbetet sker parallellt med varandra. En förändring 
som KRY kan därför vara legitim för socialtjänsten, eftersom det finns en liknande 
förväntan att bemöta människors akuta samt växande behov utifrån deras premisser. 
Svensson och Larsson (2018) poängterar att organisationen kan komma i kontakt med 
klienter i ett tidigare skede genom att skapa nya tillvägagångssätt med digitala verktyg. 
Detta kan leda till att klienten får ett bättre resultat i sin insats, däremot ska dess behov 
stå i centrum (Svensson & Larsson, 2018). Om klientens behov är mer social interaktion, 
tolkar vi det som att digitala verktyg skapar förutsättningar för att det ska ske. Även om 
digitala verktyg skapar förutsättningar för fler tillvägagångssätt i det sociala arbetet, så bör 
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sådana konsekvenser som Granholm (2016) beskriver beaktas. Exempelvis en risk att det 
kan leda till en ojämlik tillgång till socialtjänsten när klienternas kunskap om IKT varierar 
(Granholm, 2016). Vi tolkar det som en risk som kan ske när nya tillvägagångssätt 
introduceras i boendestödsinsatser. 

6.1.2 Systemen för boendestödet 
De system som idag finns tillgängliga inom boendestödet berör områden som planering, 
schemaläggning och dokumentation. EC2 berättar att det är viktigt med aktsamhet när 
det gäller införandet av nya system i arbetet med boendestöd. DE2 menar att införandet 
av nya system inom boendestödet inte är möjligt att undvika. Främst syftas ett arbete 
med artificiell intelligens, förkortat AI, att minimera insatsbehoven. Det kan bidra till att 
boendestödjaren kan fokusera på att skapa trygghet för klienten genom att arbeta mer 
med relationer. DE2 beskriver AI i boendestöd på följande vis: 

[…] jag tror att vi har mycket att jobba på, men också jättemycket att 
vinna. Jag tror i min vilda fantasi, att om man vaknar på natten och 
behöver någon och prata med att man skulle kunna lugnas av en 
chattbot som låter human i rösten, och sen i slutändan ändå veta att det 
finns en människa någonstans bakom.  

Vidare förklarar DE2 att system som berör AI är högaktuellt inom många privata 
organisationer och därför även inom mycket av socialförvaltningens arbete. Detta 
exemplifieras med ett svenskt försäkringsbolag där ett system har införts som sköter 
ärendehanteringen och på så vis ökat effektiviteten och avlastat handläggarna. På samma 
vis berättar EC1 om ett system som behandlar ansökningar om bistånd. Den sökande 
behöver då inte träffa en fysisk person, utan att ansökningen och behandlingen av 
ärendet sker digitalt. Inom boendestödet finns det en kontakt och ett samarbete med 
många olika aktörer, exempelvis handläggare. Därför efterfrågas ett informativt system 
som klargör insatsen samt uppdraget för alla involverade. Då för att undvika 
missförstånd och för att öka kvaliteten i insatsen samt bedömningen mot klienten. På så 
vis ökar även flexibiliteten i verksamheten där en vikarie kan besitta samma typ av viktig 
kunskap som ordinarie personal i mötet med klienten. EC1 beskriver att systemen mellan 
områden bör vara lika. 

Mimetisk isoformism innebär att om en organisations aktörer är osäkra kring hur 
exempelvis en teknik fungerar så kan de efterlikna andra som använder tekniken korrekt 
(DiMaggio & Powell, 199b). Då intervjupersonerna pratar om AI, så nämns det i en 
kontext av hur andra arbetat med det tidigare. Detta tolkar vi som en osäkerhet kring hur 
socialförvaltningen ska arbeta med digitalisering och därav undersöker de hur andra inom 
fältet arbetat med det tidigare. Däremot berör inte hur försäkringsbolaget arbetat med AI 
det sociala arbetet. Vi menar att det kan påvisa en ambition att arbeta på ett liknande vis. 
Meyer och Rowan (1991) menar att legitimitet skapas genom att bemöta intressenters 
förväntningar. Det tolkar vi som att när system implementeras behöver de bemöta 
förväntningarna för att vara användbara. Om systemen kan leda till att insatsen klargörs 
menar vi att både klientens och boendestödjarens förväntningar på systemen bemöts. 
Utgångspunkten i detta fallet blir legitimitet och resultatet blir effektivitet. Svensson och 
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Larsson (2018) poängterar att potentialen i digitalisering ligger både i mötet och olika 
administrativa system. Genom att effektivisera systemen kan mer tid läggas på klienten 
och öka kvaliteten. Vi menar att en möjlighet är att undersöka nya system för det 
administrativa arbetet, eller hur befintliga system kan användas mer mobilt.  

6.1.3 Säkerheten kring tekniken 
För att implementeringen och användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik ska ske 
på ett säkert vis, bör det finnas ett samtycke hos klienten. Det är viktigt med ett 
transparent bemötande mot klienten- Det innebär att informera denne om olika digitala 
verktyg och välfärdstekniker som kan användas i insatsen utifrån klientens förmåga. 
Finns inte förmågan beskriver DE1 att det bör ske en behovsanalys, en bedömning om 
tekniken som används är i klientens bästa intresse och välmående. Det är ytterst viktigt 
att det finns ett tydligt och varsamt förhållningssätt till målgruppens personliga uppgifter. 
BT3 menar att mer användning av digitala verktyg och system med förvaring av känsliga 
uppgifter tar bort förvaringen av papper. Vidare beskriver BT1 att detta tar form i 
praktiken genom användning av internmail samt krypterade dokumentationssystem.  

I relation till ett säkert förhållningssätt till klienternas personliga uppgifter ställer sig tre 
enhetschefer kritiska till att dokumentera genom telefonen tillsammans med klienten. 
EC2 menar att dokumentation genom en telefon kan öka risken att tappa bort den vilket 
kan utsätta klienten för att känsliga uppgifter hamnar hos obehöriga och på så vis ett 
övertramp mot GDPR. EC3 betraktar nätet telefonen är uppkopplad mot som ett 
potentiellt övertramp. Då för att dokumentationen inte utförs i ett krypterat nätverk och 
därmed utgör en risk för klienten. EC4 berättar att det finns en svårighet att 
dokumentera tillsammans med klienten då insatsen inte nödvändigtvis avslutas på en 
avskild plats. EC4 menar att ”[…]det är ju inte alltid de befinner sig i hemmet. De kan ju 
befinna sig var som helst. [---] Då kan man ju inte diskutera vad man ska journalföra”. 
EC3 betraktar inte GDPR som ett problem eller något boendestödjaren behöver förhålla 
sig till i relation till välfärdsteknik då dessa förskrivs av arbetsterapeuter. Förklaringen till 
detta är att välfärdstekniken därmed finns i klientens ägo och kan då inte utgöra en risk. 
Däremot menar EC3 att man måste förhålla sig till GDPR först när de digitala verktygen 
samlar in information som socialförvaltningen lagrar. 

Tvingande isoformism kan vara både ett formellt och informellt krav från andra som en 
organisation är beroende utav. Exempelvis kan lagar påverka hur beteenden och 
ordningen i en organisation (DiMaggio & Powell, 1991b). GDPR är ett exempel på detta, 
som innebär en mer rättssäker hantering av personuppgifter. I relation till digitalisering 
tolkar vi GDPR som ett tvång att följa, främst när personuppgifter samlas in och 
bearbetas. Däremot om välfärdstekniken inte är direkt uppkopplad till 
socialförvaltningens system, därmed behöver inte GDPR följas i strikt bemärkelse. Det 
finns vissa risker att använda sig av digitala verktyg och system som har information om 
klienten, vilket gör att socialförvaltningen behöver förhålla sig till GDPR. Det gäller 
primärt dokumentation på fältet, vilket vi tolkar som en utmaning kring digitalisering i ett 
sådant syfte. Det juridiska kan delvis hänföras till det Svensson och Larsson (2017, 2018) 
beskriver om juridisk otydlighet och att definitioner inte ännu kristalliserats. Däremot 
hänvisar de till offentlighet- och sekretesslagen. Vi menar att detta kan relateras till 
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GDPR. Hur GDPR påverkar digitalisering är därför något som behöver undersökas när 
processen inleds. Detsamma gäller andra juridiska ramverk som socialförvaltningen 
måste följa, exempelvis offentlighet- och sekretesslagen. 

En annan aspekt intervjupersonerna berör är kryptering. Reamer (2013) menar att det 
sociala arbetet behöver mer avancerad krypteringsteknik som säkerställer att information 
inte hamnar hos fel person. Detta är något som redan existerar inom 
dokumentationssystemen som finns. Vi menar däremot att kryptering är en viktig aspekt 
att beakta i införandet av nya system. Samtycket och transparensen tolkar vi som det 
Reamer (2013) beskriver om etiska misstag, där det är ett resultat av underlåtenhet eller 
försummelse. I detta fallet poängteras samtycket och transparensen som viktiga, vilket vi 
tolkar som en medvetenhet kring att inte ägna sig åt oetiska förfaranden när teknik 
används. Enligt vad Reamer (2013) beskriver om etiska beslut, kan en behovsanalys 
innebära en etisk komplikation. Det framgår dock att det handlar om att se över om 
klienten kan använda välfärdsteknik och om behoven kan tillgodoses av det. Således 
innebär en analys inte några etiska komplikationer. Det är ändå sannolikt att samtycke 
behöver lämnas, och om klienten inte kan det, ligger det säkerligen på någon annan. 

6.2 Bemötandet av förväntningar från digitaliseringens intressenter 
Följande centrala mönster har urskilts i relation till digitaliseringens intressenter. Politiker 
behöver se vinsten i digitalisering för att det ska vara genomförbart. Det behöver finnas 
en samsyn kring digitalisering på alla nivåer inom socialförvaltningen. Digitalisering kan 
bidra till självständighet och trygghet genom att klientens behov bemöts med teknik. 
Detta kan relateras till deras intresse, kunskap, funktionsnedsättning och ålder. 

6.2.1 Samsyn mellan politiker och socialförvaltningen 
Politiker lyfts av flera intervjupersoner som centrala intressenter till digitalisering. Det är 
politikerna som styr socialtjänstens verksamheter, genom policy och fördelning av skatt. 
EC1 menar att politiker behöver se vinsten med digitalisering för att det ska vara 
genomförbart, för att “[---] ingen politiker vill ju göra något för att de ska förlora sina 
röster. Alltså det är ju det hela tiden. Det är ju ett spel om man säger så.” På så vis är det 
nödvändigt med en samsyn mellan politiker och socialförvaltningen kring syftet med 
digitalisering. Enligt DE2 handlar det om att ta rätt beslut för politikerna, och att det tar 
lång tid. För att kunna uppnå en legitimitet mot politiker krävs det att socialförvaltningen 
bemöter deras förväntningar i relation till hur skatten används, hur implementeringen av 
beslut utförs och vilka vinstintressen politikerna har (Meyer & Rowan, 1991). Det kan bli 
problematiskt att implementera politikers beslut och policys i socialförvaltningen om det 
inte finns rätt förutsättningar. Får inte socialförvaltningen skattemedel, blir digitalisering 
svårt samt att möta politikernas förväntningar. Samtidigt tolkar vi det som att politikerna 
måste övertygas om att digitalisering är något som skattepengarna ska användas till för att 
socialförvaltningen ska bli legitim. Detta kan tolkas genom begreppet tvingande 
isoformism, där det ställs formella och informella krav genom policy. Tvingande 
isoformism indikerar även att besluten som tas sällan är flexibla (DiMaggio & Powell, 
1991b). Vi menar att utmaningen för socialförvaltningen är digitalisering som förhåller 
sig till politiska krav, eftersom sådana krav inte ger utrymme till organisatorisk flexibilitet.  
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6.2.2 Samsyn inom socialförvaltningen 
Då utvecklingen går framåt i samhället, behöver även socialförvaltningen acklimatisera 
sig till förändringarna. Digitaliseringen är en del av den utvecklingen. EC3 uttrycker att 
“[...] det vore ju konstigt om inte våra socialförvaltningar och våra insatser följde med i 
det spåret.” Det blir även en fråga kring varför de ska arbeta med klienterna på andra vis 
än hur arbetet mot resten av samhällets medborgare ser ut. I socialförvaltningen finns det 
en utvecklingsenhet som primärt arbetar med frågor kring digitalisering av 
verksamheterna. Det är dels experter inom verksamhetsutveckling och teknikinriktade 
experter som arbetar på utvecklingsenheten. DE2 uttrycker det på följande vis: 

[...] man har ju jobbat ett tag med att ha en enhet som är 
utvecklingsenheten som jobbar mycket med dessa frågor, och 
framförallt har ett stort fokus på digitaliseringen, och det är ju ett antal 
folk som är både tekniskt och pedagogiskt kunniga som kan sjösätta 
detta [---] 

Det är utvecklingsenhetens uppgift att initiera digitalisering i verksamheterna, där det 
finns en tillräcklig kompetens för att det ska bli verklighet. EC2 menar att finansieringen 
av digitalisering är något som hamnar högre upp i hierarkin. Enligt EC2 åligger det dess 
överordnade att kunna besluta om hur mycket pengar som kan avsättas för digitalisering. 
Socialförvaltningen är i besparingstider för tillfället, vilket gör att det blir en central 
förvaltningsfråga hur och om investering i digitalisering är något som ska ske. EC1 
menar att det bör finnas en samsyn mellan chefer och medarbetare i digitalisering, både 
mellan enhetschefer och boendestödjare men också högre upp i hierarkin. 

Legitimitet uppkommer genom att organisationen bemöter intressenters förväntningar 
(Meyer & Rowan, 1991). I det fallet menar vi att intressenterna är yrkesgrupperna inom 
socialförvaltningen som har ett intresse i digitalisering. Intervjupersonerna menar att 
synen på digitalisering kan skilja sig mellan chefer och medarbetare. Detsamma gäller för 
utvecklingsenheten, där det finns en förväntning på att digitalisering ska bli verklighet. Vi 
tolkar det som att legitimiteten kräver en samsyn mellan dessa tre parter kring vilka 
förväntningar som finns för digitalisering. Dessa yrkesgrupper har olika 
verksamhetsperspektiv. Därför kan föreställningarna om vad som är fördelaktigt att 
implementera variera. DiMaggio och Powell (1991a) menar att samsyn i implicit 
förståelse kan vara en kraft i organisationer. Vi menar att en samysyn behövs mellan 
socialförvaltningens enheter. Den kan baseras på tyst förståelse av hur digitalisering kan 
ske. Ramsten et al (2017) menar att det kan finnas olika föreställningar i organisationen 
och hos de anställda gällande var ansvaret ligger för kunskapsutvecklingen i digitalisering. 
Vi tolkar det som en brist på samsyn mellan organisationens högre hierarki, chefer och 
anställda, det är därför viktigt att det finns en förståelse mellan de olika delarna. 
Framförallt behöver den tysta förståelsen synliggöras så att en samsyn kan skapas. 

6.2.3 Klienternas intresse i digitalisering 
Några intervjupersoner menar att behoven som tillgodoses för människor med 
funktionsnedsättningar genom boendestöd varierar mellan ärenden. Vissa har ett så 
omfattande behov att det inte hade varit möjligt att använda sig av välfärdsteknik i 
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boendestödet. Samtidigt kan andra klienter använda sig av det för att tillgodose behoven 
de har. BT1 menar att det ligger på vad klienten känner, där vissa säkert har behov av 
fysiska möten samtidigt som andra känner att ju snabbare de klarar sig själva desto bättre. 
EC1 menar att många yngre klienter har vuxit upp med smartphones, vilket gör att det 
blir enklare för dem. Däremot kan det bli svårare för de äldre klienterna, som inte har 
lika mycket teknikvana. EC4 menar att hur klienten använder sig av välfärdsteknik kan 
påverkas av både intresse och teknisk kunskap. Vidare menar EC4 att det blir 
problematiskt för “[...] de som är misstänksamma och som har svårigheter för de 
tekniska lösningarna.“ EC2 menar att klientens diagnos har en betydelse för om det går 
att använda sig av välfärdsteknik i boendestödet. Möjligheten till användandet kan vara 
en åldersfråga för klienten, där BT2 uttrycker att det inte alla som kanske har intresset för 
det. BT1 menar däremot att användandet av välfärdsteknik blir enklare för dennes 
klienter, då de är relativt unga och inte har rädsla att börja använda sig av det.För klienten 
fokuseras det på självständighet och trygghet, där den sistnämnda lyfts som det centrala. 
DE2 menar “[---] att våra klienter kan bli mer självständiga med hjälp av teknik. Men vi 
kommer ändå tillbaka till tryggheten för det är en förutsättning för att bli självständig, för 
man är trygg med det man håller på med liksom.” I dagsläget är NPF en växande och 
relativt stor målgrupp. EC4 menar att det är en grupp som är positivt inställda till nya 
tekniska lösningar och vill använda sig av det. Digitalisering kan både locka en ny 
målgrupp och göra det enklare att nå ut till de befintliga målgrupperna.  

Som poängterats tidigare uppkommer legitimiteten genom att uppfylla intressenternas 
förväntningar (Meyer & Rowan, 1991). I detta fallet menar intervjupersonerna att 
klienternas intresse främst är att erhålla självständighet och trygghet. I relation till 
digitalisering menar vi att socialförvaltningen legitimeras om det leder till faktorer som 
självständighet och trygghet. Klienter kan ha varierande omsorgsbehov vilket vi tolkar 
som att förväntningarna också varierar mellan varje individ. Granholm (2016) poängterar 
att klienternas kunskap gällande IKT behöver beaktas, då det kan leda till etiska 
konsekvenser som ojämlik tillgång till socialtjänsten eller digital delaktighet. Eftersom 
klienter har en varierande omfattning av omsorgs- eller stödbehov, menar vi att det 
varierar mellan klienter i vilken grad välfärdsteknik kan användas. Vi menar att det även 
kan bero på aspekter som klientens intresse, kunskap, funktionsnedsättning och ålder. 
Därför bör det beaktas vilka konsekvenser som kan uppstå när digitalisering sker olika 
mellan klienter. Enligt Svensson och Larsson (2018) medför digitalisering en möjlighet 
till minskad institutionalisering och stigmatisering i det sociala arbetets fält. Parallellt som 
socialförvaltningen beaktar etiska konsekvenser behöver den också beakta värdet i att 
minska stigmatisering och institutionalisering. Om sådana karaktärsdrag blir mindre 
framträdande kan det innebära att digitalisering av boendestödet uppfattas som legitimt 
av klienten. 

6.3 Kunskap om tekniken 
Följande centrala mönster har urskilts i relation till kunskap. Det behövs mer kunskap för 
boendestödjaren så att den kan informera och stödja klienten i användandet. Det behövs 
mer kompetenshöjande aktiviteter för boendestödjare gällande teknik. Det kan 
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förekomma negativa attityder när medarbetare ska lära sig nya saker, för att de 
traditionella arbetssätten är det som föredras. 

6.3.1 Kunskapen för boendestödjaren 
För att digitalisering ska bli verklighet krävs det en kunskap om tekniken. 
Intervjupersonerna menar att det behövs vissa kunskapshöjande aktiviteter och i 
dagsläget finns det en kompetensutvecklingsplan på socialförvaltningen. Det finns en 
varierad inställning till detta bland intervjupersonerna, där många menar att det kanske 
behövs olika utbildningsinsatser, framförallt när verksamheten implementerar nya 
system. Däremot finns det redan en stabil grund till att använda IKT, som främst beror 
på att många redan använder det i sitt arbete och vardag. EC3 menar att det kan finnas 
en problematik i att arbetsterapeuter förskriver olika typer av välfärdsteknik till klienter. 
Det blir kompetensmässigt svårt för boendestödjarna att besitta. En annan svårighet blir 
hur man får ut informationen till klienterna om vilken välfärdsteknik som finns och hur 
användningen ser ut. EC3 uttrycker det på följande vis: 

[---] den informationen måste komma någonstans ifrån. Där 
boendestödjarna kan vara en del av det. Då i sin tur så måste ju vi få ut 
informationen till våra boendestödjare och det är ju inte [....] 
boendestödjarnas spetskompetens vad det finns för välfärdsteknik [---] 
Men det är just den svårigheten att vi behöver få ut kunskapen i våra 
egna led för att boendestödjarna ska kunna motivera och informera 
våra klienter om att man kan få hjälp via arbetsterapeut. 

Vidare beskriver EC3 att det faller på boendestödjaren att ge stöd till klienten så att de 
kan använda välfärdstekniken. Om de inte kan göra det, finns det en risk att 
välfärdstekniken inte fyller sin funktion eller att den inte används alls. BT2 uttrycker att 
det kan vara positivt att boendestödjare får mer kunskap för att kunna ta med det till 
klienten, för att många inte ens vet att det går att få förskrivet. Det tar också tar tid att 
lära sig använda digitala verktyg för vissa medarbetare. Det behöver av den anledningen 
vara enkelt utformade verktyg som inte komplicerar det för medarbetarna. Kunskap 
poängteras som viktig utifrån intervjupersonernas svar, och det kan bli svårt att höja 
detta för medarbetarna kring olika tekniska lösningar. BT1 menar beskriver följande från 
erfarenheter: 

[---] Men sen har jag ju jobbat innan i andra grupper och så som det 
gärna finns lite rädsla för att lära sig nytt. Då backar dem gärna. Och så 
frågar de någon annan om de kan och så. Kanske inte det är det här de 
vill lära sig på det sättet. Utan jag tror det att handlar om rädsla. Det är 
liksom "Tänk om jag gör fel" [...] 

BT3 menar att det i vissa fall även kan förekomma en negativitet kring användandet av 
ny teknik för att det traditionella sättet är det som föredras. Det krävs ett intresse och en 
förmåga att lära sig att använda tekniken och finns inte det, blir det svårt att lära sig 
något. EC4 menar att det då kan gå ut över klienten, om den är intresserad av använda 
sig mer av teknik och boendestödjaren inte är det.  
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För att underlätta utvecklingen av kunskap föreslog några intervjupersoner olika 
alternativ, där ett är att ha en specialfunktion för digitalisering. EC1 förklarade att det 
fanns de som var specialiserade på målgruppen NPF tidigare, men att inte längre är så, 
och att det har blivit oordnat. Intervjupersonen menar att sådana funktioner hade haft 
nytta för digitalisering i verksamheterna. Ett annat alternativ är att samverka med 
undersköterskeutbildningarna. Flera intervjupersoner uttryckte det som något positivt 
om undersköterskor fick lära sig om antingen digitalisering eller olika digitala verktyg i 
den generella utbildningen. Det kan skapa en stabil grund som enkelt visar hur arbetet 
med digitala verktyg i framtida yrken kan ta form. Samtidigt handlar det inte enbart om 
att anställa färdigutbildade, utan det behövs utbildningsinsatser för den befintliga 
yrkesgruppen. EC3 menar att de kan ha ett parallellt spår där de utbildar och skapar 
förutsättningar för att boendestödjare ska bli vana att använda verktygen. 

Gräsrotsbyråkrater har en stor handlingsfrihet, vilket innebär att den i arbetet med 
klienter kan påverka insatsens praktik och struktur. De erfar oftast liknande 
förutsättningar, vilket kan vara resursbrist i arbetet som ska genomföras (Lipsky, 2010; 
Johansson, 2007). Att boendestödjaren behöver mer kunskap om teknik i sitt arbete 
tolkar vi som en resursbrist. När boendestödjaren ska vara en del av informationskedjan 
kan en kunskapsbrist innebära att de inte kan utnyttja sin handlingsfrihet fullt ut. 
Ramsten et al (2017) menar att kunskapsluckan som råder om teknik inom det sociala 
arbetet kan vara en konsekvens av att få kommuner erbjuder utbildningsmöjligheter till 
sina anställda. Avsaknaden av specialfunktionen menar vi kan bero på bristen av 
utbildning inom ämnet. Den bakomliggande faktorn kan därmed vara att det finns en 
förväntan att boendestödjaren tar sitt eget ansvar i att utbilda sig kring teknik. Det kan 
också bero på att det finns en föreställning om att boendestödjaren redan tagit del av 
kunskapen som krävs för att utföra det praktiska arbetet från tidigare utbildningar. 
Samtidigt som boendestödjarna utgår ifrån den nödvändiga kunskapen för det praktiska 
arbetet, bör det även vara organisationens ansvar att tillförse med mer utbildning. Vår 
tolkning är att oavsett bakomliggande faktor, finns det en avsaknad av kunskap inom 
verksamheterna. Problematiken blir att det praktiska arbetet med digital teknologi 
medför ett ansvar att utförandet baseras på adekvat litteratur och forskning (Reamer, 
2013). Vi menar att kunskap är viktigt i detta. Taylor (2017) beskriver att digital 
kompetens är en del av människors vardag, vilket är en möjlighet att använda sig av. 
Däremot när det finns det en stor variation av välfärdsteknik krävs det en bredare 
kunskap. Vi menar att det då blir svårt att tillvarata den befintliga kunskapen, precis som 
Taylor (2017) poängterar. Implementering av beslut, som tas på högre nivåer i 
organisationer, kan påverkas av gräsrotsbyråkraten genom olika oppositionsstrategier 
(Lipsky, 2010). Att uppvisa en negativ attityd gentemot användandet av teknik i arbetet 
betraktar vi som en form av oppositionsstrategi. Eftersom det traditionella arbetssättet 
förändras, kan det innebära att ett försök till att vidhålla arbetssätten genom att uppvisa 
en negativ attityd. Det kan även leda till det Hill och Hupe (2014) menar, att 
gräsrotsbyråkraten bortser från klientens behov eller skapar stereotyper om den. 
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6.4 Att implementera tekniken 
Följande mönster har urskilts i relation till implementering. Besluten kring 
implementering sker centralt på socialförvaltningen och inte av enhetschefer. 
Medarbetarna behöver oftast överkomma pucklar eller trösklar i relation till förändringar. 
För medarbetarna innebär digitalisering effektivisering av administrativa- och 
basuppgifter, vilket kan bidra till mer relationsskapande i insatsen. Mer kunskap om 
klienten kan behövas, vilket kan leda till ökad kvalitet i boendestödet. Det förskrivs 
många olika typer av välfärdstekniker av arbetsterapeuter till klienter. Ett digitalt 
boendestöd kan ha en avskräckande effekt för klienter i ansökningsprocessen. 
Digitalisering behöver leda till självständighet och delaktighet för klienten. Boendestödet 
kommer stå inför en utmaning i framtiden då färre söker sig till yrket. Teknik kan då 
komplettera en eventuell personalbrist.  

6.4.1 Implementering av system för verksamheterna 
Digitalisering för boendestödsverksamheterna tar primärt form genom införandet av nya 
system och digitala verktyg som exempelvis berör planering, ärende- eller 
medicinhantering. Implementeringen av teknik i boendestödet kan initialt innebära en 
kostnad för verksamheten gällande inköp av hårdvara. Det bör dock betraktas som en 
investering med en relativt kortsiktig utdelning i effektivitet.EC1 menar att införandet av 
digitala verktyg innebär en förenkling av arbetssätten och exemplifierar det med tidigare 
implementering av ett verktyg för medicinhantering. Verktyget har som funktion att 
personalen signerar för utdelning av medicin genom en surfplatta istället för papper. 
Medarbetarna har givit en positiv respons eftersom arbetsmomentet har blivit smidigare. 
Vidare förklarar respondenten att digitalisering kan bidra till en bättre resursfördelning i 
personalstyrkan och på så vis skapa ett mer effektivt arbete. Då genom digitala verktyg, 
få information tidigt om avbokningar i boendestödet. Därefter kan tillgänglig personal 
fördelas till områden där det finns ett behov. EC1 menar att personalen samtidigt slipper 
köra ut till klienten och på så vis blir det mer kostnadseffektivt för verksamheten. EC2 
beskriver detta på följande vis:  

[...] Alltså kostnadseffektivt utifrån logistiken. Att vi inte behöver åka ut 
dit. Jag menar hade vi kunnat införa det till en hög grad [...] så hade vi 
kunnat ta bort hälften av våra bilar. Det är både miljövänligt och det är 
mindre kostnad för verksamheterna Men som sagt alltså när det 
kommer till arbetstiden blir det densamma. Det spelar ingen roll om 
man sitter på kontoret eller om man är på plats hos klienten.  

Alltså påverkar detta inte arbetstiden i någon högre utsträckning. Några intervjupersoner 
beskriver att på senare tid har verksamheterna satsat på att införa olika system för att 
effektivisera de områden som nämndes inledningsvis. Det är dock inget som 
enhetscheferna nödvändigtvis beslutade att implementera. När ett beslut tas i 
förvaltningen gällande att köpa in tekniken, sker det oftast genom upphandling. Det 
kommer innebära en kostnad för socialförvaltningen i sin helhet, inte specifikt för 
verksamheterna. Kostnaden kan i början bli hög, men det är något som några 
intervjupersoner menar jämnar ut sig efter en tid.  
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Enhetscheferna i verksamheterna har fullt upp med att hålla takten med resten av 
socialförvaltningen. Implementering innebär oftast om att se över vad som kan utvecklas 
och vilka problem som förekommer i verksamheten. Sedan åligger det 
utvecklingsenhetens verksamhetsutvecklare och andra IKT-specialister att undersöka vad 
som kan genomföras. Förvaltningens jurister ser samtidigt över om det är rättssäkert att 
använda det. DE2 styrker det med att det centrala är ett stort behov, där de sedan 
försöker se om tekniken har de förväntade effekterna. När det kommer till förändringar 
på förvaltningen så menar EC2 att “[...] om det införs på förvaltningen generellt så 
brukar jag framföra det till grupperna att det här är en förändring som vi måste 
genomföra. Då är det inget snack om saken.” Vidare menar EC2 att det är en modern tid 
de lever i och att verksamheterna av den anledningen är vana vid förändringar.  

Johansson (2006) menar att förändringar kan drivas av effektivitet, däremot ju fler som 
inför liknande förändringar blir legitimitet drivande. Även om digitalisering av 
verksamheterna kan bidra till kostnadseffektivitet eller ett effektivare arbetssätt, menar vi 
att legitimiteten ökar parallellt med detta. Vår tolkning är att det är sannolikt att liknande 
förändringar har implementerats i andra socialförvaltningar, vilket kan betyda en form av 
mimetisk isoformism (DiMaggio & Powell, 1991b). Förvaltningen kan exempelvis 
undersöka hur andra förvaltningar använder vissa system och efterlikna dem. Det kan 
speciellt gälla medicin- eller ärendehantering. Vi menar även att när förvaltningen 
beslutar centralt om implementering av digitala verktyg och system kan det innebära ett 
sätt att kontrollera hur arbetet utförs.  

6.4.2 Implementering av digitala verktyg och system för medarbetarna 
Tre av intervjupersonerna beskriver trösklar eller pucklar i relation till digitalisering för 
medarbetarna. EC1 menar att enhetschefer behöver motivera och övertyga sina 
medarbetare om vinsten av att implementera system eller digitala verktyg, och det är där 
det stora arbetet ligger. Alla har olika utgångspunkter när det kommer till att använda 
digitala verktyg, där vissa ser det som enkelt och andra inte. Samtidigt måste alla arbeta i 
samma spår, om några arbetar digitalt, behöver resterande också göra det. Det är där en 
svårighet kan ligga då alla har olika förutsättningar och erfarenheter av att arbeta med 
teknik. DE1 beskriver följande: 

[---] Nej men alltså den erfarenhet jag har är att “nu kommer ni och tar 
våra jobb” asså om man börjar med en ny teknisk produkt, så säger de, 
‘jaha nu ska ni skära ner på personalen’. Så måste man över den 
tröskeln och sen måste man få de att använda det, så de ser att det ger 
något. Det måste ge något. [---]  

Generellt har DE1 stött på att medarbetare har varit emot digitalisering till en början. 
Men efter en tid när de ser det positiva resultaten blir de snarare ambassadörer för de 
digitala förändringarna. EC2 menar att alla inte är lika långt fram när det kommer till 
digitalisering, vilket kan skapa en rädsla för att använda sig av verktygen och systemen. I 
det fallet kan det behövas motivation i form av förklaringar till varför förändringen eller 
implementeringen sker, något som kan ta tid. Däremot när en sådan tröskel passeras kan 
det bli enklare att genomföra andra förändringar i framtiden. EC1 menar att det är viktigt 
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att förbereda mycket innan implementeringen sker, för att rädsla kan uppkomma om 
förändringen sker för snabbt. Det kan då vara viktigt att låta medarbetarna bli vana med 
tekniken genom att de får testa den. EC1 uttrycker också att de bör få bli delaktiga i 
digitalisering, att de får yttra sig sina åsikter och sin eventuella oro med det. Gällande 
förändringar menar EC3 att det egentligen inte är svårare att implementera digitala 
verktyg och system som något annat. EC3 beskriver att “[---] alla har ju olika 
förutsättningar och behöver olika mycket stöd och utbildningar. Så att det är ju det man 
behöver göra och det finns ju en plan för det.[---]” EC1 menar däremot att digitalisering 
ibland är svårt för att det är något nytt. Då för att de är vana vid vissa arbetssätt och att 
det finns en stark kultur som ger stöd till det traditionella. För att digitalisering ska ha en 
påverkan på arbetet, måste det vara nyttigt för alla inblandade parter. DE1 förespråkar 
informativa system som finns tillgängliga i personalens telefon i mötet med klienten. 
Syftet är att genom en bredare tillgång till kunskap om klienten öka kvaliteten samt 
förberedelsen för boendestödjaren under insatsen.  

Som poängterats i avsnitt 6.4.1 tas beslut om implementering av digitala verktyg och 
system centralt på socialförvaltningen. Som ett tillägg till det menar vi att det i slutändan 
kommer vara verksamheten och dess medarbetares ansvar att implementera. Enligt Hill 
och Hupe (2014) är det gräsrotsbyråkraten som genomför de målsättningar som beslutas, 
vilket kallas nedifrån och upp implementering. Försöker då förvaltningen kontrollera hur 
boendestödjare arbetar, genom att besluta om införandet av ny teknik kan det leda till 
konsekvenser. Teorin om gräsrotsbyråkrati nämner inte rädsla som en konsekvens av 
hierarkins kontroll genom beslut. Däremot menar vi att så kan vara fallet. Speciellt om 
det finns en rädsla att bli ersatt, att implementeringen innebär merarbete, att det sker 
snabbt eller att man inte fått testa verktygen och systemen. Däremot tolkar vi att det 
varierar beroende på hur verksamheten och medarbetare uppfattar beslutet. Det kan ses i 
hur EC3 inte tror att digitalisering är svårt samtidigt som DE1, EC1 och EC2 definitivt 
ser vissa hinder med det för medarbetarna och verksamheten. Rädslan menar vi kan bero 
på boendestödjarnas olika förutsättningar och erfarenheter kring teknik, vilket troligtvis 
kan problematisera digitalisering. Vi tolkar den starka kulturen som ger stöd för det 
traditionella som en del i detta. Taylor (2017) menar att det sociala arbetet behöver röra 
sig från digitala funktioner som e-post eller dokumentation och arbeta mer avancerat 
digitalt. Rädsla tolkar vi kunna spela en stor roll i hur mer avancerad teknik används av 
boendestödjare. Precis som det är viktigt att arbeta mer digitalt är det viktigt att förstå 
tekniken, vilket kan vara det första steget i digitalisering. Genom att utbilda 
boendestödjaren i hur tekniken fungerar och hur den används, menar vi att det kan 
kurera den rädsla som uppstår. Samtidigt kan det skapa en djupare förståelse, vilket enligt 
Taylor (2017) är något som krävs.  

Gräsrotsbyråkrater har en stor handlingsfrihet, vilket gör att den kan påverka stora delar 
av det praktiska arbetet och insatsen mot klienten (Lipsky, 2010; Johansson, 2007). Stora 
delar kring digitalisering för boendestödjarna menar vi kan härledas till hur det kan skapa 
mer handlingsfrihet i deras arbete. En bredare kunskap om klienten menar vi bidrar till 
handlingsfriheten i boendestödet. Boendestödjaren kan då förhålla sig mer flexibel till 
informationen och kan påverka hur boendestödet utförs löpande. Enligt Granholm 
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(2016) främjar det flerdimensionella sociala arbetet en bredare kunskapsfördelning om 
klienten, vilket leder till en bredare expertis om klienten. För boendestödjaren tolkar vi 
det som att den kan bemöta behoven på ett mer fullvärdigt vis och öka insatsens kvalitet. 

6.4.3 Förskrivning av välfärdsteknik till klienten 
För att digitalisering av boendestödet ska vara värdefullt för klienten bör det fylla 
boendestödsuppdragets syfte att arbeta mot självständighet. Intervjupersonerna menar 
att målgruppen ofta är mer intresserade av teknik än social interaktion. Det mesta av 
välfärdstekniken som klienter med boendestöd kan få är förskrivningsbart av 
arbetsterapeuter på regionen. Boendestödjaren kan då motivera klienten till att kontakta 
arbetsterapeuten för att få ett tekniskt hjälpmedel förskrivet. BT1 menar att involveras 
klienterna i processen genom att söka efter ny teknik samt att få vara en del av 
implementeringen kan det stärka självförtroendet för många. BT3 förklarar en liknande 
effekt och exemplifierar det med dennes arbete med en klient där de tillsammans 
införskaffade mobilt bankid. Några intervjupersoner menar att en förutsättning för att 
klienten ska kunna använda sig av välfärdsteknik är att de vet om att det finns att få 
förskrivet och att de då får lära sig hur det fungerar. EC2 menar “[...] att om vi träffar en 
klient en gång i månaden kanske det inte räcker till att lära klienten. Då kanske man får 
öka på det tills dem har lärt sig hantera det här. [---]” Det innebär fler möten initialt för 
att skapa vana för klienten med tekniken. EC3 menar att det är bra att använda sig av 
förskrivningsbar välfärdsteknik i första hand, då för att det inte innebär någon kostnad 
för klienten. Samtidigt förskriver arbetsterapeuter en variation av välfärdsteknik till 
klienter vilket blir problematiskt när medarbetarna ska stödja klienten i utförandet utan 
att de besitter relevant kunskap. Däremot är arbetsterapeuters förskrivningsramar inget 
som kan påverkas av enhetschefer eller boendestödjare. BT1 gav ett exempel på hur 
boendestödjare ska kunna informera om välfärdsteknik till klienten, tidigare hade det 
varit missuppfattningar kring boendestödet som insats. Därför togs en broschyr fram 
tillsammans med klienten och dess anhöriga med information om vad boendestödet 
innebär. BT1 menar att det kan vara ett alternativ att ta fram en broschyr för exempelvis 
välfärdsteknik och hur klienten kan få det.  

Några intervjupersoner menar att användandet av välfärdsteknik bör främst präglas av en 
frivillighet. BT2 uttrycker att klienter inte alltid har tillgång till mobiltelefoner och andra 
har inte möjligheten till att hantera teknik överlag. Därför behöver det finnas olika 
lösningar för klientens förutsättningar och behov. Däremot menar EC3 att det inte bara 
är applikationer som kan förskrivas av arbetsterapeuter, utan klienten kan få tillgång till 
hela utrustningen med skärmar. Sedan är det en fråga om klientens behov och om det är 
möjligt att använda det i insatsen för klienten. EC3 poängterar att det är sällan samma 
lösning kan användas för alla klienter och därför behöver det finnas flera olika 
tillvägagångssätt. EC2 utgår från ett liknanden perspektiv, där det inte alltid får en positiv 
effekt när boendestödet frigör klienten i syfte att denne ska få en ökad självständighet. 
Däremot förklarar enhetschefen att i vissa fall utvecklas klienterna när boendestödet tar 
avstånd då klienten tar sitt eget ansvar när behovet av trygghet inte är lika omfattande.  

Frivilligheten är, som poängterats, något centralt i användandet för klienten. Det ligger 
nödvändigtvis inte på boendestödjaren eller enhetschefen att implementera och börja 



	

	 33	

använda sig av det i boendestödet. När vi frågade BT1 om den är öppen att använda sig 
av ett digitalt verktyg istället för ett fysiskt möte uttryckte sig BT1 på följande vis: 

Det är inte hos mig tycker jag. Det är ju vad de vill och hur de känner. 
[---] om klienterna föredrar att ta det digitalt så absolut. För då har man 
någonstans att jobba med dem. Istället för att man stänger dörren 
direkt. "Nej vi avslutar dem öppnar inte". Alltså man får vara lite 
tillmötesgående för det är liksom [...] vad deras behov är.  

Det antyder på att beslutet om det ska användas ligger på klienten i slutändan och att 
boendestödjaren behöver vara tillmötesgående och flexibla angående detta. EC3 menar 
att det är viktigt att fortfarande arbeta individcentrerat. Då genom att identifiera och lösa 
problemen som uppstår och undersöka varför klienten inte vill ha tekniska lösningar eller 
kan ha det. Det ska vara den bästa lösningen för individen. Däremot om klientens 
problematik kan lösas med stöd av välfärdsteknik eller exklusivt genom fysiska möten 
varierar. BT3 menar dock att om välfärdsteknik implementeras, måste personal finnas 
tillhanda för att motivera klienterna till att använda dessa. Samtidigt bör det reflekteras 
kring om ett digitalt boendestöd sänder rätt signaler till målgruppen som befinner sig i 
ansökningsprocessen. EC2 menar att detta kan få avskräckande effekt, där boendestödet 
upplevs som otrygg. Flera intervjupersoner menar att målgruppen som söker boendestöd 
är oftast i stort behov av upprepade motiverande samtal, vilket kan bli problematiskt om 
inte välfärdstekniken svarar till behoven som finns.  

Adams (2008) beskriver att empowerment kan hindras av psykologiska och sociala 
hinder, exempelvis individens funktionshinder eller hjälplöshet. Dessa kan övervinnas 
genom olika tillvägagångssätt, där vi främst fokuserar på förvärvande av förmågor och 
bygga självförtroende. Det betyder att klienten kan lära sig att använda teknologi, träffa 
människor individuellt, bidra på något sätt i mötet eller hantera ovissheter (Adams, 
2008). En problematik som uppstår med välfärdstekniken är att förskrivningen av det 
varierar mellan klienter. Risken blir då att klienten omfattas av en ovisshet kring 
välfärdstekniken som används. Det blir även svårare för boendestödjaren att överföra 
makt till klienten att övervinna hinder. Vi menar att åtgärden är bygga upp klientens 
självförtroende genom att den själv får vara delaktig i implementeringen. 
Boendestödjaren behöver då få tillräcklig kunskap att lära ut hur välfärdstekniken kan 
användas. Delaktigheten kan härledas till Adams (2008) förklaring gällande klientens 
sociala och psykologiska hinder. Vi tolkar att delaktigheten i vissa delar av digitalisering 
kan resultera i att klientens självförtroende förstärks. Det kan också göra att den 
medvenhetsgörs om nya förmågor, vilket kan skapa en kapacitet av ansvar och mer 
delaktighet i samhället. Vidare tolkar vi digitalisering av boendestöd som en sådan 
reflexiv process empowerment är enligt Adams (2008). 

Vi hävdar att om ett digitalt boendestöd har en avskräckande effekt för nya klienter, bör 
initiativtagarna reflektera över vilka orsaker som ligger till grund för detta. Det bör göras 
i syfte att förbättra boendestödet och den teknik som används. Det är även viktigt att 
erbjuda fler alternativ gällande hur boendestödet kan utformas för att bemöta samtliga 
klienters behov. Granholm (2016) menar att det flerdimensionellt socialt arbete möjliggör 
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ett arbete med klienten som kan ske online, offline eller kombinerat. Vår tolkning är att 
om klienten erbjuds olika alternativ kring boendetödets utformning, kan det leda till att 
det inte behöver ha en avskräckande effekt. Eito Mateo, Goméz-Poyato och Marcuello 
Servós (2018) poängterar att teknologi kan skapa empowerment, i relation till bland 
annat klientens självständighet. Detta innebär att teknik möjliggör ett personligt och 
integrerat stöd för dem. Vi menar att så kan bli fallet för boendestödet som insats. 

Enligt Lipsky (2010) kan klientens närvaro i gräsrotsbyråkratin anses vara ofrivillig, då 
den inte har något val. Klienten kan vilja ta avstånd från gräsrotsbyråkraten samtidigt 
som den inte kan undvika att möta den. Jämförelsevis kan klienten och boendestödjarens 
relation fortsätta så länge båda parter ser en vinst med det. Lipsky (2010) påpekar att 
målet därför måste värderas över de sociala och monetära kostnader som klientens 
närvaro kan innebära. Det finns en problematik i att det förskrivs ett stort antal 
välfärdstekniker. Vi menar att det krävs en för bred kunskap om olika välfärdstekniker 
för att boendestödjaren ska utföra arbetet med god kvalitet. Svårigheten uppkommer 
främst när klienten är i stort behov av att använda välfärdsteknik parallellt till att den inte 
kan få sina behov tillgodosett på annat vis. Detta kan resultera i att ett digitalt 
boendestöd värderas olika baserat på boendestödjarens kunskap om den förskrivna 
tekniken. Däremot gäller det förmodligen enbart om klientens behov är att använda sig 
av välfärdsteknik. Svensson och Larsson (2018) poängterar att utgångspunkten för 
insatsens praktik bör vara individens behov, i syfte att skapa ett värdeskapande arbete för 
klienten. Detta kan sättas i relation till EC3s utgångspunkt gällande boendestödjarens 
flexibilitet i arbetet med klienten. På samma vis menar Mackrill och Ebsen (2018) att 
kartläggningen ska vara individcentrerad och således utgå från det främsta 
tillvägagångssättet för klienten. Att använda teknik i det fysiska mötet kan i flera fall bidra 
till att det relationsbaserade arbetet med klienten förbättras. Det bör dock beaktas att det 
kan få motsatt effekt om inte klienten är mottaglig för ett arbete med teknik (Mackrill & 
Ebsen, 2018). Vi menar att mer teknik kan bidra till att relationen mellan boendestödjare 
och klienten blir av högre kvalitet. Vidare blir flexibiliteten samt behovsanalysen i 
boendestödjarens uppdrag centralt i mötet med klienten.  

6.4.4 Digitalisering som lösning för framtidens personalbrist 
Tre intervjupersoner lyfter faktumet att allt färre personer söker sig till socialt arbete, 
parallellt till detta ökar även pensionsavgångar inom yrkesgruppen. Detta resulterar i att 
det kommer finnas en brist av personal i kombination till att behovet av 
socialpsykiatriska insatser ökar allt mer. DE1 berättar att: 

[…] men nu kommer vi ju liksom komma in i en ny period där vi inte 
kommer ha tillräckligt mycket människor som kan jobba, alltså 
personer över 80 år växer med 40% och ni som är i arbetsför ålder 
växer med sju %, det går liksom inte ihop. Ska vi ha den hälso och 
sjukvården vi har idag, vi kommer inte kunna ha det. Så vi måste hitta 
på nya sätt att arbeta. Och då måste vi ha tekniken till hjälp tror jag.  

Vidare berättar EC2 att personalbristen kommer vara så omfattande, att det krävs att 
varje person som läser på gymnasiet idag, ska börja med socialt arbete efter studenten. 
DE1 uttrycker vikten av att använda smarta lösningar eftersom bristen på personal inte 
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kommer möjliggöra den vård som idag finns tillgänglig. På samma vis uttrycker DE2 
vikten av implementering av digitala verktyg under relativt kort tid för att bemöta 
behoven som kommer finnas inom snar framtid. Dock betraktas framtiden i detta 
avseende som ljus, då intervjupersonen anser att tekniken som i framtiden utvecklas 
kommer underlätta för personalen och direkt svara till personalbristen. EC2 menar dock 
att en lösning på personalbristen är att bevara den yngre personalen i verksamheterna, då 
de ofta besitter en bredare kunskap om teknik. Samtidigt menar två enhetschefer att 
verksamheterna kommer i framtiden vara mer resurseffektiva och på så vis även 
underlätta chefernas arbete.  

Ska organisationen bemöta behoven utifrån framtidens förutsättningar kombinerat med 
att legitimiteten erhålls, bör den anskaffa sig de resurser de behöver för att överleva. 
Detta eftersom organisationen inte kan legitimeras om inte förväntningarna som 
intressenterna har bemöts (Meyer & Rowan, 1991). Att färre människor söker sig till 
socialt arbete i förhållande till allt fler går i pension tolkar vi som framtida utmaning för 
organisationen. De förändringar som bör göras för att bemöta detta betraktar vi som 
grundat ur ett effektivitetsbehov. Utmaning verkar dock beröra yrkesområdet i stort, 
vilket vi tolkar som att det leder till att förändringarna även blir legitima. Granholm 
(2016) menar att det traditionella mötet med klienten inte ska uteslutas. Snarare kan 
socialarbetaren utgå från flexibilitet där teknik används. För att bemöta de framtida 
utmaningarna kan det vara gynnsamt att utveckla det traditionella mötet mellan 
boendestödjare och klient. Klienternas förutsättningar bör fortfarande vara det centrala i 
kartläggningen av arbetet. Däremot behöver insatsen optimeras genom att utgå från 
kreativare metoder, då behovet kommer öka. Taylor (2017) menar att digitalisering inom 
det sociala arbetet är ofrånkomligt och att socialarbetare kritiskt måste undersöka hur 
tekniken påverkar individen. Då tekniken är avsedd för människor och det är klienterna 
som påverkas, menar vi att en kritisk förståelse av tekniken blir viktig för boendestödet. 

6.5 Digitala verktyg som alternativ eller ersättning för arbetssätten 
Vi har urskilt följande centrala mönster i relation till arbetssätten. Digitala verktyg och 
system kan komplettera det fysiska mötet då klienter i boendestöd oftast har en svårighet 
med sociala relationer. Klientens behov och förutsättningar ska styra hur det fysiska 
mötet kan kompletteras av teknik. Intervjupersonerna menar kan leda till självständighet 
och trygghet för vissa klienter, genom nya tillvägagångssätt bredvid det fysiska mötet. 
Videosamtal kan effektivisera olika möten, som gör det enklare att organisera 
yrkesgrupperna som har med klienten att göra. Hur tekniken kan ersätta eller komplettera 
boendestödet beror på vad insatsen och behoven är. Däremot behöver det finnas 
arbetskraft på plats om tekniken brister. Då målet är att boendestödet ska leda till 
självständighet kan tekniken skapa en trygghet efter det att boendestödet avslutats. 

6.5.1 Digitala verktyg som ett alternativ till det fysiska mötet 
Det genomsyrar en konsensus mellan ett flertal intervjupersoner, att målgruppen som 
boendestödet omfattar ofta har en svårighet med sociala relationer och det fysiska mötet. 
Detta utgör många gånger en svårighet i insatsen då den inte alltid sker utifrån klientens 
förutsättningar, vilja eller trygghet. BT1 menar att det framträder genom avbokningar av 
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boendestödet eller att boendestödjaren under en period inte blir insläppt i klientens hem. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara klienter som inte klarar av den sociala aspekten av 
mötet, utan även personer som inte är i behov av fysiska insatser. EC4 exemplifierar med 
hur skype kan användas istället för fysiska möten för att nå ut till klienter som avbokar 
sina boendestöd. EC2 menar att flera insatser idag består endast av telefonsamtal som 
syftar till att påminna klienten om exempelvis, städning, specifika möten eller intag av 
medicin. Samtidigt berättar två boendestödjare att hänsyn måste tas till klientens 
trovärdighet av de uppgifter som ska utföras. Införandet av digitala verktyg i mötet 
innebär även en ökad frånvaro av personal som kan innebära att utförandet av insatsen 
inte blir av samma kvalitet eller gjord överhuvudtaget.  

Digitala verktyg kan däremot ha en funktion i att erbjuda ett alternativ till det fysiska 
mötet. Detta för att bemöta behovet hos den målgrupp som inte är trygga i den social 
kontakten men även för att öka självständigheten hos klienter som inte är i behov av 
mötet. EC2 menar att utgångspunkten bör vara utifrån individens behov och i dennes 
intresse. Målgruppens funktionsnedsättning är många gånger unik och bör bemötas 
utifrån varje enskilds förmåga, för att precisera insatsen mot deras behov. EC2 uttrycker 
det på följande vis: 

[---] Det räcker med klienten vill ha ett samtal med en personal. Så det 
är bra sätt att kunna se att man ser varandra.[---] Men sen den delen är 
också väldigt individuell. Räcker det för alla klienter räcker det med att 
man ser ansiktet på någon eller vill man ha någon fysiskt framför sig? 

Vidare menar EC2 att boendestödet bör fokusera på flexibilitet, genom att arbeta i faser 
där en kombination av digitalt boendestöd och fysiska möten tar form. EC3 beskriver 
dock att många relationer ofta är ett störningsmoment för klienten. Att inte vara 
beroende av en boendestödjare genom att använda rätt hjälpmedel kan många gånger 
uppfattas som positivt för klienten. Detta poängteras av EC2 dock som högst 
individuellt och bör bemötas därefter, det är därför av vikt för boendestödjaren att 
undersöka vad som ska tillgodoses av boendestödjaren och insatsen. BT1 exemplifierar 
när digitala verktyg kan användas på följande vis: 

[...] Ett uppstartsmöte består ju av att antingen så kommer vi hem till 
klienten i klientens bostad. Eller så kommer klienten till en annan 
avtalad plats. Det kan vara här det kan vara hos handläggaren. Men i 
vissa fall kan det vara motigt. Så att man kan ta det via skype 
exempelvis. 

Två andra intervjupersoner styrker att digitala verktyg kan användas i SIP möten eller 
uppstartsmöten. Då för att det ofta är en svårighet att organisera flera olika yrkesgrupper 
och klienten att infinna sig på samma plats. Att använda videosamtal kan då bidra till en 
effektivitet men även en trygghet för klienten.  

Empowerment är ett tillvägagångssätt för socialarbetaren och klienten att frigöra dess 
resurser och hur den kan hjälpa sig själv. Empowerment är alltså målet för klienten och 
resultatet av det sociala arbetet (Adams, 2008). Aspekter som är framträdande i relation 
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till det fysiska mötet är självständighet och trygghet, vilket lyfts som mer centrala än 
andra. Det kan tolkas som att fler digitala verktyg i boendestödet kan bidra till mer 
självständighet för klienter som inte är trygga i sociala relationer. Vi menar att koncept 
som självständighet och trygghet varierar mellan klienter. Vissa känner trygghet i att inte 
behöva ta del av en social relation samtidigt som andra har ett socialt behov för att kunna 
bli självständiga.  

Empowerment är även en reflexiv process i det sociala arbetet, där kapacitetsbyggande är 
centralt. Det innebär att socialarbetaren kan bidra till att klienten utvecklar och blir 
medveten om nya förmågor vilket leder till dess empowerment. Detta kan ske genom 
uppställning av ett flertal mål som omformuleras under tidens gång (Adams, 2008). EC2 
poängterar att klienternas funktionsnedsättningar är unika och att de bör bemötas enskilt 
utifrån deras förmågor för att insatsen ska kunna inriktas mot behoven. Vi menar att 
klientens kapacitet kan byggas upp genom att den får stöd till att utveckla och skapa 
förutsättningar att använda sig av välfärdsteknik. Således kan tillvägagångssättet ta form 
genom att sätta upp mål, eller som EC2 menar att arbeta i faser, där både fysiska möten, 
digitala verktyg och välfärdsteknik används. Vi betraktar det som en reflexiv process där 
arbetet förändras under tidens gång och att förhållningssätten är flexibla till hur arbetet 
utformas. Det betyder att ett digitalt boendestöd inte blir det enda tillvägagångssättet, 
utan möjligheten finns att välja mellan fysiska och digitala möten utefter behov. 

Vår tolkning är att fysiska möten ibland kan uppfattas som en svårighet för målgruppen. 
När det inte finns några alternativ till det fysiska mötet kan klienten välja att istället 
avboka eller att inte öppna dörren för boendestödjaren. På liknande vis menar Svensson 
och Larsson (2018) att det fysiska mötet många gånger kan upplevas som ett hinder för 
yngre klienter. Digitalisering kan då medföra en möjlighet som erbjuder fler 
tillvägagångssätt än det fysiska mötet. Detta tolkar vi i relation till att att klientens närvaro 
i grätsbyåkratin är ofrivillig. Samtidigt som möjligheten till att avsluta relationen med 
gräsrotsbyråkraten finns, kan inte en relation med den undvikas (Lipsky, 2010). Parallellt 
till att möjligheten att avboka insatsen finns, har klienten inga andra alternativ än att söka 
sig till socialförvaltningen för att dennes behov ska kunna bli tillgodosedda. Klienten har 
visserligen makten att avsluta boendestödet, men behovet blir ändå inte tillgodosett om 
insatsen inte blir av. Därför menar vi att det finns en möjlighet att erbjuda digitala 
alternativ för att bemöta klienten utifrån deras vilja i insatsen. Digitalisering kan göra att 
klienten övergår från en passiv mottagare till en aktiv deltagare, vilket kan skapa en jämlik 
maktbalans i relationen (Svensson & Larsson, 2018). Vi hävdar att när förutsättningar 
skapas för klientens aktiva deltagande i insatsen och andra viktiga möten, kan det öppna 
upp för fler tillvägagångssätt än det fysiska mötet. Det kan möjligtvis resultera i trygghet 
för klienten, men även jämna ut maktförhållandet som i SIP möten eller uppstartsmöten. 
Således tolkar vi det som en möjlighet att implementera mer teknik i boendestödet då det 
kan påverka relativt mycket, framförallt i mötet med klienten. 
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6.5.2 Digitala verktyg som ersättning för boendestödjaren 
Digitala verktyg i boendestödet kan användas för att effektivisera arbetssätten men även 
för att erbjuda klienten fler alternativ i insatsen, i syfte att bemöta de behoven som finns. 
Boendestödet är brett och kan innefatta många olika insatser, och behovet av fysisk 
närvaro är relativt till klienten och dess förutsättningar. Det går därmed inte att helt 
ersätta boendestödet med teknik, utan det baseras på klienten samt vilka insatser som står 
i ärendet. EC3 förklarar ” [...] att vi behöver ju inte ha folk som är ute och diskar hemma 
hos människor. För det finns ju diskmaskin”. På så vis ska de digitala verktyg som kan 
ersätta personalresurser också göra det, dock i hänsyn till klientens behov. 
Boendestödjarens uppgift är att arbeta mot klientens självständighet, där BT1 menar att 
när uppdraget är utfört, kan teknik ersätta personalen. Detta i syfte att klienten kan få 
uppleva någon form av trygghet efter boendestödet är avslutat. EC2 betonar vikten av att 
det finns närvarande personal, detta då teknik inte alltid är tillförlitliga, ”[---] vi måste ha 
arbetskraft på plats också. Dels för att [...] tekniken går inte att lita på till 100%. Funkar 
inte den, vad vi gör då?” EC1 styrker det med att systemen inte blir bättre än människan 
som sitter bakom skärmen och använder det. 

Empowerment kan vara en stor del i hur teknik kan komplettera eller ersätta arbetssätten 
i insatsen. Adams (2008) menar att empowerment handlar om frigörande av resurser och 
att individen kan hjälpa sig själv. Desto mer teknik som används menar vi leder till att 
klienten blir mer självständig, utifrån förutsättningen att klienten får stöd till att lära sig 
använda det. Precis som BT1 menar kan tekniken ersätta boendestödjarens syfte efter 
insatsen avslutats. Däremot tolkar vi att det bara kan ske om tekniken kompletterar den 
funktion boendestödjaren hade. Vi menar att tekniken inte kan ersätta boendestödjarens 
under insatsens gång för att tekniken inte är fullt pålitlig, där kan det enbart komplettera 
insatsen så att boendestödjaren arbete blir mer flexibelt. Det kan i vissa fall innebära att 
klienten inte blir lika beroende av boendestödjaren under insatsens gång. Granholm 
(2016) definierar fyra tillvägagångssätt för socialarbetarens arbete i med klienten, där 
flexibilitet är centralt. Vi menar att boendestödjaren, efter en noggrann kartläggning och 
behovsanalys, kan erbjuda en flexibilitet i arbetet. Genom en behovsanalys kan 
boendestödjaren precisera vilket tillvägagångssätt som är aktuellt utifrån klientens 
förutsättningar och ändra detta i takt med att de förändras. På så vis kan klienten 
erbjudas bästa möjliga metod. Detta kan sättas i relation till vad EC3 syftar till, där 
tekniken inte behöver ersätta personalen för att vara effektiv. Snarare bör 
utgångspunkten vara att utifrån kunskap om klienterna använda rätt metod för att 
bemöta deras behov på bästa sätt. Däremot förutsätter det att klienten vill att 
boendestödet ska vara utformat på det viset, vilket Granholm (2016) poängterar som 
något viktigt.  
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7 Diskussion  
I detta avsnitt sker en övergripande diskussion kring resultatet. Vidare lyfter vi de 
viktigaste resultaten och besvarar vårt syfte samt frågeställningar. Sedan diskuteras 
slutsatsernas bidrag till det sociala arbetet. Avslutningsvis ges förslag på framtida 
forskning. Samtliga delar diskuteras under egna rubriker. 

7.1 Resultatdiskussion 
Digitalisering är ett komplext fenomen som vid första anblick skapar intrycket om att det 
måste ske för det sociala arbetet, där vi räknar boendestöd som en del. Det är ett 
genomgående tema i studien att vi försökt kritiskt undersöka digitalisering genom att 
fokusera både på möjligheter och svårigheter som det medför. Det var en svår uppgift då 
vi ibland blev teknikoptimistiska i vårt tankesätt. Däremot har vi tonat ner den aspekten 
genom att vara medvetet kritiska till att digitalisering inte enbart innebär positiva inslag. 
Snarare visar resultatet och analysen att det finns en mängd olika faktorer som kan 
påverka hur digitalisering för boendestödet kommer se ut. Exempelvis är 
kunskapsbristen kring digitalisering och teknik i arbetet intressant att belysa i relation till 
mängden teknik som finns och kommer finnas på marknaden. En annan del i detta är att 
det behövs en samsyn mellan parter i socialförvaltningen och politiker, något som 
framgått vara en uppfattning flera intervjupersoner delar. Dessa ser vi som två stora 
utmaningar att angripa innan implementering kan ske. Det behöver finnas en etablerad 
kunskapsbas för boendestödjarna så att de kan stödja klienten i sitt användande. 
Samtidigt behöver den tysta förståelsen om digitalisering synliggöras hos boendestödjare, 
chefer och de som utvecklar verksamheterna. En större utmaning ligger i framtiden, där 
färre kommer söka sig till yrket samtidigt som vi menar att behoven av boendestöd ökar. 
Vi förhåller oss mer optimistiska i den aspekten att digitalisering och tekniken kan 
komplettera den eventuella personalbristen. Dock tror vi att andra utmaningar behöver 
angripas i första hand, då den större utmaningen indirekt kan lösas genom digitalisering 
av boendestödet. 

I efterhand hade vissa aspekter kunnat genomföras annorlunda i studien. Många delar av 
forskningsprocessen tog längre vilket innebar att mycket sköts framåt i vår tidsplanering. 
Vi tror att vissa aspekter komplicerade forskningsprocessen då vi tog längre omvägar för 
att försäkra oss om att studien genomfördes på ett korrekt vis. Hade vi haft det i åtanke 
när studien inleddes hade vi kunnat arbeta mer effektivt. I övrigt anser vi att studiens 
syfte och frågeställningar har besvarats, vilket vi på ett konkret redogör i avsnittet nedan.  

7.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka digitalisering av boendestödsverksamheter i 
Halmstad kommun för att skapa en djupgående förståelse för digitaliseringens 
möjligheter och svårigheter för verksamheterna och målgruppen. Vidare är syftet att 
undersöka vilka synsätt de som arbetar med digitalisering och boendestöd har till 
digitalisering av boendestöd.  Ett genomgående tema i studien är hur digitalisering av 
boendestödet kan påverka organisationen, professionen och relationen till klienten. 
Utifrån vår empiri har vi analyserat och tolkat dessa komponenter utifrån olika aspekter 
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av digitalisering. Nedan besvarar vi våra frågeställningar genom att lyfta det viktigaste 
resultatet i studien och drar slutsatser ur det. 

Vår första frågeställning är att undersöka hur intervjupersonerna beskriver möjligheter 
och svårigheter med digitalisering utifrån verksamheterna och målgruppens behov och 
förutsättningar. Den främsta svårigheten som framställs gäller kunskapsluckan som råder 
inom organisationen om tekniken. Detta utgör främst ett problem i mötet med klienten 
där boendestödjarens uppdrag är att strukturera upp samt planera insatsen tillsammans 
med den. Råder det en kunskapslucka i kombination med att teknik introduceras i 
insatsen, kan det orsaka konsekvenser för klienten. Vi syftar främst till att kvaliteten i 
mötet kan försämras. Det kommer även vara boendestödjarens uppgift att informera 
samt utbilda klienten i den teknik som används i insatsen. Besitter inte boendestödjaren 
kunskapen kan det bli problematiskt att skapa delaktighet samt trygghet för klienten. Vi 
menar att om digitalisering sker korrekt genom att bemöta de initiala svårigheter som 
finns. Kan det resultera i möjligheter som tar uttryck i handlingsfrihet, trygghet och 
självständighet. En möjlighet är att arbeta i faser, där arbetet kan ta form i både fysiska 
möten och användandet av teknik. En annan möjlighet är att låta klienten vara delaktig i 
implementeringen, vilket kan bidra till dess självförtroende. Introduktionen av teknik i 
boendestödet kan innebära ett klargörande av de förväntningar som finns mellan 
boendestödjare och klient. På verksamhetsnivå kan möjligheterna framträda genom 
kostnadseffektivitet och ett effektivare arbetssätt. Då genom att komprimera 
boendestödet och hantera avbokningar med hjälp av teknik. Vi menar att det kan 
resultera i en jämnare resursfördelning i verksamheten. Detta menar vi är essentiellt för 
att kunna möta framtidens utmaningar inom boendestödet. Svårigheter som framställs 
baseras på att färre människor söker sig till yrken inom socialt arbete parallellt med att 
pensionsavgångarna ökar. I kombination med detta växer även behovet av insatser i 
socialpsykiatrin. Utmaningen blir att kunna bevara kvaliteten i boendestödet men även 
hantera insatsernas kvantitet med en mindre personalstyrka. Vi menar att digitalisering 
kan erbjuda fler tillvägagångssätt i mötet med klienten och därmed skapa möjligheten att 
hantera framtidens utmaningar. Som Svensson & Larsson (2018) poängterar kan fler 
tillvägagångssätt även möjliggöra kontakt med klienten i ett tidigare skede, vilket kan öka 
resultatet för klienterna. I takt med att verksamheterna genomgår digitalisering är en 
svårighet att förhålla sig till etiska aspekter i boendestödet. För att kunna förhålla sig 
etiskt korrekt bör det finnas det finnas ett samtycke från klienten för att säkerställa 
dennes förståelse kring teknikens natur och syfte. Samtidigt bör organisationen vara 
aktsam med de system och digitala verktyg som samlar in känsliga data, detta för att ha 
ett korrekt förhållningssätt till GDPR.  

Vår andra frågeställning är att undersöka vad intervjupersonerna tror kan underlätta 
respektive försvåra digitalisering av boendestödsinsatser för verksamheten, 
boendestödjarna och målgruppen. Generellt är intervjupersonerna positivt inställda till 
digitalisering av boendestödet. Däremot finns det aspekter som kan underlätta respektive 
försvåra hur det kommer se ut. Synen på detta skiljer sig mellan intervjupersonerna, där 
det finns olika uppfattningar om vad digitalisering innebär för boendestödet. Politiker 
menar vi är drivande i digitaliseringsarbetet, då det är dem som styr verksamheterna 



	

	 41	

genom policy och fördelning av skatt. Om de har en annan syn på digitalisering än chefer 
och medarbetare kan det bli problematiskt att genomföra det. Det behöver även finnas 
en samsyn mellan chefer och medarbetare i socialförvaltningen, då de förstår 
digitalisering olika. Detta tror vi behöver synliggöras för att digitalisering ska vara möjligt. 
En uppfattning är att det inledningsvis kan vara svårt med digitalisering för 
boendestödjarna för att det finns rädslor att bli ersatt eller att använda sig av ny teknik. 
Detta menar vi kan bero på att boendestödjare har olika erfarenheter och förutsättningar. 
Taylor (2017) poängterar vikten av lära sig arbeta mer avancerat digitalt vilket kräver en 
djupgående förståelse. Utbildning kan därför vara essentiellt inledningsvis, för att skapa 
en förståelse för tekniken och på så sätt mildra eventuella rädslor. En uppfattning är att 
ett digitalt boendestöd kan ha en avskräckande effekt för nya klienter. Granholm (2016) 
menar att det är viktigt att beakta klientens kunskap kring IKT, då det kan skapas etiska 
konsekvenser kring användandet (Granholm, 2016). Vi menar att det är viktigt att 
reflektera över varför ett digitalt boendestöd är avskräckande. samtidigt som de digitala 
verktygen och systemen förbättras.  

Vår tredje frågeställning är att undersöka hur intervjupersonerna anser att det är möjligt 
att använda sig av digitala verktyg, system och välfärdsteknik i boendestödsinsatser och 
om det kan komplettera respektive urholka arbetssätten i framtiden. I första hand menar 
vi att hur teknik används i boendestödet beror på vad klientens behov är. Vi tolkar det 
fysiska mötet som en svårighet för vissa klienter, där avsaknaden av fler alternativ ibland 
kan göra att insatsen inte utförs. Klienten kan i vissa fall välja att avboka mötet eller inte 
öppnar dörren, vilket vi uppfattar som en problematik. Genom att skapa nya 
tillvägagångssätt för att bemöta detta, kan orsaka att klienten bemöts utifrån dess 
förutsättningar och skapar ett jämlikt maktförhållande. Som Granholm (2016) poängterar 
är det viktigt att erbjuda flera alternativ till klienten, så den kan välja om den vill ha ett 
digitalt, traditionellt eller kombinerat boendestöd. Boendestödjaren behöver därför 
förhålla sig flexibel till klientens förutsättningar. Vi menar att boendestödjaren behöver 
medvetenhetgöra klienten om dess förmåga att använda sig av välfärdsteknik, för att det 
ska vara möjligt. Detta kan göras genom att boendestödjaren motiverar, stödjer, 
informerar och lär upp klienten. Vilket innebär fler fysiska möten inledningsvis. Nya 
system menar vi kan leda till att insatsen kan klargöras, primärt genom att 
boendestödjaren har mer information kring klienten. Vi menar att det bidrar till att 
standarden i insatsen möter klientens förväntningar. Svensson och Larsson (2018) menar 
att undersökning av nya system eller effektivisering befintliga kan frigöra mer tid i mötet 
med klienten. Detta är något som vi tror kan vara viktigt för boendestödet. Hur teknik 
kan användas och komplettera arbetssätten kommer i slutändan bero på flera olika 
faktorer som klientens intresse, kunskap, funktionsnedsättning och ålder.  

7.3 Studiens bidrag 
I dagsläget är digitalisering av socialt arbete högaktuellt och resultatet i vår studie har en 
relevans för detta. Mycket av den forskning som existerar inom digitalisering för socialt 
arbete fokuserar på handläggarnas arbete. Vi anser att det är minst lika viktigt att studera 
de specifika insatserna och yrkesgrupperna i relation till digitalisering. Boendestöd är 
något som vi menar faller inom området som är det sociala arbetet. Vi har lyft några 
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viktiga aspekter som behöver angripas och beaktas i digitalisering av boendestödet. 
Digitalisering medför både svårigheter och möjligheter, där dessa är viktiga att belysa för 
att det ska vara gynnsamt att genomföra. Att exempelvis digitalisering och teknik kan 
medföra att relationen mellan boendestödjare och klient blir mer balanserad, ser vi som 
något positivt. Däremot för att detta ska kunna ske behöver kunskapsluckor undanröjas, 
förståelse synliggöras och nya tillvägagångssätt skapas. Detta är studiens största bidrag till 
det sociala arbetet. 

7.4 Förslag till framtida forskning 
Som vi poängterat tidigare hade det varit intressant att studera digitalisering av 
boendestödet utifrån målgruppens perspektiv. Detta kan vara ett område att forska i 
framtiden, då det är viktigt att konkret påvisa vad digitalisering kan innebära för klienten. 
Det finns en uppfattning bland intervjupersonerna att tekniken kan bidra till mer 
självständighet för klienten, detta är även något som kan stödjas med tidigare forskning. 
En fråga blir då om så alltid är fallet i boendestödet. Vi menar därför att detta är något 
som kan behöva undersökas. Ett förslag är att praktiskt införa ett mer digitalt 
boendestöd och sedan utvärdera om det leder till faktorer som självständighet, 
delaktighet, trygghet eller aktivitet. Alltså mer aktions- och utvärderingsforskning.  
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Bilaga A : Intervjuguide digitaliserings-experter 

Tema Frågor 

Bakgrund ● Vad arbetar du med? 
● Hur länge har du arbetat med det? 
● Beskriv lite generellt hur ditt arbete ser ut och fungerar? 

Inställning till 
digitalisering 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vad för erfarenhet av digitalisering har du? 
● Vad tror du digitalisering kan innebära för boendestödet som insats? 
● Vilka resurser tror du behövs för att digitalisera boendestödet? 

Fråga till experter: 
● Vilken samverkan har ni med Halmstad kommuns 

boendestödsverksamheter kring digitalisering? 
○ Vad är ambitionen med digitaliseringen? 

Möjligheter 
och 
svårigheter 
kring 
digitalisering 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vilka möjligheter ser du med digitaliseringen? 
● Hur tror du digitalisering hade kunnat vara gynnsamt för människor 

med funktionsnedsättningar? 
● Verksamhetsmässigt, vad tror du för möjligheter och svårigheter det 

finns för digitalisering gällande boendestödsinsatser? 
Experter: 
● Beskriv om det finns några möjligheter eller svårigheter kring 

digitalisering i relation till samverkan mellan alla involverade parter? 
● Kan du beskriva några möjligheter eller svårigheter i att involvera 

målgruppen i digitaliseringsprocessen? 
Fråga till alla tre grupper: 
● Vad tror du effekten av digitalisering möjligtvis hade kunnat vara för 

insatsen boendestöd? 
○ Ex. Klientens självständighet, bättre arbetsmiljö m.m 

Digitalisering 
och digitala 
verktyg 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vilka funktioner tror du kan vara viktiga för klienten i digitala 

verktyg? 
● Vilka förutsättningar, tror du, det finns med att använda sig av 

digitala verktyg i insatsen boendestöd? 
Fråga till experter: 
● Hur ser processen ut för införandet av digitala verktyg? 

Frågor till experter och enhetschefer: 
● Beskriv hur införandet av digitala verktyg ser ut i förhållande till etik, 

sekretess och GDPR? 
● Vilka digitala verktyg finns idag tillgängliga och i vilken omfattning 

används dem? 
● Finns det några digitala verktyg som planeras att införas? Isåfall, 

vilken funktion har dessa? 



	

	

Komplement 
till arbetsätt 
eller helt 
digitaliserat 

Frågor till alla tre grupper: 
● På vilket sätt tror du digitalisering och digitala verktyg hade kunnat 

påverka arbetssätten? Ex. samverkan, arbetsmiljö m.m 
● Tror du att digitalisering hade kunnat fungera som ett komplement 

till arbetet eller som det huvudsakliga arbetssättet? Isåfall, varför? 
○ Beskriv vad du tror kan hända om digitalisering hade 

kompletterat de nuvarande arbetssätten? 
○ Beskriv vad du tror hade hänt om digitalisering ersatt 

arbetssätten? 
● Hur tror du att digitalisering hade kunnat komplettera det fysiska 

mötet med klienter? 

Avslut ● Om du nu får vrida fram klockan till år 2025, var tror du att det 
sociala arbetet kommer befinna sig i förhållande till digitaliseringen? 
○ Om vi fortsätter på det spåret, var tror 

dudigitaliseringkommer befinna sig i relation till människor 
med funktionsnedsättningar? (Alltså, kommer det ha lett till 
några betydande förändringar?) 

● Har du något att tillägga? 
● Övriga frågor? 

 

 

	  



	

	

Bilaga B : Intervjuguide enhetschefer 

Tema Frågor 

Bakgrund ● Vad arbetar du med? 
● Hur länge har du arbetat med det? 
● Beskriv lite generellt hur ditt arbete ser ut och fungerar? 

Inställning till 
digitalisering 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vad för erfarenhet av digitalisering har du? 
● Vad tror du digitalisering kan innebära för boendestödet som 

insats? 
● Vilka resurser tror du behövs för att digitalisera boendestödet? 

Enhetschefer: 
● Hur tänker du om en samverkan mellan din 

boendestödsverksamhet och andra kommuners 
boendestödsverksamheter kring digitalisering? 

● Hur tänker du kring att ha en samverkan med 
hemvårdsförvaltningen kring digitalisering?  
○ Ex. att utbyta erfarenheter 

Fråga till boendestödjare och enhetschefer: 
● Vad tror du kan digitaliseras, utifrån klientens behov? 

Möjligheter och 
svårigheter 
kring 
digitalisering 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vilka möjligheter ser du med digitaliseringen? 
● Hur tror du digitalisering hade kunnat vara gynnsamt för 

människor med funktionsnedsättningar? 
● Vad tror du effekten av digitalisering möjligtvis hade kunnat vara 

för insatsen boendestöd? 
○ Ex. Klientens självständighet, bättre arbetsmiljö m.m 

● Verksamhetsmässigt, vad tror du för möjligheter och svårigheter 
det finns för digitalisering gällande boendestödsinsatser? 

Enhetschefer: 
● Vilka svårigheter ser du med digitalisering av boendestöd utifrån 

människor med funktionsnedsättningar förutsättningar? 
● Tror du att digitalisering och digitala verktyg kan påverka 

klientens självbestämmande? 

Digitalisering 
och digitala 
verktyg 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vilka funktioner tror du kan vara viktiga för klienten i digitala 

verktyg? 
● Vilka förutsättningar, tror du, det finns med att använda sig av 

digitala verktyg i insatsen boendestöd? 
Frågor till experter och enhetschefer: 
● Vilka digitala verktyg finns idag tillgängliga och i vilken 

omfattning används dem? 
● Finns det några digitala verktyg som planeras att införas? Isåfall, 

vilken funktion har dessa? 
Frågor till enhetschefer: 
● Hur tror du att användningen av digitala verktyg kan förbättra 



	

	

kvaliteten i mötet med klienterna?  
● Beskriv hur du tror att digitalisering kan innebära ett mer 

kostnadseffektivt arbetssätt?  
● Beskriv hur införandet av digitala verktyg ser ut i förhållande till 

sekretess och GDPR? 
● Kan du beskriva potentiella risker och etiska “övertramp” 

gentemot klienter genom användning av digitala verktyg? 

Komplement till 
arbetsätt eller 
helt digitaliserat 

Frågor till alla tre grupper: 
● På vilket sätt tror du digitalisering och digitala verktyg hade 

kunnat påverka arbetssätten?  
● Tror du att digitalisering hade kunnat fungera som ett 

komplement till arbetet eller som det huvudsakliga arbetssättet? 
Isåfall, varför? 
○ Beskriv vad du tror kan hända om digitalisering hade 

kompletterat de nuvarande arbetssätten? 
○ Beskriv vad du tror hade hänt om digitalisering ersatt 

arbetssätten? 
● Hur tror du att digitalisering hade kunnat komplettera det fysiska 

mötet med klienter? 

Avslut ● Om du nu får vrida fram klockan till år 2025, var tror du att det 
sociala arbetet kommer befinna sig i förhållande till 
digitaliseringen? 
○ Om vi fortsätter på det spåret, var tror 

dudigitaliseringkommer befinna sig i relation till 
människor med funktionsnedsättningar? (Alltså, kommer 
det ha lett till några betydande förändringar?) 

● Har du något att tillägga? 
● Övriga frågor? 

	  



	

	

Bilaga C : Intervjuguide boendestödjare 

Tema Frågor 

Bakgrund ● Vad arbetar du med? 
● Hur länge har du arbetat med det? 
● Beskriv lite generellt hur ditt arbete ser ut och fungerar? 

○ Förklara gärna hur boendestödet generellt går till för dig?  

Inställning till 
digitalisering 

Fråga till boendestödjare: 
● Förklara vad digitalisering av ditt arbete innebär för dig? 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vad för erfarenhet av digitalisering har du? 
● Vad tror du digitalisering kan innebära för boendestödet som 

insats? 
● Vilka resurser tror du behövs för att digitalisera boendestödet? 

Frågor till boendestödjare: 
● Hur tror du att vissa saker i dina boendestödsärenden hade kunnat 

digitaliseras och vad tror du behövs för att det ska kunna ske? 
Fråga till boendestödjare och enhetschefer: 
● Vad tänker du är möjligt att digitalisera, utifrån klientens behov? 

Möjligheter och 
svårigheter 
kring 
digitalisering 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vilka möjligheter ser du med digitaliseringen? 
● Hur tror du digitalisering hade kunnat vara gynnsamt för 

människor med funktionsnedsättningar? 
● Vad tror du effekten av digitalisering möjligtvis hade kunnat vara 

för insatsen boendestöd? 
○ Ex. Klientens självständighet, bättre arbetsmiljö m.m 

● Vad tror du för möjligheter och svårigheter det finns för 
digitalisering gällande boendestödsinsatser på verksamheten du 
arbetar på? 

● Vad tror du kan försvåra eller hindra digitalisering för människor 
med funktionsnedsättningar? 

● Tror du att digitalisering och digitala verktyg kan påverka 
klientens självbestämmande? 

Digitalisering 
och digitala 
verktyg 

Frågor till alla tre grupper: 
● Vilka funktioner tror du kan vara viktiga för klienten i digitala 

verktyg? 
● Vilka förutsättningar, tror du, det finns med att använda sig av 

digitala verktyg i insatsen boendestöd? 
Frågor till boendestödjare: 
● Hur ofta stöter du på att klienter använder sig av digitala verktyg? 

○ Kan du isåfall beskriva generellt hur klienter oftast 
använder sig av digitala verktyg? 

● Vilka digitala verktyg känner du till och vilka finns tillgängliga att 
använda? 

Frågor till boendestödjare: 
● Hur tror du att digitalisering och användandet av digitala verktyg 



	

	

hade kunnat påverka boendestödet som insats? 
Boendestödjare: 
● Vilka förutsättningar tror du det finns att införa exempelvis ett 

planeringsverktyg, i insatserna mot klienterna?  

Komplement till 
arbetsätt eller 
helt digitaliserat 

Frågor till alla tre grupper: 
● På vilket sätt tror du digitalisering och digitala verktyg hade 

kunnat påverka arbetssätten?  
● Tror du att digitalisering hade kunnat fungera som ett 

komplement till arbetet eller som det huvudsakliga arbetssättet? 
Isåfall, varför? 
○ Beskriv vad du tror kan hända om digitalisering hade 

kompletterat de nuvarande arbetssätten? 
○ Beskriv vad du tror hade hänt om digitalisering ersatt 

arbetssätten? 
● På vilket sätt tror du digitala verktyg hade kunnat användas av 

eller för människor med funktionsnedsättningar? 

Avslut ● Om du nu får vrida fram klockan till år 2025, var tror du att ditt 
arbete kommer befinna sig i förhållande till digitaliseringen? 
○ Om vi fortsätter på det spåret, var tror 

dudigitaliseringkommer befinna sig i relation till 
människor med funktionsnedsättningar? (Alltså, kommer 
det ha lett till några betydande förändringar?) 

● Har du något att tillägga? 
● Övriga frågor? 

	



 

	

Bilaga D : Informationsbrev digitaliserings-experter 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Vi ska nu skriva 
ett uppsatsarbete utformad som en studie. Syftet med studien är att undersöka boendestödsverksamheter i 
Halmstad kommun och dess personal, enhetschefers och andra digitaliserings-experters inställning till vad 
som kan digitaliseras i boendestödsinsatser för att skapa en djupgående förståelse kring digitaliseringens 
möjligheter och svårigheter för människor med funktionsnedsättningar. Vår förhoppning är att du, som 
arbetar med digitalisering i någon form på antingen Halmstad kommuns socialförvaltning eller projektet 
Digga Halland, vill delta och dela med dig av din inställning, erfarenhet eller uppfattning kring 
digitalisering. Vi hoppas av den anledningen att du vill delta i en intervju där dessa saker berörs. Intervjun 
beräknas ta ca 1 timma och inte längre. 

Ditt deltagande är frivilligt och således innebär det att du när som helst kommer kunna avbryta din 
medverkan. Det är också frivilligt angående vilka frågor du vill svara på under intervjun och studiens gång. 
Du som deltagare kommer avidentifieras i den slutgiltiga rapporten, så att ingen obehörig kan utläsa vem 
som har sagt vad under intervjutillfällena. Intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas. Det 
insamlade materialet kommer förvaras säkert och inlåst under studiens gång och ett tag efter studiens slut, 
att raderas. Vidare kommer materialet inte användas till annat än de ändamål som specificerats ovan, vilket 
innebär att det inte kommer lämnas ut till obehöriga eller andra tredjeparts aktörer. Det slutgiltiga arbetet 
kommer publiceras på databasen DiVA. 

Vår förhoppning med studien är att resultatet kan ha en gynnsam effekt för digitaliserings-arbetet i 
boendestödsinsatser, men även belysa eventuella hinder som digitalisering innebär! Vi hoppas att du också 
finner detta intressant och vill delta i studien och bli intervjuad! 

Är du intresserad av att deltaga eller har andra frågor, så nås vi på följande e-postadresser eller 
telefonnummer: 
Adam Nodelijk – Epost: mail@student.hh.se; Tel: 072-XXX XX XX 
Arjan Shastavari - Epost: mail@student.hh.se; Tel: 073-XXX XX XX 

Om du har andra frågor kan du även kontakta vår handledare: 
Niklas Westberg – Epost: Förnamn.efternamn@hh.se; Tel: 073-XXX XX XX 

Med vänlig hälsning, 
Adam Nodelijk & Arjan Shastavari. 

 

 
 

 

 

 



 

	

Bilaga E : Informationsbrev enhetschefer 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Vi ska nu skriva 
ett uppsatsarbete utformad som en studie. Syftet med studien är att undersöka boendestödsverksamheter i 
Halmstad kommun och dess personal, enhetschefers och andra digitaliserings-experters inställning till vad 
som kan digitaliseras i boendestödsinsatser för att skapa en djupgående förståelse kring digitaliseringens 
möjligheter och svårigheter för människor med funktionsnedsättningar. Vår förhoppning är att du, som 
arbetar som enhetschef på vuxenavdelningens boendestödsverksamheter i Halmstad kommun, vill delta 
och dela med dig av din inställning, erfarenhet eller uppfattning kring digitalisering. Vi hoppas av den 
anledningen att du vill delta i en intervju där dessa saker berörs. Intervjun beräknas ta ca 1 timma och inte 
längre. 

Ditt deltagande är frivilligt och således innebär det att du när som helst kommer kunna avbryta din 
medverkan. Det är också frivilligt angående vilka frågor du vill svara på under intervjun och studiens gång. 
Du som deltagare kommer avidentifieras i den slutgiltiga rapporten, så att ingen obehörig kan utläsa vem 
som har sagt vad under intervjutillfällena. Intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas. Det 
insamlade materialet kommer förvaras säkert och inlåst under studiens gång och ett tag efter studiens slut, 
att raderas. Vidare kommer materialet inte användas till annat än de ändamål som specificerats ovan, vilket 
innebär att det inte kommer lämnas ut till obehöriga eller andra tredjeparts aktörer. Det slutgiltiga arbetet 
kommer publiceras på databasen DiVA. 

Vår förhoppning med studien är att resultatet kan ha en gynnsam effekt för digitaliserings-arbetet i 
boendestödsinsatser, men även belysa eventuella hinder som digitalisering innebär! Vi hoppas att du också 
finner detta intressant och vill delta i studien och bli intervjuad! 

Är du intresserad av att deltaga eller har andra frågor, så nås vi på följande e-postadresser eller 
telefonnummer: 
Adam Nodelijk – Epost: mail@student.hh.se; Tel: 072-XXX XX XX 
Arjan Shastavari - Epost: mail@student.hh.se; Tel: 073-XXX XX XX 

Om du har andra frågor kan du även kontakta vår handledare: 
Niklas Westberg – Epost: Förnamn.efternamn@hh.se; Tel: 073-XXX XX XX 

Med vänlig hälsning, 

Adam Nodelijk & Arjan Shastavari.      



 

	

Bilaga F : Informationsbrev boendestödjare 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Vi ska nu skriva 
ett uppsatsarbete utformad som en studie. Syftet med studien är att undersöka boendestödsverksamheter i 
Halmstad kommun och dess personal, enhetschefers och andra digitaliserings-experters inställning till vad 
som kan digitaliseras i boendestödsinsatser för att skapa en djupgående förståelse kring digitaliseringens 
möjligheter och svårigheter för människor med funktionsnedsättningar. Vår förhoppning är att du, som 
arbetar som boendestödjare på vuxenavdelningen i Halmstad kommun, vill delta och dela med dig av din 
inställning, erfarenhet eller uppfattning kring digitalisering. Vi hoppas av den anledningen att du vill delta i 
en intervju där dessa saker berörs. Intervjun beräknas ta ca 1 timma och inte längre. 

Ditt deltagande är frivilligt och således innebär det att du när som helst kommer kunna avbryta din 
medverkan. Det är också frivilligt angående vilka frågor du vill svara på under intervjun och studiens gång. 
Du som deltagare kommer avidentifieras i den slutgiltiga rapporten, så att ingen obehörig kan utläsa vem 
som har sagt vad under intervjutillfällena. Intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas. Det 
insamlade materialet kommer förvaras säkert och inlåst under studiens gång och ett tag efter studiens slut, 
att raderas. Vidare kommer materialet inte användas till annat än de ändamål som specificerats ovan, vilket 
innebär att det inte kommer lämnas ut till obehöriga eller andra tredjeparts aktörer. Det slutgiltiga arbetet 
kommer publiceras på databasen DiVA. 

Vår förhoppning med studien är att resultatet kan ha en gynnsam effekt för digitaliserings-arbetet i 
boendestödsinsatser, men även belysa eventuella hinder som digitalisering innebär! Vi hoppas att du också 
finner detta intressant och vill delta i studien och bli intervjuad! 

Är du intresserad av att deltaga eller har andra frågor, så nås vi på följande e-postadresser eller 
telefonnummer: 
Adam Nodelijk – Epost: mail@student.hh.se; Tel: 072-XXX XX XX 
Arjan Shastavari - Epost: mail@student.hh.se; Tel: 073-XXX XX XX 

Om du har andra frågor kan du även kontakta vår handledare: 
Niklas Westberg – Epost: Förnamn.efternamn@hh.se; Tel: 073-XXX XX XX 

Med vänlig hälsning, 
Adam Nodelijk & Arjan Shastavari.        

  



 

	

 

Bilaga G : Samtyckesblankett 

Samtycke för medverkan 

Jag samtycker härmed att delta i studien som undersöker boendestödsverksamheter i Halmstad kommun 
och dess personal, enhetschefers och andra “digitaliserings-experters” inställning till vad som kan 
digitaliseras i boendestödsinsatser för att skapa en djupgående förståelse kring digitaliseringens möjligheter 
och svårigheter för människor med funktionsnedsättningar.  

Jag har genom informationsbrevet och muntligen informerats om studiens syfte. Jag har även informerats 
om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag, när som helst under studiens gång, kan avbryta min 
medverkan utan att ange orsak. Jag är även medveten om att det färdiga uppsatsarbetet kommer publiceras 
i databasen DiVA. 

Underskrift 

Deltagare: 

 

Ort/Datum     Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Student: 

 

Ort/Datum     Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Student: 

 

Ort/Datum     Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 



 

	

Bilaga H : Exempel på matris  

 Kärntema: Digitaliseringens intressenter 

Subtema Politiker Socialförvaltningen Klienten 

Intervju 1    

Intervju 2    

Intervju 3         

Intervju 4    

Intervju 5    

Intervju 6    

Intervju 7    

Intervju 8    

Intervju 9    



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Arjan Shastavari

Adam Nodelijk


