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Sammanfattning
Syfte
Studiens syfte är att genom enhetschefers beskrivningar av det systematiska
kvalitetsledningssystemet, undersöka implementeringsprocessen av detta system inom
Halmstad kommuns hemvårdsförvaltnings vård och omsorgsverksamheter.
Bakgrund
I denna uppsats bakgrund berörs äldreomsorgen och det sociala arbetets kontext, ledarskap i
förändring samt implementeringsprocesser. Studiens teoretiska förankring består av Vedungs
implementeringsteori samt Webers byråkratiseringsmodell.
Metod
För att samla in empirisk data användes i denna studie en kvalitativ forskningsdesign där elva
enhetschefer inom Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning ställde upp som respondenter.
Resultat
Respondenterna belyste en variation av arbetssätt av det systematiska
kvalitetsledningssystemets verktyg. Resultatet beskriver att flera hinder upplevdes för att
använda sig av det systematiska kvalitetsledningssystemet.
Slutsats
Utifrån de beskrivningar studiens respondenter ger av implementeringsprocessen av det
systematiska kvalitetsledningssystemet i Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning, kan
slutsatsen dras att implementeringsprocessen inte resulterat i att medarbetare använder sig av
det systematiska kvalitetsledningssystemet i praktiken. Det systematiska
kvalitetsledningssystemet som skall säkra kvaliteten i omsorgsarbetet används alltså i
begränsad utsträckning.
Nyckelord: Implementering, Ledarskap, Socialt arbete, Kvalitet.

Abstract
Aim
The aim of this study is to through managers in eldercares deskriptions of the systematic
qualityleadingsystem examine the implementation process of this system in the eldercare in
the municipality of Halmstad.
Background
In this paper the background explains elderly care and social work context, leadership in
change and implementation processes. The theoretical frame illustrates Vedungs
implementation theory and Webers model of bureaucracy
Method
To collect empirical data for this study, a qualitative research design was used in which
eleven managers within Halmstads municipality home care management stood as
respondents.
Result
The respondents highlighted a variety in the use of the systematic quality management system
tool. The result describes that several obstacles were experienced in the use of the systematic
quality system.
Conclusion
Based on the descriptions the respondents gives of the implementation process of the
systematic quality management of Halmstad municipality home care management, the
conclusion can be drawn that the implementation process has not resulted in the employees
making use of systematic quality management in practice. The systematic quality
management system that will ensure the quality of the care work is thus used to a limited
extent.
Keywords: Implementation, Leadership, Social work, Quality.

Förord
Att skriva ett examensarbete är en process som innebär upp- och nedgångar, vilket även varit
fallet för oss. Denna process har dock resulterat i ett arbete som vi båda är väldigt stolta över,
framförallt är vi glada över att vi kunnat kombinera flera intresseområden som finns hos oss
båda – i ett och samma arbete. Kvalitetsarbete, ledarskap och utveckling är något som vi båda
hoppas få arbeta med i framtiden, denna uppsats har varit ett steg på vägen mot detta mål och
vår nyfikenhet och vårt intresse för ämnena har snarare växt än stillats under processens gång.
Vi vill rikta ett tack till de respondenter som gjort denna studie möjlig och som gav oss
mycket nyttig information, dels kring just studiens syfte men även en ökad förståelse för yrket
som enhetschef i kommunal äldreomsorg. Detta tar vi med oss inte bara i denna studie utan
även i vårt framtida yrkesliv. Återigen, stort tack för att ni gav oss av er tid.
Vi vill även rikta ett tack till Halmstad kommun för att vi fick möjligheten att samarbeta med
er och vi hoppas att ni kommer att finna användning av denna studie i ert fortsatta
utvecklingsarbete.
Vi vill tacka Karin Alexandersson som har skrivit doktorsavhandlingen ”vilja, kunna, förstå”,
då hon hjälpsamt har svarat på mail om frågor kring just implementering och gett oss
värdefulla råd. Så ett tack för stödet vill vi rikta även till dig. Såklart ges även ett tack till
berörd familj som stått ut med våra långa dagar (och nätter) och växlande humör. Ödmjukaste
tack går slutligen till vår fina vän Lina Bäckman som stöttat och guidat oss genom denna
uppsatsperiod likväl som under tidigare tre år på högskolan.

Innehållsförteckning
Innehåll

Sida

1. Introduktion ………………………………………………………………………...……..1
1.1 Inledning …………………………………………………………………………………..1
1.2 Syfte……………………………………………………………………………………….2
1.3 Frågeställning………………………………………………………………………...…….2
1.4 Begreppsförklaring……………………..………………………………………………….2
2. Bakgrund………………………………...…………………………………………………4
2.1 Kunskapsgenomgång……………………...……………………………………………….4
2.1.1 Det sociala arbetets kontext……………………………………………………...………4
2.1.2 Kvalitetsledningssystemet i korthet……………..……………………………………….4
2.1.3 Implementering…………………………………………………………………….…….6
2.1.4 Faktorer som påverkar implementeringsprocessen………………………...………….....6
2.1.5 Ledarskap i förändring…………………………………………………………………...8
3. Teoretisk förankring……………………………………………...………………………12
3.1 Max Weber – Byråkratimodellen…………………………………………………………12
3.2 Vedungs implementeringseori………………………………………………………...….13
4. Metod ……………………………………………………………………………………..16
4.1 Studiens kvalitet………………………………………...………………………………...16
4.2 Urval & avgränsningar……………………………………………………………………17
4.3 Datainsamlingsmetod ………………………………………………………………….....19
4.4 Utformning av intervjuschema …………………………………………………………...20
4.5 Förhållningssätt till teori………………………………………………………………….21
4.6 Vetenskaplig ansats……………………………………………………………………….22
4.7 Forskarrollen & Förförståelse ………………………………………………………...…22
4.8 Etiskt förhållningssätt…………..………………………………………………………...23
4.9 Analysmetod……………………………………………………………………………...24
4.10 Genomförande………………….………………………………………………………..25
5. Metoddiskussion……………….…………………………………………………...……..27
5.1 Forskarrollen och förförståelse.….……………………………………………………….27
5.2 Samarbetet med kommunen….…………………………………………………………...27
5.3 Studiens kvalitet……………….………………………………………………….............28
5.4 Urvalets påverkan på resultatet.………………..................................................................29
6. Resultat…………………………………………………………………………………....31
6.1 Bakgrund………………………………………………………………………….………31
6.2 Ledarnas sätt att leda sina medarbetare i förändring……...……………………..……….31
6.3 Ledarnas beskrivning av användandet av det systematiska kvalitetsledningssystemet ….32
6.4 Ledarnas perspektiv på det systematiska kvalitetsledningssystemets rutiner & riktlinjer..33
6.5 Ledarnas perspektiv på hinder för implementering av det systematiska
kvalitetsledningssystemet ……………………………………………………………………35
7. Analys/Diskussion………………………………………………………………………...38
7.1 Otillgängligt system och bristande delaktighet ……………………………………….….38
7.2 Otydlighet kring nya arbetsuppgifter……………………….………..…………………...39

7.3 Ledarens sätt att leda sina medarbetare………………………....…….…………….….....40
7.4 Ledarens sätt att använda sig av sitt handlingsutrymme………...……………………......41
7.5 Systemets användning som konkret verktyg i praktiken är än så länge begränsat…….....42
8. Slutsats…………………………………………………………………………………….43
9. Referenslista………………………………………………………………………………44
Bilaga 1. Hemvårdsförvaltningens ledningssystem för kvalitet……………………….....47
Bilaga 2. Informationsbrev....……………………………………………………………....58
Bilaga 3. Samtyckesblankett………………...……………………………………………...59
Bilaga 4. Intervjuschema……………………………………………………………………60

1. Introduktion
I avsnittet introduktion beskrivs studiens syfte tillsammans med en inledande text som kort
beskriver vår studies bakgrund. I detta avsnitt följer även en begreppsförklaring för att
läsaren skall förstå vad som syftas på i texten.
1.1 Inledning
Hur socialt arbete skall definieras är ett väl omdiskuterat ämne som inte lett fram till en
specifik erkänd definition. Meuwisse, Sunesson och Swärd (2010) beskriver dock att socialt
arbete kan beskrivas som ett yrkesfält som innefattar olika områden. Äldreomsorgen är ett av
de områden som författarna beskriver som en del i socialt arbete. Ytterligare exempel på
områden som anses tillhöra socialt arbete är områden såsom socialtjänst och skola.
Äldreomsorgen i Halmstad kommun utförs genom kommunens hemvårdsförvaltning.
Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun har i uppdrag att ge stöd och omsorg till äldre
personer inom kommunen. Genom verksamheter och servicetjänster såsom exempelvis
hemtjänst, äldreboenden och servicehus skapas en tryggare vardag för de äldre i kommunen
(Halmstad kommun, 2015-05-19, 14.00).
Verksamheterna verkar huvudsakligen inom Socialtjänstlagen (SoL) och är skyldiga att
leverera omsorg av god kvalitet. Kvaliteten ska systematiskt och kontinuerligt utvecklas enligt
3 kap 3 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:124). Vidare beskriver socialstyrelsens föreskrifter att
huvudmännen för dessa verksamheter, vilket i detta fall utgörs av kommunens nämnd, skall
ha ett kvalitetsledningssystem som skall innehålla de processer och rutiner som krävs för att
säkra kvaliteten i verksamheterna (SOSFS, 2011:9). Det systematiska
kvalitetsledningssystemet har i syfte att genom samlade rutiner, riktlinjer och arbetsmetoder
skapa en ”likhet” i det dagliga arbetet i äldreomsorgen. De gemensamma rutinerna kan
exempelvis beskriva hur avvikelser i omsorgsarbetet skall dokumenteras, eller hur
medarbetare skall hantera kunds privata medel. Ytterligare en situation som kan inträffa i
omsorgsarbetet är att en medarbetare sticker sig vid medicinering av kund, om de då inte vet
vad som skall göras ska de kunna finna en rutin för händelsen i kvalitetsledningssystemet.
Systemet skall på detta vis bidra till att omsorgsarbetet genomförs med samma kvalitet
oavsett chef, arbetsgrupp, individ eller geografiskt lagd verksamhet.
Kvalitetsledningssystemet skall även bidra till mer kund-tid och tryggare vardag för såväl
kund som medarbetare (Se bilaga 1). I en geografiskt spridd verksamhet såsom den
kommunala äldreomsorgen utgör, har det visat sig finnas en viss problematik kring att säkra
lika god kvalitet utöver alla verksamheterna. Detta har resulterat i att olika rutiner har skapats
på lokal nivå som inte överensstämmer med förvaltningens värdegrund, eller på annat vis
orsakar ett bristande omsorgsarbete (Respondent hemvårdsförvaltningen, 2015-04-02). Med
bakgrund i denna problematik och SOSFS 2011:9 krav, har därför huvudmännen inom
hemvårdsförvaltningen upprättat ett systematiskt kvalitetsledningssystem med mål att
användas i det dagliga arbetet för att säkra en likvärdig kvalitet genom verksamhetens
samtliga enheter.
Karlsson (2006) beskriver att det inom äldreomsorgen ständigt förändras och införs nya sätt att
arbeta och att ledare inom äldreomsorgen befinner sig i en position där de har rollen att bland
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annat verkställa de beslut som tas på högre nivåer inom organisationen och politiskt. Med
bakgrund i detta ser vi det som en viktig del i att arbeta som ledare inom socialt arbete, att
inneha kunskap om implementeringsprocesser och hur man som ledare inom äldreomsorgen
leder sina medarbetare på bästa sätt in i ett nytt sätt att arbeta. Vi ser det också som viktigt att
inneha kunskap om vilka problem som kan stötas på under vägen. Genom att undersöka
implementeringen av detta systematiska kvalitetsledningssystem bidrar vi till forskningen i
socialt arbete genom att belysa implementeringsprocessen i en offentlig organisation, och även
genom att undersöka förutsättningar för användandet av det systematiska
kvalitetsledningssystemet. Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006) beskriver att
forskningsfältet socialt arbete består av fyra områden, vår studie bidrar till kunskap inom två
av dessa, det vill säga det sociala arbetets ramar samt det sociala arbetets redskap genom att
undersöka de institutionella ramarna och utveckling och tillämpning av arbetet. Genom att
undersöka det systematiska kvalitetsledningssystemet bidrar studien till kunskap om hur
organisationerna inom offentlig sektor kan arbeta för att säkra kvaliteten i omsorgen vilket är
ett viktigt mål i Socialtjänstlagen. Ledarskap inom just socialt arbete är också en aspekt som
kommer att belysas i följande uppsats vilket ytterligare anknyter uppsatsens relevans för
området socialt arbete.
1.3 Syfte:
Studiens syfte är att genom enhetschefers beskrivningar av det systematiska
kvalitetsledningssystemet, undersöka implementeringsprocessen av detta system inom
Halmstad kommuns hemvårdsförvaltnings vård- och omsorgsverksamheter.
Målsättningen är att hemvårdsförvaltningen skall kunna använda denna uppsats i fortsatt
utveckling av implementeringen av kvalitetsledningssystemet i verksamheterna.

1.4 Frågeställningar:
1. Vilken förståelse beskriver enhetscheferna i hemvårdsförvaltningen kring syftet med det
systematiska kvalitetsledningssystemet?
2. Hur beskriver enhetscheferna användandet av kvalitetsledningssystemet som ett konkret
verktyg i vardagen - av dem som ledare samt deras personal?
3. Vilka förutsättningar och hinder beskriver enhetscheferna att de upplever i användandet av
det systematiska kvalitetsledningssystemet?
4. Vilka faktorer beskriver enhetscheferna har påverkat implementeringsprocessen av
kvalitetsledningssystemet, det vill säga processen mellan organisation och enhetschef samt
mellan enhetschef och medarbetare?
1.5 Begreppsförklaring
Under studiens gång används vissa begrepp som vi här vill tydliggöra. När begreppet
organisation används i studien, menas den organisation vilken ledarna är verksamma i, det vill
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säga kommunens förvaltning och nämnd. De enheter som respondenterna är ansvariga över
benämns som verksamheter, samt den personal som arbetar med omsorgsarbetet benämns
som medarbetare. Respondenterna i studien är ledare/enhetschefer i de verksamheter som
undersöks, dessa två begrepp används som varandras synonymer under studiens gång.
Staben är även ett begrepp som används i studien, med detta menas den stödjande
organisationsfunktionen i kommunen, exempelvis utvecklings- och HR- avdelningar
Läsaren kommer genom avsnitten nedan följa studiens bakgrund, resultat, analys/diskussion,
slutsats och bilagor. Varje avsnitt börjar med en förklaring om vad läsaren kommer få ta del
av i avsnittet och avslutas sammanfattningsvis med att leda läsaren in i nästa avsnitt.
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2. Bakgrund
Bakgrunden nedan fördelas i två huvudrubriker, närmare bestämt kunskapsgenomgång samt
teoretisk förankring. Kunskapsgenomgången innehåller inledningsvis en genomgång av
kontexten inom vilken de sociala verksamheterna verkar, även relevant information om
kvalitetsledningssystemet delges. Sedan presenteras forskning kring
implementeringsprocessen och ledarskap. Det finns en rad faktorer som påverkar
implementeringsprocesser, men i denna studie har vi valt att fokusera extra på ledarskapet
eftersom att det är just ledare som respondenterna i denna studie arbetar som. Under
huvudrubriken teoretisk förankring beskrivs Vedungs implementeringsteori samt Max Webers
byråkratimodell. Ovanstående teorier har valts för att de på ett bra sätt kan användas för att
förstå och tolka de upplevelser som studiens respondenter har beskrivit.
2.1 Kunskapsgenomgång
2.1.1 Det sociala arbetets kontext
Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag som gäller för socialtjänstens verksamheter. Att SoL är
en ramlag innebär att lagen är formulerad på ett vis som ger kommunerna stor möjlighet att
själva, givetvis inom lagens ramar, utforma stödet till sina medborgare utifrån det behov av
stöd som finns. Hur lagens krav skall uppnås är alltså inte formulerade i minsta detalj utan
mer vida i sin formulering, detta är alltså medvetet från lagstiftarens sida (Lundgren &
Thunved, 2013). Kommunerna har skyldighet att genom omsorg och stöd till bland annat
äldre främja god livskvalitet hos sina medborgare (Lundgren & Thunved, 2013).
Det är dock inte endast SoL som de sociala verksamheterna behöver följa, utan även
föreskrifter som utfärdas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är en myndighet som har flera
olika funktioner. En av funktionerna är den styrande som innebär att Socialstyrelsen
formulerar föreskrifter utefter de vårdlagar som finns i Sverige. Föreskrifter måste följas, de
är alltså bindande och får ej väljas bort (Drott Tolf, Ardström & Eriksson, 2010).
Drott Tolf mfl. (2010) beskriver att myndigheten även formulerar så kallade allmänna råd, de
allmänna råden är inte bindande utan har en hjälpande och stödjande funktion. Genom de
allmänna råden kan vård- och omsorgsverksamheterna få en vägledning i hur lagstadgade mål
kan uppnås. En annan funktion som Socialstyrelsen innehar är att de samlar in kunskap i form
av statistik och olika undersökningar, som sedan bidrar till att utveckla vård och
omsorgskvaliteten i landet (Socialstyrelsen, 2015-04-07, 15.30). Socialstyrelsens
författningssamling SOSFS är den plats där de råd och föreskrifter som myndigheten har
utfärdat publiceras. Nedan beskrivs SOSFS 2011:9 som det systematiska
kvalitetsledningssystemet utgår ifrån mer detaljerat.
2.1.2 Kvalitetsledningssystemet i korthet
SOSFS 2011:9 är en samling av författningar och allmänna råd som utfärdats av
socialstyrelsen. Dessa föreskrifter skall tillämpas på ett brett område, närmare bestämt inom
verksamheter som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
socialtjänst samt all hälso- och sjukvård i Sverige (1kap. 1§ SOSFS 2011:9). I samtliga
lagrum som reglerar ovan nämnda verksamheter finns lagkrav på en kvalitetssäkring som
skall ske kontinuerligt och det är det som är grunden till att det nu finns krav på att
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verksamheterna skall ha ett ledningssystem, det vill säga för att kunna leva upp till de krav på
säkring av kvaliteten som nämns i lagen. Socialtjänstlagen 3 Kap. 3§ lyder som följer;
Insatser som utförs inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.
I SOSFS 2011:9 definieras kvalitet som följer:
”Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service
till vissa funktionshindrade, och beslut som har meddelats med stöd av sådana
föreskrifter” (SOSFS 2011:9).
Med ett ledningssystem kan verksamheten skapa en tydlig struktur och ett system för att
målen i lagstiftningen skall uppnås och kvaliteten för kunderna blir den bästa möjliga. Genom
rutiner och processer som ordnas inom systemet är syftet att kunden skall få en tryggare
omsorg. Ledningssystemet kan bidra till att de rutiner och processer som finns även ska leda
till att det som inte fungerar i verksamheten uppmärksammas och förbättras. Därav är
ledningssystemet även en viktig del i verksamheternas förbättringsarbete (Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 – Handbok (LSK Handbok, 2012) 2012).
Det breda tillämpningsområdet för föreskrifterna kräver att verksamheterna inom de områden
som nämndes ovan anpassar sina ledningssystem utefter sin egen verksamhet och det arbete
som just den specifika verksamheten utför, 4 Kap 1§ SOSFS. Ett ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete kan alltså se olika ut beroende på inom vilken verksamhet man
verkar. I SOSFS 2011:9 finns dock krav på vad ett kvalitetsledningssystem måste innehålla. I
systemet måste det finnas processer och rutiner för bland annat klagomålshantering,
dokumentationskrav, riskanalys, samverkan, egenkontroll och avvikelsehantering. Personal i
verksamheterna har en skyldighet att medverka i kvalitetsarbetet enligt 14 ka. 2§ SoL och 6
Kap.3§ SOSFS 2011:9. Det är dock enligt 6 Kap. 1§ SOSFS upp till den som bedriver
verksamhet, i detta fall hemvårdsförvaltningen, att se till att ledningssystemets processer och
rutiner följs utav verksamheternas all personal. Att personalen i verksamheten använder sig av
de rutiner och processer som den som bedriver verksamheten har tagit fram är av stor vikt för
att syftet med systemet skall uppnås. Om inte personalen arbetar efter förvaltningens
bestämda rutiner kan inte ett likt arbetssätt garanteras (LSK handbok, 2012).
Som ett stöd i tillämpningen av SOSFS 2011:9 har Socialstyrelsen upprättat en handbok i
systematiskt kvalitetsarbete som ytterligare beskriver och ger förslag på hur verksamheterna
kan förhålla sig i arbetet med att utforma ett eget system. En viktig faktor som påverkar
engagemang och användning av systemets rutiner och processer beskrivs i denna handbok
vara hur dessa är utformade. Enkelhet och begriplighet är viktigt för att personalen i
verksamheterna skall kunna, samt vilja använda sig av rutinerna i sitt vardagliga arbete (LSK
handbok, 2012).
I Halmstad kommun har hemvårdsnämnden utformat ett system som följer de föreskrifter som
SOSFS, 2011:9 beskriver. Halmstad kommuns kvalitetsledningssystem har genom de angivna
förslagen ovan skapat ett systematiskt kvalitetsledningssystem där personal inom Halmstad
kommuns hemvårdsförvaltning genom ett datorverktyg kan ta del av de rutiner,
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dokumentation och processer som krävs för att driva verksamheten med säker kvalitet.
Genom att skapa ordning och reda i dokument och rutiner, ska kvalitetsledningssystemet
bidra till mer kund-tid. De riktlinjer och rutiner som grundläggande styr verksamhetens
insatser ska på så sätt användas likt genom alla verksamhetens enheter. I Halmstads kommuns
hemvårdförvaltning skall det systematiska kvalitetsledningssystemet vara en integrerad del i
det dagliga arbetet. Detta ger förutsättningarna att vården utförs korrekt från första stund (Se
bilaga 1).
2.1.3 Implementering
Implementering är ett brett område som från början är statsvetenskapligt och det är också
inom statsvetenskap som den mesta implementeringsforskningen går att finna. Studier ur
sociala verksamheters perspektiv har dock blivit vanligare och visat på att
implementeringsprocesser i sådana organisationer kan innebära flertalet svårigheter
(Alexandersson, 2006).
”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en
ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används som avsett och med
varaktighet”. – Roselius och Sandell (2008 s.14).
Implementeringsforskning är ett nytt forskningsfält, dock finns det redan flertalet teoretiska
inriktningar inom området. Rothstein (2010) beskriver att implementeringsforskningen
inleddes under 1960- talet. Att forskningsområdet är så nytt som det är har lett till att de
teoretiska inriktningar och modeller som dock finns inte uppnått forskningsstöd ännu, de har
helt enkelt inte hunnit utforskats i så pass hög utsträckning (Roselius & Sandell, 2008).
Rothstein (2010) menar att de teorier som har formulerats ofta har karaktären av listor med
faktorer som är viktiga att ha i beaktning vid just implementeringsprocesser.
Top down och bottom up är två synsätt på förändringar och genomförande av ett beslut. En
förändring som sker uppifrån är en så kallad top down förändring, detta innebär att beslut och
information kommer från den centrala organisationen, exempelvis att politiska initiativ skall
införlivas i praktiken i en social verksamhet. Motsatsen är det så kallade bottom up
perspektivet, som handlar om att förändringen kommer nedifrån från medarbetare i
verksamheterna och är en mer informell typ av synsätt på förändring (Roselius & Sandell,
2008). Roselius och Sandell (2008) beskriver att det även finns ett mellanläge mellan de
ovanstående perspektiven som innebär att de olika parterna har en jämlik påverkan på
förändringen och möts halvvägs. Implementering kan inte ses som något kortsiktigt arbete
utan snarare en process. Under denna process finns det faktorer som på olika sätt påverkar hur
implementeringens utfall blir. Nedan kommer ett antal nyckelfaktorer i en
implementeringsprocess att beskrivas.
2.1.4 Faktorer som påverkar implementeringsprocessen
En implementeringsprocess fortgår i en period på mellan två och fyra år. Utifrån detta kan
implementeringen beskrivas som en tidskrävande och även långsiktig process (Roselius och
Sandell, 2008). Det finns en rad faktorer som hämmar respektive främjar
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implementeringsprocesser. Nedan belyses faktorerna en tydlig handlingsplan,
förankringsarbete, förarbetet, inställning hos medarbetare, resurser och kunskap eftersom
detta är faktorer som utefter studiens resultat upplevs som relevanta att fokusera på.
Den inledande fasen i en implementeringsprocess består av att det görs en behovsinventering i
verksamheten, det vill säga en undersökning över om det finns något som behöver förbättras
eller förändras och vilka behoven i organisationen i så fall är. Eventuellt finns redan metoder
inom verksamheterna som endast behöver förbättras eller förnyas för att de behov som finns
skall uppfyllas (Roselius och Sandell, 2008). När organisationen kommit fram till att en
förändring av något krävs är det dags att förankra förändringen i verksamheten.
Förankringsarbetet kan delas upp, där det inleds med att de som omfattas av förändringen blir
medvetna om att det behövs göra en förändring och varför. Vidare ska ett engagemang hos de
som omfattas skapas. I arbetet med att skapa ett engagemang för ett nytt arbetssätt är
delaktigheten viktig, genom delaktighet kan även en vilja och motivation hos medarbetarna
att arbeta efter det nya arbetssättet skapas (Roselius och Sandell, 2008). Medarbetare som har
förståelse för varför en förändring görs har också större förutsättningar för att känna en vilja
att arbeta efter det nya arbetssättet (Alexandersson, 2006). För att implementeringsprocessen
skall lyckas krävs även ett grundligt förarbete med att undersöka de förutsättningarna som
finns i organisationen. Om en implementeringsprocess inleds med förutsättningar som är
dåliga kan detta resultera i att förändringen inte genomförs. Förutsättningar kan vara
exempelvis om medarbetarna är redo eller vilken inställning som finns till förändringen hos
medarbetarna (Roselius och Sandell, 2008). Viljan är som ovan nämns en mycket viktig
faktor för en lyckad implementering (Alexandersson, 2006).
Cleaver och Walker (2004) beskriver att implementeringen av nya arbetsmetoder främjas utav
en implementeringsplan som är tydlig och som involverar flera nivåer av personal i
organisationen. Roselius och Sandell (2008) belyser även dem vikten av att organisationen på
ett tydligt vis beskriver vad som behöver göras för att en förändring skall kunna ske, detta för
att förändringen skall få förutsättningar för att verkligen genomföras i praktiken (Roselius och
Sandell, 2008). Att skapa en förståelse för det som skall förändras är mycket viktigt i en
förändring (Alexandersson, 2006). Denna förståelse kan exempelvis skapas genom att det
finns en nyckelperson som handleder medarbetarna i arbetet. Denna person fungerar som ett
stöd och en utvecklingsresurs i implementeringsprocessen och kan exempelvis utgöras av en
ledare på en enhet (Roselius och Sandell, 2008).
Andra nyckelförutsättningar i implementeringsprocessen är att det finns motivation och
resurser till förändringen, vilket även hänger samman med om prioritering av förändringen
finns från chefer samt huvudmän (Roselius och Sandell, 2008). Cho, Kelleher, Wright och
Yackee (2005) beskriver även dem att prioriteringar från huvudmän och externa faktorer
såsom ekonomi och politik har påverkan för hur väl en implementering fungerar. Är det så att
ett förändrat sätt att arbeta får hög prioritet och genom detta ekonomiska förutsättningar är
också chansen att implementeringsprocessen når sitt mål större än om den har låg prioritet.
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För att medarbetarna skall arbeta efter det nya arbetssättet måste de inneha kunskap om vad
det är och hur det skall tillämpas. Där av påverkar även hur mycket utbildning medarbetarna
får i det nya sättet att arbeta utfallet av implementeringsprocessen (Roselius och Sandell,
2008). Även Alexandersson (2006) beskriver vikten av utbildning och information gentemot
medarbetarna.
Som ovan nämns är implementering en långtgående process, detta innebär att organisationen
inte är i mål för att ett nytt arbetssätt används i praktiken. Det behövs även en uppföljning för
att uppmärksamma om den nya metoden efterföljs som förväntat eller om det uppstått
problem i tillämpningen. När organisationen följt upp om den nya metoden är implementerad
och konstaterat att den följs fullt ut som det var tänkt av personalen, det är först då som
eventuella förbättringar är meningsfulla att påbörja. Att påbörja dem innan originalmetoden
följs ordentligt är inte relevant eftersom man då inte fullt ut vet vad som inte
fungerar/fungerar (Roselius och Sandell, 2008).
2.1.5 Ledarskap i förändring
En väldigt stor betydelse för implementering ligger hos ledaren. Att organisationen har en
ledare med ett starkt och tydligt ledarskap är av stor vikt för att lyckas med en
implementeringsprocess (Cleaver och Walker, 2004). Scroggins (2006) menar för att en
lyckad implementeringsprocess kan kännetecknas av att ledningen och resterande
organisation har en gemensam bild av det som skall implementeras, och det är ledningen i
organisationen som har ansvaret för att skapa denna gemensamma bild genom att försöka
införa ett gemensamt tankesätt hos alla medarbetare. Roselius och Sandell (2008) beskriver
att implementeringsprocessen främjas av ett aktivt ledarskap som under hela
förändringsprocessen är engagerat och tydligt och arbetar med att skapa rätt förutsättningar
för att implementeringen skall lyckas. Detta kan ledaren göra genom att exempelvis motivera
sin personal och skapa tydliga mål och verka som en slags inspiration för medarbetarna att
följa förändringen. Även Karlsson (2006) beskriver det viktiga i att ledaren i en organisation
skapar motivation och förståelse, samt vikten av att en implementeringsprocess får ta tid.
Detta för att som ledare få möjligheten att skapa en förankring och förståelse för det som
kommer att förändras.
För att främja implementeringen måste ledaren skapa tid för handledning samt prioritera
resurser, dels ekonomiska resurser men även exempelvis hur man som ledare schemalägger
och planerar sitt arbete för att främja den metod som skall implementeras (Roselius och
Sandell, 2008). Att ledaren har en vilja att få sin personal att förstå sitt arbete och i vilken
kontext personalen befinner sig är av stor betydelse. På så vis skapas en viss mening och vikt i
arbetet som utförs. Ett sådant ledarskap kräver fokus på kommunikationen, ledare och
medarbetare emellan (Heide, Johansson & Simonsson, 2013).
Organisationer har utvecklats med tiden och kräver chefer som motiverar och inspirerar sin
personal, en ledare som hittar andra vägar och öppnar upp för andra synsätt, det vill säga
motsatt från den kontrollerande och övervakande forna ledarskapsstilen. Heide, Johansson &
Simonsson (2103) menar att en modern chef på helt andra premisser än förut ska delegera
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ansvar, uppmuntra till eget initiativ och skapa en medveten utveckling och förståelse om
organisationen för sin personal utan att kvaliteten i verksamheten blir drabbad. Den
förändrade relationen mellan chef och medarbetare kräver gemensam kommunikation som
innebär att man tillsammans kan tolka mål och visioner som ledningen vill ska förverkligas
(Heide, Johansson & Simonsson, 2013). Genom nya kommunikationsmöjligheter så som
tekniska verktyg som tillexempel e-post, databaser och intranät i socialt arbete har
medarbetare ett annat informationsflöde att förhålla sig till. Från ett väldigt vertikalt
informationsflöde som följer ledet uppifrån och ner i en organisation kan nu medarbetare på
ett mer demokratiskt sätt förstå och tolka information själva, till skillnad från när medarbetare
endast hade tillgång till redan tolkad eller redigerad information (Heide, Johansson &
Simonsson, 2013).
Ett större flöde med information som florerar i dagens organisationer och som även beskrivs
som en nackdel av Heide, Johansson & Simonsson (2013) har fört med sig att chefens roll
som ledare är omformulerad. Istället för att på olika vis sprida information till sina
medarbetare, har chefsrollen fått nya arbetsuppgifter i form av att kunna skapa rätt
förutsättningar så att medarbetaren förstår informationen, förklara informationen och till viss
del förenkla informationen samt att lyfta fram vilken information som är av vikt. I en
decentraliserad organisation krävs det att stor mängd data har möjlighet att ges till många
medarbetare i samma format. Heide, Johansson och Simonsson (2013) belyser även en
baksida med användandet av tekniska verktyg, om man bortser från ett överflöd av
information som kan uppfattas som ogripbar för medarbetarna så finns det även kulturella
hinder innan dessa verktyg kan användas i sin fulla kapacitet.
För att i chefsrollen kunna skapa förutsättningar för att kunna driva igenom en förändring,
krävs det att ledaren har förmåga att förhålla sig till det handlingsutrymme som innefattas i
chefsrollen samt att nyttja den handlingsfriheten arbetet medför (Karlsson, 2006). Meeuwisse,
Sunesson och Swärd (2006) beskriver att det sociala arbetet organiseras och verkar inom
institutionella ramar, som utgörs av hur socialpolitik och rättssystem är utformat. Det är de
här ramarna som anger exempelvis hur arbetet skall organiseras och hur maktordningar ser ut
inom organisationerna. Det är inom dessa ramar som ledare och medarbetare verkar. Att
arbetet regleras av lagar och ramar innebär dock inte att de ledare som arbetar i
organisationerna inte har någon handlingsfrihet, de har ramar och regler som
handlingsutrymme och en stor handlingsfrihet i arbetet i sitt arbete (Karlsson, 2006).
Omfattningen av ledarens handlingsutrymme påverkas av organisationens uppdrag men även
faktorer såsom rutiner, tolkningar och individuella faktorer. Meuwisse m.fl. (2006) beskriver
att det faktum att denna stora handlingsfrihet finns kan innebära en viss problematik då det är
viktigt att insatser som sker inom det sociala arbetet kännetecknas av god och jämlik kvalitet.
Enhetschefer i verksamheterna skall förhålla sig till lojalitetskrav både nedifrån, gentemot
medarbetare, brukare och anhöriga, samt uppifrån gentemot förvaltning och huvudmän
(Karlsson, 2006). Svensson, Johnson och Laanemets (2008) beskriver att de faktorer som
påverkar hur användandet av handlingsutrymmet ser ut kan bland annat sägas vara
personlighet hos ledaren, samt intressen och värderingar. Det är upp till ledaren att ta sitt
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professionella ansvar och utnyttja sin handlingsfrihet på ett försvarbart sätt. För att försöka
undvika att ledarna skall agera på olika vis skapas diverse rutiner, regler och riktlinjer. Detta
beskriver Svensson m.fl.(2008) är för att försöka komma ifrån dilemman och skapa ett
arbetssätt där både kundens och organisationens krav faller samman.
Karlsson (2006) beskriver att ledaren kan påverka sin handlingsfrihet inuti det
handlingsutrymme som finns i organisationen genom att påverka hur vida ett beslut kommer
att genomföras. Detta genom att omtolka beslut för att på olika sätt passa de verksamheter
som besluten skall verka i. Handlingsutrymmet och hur ledaren tar sig an detta kan alltså på
många sätt påverka ett förändringsarbete. Att det sker mycket förändringar i en offentlig
förvaltning är delvis en konsekvens av dess kontext, yttre påverkan så som politiska beslut,
ekonomi och den sociala utvecklingen som ständigt driver den offentliga förvaltningen
framåt. Den inre kontexten så som den strukturella ordningen och det politiska ansvaret som
dessa organisationer bär, kräver ständig förändring i organisationerna, inte minst på grund av
politiska beslut och förändringar i kommunerna (Jacobsen, 2013). Enligt Jacobsen (2013) blir
förändringstrycket i offentliga organisationer allt starkare och kräver därför mer aktiva,
kompetenta ledare som kan genomföra en förändringsprocess.

Genom att definiera förändringen och dess syfte har man beskrivit förändringens drivkrafter,
som är en viktig del av förändringsprocessen. Genom att angripa förändringen ur olika
perspektiv kan man också lättare definiera förändringen och då också starta
förändringsprocessen (Jacobsen, 2013). För att förstå hur motstånd och drivkrafter i en
förändring kan påverkas behöver organisationen vara medveten om att det är människor och
relationen dem emellan som är grunden i organisationen. Att förändringar möter motstånd är
ofta kopplat till att individerna i organisationen känner sig främmande eller rädda för
förändringens följder. Till detta hör även att individen inte har tillräckligt med förståelse för
den förändring som skall ske. Jacobsen (2013) tar den digitaliserade förändringen som skett
under detta årtionde som exempel. Motståndet i en sådan förändring kan grunda sig i en rädsla
för otillräcklighet hos individer. Särskilt hos individer som upplever en stor osäkerhet i
användandet av datorer. Att uppleva otillräcklighet kan många gånger visa sig som ett
motstånd, i det mänskliga beteendet är det lättare att göra motstånd än att visa sig okunnig
eller osäker (Jacobsen, 2013).
För att en ledare ska kunna lyckas med en förändring krävs det att denne kan förmedla en
förståelse bland berörd personal, det är inte tillräckligt att bara avlägsna rädslan som kan vara
en betydande faktor till motstånd. Holmberg (2003) beskriver även att denna digitaliserade
förändring kräver att ledaren har betydande kunskaper och får uppdaterade arbetsuppgifter
för att kunna föra vidare förändringen även till sin personal. Om en förståelse kring
drivkraften och förändringens väntade resultat skapas menar Jacobsen (2013) att
uppslutningen blir betydligt större. För att lyckas med detta är det en kritisk punkt att ledaren
på rätt sätt tolkat och sedan förmedlar förändringen som både viktig och nödvändig. En
ledande person i en förändring bör vara medveten om att en lyckad förändring aldrig kan
garanteras, men genom ett skickligt ledarskap ökar chanserna för att förändringen ska bli
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lyckad. Max Webers (Weber se Hatch, 2002) byråkratimodell präglar synen på offentliga
verksamheter och beskrivs som att det inom sådana verksamheter inte finns plats för
personligt ledarskap utan att arbetssättet styrs av riktlinjer, rutiner och processer. Dock har
mindre typer av beslut decentraliserats medan större beslut är helt och hållet centraliserade.
Holmberg (2003) belyser att det finns en motsättning i offentligt ledarskap. Denna består dels
av att organisationen har en otydlig måluppfyllelse och dels av att ledarskapet präglas av att
förutsättningar som ges inte kan matcha de krav som ledaren har på sig. Vidare menar
Holmberg (2003) att ledarskap i offentlig förvaltning får en ansträngd position och otydlig
arbetsfördelning som leder till konflikter som konsekvens.
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3. Teoretisk förankring
Implementeringsteori och Max Webers byråkratimodell kan bistå med hjälp att tolka studiens
resultat. Webers teori bistår med kunskap om organisationernas struktur vilket påverkar
handlingsutrymmet i ledarskapsrollen och detta såg vi som en viktig faktor för att förstå
resultatet. Vedungs implementeringsteori i sin tur visar på relevanta aspekter i
implementeringens olika steg. Även om inte alla steg är viktiga för att förklara våra resultat
ser vi det som viktigt att redovisa alla stegen i följande teoretiska genomgång för att inte ta
stegen ur sitt sammanhang för att läsaren skall förstå i vilket sammanhang de verkar. Med
grund i ovanstående anledningar har teori inom dessa områden också blivit det som utgör
studiens teoretiska ram och tillsammans med bakgrunden tolkar studiens resultat.
3.1 Max Weber – byråkratisering
Under följande rubrik förklaras och beskrivs Max Webers byråkratimodell. Inom offentlig
förvaltning har webers byråkratimodell varit en stor faktor som format organisationens
administrativa uppbyggnad. Byråkratimodellen beskriver offentliga organisationers arbetssätt
och ledarens förhållningssätt gentemot organisationen. Byråkratimodellen hade när den
tillkom syftet att beskriva dåvarande organisationers strukturer samt upplevas som ett
alternativ till den då rådande organisationsordningen (Weber, 1946,1947 se Hatch, 2002). Det
nutida byråkratibegreppet är starkt förknippat med offentlig organisation som präglats av
Webers byråkratimodell. Offentliga organisationer beskrivs skapa sin legitimitet genom
rutiner, riktlinjer och processer vilket Weber (1946,1947 se Hatch, 2002) menar görs genom
att följa byråkratins väsentliga egenskaper, dessa innebär bland annat:







Fast och tydlig arbetsfördelning.
Organisationen har en tydlig hierarkisk ordning, med specifika kompetensområden
Personal med rätt kompetens till diverse befattning speciellt kopplat till
organisationernas beslutfattande professioner.
Utveckling och kompetensutbildning av personal för att uppnå rätt specialkompetens,
speciellt riktad mot arbetsledaren.
Decentraliserade organisationer, vars beslut i vardagen fattas på avstånd från
huvudmännen i organisationen.
Arbetet förväntas följa strikta regler, rutiner och riktlinjer genom hård disciplin och
kontroll. Regelmässiga aktiviteter och fasta plikter präglar ledarens uppdrag.

(Weber, 1987).
Byråkratins grund handlar om att organisationen har en tjänsteordning där de lägre står till
befogenhet och i kontroll till de högre stående i ordningen, detta maktförhållande speglas i
verksamheter som anses byråkratiska. Bland dessa verksamheter finns de kommunala
organisationerna. Utvecklingen av en förvaltningsekonomi är av tung vikt för en försatt
byråkratisering. De organisationer som inte har uppnått en sådan utveckling i sin byråkratiska
verksamhet har förr eller senare övergått till en annan organisationsstruktur. En ekonomisk
utveckling är inte ensam faktor för utvecklingen av byråkratiseringen, även kommunikativa
medel är i högsta grad en avgörande faktor. Weber (1987) talar såklart om sin tids moderna
kommunikationsmedel så som järnvägen och telegrafen men som i nutid kan motsvara den
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datorisering av den byråkratiska förvaltningens administrativa arbete, till exempel
tillämpningen av hemvårdsförvaltningens systematiska kvalitetsledningssystem. Weber
(1987) menar att genom strikta rutiner samt den hierarkiska ordningen har det visat sig vara
ett rent tekniskt sett mycket vinnande koncept att genom teknisk utvecklig strukturera
komplexa och stora organisationer vilket hemvårdsförvaltningen är. Dagens offentliga
organisationer, som driver socialt arbete, driver ständigt verksamheten framåt genom att bland
annat datorisera det administrativa arbetssättet, detta leder i sin tur till en mer effektiv
utveckling av förvaltningens ekonomi.
Weber (1947/1947 se Hatch 2002) beskriver att byråkratins nackdel och största brist är att det
resulterar i en oflexibel verksamhet där de stränga ramarna många gånger är negativt för
kunderna. Trots detta är det även de stränga ramarna som legitimerar organisationernas
verksamheter om de efterföljs korrekt. I en organisation där ledare inte behöver bli personligt
engagerade i beslutsfattandet samt där de har fasta regler att förhålla sig till kan negativa
konsekvenser inträffa. Weber (1946, 1947 se Hatch, 2002) menar att decentraliserade beslut
kan komma att skapa paradoxala situationer för människorna som besluten rör.
Byråkratimodellen beskrivs som mindre lämplig i organisationer som ofta behöver anpassas
efter ständiga förändringar, det vill säga de organisationer som kräver en stor grad av
flexibilitet. En flexibel organisation som använder sig av byråkratimodellen blir betydligt
mindre effektiv om man ständigt måste omformulera mål och riktlinjer ner till
decentraliserade beslutsfattare (Weber, 1987). Enligt Weber (1946,1947 se Hatch, 2002)
hjälpte byråkratin till att forma arbetssättet som ledarna utförde sina arbetsuppgifter på,
genom att ledarna förhåller sig till strikta regler och rutiner formas en tillförlitlighet i systemet
och frigör ledarna från att personligt involvera sig i beslut vilket skall leda till mer effektiva
beslutsfattare samt skapar vad Weber (1946, 1947 se Hatch, 2002) kallar legala auktoriteter.
Trots detta präglas politiskt styrda verksamheter som till exempel hemvårdsfövaltningen av
webers byråkratimodell. Det blir därför av stor vikt att förstå denna modell som ledare inom
dessa verksamheter för att kunna minimera de paradoxala situationer som weber (1987)
menar uppstår. I dagligt tal menar man många gånger att något/någon faller mellan stolarna,
eller att tjänstemännens strikta arbetsuppdrag där de stränga ramarna kan uppstå negativt för
kunderna.
3.2 Vedungs Implementeringsteori
Vedung (1998) har formulerat en åttapunkts- teori kring implementering. De åtta stegen
belyser viktiga aspekter på implementeringsprocessen i just offentlig sektor. Faktorerna har
betydelse för om processen i slutändan blir misslyckad eller lyckad, och är var och ett viktiga
för hur implementeringen fortlöper. Dessa steg innefattar följande:







1. Förändringens bakgrund
2. Förändringen
3. Implementeringen
4. Mottagandet
5. Kontroll och uppföljning
6. Insatser som utförs samtidigt inom organisationen
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7. Marknadsaspekten
8. Samt slutligen omgivningens inställningar.

Punkt 1. Förändringens bakgrund
Det första steget i Vedungs (1998) teori består snarare av sex aspekter, som belyser
bakgrunden och den tillkomstprocess som slutligen lett till det som skall förändras.
Delaspekt nummer ett handlar om det politiska stödet som finns för metoden, är det politiska
stödet starkt och finns prioriteringarna för att förändra är det även större chans till en lyckad
implementering. Delaspekt nummer två handlar även den om politik men istället om metoden
som skall införas stämmer överens med den politik som redan finns. Inom denna aspekt lyfts
problematiken kring en politisk organisation där politiken vid maktskifte kan skapa stora
förändringar i arbetssätt och ideologi vilket i sig kan vara ett hinder för implementering.
Delaspekt nummer tre i tillkomstprocessen handlar om vilken den avsedda storleken för
förändringen är, kräver förändringen inte att en omfattande förändring sker är den även lättare
att implementera. Vilken uppmärksamhet förändringen får när den skall införas har en stor
betydelse, är det så att förändringen får mycket positiv uppmärksamhet främjar detta
processen, får den mycket negativ uppmärksamhet hämmas den. Delaktigheten bland aktörer
som berörs av förändringen är ytterligare en viktig aspekt som påverkar utfallet, detta då ett
engagemang och förståelse för förändringen nedifrån verksamheterna skapas och det blir inte
bara så ett beslut ovanifrån skall införlivas utan någon förståelse för varför eller några
påverkansmöjligheter. Sista påverkansaspekten i Vedungs (1998) första steg som är
tillkomstprocessen av förändringen, grundar sig i politisk ideologi. Att göra förändringen bara
för sakens skull eller har organisationen ett uttalat mål att nå en reell förändring i sin
verksamhet (Vedung, 1998).
Punkt 2. Förändringen
Steg två i åttastegsteorin består av utformandet av själva förändringen och beskriver
relevansen av en förändring som är tydlig både gällandes den tekniska utformningen samt i
vad målet med förändringen är. Detta steg kan inbjuda till en viss problematik inom just
politiska organisationer där en viss otydlighet vid formuleringar av mål kan förekomma. Detta
kan exempelvis vara på grund av att det inte råder en samstämmig bild inom politiken att
förändringen skall införas, det kan också bero på att eftersom politikerna inte har den kunskap
som finns nere i organisationerna så skapas ett utrymme för organisationerna att själva
utforma sitt arbete fast att de får en slags ram att förhålla sig till (Vedung, 1998).
Punkt 3. Implementeringen
Tredje punkten implementering. Implementeringen kan i sig delas upp i tre delaspekter:
Skapandet av förståelse, förmåga (resurser) samt vilja. Om förståelse för förändringen och
vilka mål som förändringen skall uppnå inte skapas hos berörda aktörer såsom exempelvis en
ledare i verksamheten, så kommer de inte heller arbeta för att uppnå målet. Förmåga att utföra
en förändring är en viktig del för att implementeringen skall lyckas, förmågan hänger samman
med tillgång till resurser, resurser såsom personal, tid, pengar, praktiska resurser såsom
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lokaler och så vidare. Viljan och inställningen att förändra är slutligen också en faktor, där de
berörda aktörerna påverkar implementeringen (Vedung, 1998).
Punkt 4. Mottagandet hos de berörda
I detta steg är viljan inom organisationen viktig för om förändringen får fäste eller ej.
Det kan vara så att vissa individer har viljan men inte alla. Viljan hänger som ovan nämnt
samman med förståelsen för varför en förändring sker, förstås inte syftet så kommer heller
inte viljan att finnas. Förståelsen skall skapas genom tydlighet (Vedung, 1998).
Punkt 5. Kontroll och uppföljning
Kontroll och uppföljning är en viktig aspekt eftersom att det är utifrån hur denna görs och vad
som visas i denna del som resurserna tilldelas verksamheter. Problematiskt kan dock vara att
detta gör att de som verkar inom organisationerna fokuserar på de faktorer som är mätbara
vilket kan leda till att fokus läggs på irrelevanta aspekter (Vedung, 1998).
Punkt 6. Insatser som utförs samtidigt inom kommunen
Om det inom förvaltningen pågår andra typer av förändringar kan det bli att en av dessa
nedprioriteras. Det kan pågå olika förändringar som krockar med varandra eller att det finns
motstånd. Om annan förändring pågår samtidigt kan detta påverka implementeringsprocessen
negativt (Vedung, 1998).
Punkt 7. Marknadsaspekten
Marknaden, det vill säga samhällets medborgare i denna typ av organisation, påverkar också
förändringens utfall. Med det menas vilka förväntningar som finns från samhällets sida.
Vilken inställning medborgarna har till den förändring som skall införas (Vedung, 1998).
Punkt 8. Omgivningens inställningar
Även övrig omgivning såsom media exempelvis som inte är inblandade i själva
implementeringsprocessen eller direkt berörs av förändringen kan påverka utfallet. Då de kan
framhäva problem och möjligheter påverkas vilken bild som ges av förändringen till
medborgarna (Vedung, 1998).
Studiens empiriska data kommer att förklaras och tolkas med hjälp av ovanstående teorier i
avsnittet diskussion och analys. I nästföljande metodavsnitt presenteras tillvägagångsättet som
använts för att samla in empiriska data till studien samt hur tolkningsprocessen av resultatet
och teori har gått till.
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4. Metod
I följande avsnitt kommer metodval och tillvägagångssätt i studien presenteras och motiveras
för att skapa en transparens av studien och för att forskningsprocessen lätt skall gå att följa
samt återupprepa.
4.1 Studiens kvalitet
För att beskriva kvaliteten i en studie som är kvalitativ brukar inte begreppen validitet och
reliabilitet användas, som dock är fallet vid kvantitativa studier. För att få en kvalitativ studie
med god kvalitet beskriver Patel och Davidson (2011) att forskaren tydligt måste beskriva sin
forskningsprocess så att den som läser sedan kan bedöma hur trovärdigt materialet är. Detta
gör man genom att beskriva hur och på vilken grund metodvalen har gjorts, det vill säga
tydliga beskrivningar av de tolkningar som forskaren gjort under processen samt vilken
förförståelse som finns hos forskaren och hur detta påverkat tolkningarna av resultatet. Detta
har tillämpats i denna studie genom att skapa en tydlig metod samt metoddiskussion och
framförallt har vi under hela processens gång kritiskt reflekterat kring våra metodval samt vår
egen påverkan på resultatet. Genom en sådan noggrann redovisning beskriver Patel och
Davidson (2011) att den kvalitativa studien kan uppnå det som motsvarar god validitet i en
denna typ av studie.
-

Tillförlitlighet

En tydlig beskrivning och motivering av metodval, hur studien har genomförts och hur
forskaren har resonerat är faktorer som kan skapa en kvalitativ studie med hög tillförlitlighet.
Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innebär att forskaren ska försöka göra en så
detaljerad beskrivning av sina val och tillvägagångssätt att en annan forskare skulle kunna
utföra en likadan undersökning (Denscombe, 2013). Genom att lägga mycket tid på att skriva
ett utförligt och detaljerat metodavsnitt och därmed skapa en transparens över
tillvägagångssätt och metodval är målet att göra tillförlitligheten i denna studie god. Målet
med studien är inte att skapa kunskap som är generaliserbar över alla
implementeringsprocesser eller ens alla enhetschefers arbetssätt i Halmstad kommun. Trots
detta anser vi att vi kan bidra med viktig kunskap både gällandes implementering och
kvalitetsledningssystemets tillämpning genom de upplevelser respondenterna i studien
beskriver samt tolkningarna av dessa.
-

Trovärdighet & överförbarhet

För att kunna mäta en kvalitativ studies kvalitet behöver man mäta dess innehåll till begrepp
som hjälper till att besvara frågor såsom: Kan man som läsare lita på denna studie? Skulle
någon annan -någon annanstans få samma resultat? För att beskriva detta använder vi oss av
begreppen trovärdighet och överförbarhet. Begreppet trovärdighet innebär att forskaren
ständigt reflekterar över de val som görs angående hur den insamlade empiriska data hanteras
och hur detta i sin tur påverkar analysen av materialet (Patel & Davidson, 2011). Genom att
vara två forskare som utför samma studie analyseras den transkriberade data från olika
förförståelse och perspektiv. Vi som forskare menar att det presenterade resultatet har blivit
mer till sin mängd och ökat trovärdigheten för läsaren samt studien genom en utförlig
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resultatredovisning. Då studiens resultat analyserats på sådant sätt menar vi att studien väl
besvarar studiens syfte och har en hög trovärdighet.
Studiens resultat presenteras noggrant och detaljerat följt av citat som stärker vad som
framkom i intervjuerna, genom resultatets mängd som presenteras kan läsaren på ett lätt sätt
följa intervjun och få en klar bild över att resultatet inte är taget ur sitt sammanhang. Detta
menar Patel & Davidson (2011) är en viktig faktor när man ska bedöma en studies
överförbarhet. Räcker detta för att överförbarheten skall vara av hög grad? Överförbarhet har
även en annan stor faktor som avgör om dess grad är hög eller låg, det vill säga hur vida
resultatet skulle vara det samma om man skulle utföra samma studie i något annat geografiskt
område eller till exempel inom en annan förvaltning inom kommunen. Denna kvalitativa
studie skulle vi vilja överföra resultatet på hela vård- och omsorgssektorn inom
hemvårdsförvaltningen men det är också så långt vi bedömer att resultatet är möjligt att
överföra. Inom andra sektorer inom hemvårdsförvaltningen finns indikationer på att systemet
är väl implementerat, samtidigt som andra kommuner eller privata verksamheter har andra
system och andra faktorer som kan komma att påverka en sådan implementeringsprocess.
Därför menar vi som forskare till denna studie att studiens resultat har en låg grad av
överförbarhet, dock en stark indikation på hur resterande verksamheter i vård och
omsorgssektorn i hemvårdsförvaltningen arbetar med det systematiska
kvalitetsledningssystemet.
- Objektivitet
En studies objektivitet handlar om vilken möjlighet som finns att konfirmera och styrka
studiens slutsatser, Denscombe (2010) beskriver att objektivitet oftast förknippas med
kvantitativ typ av forskning som där forskaren inte påverkar resultatet i den grad som i
kvalitativa studier. Den kvalitativa forskningen kräver en större inblandning från forskarens
sida och forskaren utgör en viktig del i hur material samlas in samt för hur det insamlade
materialet tolkas och vilka aspekter som lyfts fram som viktiga i slutresultatet. I vår studie har
vi utnyttjat det faktum att vi är två forskare genom att skriva ner tankar och funderingar
individuellt för att sedan diskutera detta gemensamt. Detta har gjorts under hela processen –
det vill säga från inledningsskedet då ett intervjuschema skulle skapas och fram till analysoch diskussionsdelen av uppsatsen. Genom att jämföra våra tolkningar och diskutera dessa
har vi kunnat sätta våra egna värderingar och förförståelse inom parantes för att inte låta detta
styra allt för mycket under forskningsprocessen. Målet har istället varit att försöka förstå
respondenternas beskrivningar utifrån den verklighet samt kontext de verkar inom och
beskriver och därmed dra sakliga slutsatser utifrån studiens resultat. Bryman (2008) beskriver
att det är viktigt att i kvalitativ forskning just försöka sätta sig in i samma situation som
respondenterna. Inga stora avvikelser har funnits i de individuella tolkningarna vi gjort under
processens gång, utan tolkningarna har i de allra flesta fall visat sig vara lika vilket vi anser
styrker studiens slutsatser och även kvalitet.
4.2 Urval & avgränsningar
När en kvalitativ studie utförs finns det flertalet betydande faktorer som påverkar valet av
urval i studien, och även flertalet faktorer i urvalet som sedan påverkar studiens resultat. För
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att korrekt kunna diskutera kring den komplexa urvalsprocessen behöver forskaren reflektera
kring hur valet av respondenter kunnat påverka studiens resultat. I en kvalitativ studie behöver
forskaren reflektera kring exempelvis om urvalet har lett till att de mest extrema aktörerna i
verksamheten har fått vara respondenter, detta leder till reflektion kring hur man säkrar att
variationen är maximal eller att respondenterna inte är det mest typiska så att studien missar
bredden av det extrema (Dahlgren & Sauer, 2009).
Vid utförandet av denna studie har vissa avgränsningar behövt göras. Första valet vi stod inför
var hur vida respondenterna skulle tillhöra Halmstads kommuns egen regi och/eller privata
aktörer. Genom att använda oss av respondenter endast från Halmstads kommun egen regi
kunde vi försäkra oss om att respondenterna hade samma krav och förutsättningar att förhålla
sig till, detta för med sig att studiens resultat inte är kunde tolkas utifrån samma perspektiv.
Privata aktörer förhåller sig till samma lagkrav från socialstyrelsen som kommunens egna
verksamheter men de privata aktörerna kan skilja sig i sin utformning av rutiner samt andra
delar av det systematiska kvalitetsledningssystemet.
Halmstad kommuns hemvårdsförvaltning består vidare av flertalet sektorer. I nästa steg i
urvalsprocessen valdes endast vård och omsorgssektorn inom hemvårdsförvaltningen.
Samtliga sektorer inom hemvårdsförvaltningen har samma systematiska
kvalitetsledningssystem att anpassa sina verksamheter efter och hade därför varit intressanta
att undersöka, dock valdes vård- och omsorgssektorn i samråd med en representant från
hemvårdsförvaltningen som önskat området och studiens syfte. Anledningen till att vård och
omsorgssektorn var mest önskvärt att undersöka berodde på att vård och omsorgssektorn
ansågs vara den sektor som genom sin komplexitet beskrevs mest osäker kring i vilken grad
som det systematiska kvalitetsledningssystemet var implementerat. Det var vid denna
kunskapslucka som vi såg nyttan med vår studie. För att förhålla sig till studiens tidsaspekt
gjordes avgränsningen att studien rör sig inom ett ledarskapsperspektiv. Enhetschefer valdes
ut som respondenter efter ett bekvämlighetsurval och ansågs kunna bidra med kunskap till
studien. Bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som hade möjlighet att ställa upp
också blev de som intervjuades (Dahlgren & Sauer, 2009). Syftet är att undersöka hur vidare
kvalitetsledningssystemet är förankrat ute i vård och omsorgssektorns verksamheter. Då
enhetscheferna på diverse enheter bär ansvaret att förankra detta systematiska
kvalitetsledningssystem hos sin personal var det ett naturligt val att välja dem som
respondenter. Deras svar eller brist på svar återspeglar en indikation av hur vidare det
systematiska kvalitetsledningssystemet används i det dagliga arbetet. Vidare har inte alla
enhetschefer inom denna sektor kunnat undersökas i studien utan även där har avgränsningar
utefter de tidsramar för studien som finns behövt göras. Med tidsaspekten i åtanke valdes
därför elva respondenter ut som ett lämpligt antal för att ge studien ett givande resultat.
Vi valde att intervjua respondenter som är enhetschefer från både äldreboende,
äldrelägenheter samt hemtjänst för att kunna överföra resultatet i vård och omsorgssektorn i
så stor utsträckning som möjligt utefter de tidsramar som studien förhåller sig inom.
Dessutom speglas de olika verksamheternas komplexitet i resultatet tack vare vidden av
verksamheter. Enhetscheferna som deltagit i studien är av olika kön, olika ålder och har även
olika typer av utbildningar samt varierande erfarenheter inom chefsyrket. I så stor
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utsträckning som möjligt försökte vi uppnå en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga
respondenter, det visade sig vara svårt att få en jämlik fördelning eftersom de kvinnliga
enhetscheferna är överrepresenterade inom denna sektor.
Att få tillträde till fältet i vår studie var inte oproblematisk. Vi tilldelades genom vårt
samarbete med kommunen en kontaktlista som var bristfälligt uppdaterad. Detta fick oss att
kontakta respondenter genom Halmstad kommuns växel utan att använda listan
överhuvudtaget. De respondenter som hade möjlighet och ville delta i studien bokades in för
intervju.
4.3 Datainsamlingsmetod
Studien baseras på sammanlagt tretton kvalitativa intervjuer, varav elva med enhetschefer
inom äldreomsorgen. I resultatet sammanställs elva intervjuer med enhetschefer.
Respondenterna består av både kvinnor och män i olika åldrar och med olika typer av
utbildning. Utöver de elva enhetscheferna har även två intervjuer utförts med ytterligare två
personer inom kommunen med kunskap om det systematiska kvalitetsledningssystemet och
dess implementeringsprocess.
Den metod som använts för att samla in data till studien är således kvalitativa intervjuer.
Intervju är en lämplig metod i de fall då forskaren önskar skapa en förståelse för exempelvis
respondenternas känslor, åsikter och uppfattningar, det vill säga inom forskning som strävar
efter mer djup än vad som skulle kunna utvinnas ur kvantitativ forskning som samlar in en
hård typ av data (Denscombe, 2013). Eftersom vi i denna studie vill lyfta enhetschefernas
egna uppfattningar och åsikter kring ämnet ansågs den kvalitativa intervjun som en lämplig
metod för att få fram en tydlig och beskrivande bild, samt för att försöka skapa en förståelse
kring ledarnas egna tolkningar av och förståelse för ämnet. En aspekt som kan vara viktig att
reflektera kring vid valet av kvalitativa intervjuer är att ur ett tidsperspektiv är metoden
krävande, menar Denscombe (2013). Att kontakta respondenter, utföra intervjuer, transkribera
mycket material samt analysera det material som framkommit har visserligen tagit mycket tid
även i denna studie. Utifrån befintliga tidsramar var detta ändå genomförbart, enligt vår
bedömning, och den mest lämpliga metoden för att samla in data och ett givande material med
tanke på studiens syfte.
För att kunna säkra data under intervjutillfällena spelades intervjuerna in, och upptill detta
skrevs individuella anteckningar över tankar och aspekter som sågs som intressanta under
intervjuernas gång. Patel och Davidson (2011) betonar att respondenterna måste ge sitt
godkännande för att inspelning ska få ske. Respondenterna tillfrågades vid denna studie innan
intervjuernas start om de tillät att intervjuerna spelades in, detta informerades även
respondenterna om i det informationsbrev som varje respondent tilldelades i anslutning till
intervjutillfällena. Denscombe (2013) framhåller att inspelning är en säker insamlingsmetod
som dock också kan medföra att respondenten får en reserverad inställning i början av
intervjun, men att de sedan efterhand slappnar av i situationen. Detta togs även i beaktning
vid utformningen av teman och frågor i denna studie, då ett enkelt tema lades i början av
intervjun, där respondenterna skulle berätta om sig själva och sin yrkesroll, för att sedan följa
upp med mer komplicerade teman i ett senare skede av intervjun när de blev mer bekväma i
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situationen. Denna metod nämner både Denscombe (2013) och Aspers (2011) som ett bra
upplägg för att få respondenterna att känna sig mer bekväma och avslappnade i
intervjusituationen.
Nästföljande steg i metodvalsprocessen för denna studie bestod i att bestämma grad av
struktur i intervjuerna. Patel och Davidson (2011) beskriver att ett typiskt kännetecken för en
kvalitativ intervju är att den ofta har låg grad av strukturering. Målsättningen med metodvalet
och utformandet av frågorna i denna studie var att undvika en allt för styrd typ av intervju och
skapa mer utav ett samtal med respondenterna där de själva kunde styra hur de svarar. Detta
för att vi utifrån syftet var intresserade av chefernas egna arbetssätt och tankar och därmed i
så hög utsträckning som möjligt ville undvika att styra deras svar med våra frågeställningar.
Med bakgrund i detta valdes den semistrukturerade intervjuformen. Patel och Davidson
(2011) framhåller att den semistrukturerade intervjuformen innebär att det visserligen
förekommer en viss form av struktur, men samtidigt finns också en stor chans för
respondenten att svara fritt utifrån sin uppfattning i frågan. Det finns alltså inga former av
svarsalternativ eller liknande i ett slags frågeformulär. Mer om hur vi använde oss av
semistrukturerad intervju och vår utformning av intervjuschema följer under rubriken nedan.
4.4 Utformning av intervjuschema
Själva strukturen i den semistrukturerade intervjun finns ju givetvis där i viss mån och kan
bestå av att forskaren exempelvis i sitt intervjuschema har teman att utgå ifrån som
formulerats i förväg för att kontrollera att intervjun trots sin öppenhet för respondentens svar
berör relevanta frågor utifrån syftet. Utefter temat kan sedan en stor fråga ställas, sedan kan
det även formuleras vissa underfrågor som den som intervjuar vill ha svar på men som endast
ställs om respondenten inte berör dem under intervjuns gång (Patel & Davidson, 2011). Det
var detta tillvägagångssätt som valdes vid utformandet av intervjuformuläret (se bilaga 4) till
denna studie. Efter övergripande läsning av litteratur formulerades ett antal huvudteman som
utefter syftet och ämnet sågs som relevanta. Vid detta skede var inläsningen av teori just
övergripande då vi ville få en bild av vilka ämnen som är relevanta att beröra i intervjuerna,
men inte låta teorin styra för mycket. Utefter de här teman formulerades sedan en
övergripande huvudfråga vid varje tema, som ställdes till respondenterna. Ett antal
underfrågor formulerades även vid respektive tema, men som endast ställdes om respondenten
själv inte berörde frågorna. Detta för att trots den öppna intervjuformen ändå hålla en struktur
och en röd tråd i förhållande till syftet för studien. Anledningen till att endast ställa en
huvudfråga var för att vi som nämns ovan syftade till att uppnå en intervju där vi styrde så lite
som möjligt.
Då intervjuformuläret utformades lämnades även utrymme för eventuella nya områden eller
teman som kunde framkomma under intervjutillfället genom respondenternas svar. För att i
slutskedet av intervjun säkerställa att respondenten inte hade något mer att tillägga eller något
mer som de anser är relevant utefter ämnet som inte berörts av frågor, så tillfrågades
respondenterna i slutskedet av intervjun ifall de hade mer att tillägga. Detta beskriver
Denscombe (2013) som viktigt för att få till ett bra avslut på intervjun.
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Under intervjuernas gång kan man som forskare upptäcka att respondenten inte förstår
frågorna på det vis som var menat, vilket Patel och Davidson (2011) påtalar. Detta blev fallet
efter studiens två första intervjuer, vilket ledde till en revidering av intervjuschemat där
frågorna förenklades för att göras tydligare för respondenterna, samma ämnen berördes
fortfarande men formuleringen av frågorna förenklades. Detta ser vi inte som en svaghet utan
snarare som en viktig del i processen för att få ett trovärdigt resultat. Alternativet vilket hade
varit att fortsätta med samma frågor kunde ha lett till att resultatet inte blev trovärdigt
eftersom respondenterna inte förstått vad de ska svara på.
I inledningsskedet av studien gjordes även en utforskande intervju med en person som har
mycket kunskap kring utformningen av det systematiska kvalitetsledningssystem som har
implementerats. Detta gjordes för att skapa en förståelse för användningen av systemet i sig.
Denna intervju hade inga förformulerade frågor utan var helt öppen till sin karaktär,
respondenten fick berätta öppet och vi ställde frågor som kom upp under tiden. Ytterligare en
typ av intervju genomfördes i denna studie, även denna intervju var utforskande till sin
karaktär och hade inga förformulerade frågeställningar. Denna intervju gjordes över telefon,
med en respondent som hade ytterligare kunskap om just implementeringsprocessens
upplägg. För att skapa en tydlig bild av just implementeringsprocessen, och dess mål gjordes
denna intervju upptill resterande. De två intervjuer som i detta stycke beskrivs har endast
använts som bakgrund och informationsinsamling till oss som forskare och finns ej med i
resultatet i denna studie.
4.5 Förhållningssätt till teori
För att kunna förklara studiens resultat, det vill säga empirin, krävs en koppling till teori.
Studiens förhållningssätt mellan empiri och teori valdes utifrån målsättningen att empirin
skulle få chansen att visa sig själv, och alltså inte helt styras av teori från startskedet av
studien. Målsättningen var att förståelsen skulle få chansen att växa under processens gång
utifrån vad våra respondenter uppgav under intervjutillfällena, och därmed valdes ett
abduktivt förhållningssätt mellan teori och empiri. Patel och Davidson (2011) beskriver att en
forskare som arbetar abduktivt inte är låst och styrd av teorin på samma sätt som vid ett
antingen induktivt eller deduktivt arbetssätt utan snarare pendlar fram och tillbaka växelvis
emellan teori och empiri successivt under forskningsprocessens gång. Forskaren har en viss
uppfattning om teori då frågorna formuleras men låter inte denna styra tolkningen av
resultatet i slutskedet.
Implementeringsteori och förförståelse utifrån kunskap i ämnet implementering och om det
systematiska kvalitetsledningssystemet efter möte med representant från kommunen i studiens
inledningsskede formade intervjufrågorna i denna studie. Aspers (2011) beskriver att teori kan
användas på så vis att den i inledningsskedet visar på vissa aspekter som skall studeras och
vilket huvudfokus forskaren skall ha under intervjuerna, men att detta inte måste leda till att
det också är teorin som formar forskarens konkreta frågeställningar. Teorin får i utformningen
av studiens frågor agera som en slags hjälp gällandes vad forskaren skall fokusera på, vilka
områden kan vara relevanta att belysa och utforma frågor utifrån? Gällandes detta fall som rör
implementering av ett system blev implementeringsteori en viktig del i utformningen av
frågeställningarna. Vilka faktorer är viktiga vid en implementering och vilka faktorer kan
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påverka utfallet av processen? Viljan, resurser/förutsättningar och förståelse identifierades då
som viktiga områden och fungerade som utgångspunkt vid formulering av intervjuschema.
Aspers (2011) beskriver att detta förhållningssätt låter empirin omforma teorin utefter
processens gång, teorin är alltså föränderlig och inte helt styrande.
Denna studie fixerades alltså inte vid en specifik teori utan en öppenhet kring vad empirin
visar har funnits under processen. Teori som framkommit under processens gång såsom
teorier om ledarskap, förändringsarbete och handlingsutrymme som visat sig vara relevanta
utefter vad som framkommit i intervjuerna har därmed också, upptill implementeringsteori,
varit en del av förklaringen av resultatet. Patel och Davidson (2011) framhåller att detta
förhållningssätt mellan teori och empiri ställer kravet på forskaren att vara just öppen för
tolkningar som inte överensstämmer med den ursprungliga teorin. Vi upplever att vi inte haft
problem med att låsa oss strikt till implementeringsteori som var vår ursprungliga teori, utan
har snarare varit öppna för vart vårt resultat leder oss.
4.6 Vetenskaplig ansats
Eftersom studiens syfte är att förstå hur de studerade enhetscheferna använder sig av och
deras förståelse kring det systematiska kvalitetsledningssystemet, så är studiens vetenskapliga
förhållningssätt hermeneutiskt. Thurén (2007) beskriver att hermeneutiskt förhållningssätt
ofta används inom just kvalitativ forskning, och innebär att forskaren är ute efter en förståelse
för de olika synvinklar som framkommer i undersökningen. Intresset för denna studie ligger
inte i att hitta en generell sanning utan att lyfta de olika respondenternas tolkning och
förståelse av det som studeras. Studien har alltså inte som syfte att skapa kunskap om hur alla
enhetschefer i Halmstad kommun använder sig av och förstår det systematiska
kvalitetsledningssystemet, syftet är snarare att lyfta de olika respondenternas bilder och
tolkningar av systemet och därmed skapa en indikation om hur det systematiska
kvalitetsledningssystemet används utifrån de uppfattningarna som respondenterna i studien
har. Att lyfta de enskilda tolkningar och tankar som respondenterna har leder enligt oss till
värdefull kunskap kring hur olika individer kan påverka hur väl systemet har blivit
implementerat. Eftersom att studien fokuserar på olika individer och deras tolkningar har
studien inte som syfte att skapa kunskap som är generell och giltig över hela förvaltningen
utan just bara för de respondenter som deltagit i studien. Patel och Davidson (2011) beskriver
att det hermeneutiska sättet att producera vetenskap på kopplas väl ihop med abduktiv ansats,
detta eftersom forskaren växlar mellan olika synsätt i tolkningen inom hermeneutisk metod
precis som abduktion växlar mellan teori och empiri under processens gång.
Eftersom hermeneutisk forskning fokuserar på respondenternas tolkningar och upplevelser,
och forskarens tolkning av dessa, så har forskaren en viktig och central roll. Forskarens roll är
överhuvudtaget något som är centralt i en kvalitativ studie då det gäller både insamlingen av
och tolkningen av data (Denscombe, 2013). Med anledning av detta kommer forskarrollen
och förförståelse beskrivas utförligt nedan.
4.7 Forskarrollen & Förförståelse
Patel och Davidson (2011) betonar att en forskare behöver mycket träning för att bli bra på att
utföra en intervju. Utefter studiens gång har vi märkt en utveckling i rollen som forskare, och
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försökt lära av och reflektera kring eventuella misstag som gjorts. Reflektionen över rollerna i
studien har funnits under hela processen, detta för att vara medvetna om hur vi påverkar
studien och formar det resultat som framkommer. Aspers (2011) samt Denscombe (2013)
beskriver att reflektion över forskarens roll i processen ger en förståelse för vilka problem
denna centrala roll kan leda till. Aspers (2011) menar att problem kan uppstå i de relationer
som forskaren förhåller sig till. Det vill säga bland annat till sin egen privata sfär, de
förväntningar som forskaren själv har och de kunskaper forskaren har om det ämne som
studeras.
I reflektionen över detta har vi uppmärksammat förförståelsen som viktig, denna färgar oss
och undersökningen under hela processens gång men är inte negativ utan snarare viktig för
förståelsen och tolkningen vilket ju hermeneutiken handlar om, beskriver Patel och Davidson
(2011). Det finns däremot inom hermeneutiken olika uppfattningar om hur man kan förhålla
sig till sin förförståelse som forskare, vissa anser att det går att begränsa förförståelsens
påverkan genom att forskaren är medveten om att den finns och därmed kan begränsa den,
medan vissa anser att det inte alls är möjligt att bortse från förförståelsen. I studien försöker vi
som studenter inte begränsa förförståelsens inflytande då detta ses som viktigt i
tolkningsarbetet, däremot försöker vi inneha en medvetenhet kring hur den påverkar
tolkningarna genom att förförståelsen under hela forskningsprocessen har varit en
återkommande diskussionspunkt oss emellan. Genom att vara två författare i arbetet
problematiseras och diskuteras tolkningarna och därmed kan medvetenheten skapas om våra
olika synsätt och på vilket vis dessa synsätt sedan styr hur tolkningarna görs. Förförståelsen
har även varit viktig i våra tolkningar då den ger oss en viss förståelse för hur verksamheterna
ser ut och inom vilken kontext enhetscheferna verkar.
Vidare är det när det handlar om tolkning viktigt att forskaren är uppmärksam på hur egna
erfarenheter och bakgrund påverkar hur saker uppfattas. Att en student uppfattar och tolkar
respondenten på ett vis på grund av sin bakgrund behöver inte betyda att en annan student
uppfattar respondenten på samma vis, det är därför viktigt att reflektera kring att det i denna
typ av forskning handlar om just tolkningar (Thurén, 2007). Även Denscombe (2013)
poängterar att faktorer såsom forskarens egna värderingar, dennes bakgrund och identitet
påverkar tolkningen och utformningen av materialet i en kvalitativ studie. Patel och Davidson
(2011) beskriver att forskarens förförståelse är ett viktigt redskap och en tillgång i den
hermeneutiska och kvalitativa forskningen. Förförståelsen är alltså inte något dåligt som inte
ska få påverka forskningen utan istället spelar denna en viktig roll i forskningsprocessen.
Vår förförståelse består av utbildning inom socialt arbete, där en förståelse för
verksamheterna samt lagstiftning har skapats utifrån teori. Ingen av forskarna har kunskaper
från att ha arbetat inom äldreomsorgen eller med kvalitetsarbete sedan tidigare. Att sådan
förförståelse för hur det är att arbeta inom verksamheten saknas kan vara en faktor som
påverkar den tolkning som görs av resultatet, kanske hade en annan tolkning gjorts om
erfarenheten av det praktiska arbetet hade funnits? En av forskarna har dock erfarenhet i
omsorgsarbetet inom socialförvaltningen i kommunen samt politisk erfarenhet inom
kommunens nämndeämbete, detta har bidragit med en starkare förförståelse kring en del
svårigheter samt möjligheter som en politiskt styrd verksamhet har att förhålla sig till.
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4.8 Etiskt förhållningssätt
Studien utgår från de krav på etik inom samhällsvetenskaplig forskning som har utformats av
vetenskapsrådet (vr.se, 2015-06-28). Det etiska förhållningssättet är viktigt för att
respondenterna som valt att delta i studien inte på något vis ska fara illa på grund av sin
medverkan (Patel och Davidson, 2011). Vetenskapsrådets krav är fyra stycken till antalet och
består av: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet
(Patel och Davidson, 2011). Informationskravet handlar om att forskaren är skyldig att ge
respondenten korrekt information om undersökningen (Patel och Davidson, 2011) Även
Dahlgren och Sauer (2009) påtalar att information till respondenterna är en viktig aspekt ur
etisk synvinkel då en studie skall utföras, detta på grund av att de som väljer att deltaga skall
bli medvetna om vad det är dem egentligen deltar i. Detta krav på information uppfylls i
denna studie genom ett informationsbrev där presentation av studiens syfte, presentation av
oss studenter som utför studien, samt presentation av det program som studeras går att finna.
Här presenteras även information om vart respondenterna kan finna och ta del av det
slutgiltiga resultatet. Samtliga respondenter har fått ett exemplar av informationsbrevet vid
intervjutillfället, de har även blivit upplysta om att de kan ta kontakt med oss om de har
ytterligare frågor.
Nästföljande krav är samtyckeskravet och handlar helt enkelt om att respondenten skall ge sitt
samtycke för att delta (Patel och Davidson, 2011). Detta krav uppfylls i denna studie genom
att alla respondenterna har skrivit på en samtyckesblankett. Även vi som är studenter har
skrivit på att vi ska hålla vårt avtal. Trots att respondenterna skrivit på ett samtycke, kan de
när som helst avbryta sin medverkan och samtycket gäller då inte längre.
Vidare finns även krav på att respondenterna inte ska gå att identifiera i studien, så långt som
det är möjligt ska den som utför studien arbeta för att det som respondenterna delgett inte ska
gå att hänföra till en viss individ. Det är detta som kallas för konfidentialitetskravet (Patel och
Davidson, 2011). För att uppfylla detta krav har vi formulerat oss på ett vis som gör att det
inte går att se vart personen arbetar mer än att det är inom hemvårdsförvaltningen inom
Halmstad kommun, namn, ålder, kön och så vidare är inte med och i resultatet redovisas
fiktiva bedömningar. Vidare har alla inspelade intervjuer raderats då de har transkriberats, för
att garantera att de inte kommer i någon obehörigs ägo eller används till annat syfte. Detta för
oss in på det sista av vetenskapsrådets forskningsetiska krav, vilket är nyttjandekravet. Detta
krav beskriver Patel och Davidson (2011) innebär att det som kommer fram under
intervjuerna i studien inte får användas till något annat än just inom denna studie. Den data
som framkommit i de tretton intervjuer som studien består av kommer alltså bara att användas
i just denna studie.
4.9 Analysmetod
Analysen av studiens insamlade data kan till viss del sägas ha skett under hela
datainsamlingsperioden då reflektion kring tankar och intryck fanns efter varje intervju, hade
ett liknande intryck skapats mellan oss som uppsatsskribenter. Det gick även relativt snabbt
att se likheter i hur respondenterna svarade, och teman diskuterades under hela
datainsamlingens gång. Patel och Davidson (2011) påpekar att metoden att löpande analysera
under en kvalitativ process kan vara en fördel, bland annat på grund av att forskaren efter en
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utförd intervju har tankar som eventuellt faller i glömska om de inte tas tillvara direkt. Likväl
beskriver Aspers (2011) att det inte är så att då forskaren sätter sig och skall göra sin analys
att denne då börjar om på nytt utan detta görs under hela processen. Ett sätt att analysera data
under processens gång var att i anslutning till varje intervju transkriberades materialet direkt,
det vill säga skrevs ut ordagrant. Det är denna text som sedan varit grunden i det slutgiltiga
analysarbetet. Textmaterialet är omfattande till sin storlek, vilket leder till att denna process
varit mycket tidskrävande, vilket även Patel och Davidson (2011) beskriver att
textbearbetningen är.
Analys av resultatet gjordes vidare genom en så kallad tematisk analys. Aspers (2011)
beskriver den tematiska analysen som ett sätt att samla respondenternas svar och en viktig
grund för att skapa ett samlat resultat. Genom att tematisera de transkriberade intervjuerna
kunde samband hittas samt att respondenternas svar kunde jämföras och kopplas samman.
Vid analysarbetet letade vi inte endast efter likheter och samband i svaren, utan intresset låg
även i att lyfta nyanser och variationer i svaren för att upptäcka de olika respondenternas
tolkningar och arbetssätt. Variationer i svaren gav ett intressant resultat som visar på hur olika
tolkningar och arbetssätt leder till skilda bilder av implementeringen av det systematiska
kvalitetsledningssystemet.
Det analyserade materialet valdes sedan att redigeras för att hålla respondenterna
konfidentiella. De teman och samband som kunde besvara studiens frågeställningar kom att
bilda ett resultat. Resultatet tillsammans med bakgrund och teoretisk förankring presenterades
i en analys och diskussion.
4.10 Genomförande
Studien inleddes genom att kontakt togs med Halmstad kommun, för att inleda ett samarbete.
Ett möte med en representant inom kommunen ledde till att ett samarbete inleddes. Under
mötet diskuterades syftet för studien, det framkom då att kommunen hade en önskan att få
svar på följande frågor: Om enhetscheferna använder sig av det systematiska
kvalitetsledningssystemet, hur de i så fall använder det och om de förstår varför det ska
användas. Vidare frågeställningar har vi självständigt utifrån teori och egen förförståelse
utformat. Mer om frågeställningarnas utformning kan läsas ovan under rubriken ”Utformning
av intervjuschema”. Redan i detta tidiga skede var respondenterna alltså till viss del utvalda,
enhetschefer inom hemvårdsförvaltningen skulle ingå i studien.
För att skapa en förståelse för det systematiska kvalitetsledningssystemet och dess
användning utfördes en explorativ intervju. Utifrån denna kunde vi som studenter sedan
formulera frågor och planera studiens upplägg mer detaljerat. Det var i detta skede av
processen intervjuschemat för studien utformades. Vid detta skede lästes också teori in på ett
överskådligt plan.
Vidare kontaktades respondenterna via telefon, där de informerades kort om vad
undersökningen handlar om samt en kort presentation av oss som studenter. De informerades
även om att intervjun skulle ta högst en timma. Med de som hade möjligheter att delta
bestämdes därefter tid för intervjuer. Plats för intervjuerna fick respondenterna själva välja,
och även tid i högsta möjliga utsträckning. Miljöerna där intervjuerna utfördes var i olika
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typer av mötesrum och kontor, en miljö som var lugn och där respondenterna kände sig
trygga. Vilket sågs som viktigt då detta kan göra att respondenterna känner sig avslappnade.
Vid intervjutillfället tilldelades respondenterna ett informationsbrev samt samtyckesblankett
(se bilaga 2). Detta för att det tydligt skulle framgå för respondenterna hur villkoren för
deltagandet i studien ser ut, samt information om hur de när som helst kan avsluta sin
medverkan. Samtyckesblanketten skrevs efter att respondenterna fått ta del av informationen
på av oss som studenter och av respondenten själv. I informationsbrevet framgår också
kontaktuppgifter för att respondenterna skulle kunna ställa frågor som kunde framkomma
efter att intervjun avslutades.
Efter två intervjuer krävdes en revidering av intervjuschemat, detta eftersom det krävdes
omformuleringar för att respondenterna skulle förstå frågorna och för att studiens syfte skulle
kunna bli besvarat. Intervjuerna pågick inom ett tidsspann av cirka en halvtimma till en timma
beroende på hur mycket respondenterna utvecklade sina svar och vad som framkom under
intervjutillfällena.
Direkt efter eller i snar anslutning till intervjutillfället transkriberades samtliga intervjuer.
Detta är enligt Denscombe (2013) en tidskrävande process, vilket är viktigt att ta i beaktning
vid planering av studien. Med grund i detta valde vi i ett tidigt skede av studien att
transkribera kontinuerligt under processen för att inte sitta med ett överrumplande material att
transkribera då alla intervjuer väl är utförda. Transkriberingsprocessen är dock enligt
Denscombe (2013) inte endast tidskrävande utan även en viktig del i den kvalitativa
forskningen då transkriberingen gör att forskaren får återuppleva intervjun och en djupare
förståelse kan skapas. Vi upplevde att transkriberingen gav en chans att uppmärksamma vissa
intressanta aspekter av intervjun som inte alltid uppmärksammades under intervjutillfället och
detta blev en viktig del i analysarbetet och bearbetningen av materialet. Vi hade vid
intervjutillfället också bett om möjlighet att höra av oss om något skulle upplevas oklart eller
om vi på något vis skulle vilja ha en utveckling på något som hade uppkommit under
intervjun. Denna möjlighet att komplettera intervjuerna var inget som vi upplevde krävdes
under studiens gång.
Detta för oss in i processen kring hur resultatet sedan skapades och analyserades. Vi
analyserade och tematiserade den empiriska data vi under intervju tillfällena samlat in och
transkriberat. Tematiseringen av respondenternas svar gav oss en möjlighet att se ett tydligare
resultat och de samband som presenteras i analysen och diskussionsavsnittet. Genom
tematiseringen kunde vi tillsammans med bakgrund och teori skapa gemensamma rubriker för
att lättare få läsaren att följa vår koppling mellan empirisk data, teori och tidigare forskning.
Analys och diskussionen är en text som förklarar de upplevelser som respondenterna
beskriver samt reflekterar kring studiens ämne med hjälp av teori och tidigare forskning. Med
hjälp av analysen och diskussionen kunde studiens slutsats presenteras samt ge förslag på
eventuell vidare forskning.
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5. Metoddiskussion
I detta avsnitt lyfter vi de avgörande val vi gjort gällande studiens metod. Dessa reflekteras
samt problematiseras för att bidra till studiens transparens och uppmärksamma studiens
styrkor och svagheter.
5.1 Forskarrollen och förförståelse
Som nämns i metoden ovan var målsättningen att intervjun skulle kännas som ett samtal, detta
för att respondenterna skulle känna trygghet i intervjusituationen. Denscombe (2013)
beskriver att det dock är viktigt att reflektera kring att intervjun är just en intervju och inte så
enkelt som endast ett samtal på lika nivå, den är arrangerad och det finns ett syfte och ämne
som är förutbestämt i mer eller mindre hög grad. Gällandes detta beskriver Patel och
Davidson (2011) vidare att forskare och respondent båda deltar i ett samtal då det handlar om
kvalitativa intervjuer men att man ska vara uppmärksam på att det är olika typer av roller och
att det kan vara svårt att mötas på samma villkor, då maktaspekter och liknande kan spela in
och påverka intervjuns utgång. Utifrån detta har vi reflekterat kring studiens
intervjusituationer, vi försökte förmedla en öppen och avslappnad inställning under
intervjuerna för att respondenterna skulle känna sig bekväma, detta för att de inte skulle ändra
sina svar på grund av att de känner sig pressade i situationen, då detta kan påverka resultatet
negativt. Dock är vi medvetna om att intervjuerna inte sker på lika villkor utan är styrd i viss
mån utav oss då vi innehar en viss maktposition gentemot respondenterna som kan skapa en
viss reservation, trots ansträngningar från vår sida för att få respondenterna att känna sig
bekväma i situationerna. Detta kan givetvis även ha påverkat det resultat som intervjuerna
gav, därav har vi sett det som viktigt att reflektion kring om respondenterna svarade utifrån
hur de verkligen gör och tycker eller om de svarade utifrån vad de tror att de borde svara görs
under tolkningen av materialet, Denscombe (2013) beskriver dock att det aldrig går att
garantera hur hög grad av ärlighet det finns i respondenternas svar. Ett verktyg i att undvika
att respondenterna svarade utefter vad de tror är rätt har i denna studie varit att inte skicka
frågorna till respondenterna i förväg, och därmed skapa bättre förutsättningar för ärliga och
oförberedda svar.
5.2 Samarbetet med kommunen
Vidare har även reflektioner förts kring hur det faktum att studien gjordes i samarbete med
hemvårdsförvaltningen, det vill säga respondenternas arbetsgivare, påverkat hur
respondenterna valde att svara.
För att minimera sådan påverkan påtalades det under intervjutillfällena att det var just
respondenternas egna upplevelser och tankar kring ämnet som var vårt intresse, detta för att
de inte skulle uppleva intervjun som ett slags förhör eller kritik mot, eller kontroll över om de
arbetar på rätt eller fel vis. Vi påtalade även det faktum att materialet hanteras konfidentiellt
under hela processen. Trots ovanstående försök att minimera sådan påverkan är detta en viktig
aspekt att reflektera kring vid tolkning av materialet.
Samarbetet

med kommunen kan ha haft påverkan på denna studie på fler vis än det som
reflekteras kring ovan, det vill säga det faktum att det eventuellt kan ha påverkat
respondenterna svar på frågorna. Samarbetet med kommunen har varit mycket fritt, studien
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har utformats till största delen fristående och kontakten med kommunen i detta ärende har
endast skett vid två tillfällen. Ett i inledningsskedet då syftet bestämdes och samarbetet
inleddes samt då en plan för studien mailades till kommunens representant. Kommunen var
alltså delaktig i formuleringen av syftet, samt delgav oss de frågeställningar de ville ha svar
på. Självklart har detta en stor påverkan på resultatet - eftersom att det är syftet samt de
tillhörande frågeställningarna som styr hela studien. Hur hade studien sett ut om samarbetet
inte hade funnits? Hade frågeställningarna sett likadana ut? Vi har dock sett det som viktigt
att sätta vår egen prägel på frågeställningarna och har utgått från kommunens önskan men
sedan utvecklat studiens syfte och frågeställningar efter vårt intresse.
5.3 Studiens kvalitet
Efter två intervjutillfällen upptäcktes brister i intervjuschemat. Respondenterna förstod inte
vad vi var ute efter med frågorna och därmed fick en revidering göras där utformningen av
frågorna ändrades, de behandlade dock fortfarande samma ämnen. Detta gjordes för att
studiens samt resultatets trovärdighet skulle öka, om inte en ändring hade gjorts skulle
intervjuerna mest troligt inte fångat det vi ämnat undersöka med studien. Att en ändring
gjordes efter två intervjuer bedöms därmed inte av oss som att trovärdigheten i resultatet
minskar utan snarare ökar. Trots att intervjuschemat här blev reviderat reflekterade vi i
tematiseringsprocessen över om verkligen alla frågor varit relevanta för att besvara studiens
syfte. Då vi tematiserade resultatet insåg vi att det fanns frågor som bidragit till irrelevant
kunskap i ämnet utifrån studiens syfte och därav valdes denna information bort och
presenterades inte i resultatet.
De två intervjuerna där respondenterna inte riktigt förstod frågeställningarna har detta till trots
bidragit med viktiga resultat, men det krävdes mer engagemang och styrning av oss som
forskare under de två intervjuerna än vad syftet var. Transkriberings samt
tematiseringsprocessen av dessa intervjuer har även varit mer tidskrävande. Detta blir en
viktig lärdom till eventuella framtida studier. Att utföra pilotstudier där forskaren kan
upptäcka sådana brister redan innan huvudstudien startar är något som Patel och Davidson
(2011) beskriver som något som bör göras innan studien startar och ger forskaren möjligheten
att göra ändringar i frågorna för att de skall fungera optimalt vid huvudstudien. Detta drar vi
lärdom av och skulle gjort annorlunda om studien skulle utföras en gång till. Även
användning av en annan typ av ansats hade kunnat göra att revideringen skulle kunnat
undvikas, då förförståelsen hade varit annorlunda. Patel och Davidson (2011) beskriver att en
viktig förberedelse är att läsa in sig på ämnet innan intervjuerna. Hade detta gjorts i vår studie
i högre omfattning hade eventuellt andra frågor ställts. Dock hade detta hade även påverkat
empirisk data på ett annat sätt än vad det nu gjorde, vi lät istället förståelsen växa under
processens gång vilket även kan ses som en styrka då vår styrning av empirin var begränsad.
Genom att bedöma studien som en studie med en låg grad av överförbarhet visar att vi kritiskt
granskar vår egen studie. Studiens syfte är av sådan karaktär att det inte går att överföra
resultatet i någon särskild hög grad vilket inte heller är syftet med studien. Det framkommer i
syftet att vi skall undersöka ett visst kvalitetssäkringssystem inom en viss kommun. Dessa
kvalitetssäkringssystem skiljer sig från kommun till kommun och från offentliga till privata
verksamheter och kan därför ha andra faktorer som påverkar dess implementeringsprocess
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och krav på användning. Vi menar dock att vi har en hög överförbarhet på hela vård-och
omsorgssektorn inom hemvårdsförvaltningen eftersom att verksamheterna där verkar under
lika ramar och då resultatet från varje intervju indikerade åt samma håll, med små undantag.
Slutligen vill vi även reflektera över vår objektivitet och hur vi anser att slutsatserna som dras
i resultatet i denna studie kan ses som sakliga och trovärdiga. Vi innehar en medvetenhet om
att vi som forskare har påverkat vår forskning och att det aldrig går att garantera att vi
uppfattat våra respondenter på det vis som var menat från deras sida. Precis som Bryman
(2008) beskriver är det dock svårt att som forskare vara objektiv i kvalitativ forskning. Vi
anser dock att vi har haft stor användning av att vara två forskare i denna process då vi
ständigt fört diskussioner och ifrågasatt varandras tolkningar och därmed kommit fram till
slutsatser som känns trovärdiga utifrån det resultat som samlats in.
5.4 Urvalets påverkan på resultatet
Vidare har även reflektion över valet av respondenter och dess representativitet förts, och hur
vårt urval har påverkat resultatet. Vi anser att bredden av olika erfarenhet, utbildning, ålder
samt kön hos studiens respondenter gett ett resultat där flertalet olika perspektiv har kunnat
belysas. Antalet män är dock underrepresenterade i studien. Detta speglar dock
könsdominansen i de verksamheterna som studien undersöker då de är kraftigt
kvinnodominerade (Storm, 2012). Det som respondenterna har gemensamt är att samtliga är
enhetschefer inom äldreomsorgen.
Gällandes val av forskningsdesign så gjordes val av kvalitativ studie för att skapa ett djup och
ett resultat där variationerna i tillämpningen av det systematiska kvalitetsledningssystemet
kunde uppmärksammas samt att den kvalitativa intervjun gav oss möjlighet att ställa
följdfrågor och uppmärksamma både gemensamma bilder som respondenterna beskrev samt
även lyfta intressanta variationer. Vi anser att detta inte hade gått att få fram på ett lika tydligt
vis i en kvantitativ undersökning där uppföljningsfrågor inte kan ställas på samma vis och där
forskaren inte kan vara lika flexibel som i kvalitativa intervjuer.
Vidare valdes endast vård- och omsorgssektorn inom hemvårdsförvaltningen till denna studie.
Det är intressant att reflektera kring frågan om studien hade undersökt flera sektorer, hade
resultatet då visat på skillnad i implementeringen av systemet mellan de olika sektorerna?
Vidare är det också intressant att reflektera kring hur resultatet hade sett ut om urvalet istället
bestod av medarbetare i verksamheterna då detta hade kunnat jämföras med om de har samma
bild som enhetscheferna beskriver av hur användandet ser ut i praktiken. Denscombe (2013)
beskriver att då bedömningen av respondenternas trovärdighet skall göras är det viktigt att
bedöma huruvida respondenterna kan tänkas inneha de kunskaper i ämnet som intervjuerna
handlar om. Vi anser att enhetschefernas övergripande roll inom verksamheterna innebär att
deras svar på ett tydligt vis beskriver hur väl förankrat det systematiska
kvalitetsledningssystemet är i verksamheten och är därmed även i efterhand nöjda med valet
av respondenter och upplever deras trovärdighet som hög.
Intervjuerna pågick under olika lång tid, den kortaste intervjun pågick trettio minuter medan
den längsta pågick cirka en timma. Kring detta har vi reflekterat och tror att det beror på två
faktorer. Dels att intervjuschemats utformning inte var optimalt under de första intervjuerna
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och krävde en revidering för att respondenterna skulle förstå frågeställningarna som vi tog
upp ovan. Den andra faktorn tror vi bestod av att vår ovana att utföra intervjuer gjorde att
processen tog längre tid under de första intervjutillfällena, Patel och Davidson (2011)
beskriver att utföra bra och givande intervjuer kräver mycket övning. Vilket märktes tydligt
vid genomgången och tematiseringen av empirisk data. Dock anser vi att samtliga intervjuer
har bistått med relevant information till studiens resultat. Slutligen vill vi även reflektera kring
en viktig aspekt i processen, nämligen etik. För att materialet skall hanteras konfidentiellt
samt att det inte ska vara möjligt att ur resultatet urskilja en viss respondent har materialet i
viss mån behövt redigeras av oss uppsatsskrivare. En balansgång mellan att göra forskningen
trovärdig men ändå skydda de som deltar beskriver Patel och Davidson (2011) som viktigt i
en forskningsprocess. Detta har krävt att vi som forskare hela tiden vid resultatskrivningen har
fått ha den etiska aspekten i åtanke, och balansgången mellan hur viktig en viss sak är att lyfta
i resultatet har fått ställas emot om det är etiskt godtagbart och att det inte skall gå att urskilja
någon individ genom att sakerna lyfts. Detta har påverkat resultatet i den mån att vissa saker
har behövt utelämnas eller omformulerats, vilket vi ser det som viktigt att läsaren är medveten
om. I avsnittet som följer delges de resultat som uppkommit från studiens empiriska data.
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6. Resultat
I följande avsnitt har vi tematiserat respondenternas svar och belyser de svar som är relevanta
för studiens syfte. Eftersom att våra respondenters identitet inte ska kunna härledas ur vårt
resultatavsnitt så är resultatet redigerat i viss mån för att skydda respondenterna. Vid citat
kommer inte respondentens namn skrivas ut utan ersättas med en bokstav från A-M. Under
rubriken ledarens perspektiv på hinder med implementeringen av det systematiska
kvalitetsledningssystemet är resultatet uppdelat i teman. Resultatet knyts sedan samman med
tidigare forskning och teori i avsnittet analys och diskussion.
6.1 Bakgrund
Alla respondenter arbetar inom äldreomsorgsverksamhet, antingen inom hemtjänst eller på
äldreboende. Övervägande del av respondenterna har erfarenhet av omsorgsarbete innan de
blev enhetschefer. Av de respondenter som inte har erfarenhet av omsorgsarbete innan
chefsyrket beskrev en respondent att ett visst motstånd fanns bland de underställda
medarbetarna i början på grund av detta. En av de respondenter som har erfarenhet av
omsorgsarbetet upplever sig har haft nytta av detta även i chefsrollen. Resterande
respondenter reflekterade inte kring ämnet. Antalet år i yrket som enhetschef bland
respondenterna variera, mer än hälften av cheferna har mer än 10 års erfarenhet av chefsyrket
medan resterande har under 10 års erfarenhet, där övervägande del har 0-5 års erfarenhet
inom yrket. Alla respondenterna har högskoleutbildning av varierande art, det är dock bara
två av respondenterna som beskriver att de har utbildning inom ledarskap. Storleken på
personalgrupperna som respondenterna ansvarar för varierar mellan 20 till ca 60 stycken
underställda medarbetare. Respondenterna beskriver att de upplevde att ett hanterbart antal
underställd personal är mellan 20 till 30 stycken. Alla respondenter arbetar inte heltid, de som
arbetar mindre procent har även ansvar för mindre personalgrupper.
6.2 Ledarnas sätt att leda sina medarbetare i förändring
Flera av respondenterna beskriver att ledarens egen inställning till förändring såklart påverkar
hur de implementerar det systematiska kvalitetsledningssystemet till medarbetarna. En av
respondenterna beskriver att detta ibland kan kräva att man som chef får jobba med sig själv
för att sedan i nästa steg kunna få med sig medarbetarna. Respondenterna beskriver olika syn
på ledarskap. Ledarna beskriver bland annat olika syn på delegering av ansvar och
arbetsuppgifter till sin personal. De respondenter som beskriver stor tillit till sin personals
kompetens har även hög grad av delegering till sin personal och ställer även krav på att
medarbetarna skall försöka använda sig av systemet i det dagliga arbetet i större utsträckning
än de respondenter som gav sin personal mindre eget ansvar. Nedan beskriver en av
respondenterna vikten av att delegera ansvar till personalen:
”Man säger den här pyramiden man har den känner ni säkert till att chefen längst upp
(….) fast jag har vänt på det så att jag har min personal överst. (…) den är jättestor
häruppe och sen blir den smalare och smalare ju längre ner man kommer. För jag
klarar mig inte utan min personal”. Respondent B (2015-04-22).
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Ytterligare en av de intervjuade cheferna beskriver vikten av att det som ledare är viktigt att
lita på sin personal, och beskriver att när personalgruppen vågar ta beslut så skapas en
handlingskraftig medarbetargrupp. Hen beskriver ytterligare att delaktigheten är av stor vikt
och påpekar att vadet kan de som chefer och medarbetare inte påverka men huret kan
påverkas inom vissa ramar. Detta handlingsutrymme som finns är viktigt att personalen får ta
del av, då märks det på personalen att dem tycker om sitt arbete och en delaktighet skapas.
”Viktigt att alla jobbar efter samma mål, att alla vet varför man gör saker och alla tror
jag också tycker det är roligare på jobbet om man vet varför”. Respondent D (201504-15).
Respondenten utvecklar ovanstående resonemang med att delaktighet kan skapas genom
chefen, just genom att involvera personalen i användningen av det systematiska
kvalitetsledningssystemet då de på detta vis får en förståelse för varför saker och ting görs
samt vad de kan vara med och påverka i det dagliga arbetet.
6.3 Ledarnas beskrivning av användandet av det systematiska kvalitetsledningssystemet
Flera respondenter beskriver en stor osäkerhet kring kvalitetsledningssystemet och dess
användning och graden av aktivitet i systemet beskrivs olika av respondenterna. Ett fåtal av
respondenterna uppger att de är inne i systemet själva och aktivt arbetar med det regelbundet.
Gällande medarbetarnas användning av kvalitetsledningssystemets verktyg uppgav flertalet
respondenter att deras personal arbetar inom ett praktiskt arbete där man jobbar med hjärta
och händer. De menade på att de tar på sig mer som ledare och delegerade mindre ansvar till
sin personalgrupp vad gällande den administrativa delen av arbetet, vilket det systematiska
kvalitetsledningssystemet tillhör.
”Jag menar jobbar man inom vården så är man en praktisk människa, man är praktiskt
lagd liksom, man jobbar med händer och hjärtat liksom så. Så att bara lägga ut för
dem att läsa det tror jag inte på” Respondent A (2015-04-27).
Flera respondenter menar att personalen valt sitt yrke på grund av att de vill arbeta med
människor och inte maskiner, dock så är respondenterna överens om att den administrativa
delen av arbetet inte längre är valfri utan numer är en skyldighet enligt anställningsavtalen.
Flera av respondenterna beskriver att de som ledare behöver vara tydliga med att detta är
fallet, och att medarbetarna blir mer och mer medvetna om detta. Trots detta beskriver
samtliga respondenter att deras personal använder sig av det systematiska
kvalitetsledningssystemet i väldigt varierande grad, dock menar alla respondenter att ingen
personalgrupp använder det systematiska kvalitetsledningssystemets verktyg eller har uppnått
det systematiska kvalitetsledningssystemets syfte fullt ut. Skillnaden mellan respondenternas
personalgrupper varierar i stor grad. Från att vissa respondenter beskrev sin personalstyrka
som att de inte använder sig av det systematiska kvalitetsledningssystemet som ett konkret
verktyg överhuvudtaget, medan andra menade att en majoritet av deras personalgrupp var
aktivt inne i det systematiska kvalitetsledningssystemets verktyg och använder det i sitt
dagliga arbete.
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Ett ledningssystem i en dator innebär ett nytt sätt att arbeta, och förändrade arbetsuppgifter
beskriver respondenterna. Detta var något som flera av respondenterna lyfte som
problematiskt i arbetet med att implementera systemet hos personalen. Samtliga respondenter
var överens om att det krävs att personalen får förståelse och delaktighet för förändringen som
ska ske. Sättet att som ledare skapa denna förståelse skiljer sig dock åt mellan respondenterna.
Vissa respondenter arbetade på ett vis där de krävde mer aktiv personal inom
kvalitetsledningssystemet och var även själva mer aktiva i att informera om förändringens alla
delar och varför det var viktigt. Dessa respondenter hänvisade till ledningssystemet i det
dagliga arbetet.
”Det är nog lite en kulturfråga och en process att det får ta lite tid innan dem riktigt
kommer in i det, många gånger när de kommer in och frågar så säger jag att det ligger
på nätet, titta då och gå in under den fliken och titta. Och det är så som är så viktigt,
jag är ju ingen mamma för dem utan det gäller att leda dem på rätt sätt” Respondent B
(2015-04-22).
Andra respondenter anser att personalen inte är redo för att använda ett sådant system som det
systematiska kvalitetsledningssystemet utgör i det dagliga arbetet utan informationen som
finns inom systemet gick vägen från respondenterna till personalen, fortfarande i form av till
exempel utskrivna rutiner som sätts in i pärmar. Respondenterna som beskrev denna typ av
arbetssätt påpekade samtidigt att dem var väl medvetna om att detta inte var ett säkert sätt att
arbeta ur ett kvalitetsperspektiv.
”Just nu ser jag inget syfte med det, att dem ska vara inne där. Jag ser inte själva
kvalitetsledningssystemet som det väsentliga utan det väsentliga är ju att dem gör
dem olika bitarna, jag kan inte se att det är något syfte med att dem ska vara inne i
systemet” Respondent C (2015-04-21).
Flertalet respondenter menade att förändringen måste ske små steg i taget och beskriver hur
de vill smyga in förändringen bland personalen. Två av respondenterna beskriver dock
motsatsen, de menar att det är bra med en tidsplan och uppföljning för förändringen, de
beskriver att det är bra med ett slutdatum för att få förändringen att bli lyckad då detta skapar
ett driv och en tydlighet i vad som ska uppnås och när.
6.4 Ledarnas perspektiv på kvalitetsledningssystemets rutiner och riktlinjer
Kvalitetsledningssystemet bygger till stor del på just rutiner, respondenterna beskriver en
varierande syn på rutiner och lyfter både för- och nackdelar med att det blivit mer av detta
inom verksamheten. En av respondenterna nämner att det kan upplevas som stressande för
ledaren att det tillkommer mer rutiner eftersom det är ledarens arbete att informera
medarbetarna om dessa. Respondenten beskriver vidare att det är svårt att hinna få ut
informationen om rutinerna till medarbetarna och att det därför är svårt att garantera att
medarbetarna arbetar efter rutinerna. Vissa respondenter anser att det finns nackdelar med att
det uppkommer rutiner om vissa processer man redan har rutiner för lokalt, som fungerar
bättre för just den specifika verksamheten än det som kommer från staben. Flertalet
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respondenter anser dock att rutiner är viktiga då de säkrar kvaliteten och jämlik vård och
skapar därmed en trygghet både för personalen men främst för kunden.
Respondenterna beskriver vidare att det ibland skrivs lokala rutiner ute på arbetsplatsen, med
utgångspunkt i den stora riktlinjen. En av cheferna menar att det är viktigt att medarbetarna
förstår varför vissa rutiner måste göras trots att just den rutinen eventuellt försvårar eller är
mer tidskrävande i medarbetarnas omsorgsarbete.
”Det är ju riktigt man ska ju ha rutiner och riktlinjer men det är klart att ibland hjälper
inte det att upprätta en rutin om man inte får ut det. Man kan ha tiotusen rutiner men
så har man inte förankrat det hos personalen” Respondent H (2015-04-09).
En av respondenterna lyfter problematiken med att det finns mycket pärmar i verksamheten
som är svåra att hålla uppdaterade med rutiner eftersom att rutinerna hela tiden uppdateras,
men beskriver vidare att de rutiner som utförs dagligen sätter sig hos personalen så att de inte
behöver kolla i pärmarna hela tiden. Hen beskriver att det är osäkert med pärmar och ser där
en anledning till att försöka leda in medarbetarna i kvalitetsledningssystemet, men menar att
dem inte har kommit dit än. Respondenterna menar att de vet att det finns rutiner och
riktlinjer att finna i systemet vilket de upplever som en trygghet. Är det något de undrar över
beskriver de att de vet att de kan finna information i systemet. Om respondenterna inte finner
det dem söker i systemet upplever respondenterna att de har stöd från staben dit de kan vända
sig med frågor. Detta gäller dock inte samtliga, nedan beskriver en av cheferna att det finns en
viss rädsla för att fråga, då det antas att cheferna skall kunna systemet i dagsläget.
”Folk har suttit på sin egen kammare och uppfunnit egna rutiner för kontanta medel
och så vidare, men det är det vi absolut inte vill. Men jag tror att vissa fortfarande gör
det, en del chefer, för dem hittar inte, och så kanske man blir lite så här. Nej men jag
vågar inte fråga för dem kanske tycker att jag inte vet hur man gör, eller, det borde
jag veta. Man drar sig liksom litegrann för att fråga, så blir det fel allting” Respondent
G (2015-04-13).
Merparten av respondenterna menar att staben stödjer dem i det dagliga arbetet genom att
skicka ut en blänkare, det vill säga ett mail när något med kvalitetsledningssystemet
uppdateras eller då något som ingår i års-hjulet där allt som ledaren skall göra i verksamheten
beskrivs. Respondenterna beskriver att detta är ett bra sätt för att garantera att man som
enhetschef inte missar något och de beskriver även att det är så de håller sig uppdaterade
kring vad som händer i kvalitetsledningssystemet. Flertalet av respondenterna nämner att då
det systematiska kvalitetsledningssystemet infördes kom sådant som redan gjordes i
verksamheterna ner i organiserad form och skapade en ordning och reda bland alla dokument,
rutiner samt riktlinjer. Respondenterna menar att det inte var så mycket nytt som hände
egentligen.
”Har man jobbat så många år (…) grunden sitter i min ryggmärg idag och inte så
mycket i datorn.” Respondent H (2015-04-09).
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Två av de intervjuade cheferna beskriver att det finns en stor nytta med
kvalitetsledningssystemet då det säkrar upp kvaliteten men beskriver vidare att dem inte är
inne i systemet som konkret verktyg så mycket eftersom att mycket sitter i ryggmärgen efter
erfarenheten yrket gett. Däremot menar respondenterna att systemet är bra för nya chefer.
Respondenterna beskriver att visserligen uppdaterar sig även dem ibland kring dokumenten,
men inte i samma utsträckning som en ny chef.
6.5 Ledarnas perspektiv på hinder för implementering av det systematiska
kvalitetsledningssystemet
-

Förväntningar

”Förväntningarna är inte uttalade riktigt, vad förväntas jag göra när du skickar ut
detta? Vad ska jag göra med detta?” Respondent G (2015-04-13).
Ingen av respondenterna upplevde att de har en tydlig bild av förväntningar från ovanstående
organisation angående hur de ska implementera kvalitetsledningssystemet i sitt dagliga arbete.
Hur respondenterna hanterade dessa upplevda oklara förväntningar varierade. Respondent D
beskriver att hen inte fått några speciella förväntningar men ser det som sitt ansvar att
integrera användningen av systemet i det i det dagliga arbetet. Många respondenter upplevde
stor osäkerhet kring vad ett kvalitetsledningssystem överhuvudtaget är då de fick frågan under
intervjun, dock beskrev alla respondenter att syftet med kvalitetsledningssystemet är lik vård
och omsorg och säkra kvalitet för kund var något som betonades av samtliga. En av
respondenterna beskrev att de förväntningar som finns på systemet är att det ska skapa en
förståelse för varför saker och ting görs. Respondent G i sin tur beskriver att hen tror att ett
stort hinder i implementeringen av kvalitetsledningssystemet är just att ledarna inte vet vad
som förväntas av dem. Andra respondenter menade att målen för användandet av systemet
fanns tydligt formulerade, men kunde inte riktigt specificera dem.
-

Otillgänglighet i systemet

Samtliga respondenter upplever att ett hinder för implementering av kvalitetsledningssystemet
är tillgängligheten. De beskriver att det är svårt att hitta information i systemet, och även att
det inte är tillräckligt anpassat till de som ska använda det. Respondenterna önskar ett mer
lättanvändbart och anpassat system till de som verkligen skall använda sig av det i praktiken,
det vill säga medarbetarna. Detta gäller både i utformningen av språkliga formuleringar samt
begreppsanvändning, likväl som upplägget av systemet. Respondenterna menar att det skall
vara lätt att hitta det som söks. Respondenterna betonar specifikt att den praktiska
sökfunktionen i datorsystemet är viktig i förhållande till hur lättanvändbart systemet blir i
praktiken.
Vidare beskriver de respondenter som verkar inom hemtjänsten att de efterfrågar ett system
som är mer anpassat efter deras arbete, som är mer mobilt än det arbetet som sker på
äldreboenden. De beskriver att eftersom deras medarbetare är ute hos kunder så har de inte
möjlighet att söka upp rutiner om det händer något på plats hos kund. De menar att eventuellt
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skulle ett system som är tillgängligt genom telefonerna öka användandet av
kvalitetsledningssystemet bland medarbetarna inom hemtjänsten beskriver respondenterna
som är verksamma inom denna del av förvaltningen. Flera respondenter nämner andra rent
praktiska resurser såsom tillgång till tillräckligt många datorer samt nätverk som fungerar
tillfredsställande för att tillämpningen av kvalitetsledningssystemet skall kunna
implementeras till medarbetarnivå fullt ut.

-

Datorvana

Vidare är datorvanan hos personalen något som samtliga respondenter tar upp som ett stort
hinder för tillämpningen av kvalitetsledningssystemet. Respondent H beskriver att det krävs
mer av hen som chef vid en sådan förändring som det nya kvalitetsledningssystemet innebär
eftersom det inte bara krävs att hen skapar en förståelse för själva systemet utan att chefen
måste arbeta med att få med sig medarbetarna även i datoranvändandet. De beskriver att
personalen inom denna verksamhet till stor del består av en generation som inte är van vid
datorhantering, och att det finns en stor kunskapslucka inom detta område. Respondenterna
betonar vikten av att detta är något som tar tid att lära sig för denna generation. För att skapa
kunskap i datorhantering betonar respondenterna att resurser i form av utbildning och tid hos
personalen behöver finnas men de beskriver även att det måste finnas en vilja och en
öppenhet hos personalen att vilja ta emot och fråga efter stöd i de fall då det behövs. Vidare
beskriver respondent G att det är viktigt att inventera vilken kompetens det finns hos
verksamhetens personal för att sedan kunna lägga sig på rätt nivå när det gäller anpassning av
datorsystemet.
-

Tid

Många respondenter upplevde att tid är en avgörande faktor för hur implementeringen av
systemet utfaller. Respondenterna beskriver brist på tid för samtal/möten med personalen
samt behovet av mer tid för personalen att sätta sig in i systemet som aspekter som påverkade
användningen av ledningssystemet.
”När man märker att det inte riktigt funkar, när rutinerna inte sitter där eller när vi
inte har koll då upplever jag att vi får resurser” Respondent K (2015-04-20).
Tidsupplägget i det vardagliga arbetet varierade dock mellan de intervjuade cheferna. Vissa
hade möten med sin personalgrupp med flera veckors mellanrum medan andra träffade sin
personalgrupp dagligen. De respondenter som träffade sin personal dagligen beskrev detta
som en stor tillgång i det dagliga arbetet och såg informationsflöde som en viktig prioritering,
medan respondenter som var mer restriktiva med sin tid tillsammans med personalen såg detta
som ett viktigt sätt att arbeta för att stärka sin personalgrupp och för att få dem att arbeta mer
självständigt. Trots de olika arbetssätten respondenterna mellan, så upplevde samtliga att det
behövs mer resurser och tid för möte tillsammans med personalen om de skall inneha
möjligheten att implementera det systematiska kvalitetsledningssystemet i sin personalgrupp.
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Utbildning

Vissa av respondenterna lyfter bristande utbildning vid införandet av
kvalitetsledningssystemet hos dem som chefer som ett hinder för implementering. Denna
beskrivning är dock inte respondenterna överens om då flertalet respondenter beskriver att de
har fått utbildning i systemet vid flertalet tillfällen.
De respondenter som är nyrekryterade inom kommunen beskriver dock att utbildning inom
systemet inte har getts. Respondent A beskriver att för att medarbetarna skall ta till sig det
systematiska kvalitetsledningssystemet och rätt information ska komma ut i verksamheterna
kan det vara bra om någon utifrån kommer och berättar om det systematiska
kvalitetsledningssystemet för personalen och utbildar dem i detta.
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7. Analys & Diskussion
De faktorer som vi utifrån intervjuerna kan se som de som påverkat
implementeringsprocessen i Halmstad kommuns hemvårdsförvaltning mest, det vill säga
denna studies huvudfynd, tas upp under rubrikerna nedan. De förklaras med hjälp av den
teoretiska ram som tidigare redovisades samt tidigare forskning. Kring detta förs även en
diskussion och analys där vi reflekterar kring intressanta aspekter i resultatet. Analys och
diskussion redovisas i samma avsnitt för att undvika för mycket upprepningar i vår
redovisning av material.
7.1 Otillgängligt system och bristande delaktighet
Studiens resultat visar att respondenterna, det vill säga de tänkta användarna av det
systematiska kvalitetsledningssystemet, upplever flera hinder i att använda systemet i det
vardagliga arbetet. Ett hinder som samtliga respondenter beskriver är att informationen i
systemet inte är tillräckligt anpassad efter medarbetaren som aktivt skall använda sig av den.
De beskriver då dels i språkliga formuleringar samt upplägget av systemet, exempelvis att det
är svårt att hitta det som man söker. Särskilt svårtillgängligt beskriver de respondenter som
arbetar inom hemtjänst att det systematiska kvalitetsledningssystemet är. En tydlig teknisk
utformning anpassad till användningsområdet belyser Vedung (1998) i steg två av sin
implementeringsteori som en viktig faktor för att målet med förändringen skall uppnås.
Genom att inför en förändring undersöka vilka förutsättningarna som medarbetarna har att
förhålla sig till menar (Vedung, 1998) att implementeringsprocessen har större chans att
lyckas. Att respondenterna i denna studie upplever det systematiska kvalitetsledningssystemet
som otillgängligt kan tänkas förklaras i att kommunen brustit i att göra medarbetarna
delaktiga i utformningen av systemets verktyg, alltså i steg två i Vedungs (1998)
implementeringsteori. Dock beskriver några av studiens respondenter att de som enhetschefer
har varit delaktiga eller i vart fall har erbjudits möjligheten att vara delaktiga i utformningen
av systemet genom bland annat styrgrupper. Genom en bottom up förändring som Svensson
mfl. (2008) beskriver skulle dessa behov kunna uppfyllas i ett tidigt skede genom att
medarbetarna är delaktiga i förarbetet av förändringen.
I Halmstad kommuns fall kommer förändringen istället uppifrån, det vill säga det som
Svensson mfl. (2008) beskriver som en top-down förändring. Vid en sådan typ av förändring
beskriver Svensson mfl (2008) att medarbetare i verksamheterna inte är delaktiga i initiativet
till förändringen. Respondenterna beskriver att medarbetarna, det vill säga de som arbetar i
den praktiska verksamheten och möter kunderna, inte varit delaktiga med synpunkter och
påverkansmöjligheter i utformandet av systemet. Roselius och Sandell (2008) beskriver att
just delaktigheten är en viktig faktor för att kunna skapa en motivation och förståelse hos
medarbetarna för det nya arbetssättet, detta beskriver även Alexandersson (2006) som viktigt.
Finns inte detta så är det också troligt att det nya arbetssättet inte används i den utsträckning
som är avsedd. I kommunens process med att införa det systematiska
kvalitetsledningssystemet tolkar vi utifrån respondenternas svar att medarbetarnas delaktighet
att vara med och utforma systemet har brustit, det vill säga steg ett i Vedungs (2008)
implementeringsteori där delaktighet och skapandet av förståelse är en viktig faktor har inte
genomgåtts korrekt vilket kan förklara den bristande användningen av systemet på
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medarbetarnivå. Detta kan vara något som behöver tas i beaktning i ett fortsatt arbete för att få
ner användningen av det systematiska kvalitetsledningssystemet som konkret verktyg till
medarbetarna.
7.2 Otydlighet kring nya arbetsuppgifter
Reflektion kring vad det egentligen innebär att arbeta inom omsorgsyrket är också något som
är av relevans utifrån studiens resultat. Flertalet respondenter beskriver att den största
svårigheten med att få personalen att arbeta med det systematiska kvalitetsledningssystemet är
att datorvanan hos personalen är bristande. Respondenterna beskriver att många medarbetare
upplever datoriseringen av dokumentation och den administrativa delen av arbetet som
skrämmande, vilket även Jacobsen (2013) beskriver som en vanlig reaktion gentemot en
förändring. Respondenterna lyfter flertalet gånger att personalen valt yrket för att de vill
arbeta med människor, men att anställningsvillkoren inte ser likadana ut som de gjorde för
bara några år sedan. Några av respondenterna lyfter dock att det numer är just en skyldighet
att använda datorerna som ett hjälpmedel i arbetet och för att säkra kvaliteten för kund, och att
det gäller att visa en tydlighet gentemot medarbetarna att så är fallet. Frågan är hur tydliga
enhetscheferna är att ställa dessa krav på sina medarbetare? Och kan de resurser som finns i
verksamheterna möta kraven? Kan man som ledare ställa kraven att medarbetarna måste
använda datorn om medarbetaren inte får tillräckligt med resurser att lära sig detta? Holmberg
(2003) beskriver att ledaren i en offentlig organisation kan hamna i en speciell sits då de kan
ha en otydlig målbild samt inte får tillräckligt med förutsättningar för att leva upp till målen.
Ledarna i studien beskriver just att de inte har tillräckligt med resurser främst i form av tid för
att kunna implementera användandet av systemet till medarbetarnivå samt även att de inte vet
vilka förväntningar de har på sig att göra detta. Vedung (1998) beskriver i tredje steget i sin
teori att implementeringen påverkas av i vilken mån det finns resurser samt hur målen med
förändringen formuleras, även i denna del av processen har vi utifrån studiens resultat dragit
slutsatsen att kommunen kunde varit tydligare i formuleringen av målen med det systematiska
kvalitetsledningssystemets användning för att ledarna skall veta vad de ska arbeta mot inom
sina verksamheter. Cho Kelleher m.fl. (2005) samt Roselius och Sandell (2008) belyser det
faktum att en förändring behöver prioriteras från ovanstående organisation för att den skall få
de resurser tilldelade som krävs för att den skall implementeras. Utifrån Enhetschefernas
beskrivning är inte prioriteten tillräcklig i detta fall.
För att återgå till delaktigheten så nämner flertalet respondenter att det finns brister i systemet
som skulle kunnat undvikas om deras underställda medarbetare hade haft möjlighet att vara
med vid utformandet av systemet. Respondenterna var dock inte överens i denna fråga, då
vissa respondenter ansåg att medarbetarnas delaktighet inte hade resulterat i ett bättre system.
Vedung (1998) förklarar att delaktigheten hos berörda parter i organisationen är mycket viktig
för hur implementering av ett arbetssätt utfaller. Här ställer vi oss frågan vart gränsen för
delaktighet kan dras? Hur många kan vara involverade i en förändringsprocess och i hur stor
utsträckning. Vidare kan ett samband i studien dras mellan att de respondenter som ansåg att
medarbetarnas synpunkter och delaktighet inte var nödvändig vid utformningen av systemet,
också i övrigt beskrev en bild av medarbetarnas ovilja och motstånd kring att arbeta efter de
nya arbetssätten som datoriseringen innebär snarare än delaktigheten, som hinder i
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användandet av det systematiska kvalitetsledningssystemets verktyg. Jacobsen (2013)
beskriver att motstånd ofta grundar sig i rädsla för förändringen och vad den innebär.
7.3 Ledarens sätt att leda sina medarbetare
En intressant aspekt som uppmärksammades i studiens resultat var ledarens syn på sina
underställda medarbetare, och att denna syn påverkade beskrivningen av användningen av det
systematiska kvalitetsledningssystemet. Några respondenter beskrev en stor tillit till sin
personal vilket också innebar att de beskrev att personalen hade stor kännedom och förståelse
för systemets syfte och mål, detta beskriver respondenterna som att det resulterade i en vilja
från medarbetarna att också i högre grad använda sig av systemet i sitt vardagliga arbete.
Vedungs (1998) implementeringsteori beskriver att skapandet av förståelsen ökar viljan och
båda dessa faktorer är förutsättningar för att implementeringen skall lyckas, detta beskriver
även tidigare forskning genom Jacobsen (2013) samt Alexandersson (2006). De respondenter
som beskriver känsla av stor tillit till sin personalgrupp skapade en känsla av sammanhang
och detta uttryckte sig i handlingskraftiga medarbetare. Även om ett antal respondenter
beskrev att de arbetade med att deras medarbetare skulle använda sig av det systematiska
kvalitetsledningssystemet så visar resultatet att ingen respondent kunde garantera att hela
deras personalgrupp arbetade efter de rutiner som kvalitetsledningssystemet innehåller.
Däremot visar studiens resultat att synsättet på hur ledaren anser att det systematiska
kvalitetsledningssystemet skall användas av medarbetarna varierade mycket.
Citaten nedan ger enligt oss en beskrivande bild av hur två av enhetscheferna ser mycket olika
på sitt ledarskap där den ena anser att hen inte ser nyttan med att medarbetarna använder det
systematiska kvalitetsledningssystemet som verktyg i det dagliga arbetet, medan den andra
ledaren ser det som viktigt att involvera medarbetarna och skapa förståelse kring systemet.
”Just nu ser jag inget syfte med det, att dem ska vara inne där. Jag ser inte själva
kvalitetsledningssystemet som det väsentliga utan det väsentliga är ju att dem gör
dem olika bitarna, jag kan inte se att det är något syfte med att dem ska vara inne i
systemet” Respondent C (2015-04-21).
”Viktigt att alla jobbar efter samma mål, att alla vet varför man gör saker och alla tror
jag också tycker det är roligare på jobbet om man vet varför” Respondent D (201504-15).
Det är intressant att utifrån ett implementeringsperspektiv reflektera kring hur det kommer sig
att ledarna arbetar så olika med systemet, ledarna beskriver en osäkerhet kring målen med
systemet och detta kopplar vi samman med att inte tydligt nog har förankrat målen med
systemet. Vedung (1998) beskriver i sin implementeringsteori det som viktigt att alla arbetar
efter samma mål och att alla förstår varför förändringen görs och hur den skall genomföras.
Flertalet respondenter menar alltså i denna studie på att implementeringen av det systematiska
kvalitetsledningssystemet brister i förankringsarbetet.
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7.4 Ledarens sätt att använda sig av sitt handlingsutrymme
Ytterligare en intressant aspekt som vi under tolkningen av materialet uppmärksammade var
att ledarna beskrev mycket varierande arbetssätt, trots att de har ungefär liknande
arbetsgrupper och arbetar inom lika verksamheter. Detta kan kopplas ihop med den
handlingsfrihet som Svensson mfl.(2008) samt Karlsson (2006) beskriver att enhetschefer i
offentliga verksamheter innehar. Karlsson (2006) menar att beroende på vilken förmåga
ledaren innehar att hantera detta handlingsutrymme påverkas förändringens förutsättningar för
förankring hos medarbetarna.
Samtliga respondenter beskriver en stor tidsbrist som ett hinder för implementeringen av
systemet. Trots detta ser respondenternas arbetssätt väldigt olika ut, och kan påvisa att
enhetschefen har en stor möjlighet att forma sin arbetstid. Enhetschefen kan alltså utifrån sitt
upplägg av arbetet verka för mer tid med personalen eller begränsa tiden med personalen.
Detta kan kopplas ihop med det som Roselius och Sandell (2008) beskriver angående att en
ledare kan arbeta för att en förändring genomförs i praktiken genom att exempelvis
schemalägga och planera sitt arbete så att detta främjar ett användande av, som i detta fall,
kvalitetsledningssystemet. De ledare som prioriterade införande och såg nyttan med att
medarbetare arbetar efter och inom det systematiska kvalitetsledningssystemet använde sin
handlingsfrihet på ett positivt vis sett till implementeringen av systemet och prioriterade att
göra detta till en naturlig och kontinuerlig del i det vardagliga arbetet. Detta genom att
exempelvis hänvisa till systemet i vardagen och göra det till en naturlig del på möten. En av
respondenterna beskrev detta genom att nämna att vadet inte alltid kan påverkas men att huret
kan påverkas inom vissa ramar.
Frågan vi då ställer oss är, utifrån syftet med det systematiska kvalitetsledningssystemet som
bland annat är att medarbetarna i de olika verksamheterna skall arbeta på ett likt vis, är om det
är bra att ledarna upplever att de har handlingsfriheten i användandet av detta system, detta
kopplar vi samman med att variationen av tillämpningen av systemet är stor mellan de olika
ledarna. Att sitta på sin egen kammare som förut gjorts och formulerat rutiner verkar trots allt
utifrån studiens resultat fortfarande pågå.
Ytterligare en intressant aspekt är att vissa ledare anser att de kan skapa tiden att arbeta med
att föra in sina medarbetare i systemet även om det sker långsamt, medan vissa inte alls
upplever sig ha denna tid eller möjlighet. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av det
Svensson m.fl. (2008) beskriver gällandes att ledarens egna intressen och värderingar
påverkar hur denne använder sig av sitt handlingsutrymme. Vi anser att detta går att koppla
till respondenterna i studien. De ledare som själva såg det som viktigt att inneha en förståelse
för varför saker och ting görs i vardagen såg också det systematiska kvalitetsledningssystemet
som ett verktyg att skapa denna förståelse hos sina medarbetare och arbetade därmed mer
aktivt med att få medarbetarna att se nyttan med systemet. De utövade alltså ett modernare
ledarskap än de som inte beskrev att de använder sig av systemet nämnvärt gentemot sina
medarbetare. Heide, Johansson & Simonsson (2013) beskriver att den moderna chefen
delegerar ansvar till sin personal, de chefer som försökte få sina medarbetare att arbeta efter
systemet såg detta som ett bra verktyg för att dels skapa en personalgrupp som känner
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motivation och förståelse, dels skapa en säker vård samt även en avlastning för ledaren.
Jacobsen (2013) beskriver att det är viktigt att ledaren själv ser en förändring som viktig för
att kunna föra den vidare till medarbetarna. Ur resultatet kan vi urskilja att de ledare som
själva var positiva till ledningssystemet också beskrev en högre grad av användning av det
gentemot sin personal.
7.5 Systemets användning som konkret verktyg i praktiken är än så länge begränsad
Jacobsen (2013) framhåller att offentlig förvaltning präglas av många förändringar som en
konsekvens av den yttre kontext i vilken organisationen verkar samt organisationens inre
kontext. Dessa förändringar driver ständigt den offentliga förvaltningen framåt mot målet att
möta samhällets behov. Det systematiska kvalitetsledningssystemet är en förändring som skett
mot att förbättra verksamheternas kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Frågan är dock om
intentionerna verkligen har införlivats i praktiken?
För att förstå den kontext som respondenterna i studien arbetar inom är det viktigt att ta i
beaktning att de offentliga organisationerna har präglats av den byråkratiska modell som
Weber (1987) beskriver, vilken innebär att verksamheterna får sin legitimitet genom tydliga
arbetssätt, riktlinjer, rutiner och processer som personal och verksamhet förhåller sig till. Då
Weber (1946/1947 se Hatch, 2000) vidare beskriver att byråkratiseringsmodellen präglat den
offentliga organisationen är det därför av stor vikt att det systematiska
kvalitetsledningssystemet används på det sätt som var dess intention. Utifrån detta är det
intressant att reflektera kring hur legitim verksamheten är utifrån de resultat som studien
visar, vilket är att ledningssystemet utgör ett okänt styrdokument för de som utövar
omsorgsarbetet i praktiken i högre grad än vad det används konkret i praktisk verksamhet.
Utifrån studiens resultat kan härledas att rutiner och riktlinjer följs i verksamheterna, men
användningen av systemet som konkret verktyg har inte ännu verkställts i praktiken, och
därmed uppfylls inte det syfte som kvalitetsledingssystemet har fullt ut– det vill säga att skapa
legitimitet och säkerhet i den omsorg som utförs och garantera att så lika vård som möjligt ges
till kunderna. Weber (1946/1947 se Hatch, 2000) beskriver att rutiner, riktlinjer och regler
legitimerar offentlig förvaltnings verksamheter och arbete. Kvalitetsledningssystemet är en
metod för att samla sådana rutiner och riktlinjer i ett samlat verktyg och säkra att
verksamheterna uppmärksammar exempelvis uppdateringar i rutiner i systemet, istället för de
osäkra äldre metoder som använts i verksamheterna då rutiner förvarades utskrivna i pärmar.
Respondenterna i denna studie belyser att användandet av rutiner i pärmar fortfarande
förekommer i viss mån, vilket de menar är osäkert och kräver mycket av dem som chefer att
ständigt hålla dessa uppdaterade. De flesta av respondenterna kan se nyttan med att
medarbetarna är inne i det systematiska kvalitetsledningssystemet och finner rutiner på detta
vis. Resultatet i denna studie visar dock att en garanti inte kan ges att verksamheterna arbetar
likt, eftersom att respondenterna upplever användningen av kvalitetsledningssystemet i
praktiken som begränsad.
I följande avsnitt presenteras studiens slutsats, och frågeställningar samt syfte besvaras.
42

8. Slutsats
Studiens syfte var att genom enhetschefers beskrivna upplevelser av det systematiska
kvalitetsledningssystemet, undersöka implementeringsprocessen av detta system inom
Halmstad kommuns hemvårdsförvaltnings verksamheter. Frågeställningarna i studien kan
kortfattat besvaras på följande vis:
 Vilken förståelse beskriver enhetscheferna i hemvårdsförvaltningen kring syftet
med det systematiska kvalitetsledningssystemet? Utifrån respondenternas svar är
förståelsen begränsad avseende det systematiska kvalitetsledningssystemets
tillämpning i praktiken samt vilka förväntningar som ledarna har på sig från
ovanstående organisation kring användandet i verksamheterna.


Hur beskriver enhetscheferna användandet av kvalitetsledningssystemet som ett
konkret verktyg i vardagen - av dem och deras personal? Studiens empiriska data
visar att medarbetare samt enhetschefer använder sig av det systematiska
kvalitetsledningssystemets verktyg i begränsad utsträckning. Ett fåtal respondenter
beskriver dock att de arbetar aktivt för att få medarbetare skall använda sig av det i
praktiken genom att hänvisa till systemet i det dagliga arbetet.



Vilka hinder beskriver enhetscheferna att de upplever i användandet av det
systematiska kvalitetsledningssystemet? Enhetscheferna beskriver otydliga
förväntningar, ett otillgängligt datorverktyg, brist på resurser, tid och bristande
datorkunskap bland medarbetarna som hinder.



Vilka faktorer beskriver enhetscheferna har påverkat implementeringsprocessen
av kvalitetsledningssystemet, det vill säga processen mellan organisation och
enhetschef samt mellan enhetschef och medarbetare? Respondenterna beskriver
otydliga förväntningar och osäkerhet kring det praktiska användandet av det
systematiska kvalitetsledningssystemet, vilket har resulterat i att man inte vet i vilken
grad man förväntas använda sig av systemet.

Sammanfattningsvis kan vi i vår studie konstatera att implementeringsprocessen har påverkats
av att organisationen varit för otydlig i målet med kvalitetsledningssystemet för att
implementeringsprocessen skall lyckas. Detta leder till mycket skilda tolkningar bland ledarna
samt att implementeringen av systemet varierar utefter vilken typ av ledarstil man som ledare
utövar. Med detta sagt menas inte att omsorgspersonalen inte förhåller sig till de rutiner och
riktlinjer som förvaltningen menar att de ska arbeta efter, utan snarare att de inte använder
effektiviseringen av att genom datorsystemet få ta del av dessa rutiner och riktlinjer i
praktiken. Slutsatsen kan dras att Halmstad kommun har en lång process kvar innan de det
systematiska kvalitetsledningssystemet kan sägas vara implementerat i det praktiska vård- och
omsorgsarbetet. Vår förhoppning är att Halmstad kommun ska ha användning av denna studie
i den fortsatta implementeringsprocessen. För att fortsättningsvis undersöka ämnet finns det
möjlighet att undersöka medarbetarnas upplevelse av det systematiska
kvalitetsledningssystemet och hur deras delaktighet kan göras möjlig i utformandet av
förändrade arbetssätt.
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Bilaga 1. Kvalitetsledningssystemet hemvårdsförvaltningen Halmstad kommun

Ledningssystem för kvalitet,
Hemvårdsnämnden i Halmstads
kommun
1. Systematiskt kvalitetsarbete
Ledningssystemet beskriver hur verksamheten planeras, leds och genomförs samt hur den
följs upp utvärderas och förbättras. Detta är det överst styrande dokumentet för
kvalitetsledningssystemet. Det ska säkerställa arbetsformerna för verksamhetens
kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling samt göra det möjligt att på överskådligt sätt få en
helhetsbild över systemet. Enligt föreskrifter och allmänna råd ska verksamheten
identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet. I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbetebeskrivs kraven för vad ett kvalitetsledningssystem ska omfatta
(se bilaga 4). Kvalitet definieras enligt SOSFS 2011:9, 2 kap 1§: Att en verksamhet uppfyller
de krav och mål som gäller för en verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter om hälsooch sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade samt beslut som
meddelas med stöd av sådana föreskrifter. Kvalitet är även förhållandet mellan
förväntningar och upplevelse. Det ska vara tydligt för medborgare och kunder vad de kan
förvänta sig av oss. Medborgare och kunder som kommer i kontakt med oss bedömer
kvaliteten på vårt arbete i förhållande till vad han eller hon har förväntat sig.
Kvalitetsarbetet inom Hemvården i Halmstads kommun ska:
•
•
•
•
•

Bidra till att kundernas behov av förebyggande insatser, service, vård, rehabilitering
och omsorg tillgodoses.
Skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.
Bedrivas systematiskt.
Vara en integrerad del i det dagliga arbetet.
Ge förutsättningar för att medarbetarnas insatser följer lagstiftning, riktlinjer och
rutiner för att skapar en trygg och säker vård och omsorg för de äldre.

Kvalitetshjulet symboliserar processen i kvalitetsarbetet: verksamhet – resultatmätning –
analys av resultat – som kan leda till nya strategier/handlingsplaner och vidare mot
förändrad verksamhet.
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Styrdokument
Hemvårdsnämndens verksamheter styrs utifrån detta ledningsdokument som är
övergripande styrdokument. De mest väsentliga styrande dokument som ingår i
ledningssystemet är:
• Lagstiftningar, författningar, nationella riktlinjer mm. (lista med lagstiftningar och
föreskrifter)
• Nämndens uppdrag/avtal med kvalitetskrav till utförare såsom LOV- LOU-avtal och
överenskommelse med intraprenad
• Kommunens reglemente, kommunala riktlinjer, visionsstyrning och nämndens
verksamhetsplan med mål, uppföljningsplan, internkontroll, värdegrund och
värdighetsgarantier. (lista med styrande dokument)
Kvalitetsledningssystemet ska vara integrerat med visionsstyrning och verksamhetsplan.
Genom integration mellan verksamhetens planering- och budgetprocess och det
systematiska förbättringsarbetet säkerställer ledningssystemet att uppföljningsbara mål
fastställs och att kvalitets- och utvecklingsarbetets inriktning och omfattning är anpassad till
vad som krävs för att uppnå verksamhetens mål.
Utöver detta ledningssystem finns styrande dokument för arbetsmiljö, miljö och ekonomi.

Syfte
Syftet med att inrätta ett ledningssystem för kvalitet är att skapa en systematik och
samordning i arbetet med verksamhetens kalitetsarbete och kvalitetsutveckling.
Dokumentation hur vi arbetar med kvalitetsaspekter medför också ökad insyn och öppenhet
för våra kunder, medborgare och andra. Allt kvalitetsarbete ska vara värdeskapande för
kunden. Våra kunder och deras anhöriga ska tillsammans ses som en helhet som alla
medarbetare ska ta ansvar för. Kvalitetsarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar
såväl i vardagsarbetet som i styrande funktioner.

Styrmodell - Visionsstyrning
I Halmstads kommuns styrmodell finns vision, värdegrund och övergripande mål. Visionen
ligger till grund för övergripande och strategisk planering. Politikerna har ansvaret att
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besluta om mål för verksamheten som syftar till att vi ska nå visionen. Hemvårdsnämndens
verksamhetsmål utgår från fullmäktiges konkretiserade mål och prioriteringar.

Verksamhetsplanering
Hemvårdsnämnden antar årligen verksamhetsplan med mål och mätetal.
Verksamhetsplanering och budgetarbete ska hänga ihop som en helhet. Det man planerar
för i verksamheten ska resurssättas i budgetarbetet. Den tilldelning som äldreomsorgen får,
styr omfattningen och uppdragen till verksamheten. Hemvårdsnämnden har antagit en
värdegrund samt värdighetsgarantier. Omvärldsbevakningen är ett underlag för
förändringar i nästa års verksamhetsplan.

Verksamhetsuppföljning
Uppföljning består av egenkontroll, internkontroll och uppföljning av verksamhet.
Egenkontrollen är verksamhetens sätt att systematiskt följa upp och granska sig själv.
Internkontrollen är nämndens kontroll av verksamheten. Verksamhetens
egenkontrollsrapport analyseras och ligger till grund för nämndens årliga internkontroll.
Utöver detta sker uppföljning av avtal, besök i verksamheten, temauppföljningar samt
öppna jämförelser, måluppfyllelse, kvalitetsregister mm enligt fastställda rutiner som ska
mynna ut i en uppföljningsmodell. Uppföljningsmått hämtas i första hand från register och
verksamhetssystem.
Nämndens verksamhetsplan med mål och mätetaltal kompletteras med
internkontrollplanen varje höst enligt nämndens årshjul. Analysen på övergripande nivå
sker i ledningens årliga genomgång som görs av förvaltningschefen. Internkontrollen,
tillsyner och temauppföljningar ska leda till förbättringar och delges politiken.
Årshjulet beskriver de övergripande delarna som ingår i planerings- och
uppföljningsprocessen.
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Äldreomsorgens verksamheter
Utifrån Socialtjänstlagen, SoL, bedriver äldreomsorgen verksamheter för personer
företrädesvis över 65 år som till följd av sjukdom, skada eller förlust av förmågor är i behov
av insatser. Efter ansökan och individuell prövning kan följande insatser beviljas:
•
•
•
•
•
•

Hemtjänst
Särskilt boende
Dagverksamhet
Anhörigstöd/avlösning/växelvård
Korttidsplats
Trygghetslarm
Utan individuell prövning finns följande verksamheter:
•

Mötesplatser

Enligt §18 i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, har Hemvårdsnämnden ansvar för hälso- och
sjukvård enligt följande:
•

Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service, 5 kap. 5§
andra stycket, 7§, tredje stycket samt 7 kap. 1§, första stycket socialtjänstlagen.

•

Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende enligt avtal med region
Halland.
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Hemvårdsnämnden i Halmstads kommun består av egenregi verksamhet som är indelad i
Äldreomsorg , ÄO, samt hemsjukvård och förebyggande, HoF. Dessutom finns två särskilda
boenden enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och ett särskilt boende enligt lagen om
valfrihet, LOV ,. Inom hemtjänsten tillämpas LOV. Från oktober 2013 finns ett boende som
bedrivs på intraprenad.

2. Ansvar
För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt finns nedanstående fördelning av ansvar. I
dokumentet delegationsordning för hemvårdsnämndens verksamheter finns överordnade
beslut som anger delegeringar och befogenheter.

Alla medarbetare
Alla medarbetare ska ha kunskap om gällande lagar, författningar, riktlinjer och rutiner samt
följa dessa enligt kvalitetsledningssystemet. Alla insatser skall utföras på ett säkert sätt och
med god kvalitet så att den enskilde upplever sig nöjd med stödet/hjälpen. Alla
medarbetare har ett gemensamt uppdrag att säkra och utveckla kvaliteten. Alla ska känna
till och aktivt arbeta utifrån nämndens ledningssystem inklusive vision, värdegrund och mål.
Varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt arbete med god kvalitet och att
värdegrunden efterlevs.
I varje möte med kunder och medborgare synliggörs och avgörs kvaliteten.

Hemvårdsnämnden
Hemvårdsnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska
kvalitetsarbetet som fastställer grundprinciper för ledning av verksamheten, ställer upp mål
samt följer upp och utvärderar dessa samt att ledningssystemet integreras med befintligt
system för budget- och verksamhetsplanering.

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram,
fastställa och dokumentera hur det systematiska kvalitetsarbete kontinuerligt ska bedrivas
för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten och att det finns identifierade
kärnprocesser och ändamålsenliga riktlinjer till dessa samt att utse kärnprocessägare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det medicinska ledningsansvaret enligt hälsooch sjukvårdslagen (1982:763 § 24) och att efterfölja de avsnitt i HSL och därpå följande
förordningar och föreskrifter, som anger MAS ansvar.

Verksamhetschef enligt HSL
Att efterfölja de avsnitt i HSL och därpå följande förordningar och föreskrifter som anger
verksamhetschefens ansvar.

Verksamhetschef
Verksamhetschefen (enligt organisationen) har det övergripande kvalitetsansvaret inom sitt
verksamhetsområde och ansvarar för att det finns identifierade delprocesser som är
kopplade till kärnprocesserna och att det finns gemensamma rutiner till dessa, samt att utse
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delprocessägare. Verksamhetschefen organiserar och styr arbetslaget som arbetar med att
utföra det dagliga arbetet i processernas olika delar.

Enhetschef
Enhetschefen i ordinärt och i särskilt boende leder kvalitetsarbetet inom sin enhet och har
det övergripande kundansvaret i processen utföra vård och omsorg inom sitt område och
ansvarar för att kvalitetskraven uppfylls i nära samarbete med enhetschefer i Hemsjukvård
och Förebyggande.

Processägare till kärnprocesserna
att leda, styra och utveckla processen till uppfylld kundnytta genom att formulera
uppdrag med kvalitetskrav samt syfte och mål till processen att följa upp processen mot
förväntade resultat att ta reda på om kunden har haft förväntad nytta av insatserna och
om kunden är nöjd eller inte.
att det finns förutsättningar för att flödet i processen fungerar så optimalt som möjligt
genom organisationens alla nödvändiga funktioner
att varor och tjänster som berör alla hemvårdsnämndens kunder tillför det värde som
behövs oavsett utförare att riktlinjer och ledningsbeslut leder till förväntad kundnytta inom
processen att fastställa riktlinjer och rutiner som ingår i processen

Processägare till delprocesser och stödprocesser
ansvara för att processen ständigt utvecklas samt att man gör rätt saker på rätt sätt.
att (flödet) insatserna fungerar så optimalt som möjligt genom organisationens alla
nödvändiga funktioner.
att (varor och tjänster) aktiviteter/insatser som genomförs i processerna tillför det värde
som kunden behöver.
att processen har ändamålsenliga rutiner
Om resultaten av de aktiviteter som anges i SOSFS 2011:9 5 Kap 1,2,3,4,5,6§§ visar att
processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet, ska
processerna och rutinerna förbättras.

Processtödjare
att arbeta tvärprofessionellt med att kartlägga, mäta och föreslå åtgärder att arbeta
med de identifierade processerna på ett strukturerat sätt så att de ständigt förbättras
att det finns aktuella rutiner och informationsöverföring som behövs för att skapa
kundvärde till processen och som stödjer gällande lagar, riktlinjer och ledningsbeslut
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3. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad
Ledningssystemet skapar förutsättningar för att göra rätt från början. Alla medarbetare är
skyldiga att medverka i och bidra till att en god och säker vård och omsorg uppnås för de
kunder som får del av våra insatser.
Ledningssystemet skapar ordning och reda i dokument i syfte att ge mer kundtid och minska
på tiden att leta efter riktlinjer och rutiner. På intranät i Halmstads kommun finns
kvalitetsdokumenten sorterade inom respektive process enligt processkartan.

Riktlinjer och rutiner
I ledningssystemet finns riktlinjer och rutiner som styr verksamheten. Dessa ska vara
verksamhetsöverskridande när så behövs, samt vara kända och ändamålsenliga. De
beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och anger hur
ansvaret för utförandet är fördelat.
Riktlinjerna grundar sig på aktuell lagstiftning samt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter
och allmänna råd. Riktlinjerna gäller för samtliga utförare inom äldreomsorgen och finns
tillgängliga på Intranätet och kommunens hemsida. Riktlinjer ska godkännas av
hemvårdsnämnden, alternativt att det delegerats till förvaltningschef. MAS har
beslutanderätt om medicinska riktlinjer enligt SOSFS 1997:10 och HSL.
Rutiner bygger på fastställda riktlinjer. Inom specifika områden kan det finnas behov av
lokala rutiner för varje enhet. Privata utförare kan ha behov av egna fastställda rutiner.
Processägare, delprocessägare eller MAS ska godkänna de rutiner som finns i
ledningssystemet.
Riktlinjer och rutiner följs upp en gång per år eller då förändringar sker. Uppföljningen görs
av den som är ansvarig för riktlinjen/rutinen. Riktlinjer och rutiner kopplas till respektive
aktivitet i processerna.

Processer
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Syftet med processkartläggning är att identifiera vad vi gör för våra kunder och vad som
behöver förbättras för att nå upp till uppsatta mål, kvalitetskrav och värdighetsgarantier.
Det hjälper till att beskriva vad som ska göras och att vi gör det relativt lika. Processer ska
ha tydligt kundfokus och eliminera kritiska punkter mellan verksamhetsområden. De ska
även identifiera slöserier och förbättringsområden med målet att skapa värde för kunden.
Syftet är att göra processkartläggning som bygger på kundnytta och inte de organisatoriska
strukturerna. I ledningssystemet finns fastställda riktlinjer och rutiner som är kopplade till
processerna enligt proceskartan.

4. Systematiskt förbättringsarbete
I det ständiga förbättringsarbetet för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten ska
riskanalys, egenkontroll samt utredning av avvikelser, klagomål och synpunkter användas.
Nationella enkäter, nyckeltal, kvalitetsregister, interna och externa granskningsrapporter
ska även användas som grund för ständiga förbättringar.
I Halmstad använder vi bl a genombrottsmetoden med PGSA-hjulet, LEAN och arbetar
enligt SKL:s ”Leda för resultat” så att förbättringar av kvaliteten kan ske på ett strukturerat
sätt.
Genombrottsmetoden utgår från PGSA-hjulet där planera, göra studera och agera är
ledorden. PGSAhjulet bygger på tanken att de som utför arbetet är också de som kan
förändra det och det används för att strukturera och dokumentera förbättringsarbeten.

Avvikelser, åsikten och förebygga vårdskador
En avvikelse är en icke förväntad händelse i verksamheten som medför eller skulle kunna
medföra skada för den enskilde (kund/patient). Vårdskador ska förebyggas genom ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Om en vårdskada uppträder ska den enskilde
informeras.
All personal har en skyldighet att rapportera avvikelser och risker som uppstår i egen, liksom
i samarbetspartners verksamhet. Den avvikande händelsen analyseras avseende risk och
orsak samt åtgärdas på ett sådant sätt att det inte upprepas. Händelsen följs upp och
årerkoppling sker till verksamheten.
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Medborgarnas synpunkter ingår i förbättringsarbetet. Inkomna åsikter enligt kommunens
modell diarieförs och utreds på samma sätt och med samma syfte som avvikelser. Allvarliga
avvikelser och klagomål som bedöms som risk 3 anmäls som lex Maria och lex Sarah till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg) efter bedömning av MAS och Inspektör. Kvalitetsregister
används för att förebygga vårdskador. Analys av avvikelser, klagomål och synpunkter är den
övergripande analysen i förbättringsarbetet.

Riskanalys
Om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan medföra brister i kvaliteten ska
dessa beskrivas enligt riktlinjer för riskanalys. Riskanalys ska göras vid förändringar av
verksamheten, nya metoder och behandlingar, förändrad personalbemanning och ska
beskrivas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Riktlinjen för riskanalys är samordnad
med riskanalys enligt arbetsmiljö och samma blanketter kan användas. Riskerna bedöms
enligt matrisen om sannolikhet för händelse och allvarlighetsgrad. Chefen ansvarar för att
initiera och att riskbedömning genomförs fortlöpande.

Egenkontroll
Egenkontroll görs fortlöpande och rapporteras 2 ggr/år i verksamhetsuppföljning.
Egenkontrollen är verksamhetens sätt att systematiskt följa upp och granska sig själv.
Innehållet i egenkontrollen kan variera men en egenkontroll bör minst innehålla analys av
avvikelser och åsikter, följsamhet av riktlinjer och rutiner, riskanalys, samt resultat och
jämförelser. Verksamhetschefen ansvarar för att det görs och att det rapporteras.
Egenkontrollen används som underlag för intern granskning.

5. Samverkan, samskapande, inflytande och delaktighet
All samverkan utgår från kundens behov. För att uppnå en god kvalitet som omfattar alla
kundens behov krävs ett nära samarbete på individnivå, verksamhetsnivå och central nivå.
Samverkan på individnivå utgår från processerna och dess riktlinjer och rutiner.
Teamarbetet är grundpelaren i denna samverkan. I riktlinjer och rutiner ska det framgå hur
samverkan sker på individnivå internt i hemvårdens egenregi och i samarbete med externa
aktörer.
Samverkan på verksamhetsnivå består av boenderåd, anhörigråd, lokala brukar- och
anhörigorganisationer, frivilliga och föreningsliv.
Samverkan på central nivå sker genom regional samverkan via plattformen med Strategiska
gruppen och Taktiska gruppen för äldre. Där samordnas och beslutas om strategier för att
nå gemensamma mål. Samverkan med annan huvudman styrs av t ex Socialstyrelsens
föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården (SOSFS
2005:27) samt riktlinjer för samordnad vårdplanering (SVP) i Halland med IT-stöd av Meddix,
samt genom Samordnad individuell plan (SIP) enligt HSL och SoL.
I det preventiva arbetet sker samverkan med stöd av kvalitetsregister som är ett viktigt
instrument för ett strukturerat arbetsätt för att upptäcka risk för fall, sår, undernäring och
munohälsa samt att begränsa beteendestörningar vid demens.

Den enskildes och anhörigas delaktighet
Delaktighet på individnivå sker i mötet mellan utförare och kund. Det man kommer överens
om sammanställs och dokumenteras i genomförandeplanen. Planen ska upprättas
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tvärprofessionellt tillsammans med den det berör och om så önskas tillsammans med
anhörig. En kontaktman ska alltid erbjudas emligt värdighetsgarantin.
Delaktighet på verksamhetsnivå sker genom boenderåd och anhörigmöten.
Delaktighet på central nivå sker genom Kommunala pensionärsrådet , samverkan med
frivilliga och föreningar.

6. Personalens medverkan
Ledarskap och medarbetarskap utgår från kommunens personalpolitiska riktlinje Human
Resources – riktning vision 2020 samt uppdrag till chef och medarbetare. Rätt kompetens
ökar förutsättningarna för kund/patientsäkerhet och god vård och omsorg. I
kompetensförsörjningsplanen säkerställs att personalens kompetens stämmer överens med
kundernas behov.
Personalen görs delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten genom att arbeta
med ständiga förbättringar bl.a. med hjälp av genombrottsmetoden.

7. Dokumentation
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet ska
dokumenteras. Kravet på dokumentation omfattar alla delar av det systematiska
kvalitetsarbetet, såväl ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska
förbättringsarbetet. Kravet på dokumentation av arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet innebär ingen inskränkning av krav
på individuell dokumentation enligt PDL, HSL, eller SoL.
Verksamhetens dokumentationsskyldighet återfinns i dokumenthanteringsplanen. Där finns
överordnade bestämmelser som rör inkomna och upprättade handlingar.
Nämnden bör årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och ska ha en
patientsäkerhetsberättelse. Dessa finns publicerade i verksamhetsberättelse med bokslut. I
kvalitetsberättelsen ska det framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten genomförts samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat
som uppnåtts. I patientsäkerhetsberättelsen sammanfattas hemvårdsnämndens
patientsäkerhetsarbete enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Individuell dokumentation
Dokumentation sker enligt lagarna SoL och HSL (1982:763) samt Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av
insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård(SOSFS
2008:14).
Lokala riktlinjer och rutiner för dokumentation beskriver hur behov, åtgärd och resultat
(uppföljning) som rör en enskild skall kunna identifieras och spåras för att uppnå en säker
handläggning, god vård och säkerhet för den enskilde.
Genomförandeplanen skall regelbundet utvärderas och efter behov upprättas en ny plan då
förhållandena ändras. Genomförandeplanen är ett grunddokument. Utifrån kundens behov
kan även andra planer upprättas angående rehabilitering och omvårdnad (hälso- och
sjukvård) enligt riktlinjer.
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Bilaga 2. Informationsbrev

Informationsbrev
Information om oss och vår undersökning
Vi är två studenter från Halmstad Högskola, där vi läser ett program som heter socialt arbete –
ledning och organisering. Under utbildningens gång har ett intresse för kvalitetsarbete och
implementering inom socialt arbete växt fram hos oss båda två, vilket har lett till att vi nu
tillsammans skriver vårt examensarbete om implementeringen av ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. Vi ska undersöka hur implementeringen ser ut inom
hemvårdsförvaltningen genom intervjuer med enhetschefer inom verksamheterna. Genom att
göra denna undersökning hoppas vi få fram en bild av hur systemet fungerar i praktiken, samt
hur implementeringsprocessen har sett ut ur enhetschefsperspektiv.
Kontaktuppgifter:
Jenny Bengtsson
Mail: Jennybengtsson-91@hotmail.com . Telefon: 076 – 55 576 39
Malin Gabrielsson
Mail: Malin_gabrielsson@hotmail.com . Telefon: 073 – 85 186 21
Handledare: Mikael Jonasson, Mikael.Jonasson@hh.se
Våra förväntningar och förutsättningar för deltagande
Det vi förväntar oss av ditt deltagande är att du vid intervjutillfället berättar om och ger oss en
bild av hur du använder dig av detta system i det dagliga arbetet inom verksamheten.
Intervjutillfället kommer att vara cirka en timma långt. När uppsatsen är färdig får du givetvis
ta del av slutresultatet om så önskas. Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA- Digitala
Vetenskapliga Arkivet, i sin slutgiltiga version. Den information vi får av dig kommer endast
att användas i vår uppsats, det vill säga inte för något annat ändamål.
Vidare är deltagandet i undersökningen frivilligt. Genom att skriva under samtycket förbinder
du dig inte till någonting mer än att du har fått information om undersökningens syfte och
tillvägagångssätt. Detta betyder alltså att du närsomhelst under processen kan välja att avsluta
ditt deltagande. Deltagandet är även helt konfidentiellt, materialet kommer inte kunna
härledas till varken enhet eller individ utan vi kommer att avidentifiera dig i arbetet. Om du
samtycker kommer även intervjun att spelas in och anteckningar kommer att föras.
Inspelningen raderas så fort uppsatsarbetet är färdigt. Vi reflekterar under hela arbetets gång
kring etiska aspekter och följer de rekommendationer kring god forskningssed som
vetenskapsrådet satt upp.
Tack!
Slutligen vill vi rikta ett stort och varmt tack till dig för att du valt att delta i vår undersökning.
Har du några frågor så tveka inte att kontakta någon av oss på ovanstående kontaktuppgifter.
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Bilaga 3. Samtyckesformulär

Samtyckesformulär
Studie: C-uppsats. Undersökning av implementeringsprocessen kring ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
Studenter: Jenny Bengtsson & Malin Gabrielsson
Utbildning: Socialt arbete – ledning och organisering, på Halmstad Högskola
Genom att underteckna samtycke nedan samtycker du till deltagande i ovanstående
undersökning samt till att du fått ta del av undersökningens syfte och förutsättningar för
deltagande. Deltagandet är helt frivilligt och du kan närsomhelst under processens gång välja
att inte längre delta.

Datum:____________________________________________________________________
_
Härmed samtycker jag till deltagande i undersökningen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Härmed samtycker vi som studenter till att vi håller vår del av överenskommelsen enligt
ovan:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Bilaga 4. Intervjuformulär

Intervjuschema studie av kvalitetsledningssystem
Tema
1)
Bakgrund (Berätta om dig
själv och din yrkesroll)

2)
Vad är
kvalitetsledningssystemet
för dig och hur arbetar du
med
kvalitetsledningssystemet i
ditt vardagliga arbete?
3)
Införandeprocessen kring
det nya
kvalitetsledningssystemet
(Berätta om din upplevelse
kring när
kvalitetsledningssystemet
skulle införas)

Underteman

-

Kön
Yrke
Antal år i yrket
Utbildning
Erfarenhet
Personalstyrka

-

Använder du det?
Hur använder du det?
Varför använder du det?
På vilket sätt använder
dina medarbetare sig av
kls i det dagliga arbetet?

-

Förväntan från
organisationen
Resurser från
organisationen
Förutsättningar
Hinder
Delaktighet i beslut och
utformning
Om du hade fått
bestämma hur
införandeprocessen såg
ut, hade du då gjort något
annorlunda och i så fall
vad?

-

4)
Förändringsarbete
(Berätta om din syn på
förändringsarbete och vad du
tycker är viktigt i en sådan
process)

-

-

Personlig syn på
förändringar/inställning
till dem
Viktigt att tänka på vid
förändringsarbete
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Eventuella nya frågor
under intervjuns gång

5)
Kvalitetsarbete i vardagen
(Berätta om hur du arbetar
med kvalitet i vardagen)

-

-

-

Arbetssätt gentemot
Hur implementerade
medarbetare
du kls till
Arbetssätt mellan dig
medarbetaren.
som enhetschef och
ovanstående organisation
angående kvalitetsarbete
Hur ser utvärdering av
kvalitetsarbetet ut?
Om du hade fått göra om
kvalitetsledningssystemet
för att göra det mer
användbart i det
vardagliga arbetet, hur
hade du då gjort?
Hur går du till väga för
att implementera kls hos
dina medarbetare?

6)
Övrigt
Har du något mer att tillägga
om ämnet som du tycker att
vi inte prickat in med
frågorna?
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