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Abstract 

 
Background: The home care in the public sector has gone through a paradigm shift where 

the home care staff need to not only focus on the care of the patients but also direct new focus 

to the business side of things. This means that the home care in the public sector constitutes 

of different logics, the business logic and the nursing logic are among these. In this study the 

home care in Örebro municipality has gone through a change where they  can now open the 

patients doors by only using a mobile telephone. Technology can help make a business more 

efficient but the communication is of importance if new routines are to be carried out in the 

right way. This has led us to investigate the role of internal communication between 

management and staff when implementing a new tool and what opportunities and challenges 

has emerged.  

Purpose: The purpose is to create an understanding about the role of communication in 

organizational change and how the two different logics relates to each other. 

Method: The research method is of a qualitative nature and alternates between induction and 

deduction to gain new insights. Nine semi-structured interviews were conducted with both a 

management and employee perspective. 

Results and conclusion: The results of this study show that the communication of the 

organizational change has been mostly “communication to inform” rather than 

“communication to create a community”. This has created a distance between management 

and staff. The management feel they need to control the staff whilst the staff choose to not 

listen to the information given by the management. The results also show that both logics 

coexist but unlike what previous studies has shown there is no clear distinction between 

which actor follows which logic.  

 

Keywords: Internal communication, institutional logics, organizational change, home care, 

routine, mobile telephone  
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1. Bakgrund 
Hemvården i Örebro kommun har sedan flera år tillbaka haft stora underskott i deras 

resultat och behöver därför hela tiden hitta nya lösningar för att effektivisera verksamheten 

och på så sätt kunna göra besparingar. I och med detta har de därför under året med start i 

april år 2017 och slut i oktober år 2017 gjort en digitaliserad förändring inom hemvården 

kallat nyckelfritt. Nyckelfritt innebär att hemvårdspersonalen fått en ny rutin kring hur de ska 

öppna dörren till kunderna, eller brukarna som de ofta kallas. Detta genom att använda en 

mobiltelefon istället för att behöva ha med sig nycklar till alla brukare. Nyckelfritt innebär 

även att ledningen kan se hur länge personalen är hos varje brukare eftersom det registreras 

när de låser och låser upp dörrarna. Syftet med nyckelfritt var framförallt ekonomiskt då de 

räknat på att detta är något som kommer bespara mycket kringtid vilket frigör mer tid till 

kunden. Ökad tid hos kund innebär att hemvården får mer intäkter. Kommunen har dock inte 

kunnat se några ekonomiska effekter än på denna förändring trots att de räknat på att de 

borde se effekter relativt omgående (Intervju, Örebro, 25 september 2017). 

1.1 Problembeskrivning 

I det inledande kapitlet beskrivs problematiken som kan uppstå inom hemvården när en 

förändring sker för att effektivisera verksamheten. I slutet av kapitlet presenteras sedan 

studiens frågeställning, syfte och avgränsning. 

 

Sjukvården inom offentlig sektor är ett exempel på en plats där olika värderingar och krav 

möts (Van den Broek,  Boselie & Pauuwe, 2014) och inom sjukvården ingår hemvård vilket 

denna studie kommer fokusera på. Många olika länder möter utmaningar där det ställs krav 

på att kvaliteten ska öka samtidigt som kostnaderna för omvårdnad ska minska (Van den 

Broek, Boselie & Pauuwe, 2014). Hemvården har därmed genomgått ett paradigmskifte där 

förändringar i dagens samhälle sker för att de ska bli mer affärsinriktade till skillnad från 

tidigare där fokus mest varit på medicinsk professionalism och omvårdnad (Bode, 2013). 

Därmed inte sagt att professionalismen inte finns kvar. Hemvården genomsyras fortfarande 

av dessa normer eftersom de framförallt ska leverera tjänster till allmänheten och dessutom 

finns det politiska aktörer som ser till att välfärdsnormer upprätthålls (Bode, 2013). För att få 

en förståelse för institutionella förändringar är institutionella logiker ett viktigt begrepp (Reay 
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& Hinings, 2009). En logik kan förklaras som gemensamma värderingar, antaganden och 

regler som skapar den sociala verkligheten där olika individer agerar (Thornton & Ocasio, 

1999). Vidare kan en institutionell logik beskrivas som ett teoretiskt begrepp som kan 

förklara det samband som skapar en känsla av en gemensam enhet inom ett 

organisationsområde (Reay & Hinings, 2009). Inom hemvården förekommer det flera 

logiker, bland annat omvårdnadslogik och affärslogik (Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 

2014). Det är framförallt hemvårdspersonal som motiveras till att följa omvårdnadslogiken 

och chefer och ledning motiveras mer av affärslogiken (Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 

2014). Hemvårdspersonalen har ambitionen att vilja förbättra kvaliteten på omvårdnad medan 

ledningen argumenterar mer för att öka effektiviteten (Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 

2014). Detta innebär att hemvården innehåller logiker med olika mål (Bode, 2013). Det kan i 

sin tur orsaka spänningar när de olika logikerna har konflikterande mål. Den affärsinriktade 

logiken omfattas av mål som bland annat att få in mer intäkter eller minska kostnader medan 

målen inom omvårdnadslogiken är att tjäna alla som är i behov av vård med sin medicinska 

kunskap (Bode, 2013).  

 

Då affärslogiken drivs av att kostnadseffektivisera lägger därför ledningen ofta vikt vid att 

automatisera processer och mindre vikt vid att lära personalen använda ny teknik (Zuboff, 

1985). Det är dock personalen som använder tekniken som ger möjligheten att förbättra en 

organisation (Zuboff, 1985).  

 

Ny teknologi gör det möjligt att övervaka människor genom användandet av exempelvis 

mobiltelefoner. (Jena, 2016). Genom att ledningen kan se var personalen befinner sig kan det 

användas för att få en ökad kontroll (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Även om en teknologisk 

förändring kan skapa möjligheter för ledningen att få kontroll kan det också uppstå 

svårigheter med att införa ny teknologi i organisationer (Moerschell, 2009). Att försöka ändra 

den äldre generationen som vill behålla det gamla kan vara en svår utmaning. Därutöver finns 

det ofta brist på intresse kring ny teknologi och även brist på motivation till att lära sig nya 

saker. Vidare förklaras att bristen på motivation många gånger handlar om att relationen 

mellan ledare och följare behöver förbättras (Moerschell, 2009).  

 

Vid organisationsförändringar kan personalen uppleva att de förlorar kontroll över sina 

arbetsuppgifter och det blir då viktigt för ledningen att kommunicera med de anställda på ett 

sätt som gör att de förstår förändringen (Bhattacherjee & Hikmet, 2007).  När ledning och 



 3 

personal inom en organisation kommunicerar med varandra kallas detta för den interna 

kommunikationen (Kitchen & Daly, 2002, Mishra, Boynton & Mishra, 2014). Den blir 

avgörande vid en förändring (Kitchen & Daly, 2002). Kommunikation blir också viktigt i 

hemvården då det finns en tids - och rumsmässig distans mellan ledning och personal 

eftersom personalen jobbar ute hos patienterna och inte endast under kontorstider 

(Stoopendaal, 2015). 

1.2 Problemformulering 

Thornton och Ocasio (1999) och Thornton (2002) menar att i en organisation finns det alltid 

en logik som är mer dominant än de andra. Vid en organisationsförändring krävs detta för att 

skapa stabilitet och att det är denna logik som avgör hur beslut fattas och vilka mål 

organisationen har (Thornton & Ocasio, 1999, Thornton, 2002). Kodeih och Greenwood, 

(2014), Denis et al, (2015) och Van den Broek, Boselie och Pauuwe, (2014) hävdar istället att 

olika logiker ska kunna samexistera inom organisationer. Van den Broek, Boselie och 

Pauuwe (2014) förklarar att det blir svårare att förändra en organisation ju fler logiker som är 

inblandade. Att genomföra en förändring inom en organisation där olika logiker förekommer 

är dessutom relativt outforskat och mer forskning krävs för att öka kunskapen kring ämnet 

(Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 2014). Även Kodeih och Greenwood (2014) och Denis, 

Ferlie och Van Gestel (2015) menar att institutionell komplexitet är ett begrepp som det finns 

relativt lite forskning om. Med detta begrepp menas hur organisationer hanterar de olika och 

ibland konfronterande logikerna. Det finns en medvetenhet kring att olika logiker existerar 

men hur logikerna ska kunna samexistera är fortfarande en fråga som inte är tillräckligt 

förstådd (Kodeih & Greenwood, 2014, Denis, Ferlie & Van Gestel, 2015).  

 

Det är vanligt vid förändringar att beslut fattas högst upp i ledningen och det förväntas sedan 

att personalen ska agera utifrån dessa beslut (Salem, 2008). För att skapa acceptans för 

förändringen bland personalen behövs kommunikation mellan ledning och personal (Salem, 

2008). Kommunikation får därför en viktig roll i förändringsprocessen för att förändringen 

ska kunna genomföras effektivt (Esposito och Simoes, 2014, Elving, 2005). Under en 

förändringsprocess uppstår också både möjligheter och svårigheter (Kitchen & Daly, 2002). 

Dessa möjligheter och svårigheter blir därför meningsfullt att studera i hemvården i Örebro 

kommun då de nyligen genomfört en förändring kallat nyckelfritt som beskrevs i den 

inledande intervjun.  
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Med grund i ovan nämnda forskning blir vårt teoretiska bidrag att ge en mer nyanserad bild 

av olika logiker inom den offentliga sektorn samt förstå den interna kommunikationens roll i 

en förändringsprocess. Det praktiska bidraget blir således att förändringsagenter kan använda 

forskningen för att inse vikten av att analysera och förstå medarbetarlogiken. I tidigare 

forskning tydliggörs det att det finns en delad mening om logikerna. En del forskare menar att 

det måste finnas en dominant logik medan andra menar att olika logiker måste kunna 

samexistera. Det behövs därför ytterligare empirisk forskning inom ämnet.  

För att kunna bidra med detta har följande frågeställning tagits fram: 

 

● Hur hanteras kommunikationen i en förändringsprocess när olika logiker tydliggörs 

och hur förhåller sig logikerna till varandra? 

● Vilka möjligheter och svårigheter kan uppstå och varför uppstår dessa? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå kommunikationens roll i en förändringsprocess samt hur 

de olika logikerna förhåller sig till varandra.  

1.4 Avgränsning  

För att avgränsa studien har vi valt att endast undersöka en förändringsprocess i Örebro 

kommun. Dessutom har vi valt att studera två institutionella logiker även om det kan 

förekomma flera. De två logiker som vi kommer fokusera på är omvårdnadslogiken och 

affärslogiken. Många av artiklarna som använts i denna studien har skrivit om sjukvård men i 

detta arbete tillämpas detta endast på hemvården. För att avgränsa hanteringen av 

förändringen har vi valt att fokusera på hur den interna kommunikationen gått till. Med detta 

sagt har därför denna studie med både ledningens och medarbetarnas perspektiv för att skapa 

förståelse för hur kommunikationen gått till. 

 

 



 5 

2. Teoretisk referensram 
För att förstå dynamiken kring flera logiker i offentlig sektor har det i tidigare studier 

argumenterats för att använda sig av institutionell teori (Denis, Ferlie & Van Gestel, 2015, 

Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 2014). Därför är detta något som den teoretiska 

referensramen inleds med. Elving (2005) har studerat kommunikationens roll under en 

organisationsförändring och presenterar en modell med syftet att den ska kunna guida 

framtida empirisk forskning kring kommunikation och förändringar. Delar av denna modell 

har integrerats i den analysmodell som återfinns i slutet av detta kapitel för att ge en ökad 

förståelse för hur organisationer hanterar den interna kommunikationen.   

2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori betraktar de processer där strukturer, regler, normer och rutiner etableras 

och skapas över tid (Scott, 2005). Dessa fungerar som riktlinjer för socialt beteende. I 

institutioner finns också olika institutionella miljöer med olika logiker. Institutionell logik 

innefattar aktörers olika värderingar, antaganden, regler och deras sociala verklighet 

(Thornton & Ocasio, 1999). I och med ny teknologi är det mer sannolikt i dagens samhälle att 

en organisation verkar i olika institutionella miljöer samtidigt (Scott, 2005). 

 

Olika logiker uppstår beroende på vilken kontext aktörerna arbetar i och är ett sätt att skapa 

mening med det de gör (Nigam & Ocasio, 2010). Dessa värderingar och regler formar ett 

samspel och agerande som leder beslutsfattaren till att kunna utföra sina arbetsuppgifter och 

guidas i sina beslut inom organisationen för att bevara bland annat sin sociala status 

(Thornton & Ocasio, 1999). Inom hemvården förekommer det som tidigare nämnts olika 

logiker. Två av dessa är omvårdnadslogiken och affärslogiken (Van den Broek, Boselie & 

Pauuwe, 2014). Affärslogiken innebär värderingar som effektivitet och kostnadsbesparingar 

vilket ofta ledningen anser är viktigt. Omvårdnadslogiken däremot innefattar de värderingar 

där kvalitet på omvårdnad är den största ambitionen. Denna ambition har framförallt 

hemvårdspersonalen (Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 2014). Vidare kan affärslogiken 

beskrivas utifrån dess mål som innebär att minska kostnader medan de mål som omfattas av 

omvårdnadslogiken är att ge vård med medicinsk kunskap (Bode, 2013).  
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Vid en förändring inom en institution kan relationen mellan olika aktörer påverkas (Nigam & 

Ocasio, 2010). Reay och Hinings (2009) förklarar att även om alla inom en institution arbetar 

mot samma mål är det centralt att samtidigt tillåta de olika logikernas egna värderingar och 

individualitet att finnas kvar. På detta sätt kan rivalitet undvikas. Om det gäller 

omvårdnadslogik som konkurrerar med affärslogik är det av vikt att alla beslut som fattas kan 

separeras så att personalen fortfarande känner att deras professionella bedömning inom 

omvårdnad räknas (Reay & Hinings, 2009). Det krävs också att ledningen försöker hitta 

informella sätt att ta hjälp av omvårdnadspersonalen vid andra beslutsfattanden och göra detta 

till en normal rutin. Detta hjälper även vid organisationsförändringar då personalen känner att 

de har något att säga till om eller åtminstone får informationen direkt (Reay & Hinings, 

2009).  

 

Om ett budskap innehåller delar av båda logikerna för att kommunicera ut en förändring kan 

det skapa förvirring bland medarbetarna (Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 2014). Att bara 

fokusera på ena logiken och den andra försummas kan dock leda till att den grupp som 

förhåller sig till den försummade logiken engagerar sig mindre. Det är därför viktigt att vara 

försiktig vid införandet av en ny rutin där flera logiker är inblandade för att det inte ska 

skapas misstankar bland de anställda vilket också kan innebära att de då inte heller åtar sig till 

att följa en ny rutin (Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 2014). Får hemvårdspersonalen till 

exempel budskap om att en förändring ska ske för att öka effektiviteten och minska 

kostnaderna kan de få misstankar om att detta kommer leda till att anställda kommer bli 

avskedade. För att nå ut med budskapet kring förändringen och för att rikta sig till de båda 

logikerna spelar kommunikation en viktig roll. Det är då viktigt att tänka på att 

hemvårdspersonalen inte motiveras av kostnadseffektivisering utan av kvaliteten på 

omvårdnaden, tillräcklig tid att spendera på patienterna och autonomi (Van den Broek, 

Boselie & Pauuwe, 2014).  

2.2 Kommunikation 

Kommunikation uppstår när två eller flera personer utväxlar information med varandra för att 

skapa mening av deras sociala värld (Salem, 2008). Kommunikation kan delas in i två 

kategorier, horisontell och vertikal kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Johansson 

och Heide (2008) kallar detta flöde av information för det funktionella sättet att se på 

kommunikation. Horisontell kommunikation är när kollegor i samma enhet eller olika enheter 
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på samma nivå kommunicerar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vertikal kommunikation är när 

ledare och medarbetare som befinner sig i olika hierarkiska nivåer ska kommunicera med 

varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

Vidare finns det olika synsätt på kommunikation vid en organisationsförändring. Bland dessa 

finns kommunikation som ett verktyg (Johansson & Heide, 2008). När kommunikation ses 

som ett verktyg är fokus på att ledningen förklarar varför förändringen genomförs och sedan 

transporteras feedback tillbaka på hur de anställda ser på förändringen. Det är främst på 

grund av effektivitet som förändringar sker och kommunikationen blir ett sätt att minska 

motstånd från de anställda. 

 

Vid en organisationsförändring är det möjligt att de anställda har både positiva och negativa 

uppfattningar samtidigt i implementeringsfasen (Nelissen & Selm, 2008). Ju längre tiden går 

efter implementeringen desto mer positiva blir oftast reaktionerna och negativiteten minskar. 

(Nelissen & Selm, 2008) Det som kan vända negativitet till positivitet är kommunikationen 

från ledningen. Om de uppmuntrar till en dialog mellan olika grupper kan de få gemensamma 

värderingar och om ledningen också lyssnar på de anställda kan de få en förståelse kring 

varför personalen tänker och agerar som de gör (Nelissen & Selm, 2008).  

 

Att hantera osäkerheten som kan uppstå vid organisationsförändringar kan vara svår men 

genom kommunikation kan den minskas (Bordia et al, 2004). Det är bland annat kvaliteten på 

informationen som ges ut som kan hjälpa de anställda att förbereda sig på förändringen 

(Bordia et al, 2004). Det är dock inte bara kvaliteten på informationen som spelar roll utan 

det är också viktigt vem som förmedlar informationen, att det är någon som personalen 

känner tillit till (Allen et al, 2007). Det är även viktigt att låta de anställda delta i 

beslutsfattande gällande förändringen (Bordia et al, 2004). Det kan göra att de anställda 

förstår varför förändringen sker och även känner att de har kontroll över situationen och 

resultatet av förändringen (Bordia et al, 2004). 

 

IT kan ses som en möjliggörande faktor vid en förändring eftersom det gör att arbetssättet 

kan förändras och göras på ett nytt sätt (Yazici, 2002) Det kan dock uppstå problem med 

kommunikationen om det enda som används är elektroniska sätt att kommunicera med 

varandra. Personal föredrar att använda olika kommunikationsvägar. De verbala innefattar 

gruppmöten, telefon eller face-to-face, de skriftliga är olika typer av dokument och 
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elektroniska kommunikationsvägar innebär e-mail eller andra sätt att sprida information 

elektroniskt (Yazici, 2002). Den elektroniska kommunikationen kan möjliggöra att arbetet 

blir mer effektivt eftersom det ofta går snabbare och dessutom resulterar det ofta i mindre 

pappersarbete och dubbelarbete (Yazici, 2002). Om kommunikationen används på rätt sätt 

och vid rätt tillfällen kan det skapa ett förtroende från personal till ledning och det kan även 

öka motivationen hos de anställda som i sin tur utför ett bättre jobb till kunderna (Mishra, 

Boynton & Mishra, 2014). För att få ut informationen på rätt sätt är ofta face-to-face möten 

effektivt eftersom det involverar både det verbala och det visuella. Det är under dessa möten 

osäkerheten kring arbetet kan minska då det möjliggör för personalen att kunna ställa frågor 

och få svar på dem direkt (Mishra, Boynton & Mishra, 2014).  
 

2.2.1 Kommunikationsmodell 

Hur effektiv en förändring är beror bland annat på om personalen känner sig förberedda på 

förändringen. (Elving, 2005). Det finns två olika typer av kommunikation som kan hjälpa till 

för att förbereda personalen och minska motstånd. Den första handlar om ”kommunikation 

för att informera”. Detta innebär att ledningen informerar personalen om varför förändringen 

sker och fungerar som en envägskommunikation där ledningen sänder informationen och 

personalen tar emot den. Viktiga aspekter för att kommunikationen ska fungera är att 

informationen ges i tid och är lättförståelig. Den andra sortens kommunikation handlar istället 

om att skapa en gemenskap både innan, under och efter förändringen. Personalen behöver 

bland annat tillräcklig information kring hur de ska utföra sitt jobb på ett nytt sätt. Detta gör 

att de känner tillhörighet till organisationen. För att de ska kunna känna tillhörighet påverkar 

också en annan faktor vilket är förtroendet mellan ledning och personal. Känner de förtroende 

och tillhörighet skapas också engagemang till att genomföra förändringen (Elving, 2005). 

Kommunikation kan också vara ett sätt att hantera jobbosäkerheten som kan uppkomma hos 

personalen vid organisationsförändringar eftersom osäkerheten ofta består av frågor kring om 

alla kommer kunna behålla sina jobb efter förändringen och om arbetssättet kommer 

förändras (Elving, 2005). 
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Figur 1: Kommunikationsmodell i en organisationsförändring (Elving, 2005) 

 

 

2.2.2 Kommunikationsproblem 

Det kan uppstå kommunikationsproblem om medlemmarna i en organisation saknar kunskap 

om hur de ska kommunicera (Salem, 2008).  Detta kan leda till misstro inför en förändring 

och det kan bli svårt för personalen att förstå varför förändringen sker. För att kommunicera 

på ett sätt som uppmuntrar till förändring är det vissa färdigheter som framhävs som viktiga 

för kommunikatören att besitta. Bland annat att kunna kommunicera på ett sätt där 

kommunikatören känns tillgänglig genom att försöka förstå den andra och sedan kunna 

kommunicera ut den förståelsen. En öppenhet för att försöka förbättra den andras förståelse 

för hur den tänker och varför den tänker så är också betydelsefullt. Även flexibilitet ses som 

en viktig färdighet för att kunna anpassa kommunikationen till olika situationer, olika 

personer och olika uppgifter (Salem, 2008). Vid en intensiv organisationsförändring är det 

viktigt att konfrontera olikheter i upplevelser direkt och inte försöka undvika dem. Genom 

detta kan konversationer skapas som kan leda till en möjlighet att förändra det gamla och 

skapa nya rutiner och värderingar (Salem, 2008).  

 

Många förändringar innebär att personal behöver ändra på redan etablerade rutiner och gå 

mot en osäker framtid (Kitchen & Daly, 2002). Problem som kan uppstå i kommunikationen 

är att det mest blir en envägskommunikation där ledningen talar till de anställda. Det finns 

också problem när personalen väljer att misstolka informationen eller väljer att inte lyssna 

(Kitchen & Daly, 2002). När en förändring genomförs kan det vara svårt att implementera 
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effektiv kommunikation vilket kan göra att personalen känner en osäkerhet (Allen et al, 

2007). I den inledande fasen av en förändring kan envägskommunikationen av strategierna 

och att informera de anställda om strategiska problem vara effektivt men däremot är det inte 

effektivt under det senare skedet av förändringen. Under förändringen möter de anställda ofta 

jobbrelaterade problem och om då ledningen fortsätter att kommunicera ut strategiska 

problem kan det uppstå osäkerhet bland personalen. Denna osäkerhet uppstår när de inte får 

den viktiga jobbrelaterade informationen som de behöver redan vid introduktionen av 

förändringen. I och med detta söker personalen andra sätt för att få denna viktiga information, 

via exempelvis sin chef eller kollegor (Allen et al, 2007).  

 

När kommunikationen sker vertikalt nedåt eller uppåt i hierarkin kan informationen bli 

förvrängd. (Jacobsen & Thorsvik, 2014) Dessutom är risken större för 

kommunikationsproblem när en organisation har en hög grad av hierarki (Yazici, 2002). Det 

kan då bli en krock i kommunikationen när olika nivåer talar olika språk vilket gör att de inte 

förstår varandra (Vann, 2004, Reginato, Fadda & Paglietti, 2016). Olika hierarkiska nivåer 

kan också ha olika uppfattningar om hur saker ska gå till och det blir då viktigt att föra en 

dialog mellan dessa för att kommunikationen ska bli effektiv (Nelissen & Van Selm, 2008). 

Hur effektiv kommunikationen är beror på hur hög grad av komplexitet det är i uppgiften och 

även hur kommunikationen genomförs (Yazici, 2002).  

2.2.3 Kommunikation för att minska distans  

För att överkomma distansen mellan ledare och ledda som finns inom hemvården och skapa 

mer närhet är det av stor vikt att ledningen klarar av att tala och förstå olika språk i olika 

världar (Stoopendaal, 2015). Mellancheferna kan då spela en viktig roll för att tolka språken 

mellan ledning och personal och fungera som en bro där de översätter ledningens ord till 

omvårdnadspraktik. Om de inte klarar av att översätta korrekt blir de istället barriärer som 

hindrar att informationen tas emot på rätt sätt (Stoopendaal, 2015). I och med att nya IT-

system introduceras i en organisation tillkommer även ett nytt IT-språk men ett nytt språk för 

att kommunicera kan dock krocka med det nuvarande språk som används vilket kan skapa 

förvirring bland de anställda (Vann, 2004).  

 

Närhet inom organisationer kan beskrivas utifrån olika dimensioner (Boschma, 2005). Den 

geografiska dimensionen handlar om den rumsmässiga distansen mellan aktörerna och ju 
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mindre distansen är desto enklare är det att interagera med varandra. Med detta inte sagt att 

det inte går att ha ett rumsmässigt avstånd. Med ny teknologi tillkommer nya sätt att 

kommunicera och interagera med varandra vilken ger en annan form av närhet (Boschma, 

2005). Förutom en rumsmässig distans finns även en tidsmässig distans som förklaras som en 

tidsperiod mellan olika upplevelser (Stoopendaal, 2015). Det är viktigt för ledningen inom 

hemvårdsorganisationer att skapa en balans mellan distans och närhet. Formella och 

informella möten kan minska distansen mellan ledning och personal. Ofta finns ett centralt 

kontor där formella möten sker och detta fungerar som en sammanbindare som kan göra att 

både tids-och rumsmässig distans minskar (Stoopendaal, 2015). I en organisation där det 

finns många anställda blir det dock svårt att kommunicera med alla (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). I och med detta införs fler rutiner och regler för att samordna och kontrollera de 

anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

2.2.4 Ny teknik för att kontrollera och övervaka 

Det finns en dualitet vid införandet av ny teknologi (Zuboff, 1985). Det kan både 

automatisera arbetsuppgifter som ersätter mänsklig arbetskraft och som i sin tur minskar 

kostnader och ger mer kontroll. Samtidigt kan teknologin också skapa ett informationsflöde 

som även detta ger mer kontroll men även ökar förståelsen för hur organisationen utför sina 

arbetsuppgifter (Zuboff, 1985). Detta får olika konsekvenser beroende på i vilken omfattning 

som teknologin införs för att antingen automatisera eller informera. Om ledningen inför en 

förändring som medvetet ska ge dem mer information kan det ge förbättringsförslag till 

producerandet av varor och tjänster. Dessvärre är det inte alltid positiva effekter som blir 

utfallet eftersom vid införandet av nya teknologiska processer krävs även innovation inom 

organisationen. De anställda kan till exempel behöva lära sig nya kunskaper om tekniken där 

deltagande i den nya teknologiska organisationen kan belönas och stöttas. Om ledningen 

förstår detta vet de att det inte bara finns värde i de smarta maskinerna utan även i de smarta 

människorna. Det är först då tekniken kan leda till att förbättra organisationen (Zuboff, 1985).  

 

Även om utbildning av människorna i organisationen är viktig vid införandet av ny teknik 

behöver ledningen också ta hänsyn till andra faktorer. Sandblad et al (2003) beskriver att när 

nya IT-system introduceras tenderar den mentala arbetsbelastningen för personalen att öka. 

Dessutom brukar nya IT-system medföra andra organisationsförändringar som kan påverka 

personalens arbetsmiljö och hälsa negativt (Sandblad et al, 2003). Ledningen behöver ta 
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hänsyn till detta och när nya system införs är det vitalt att de fokuserar på mer än att lära ut 

hur det nya systemet fungerar. Ledningen behöver också lära ut det nya sättet att utföra jobbet 

på och vilka rutiner som nu blir centrala. Upplärningen behöver fokusera på hur personalen 

kan utföra sitt jobb effektivt med de nya rutinerna eftersom de annars kommer arbeta på 

samma sätt som förut. Detta kan leda till ökad stress och sämre arbetsmiljö vilket i sin tur kan 

leda till dåligt utfört arbete och låg acceptans från användarna till det nya systemet (Sandblad 

et al, 2003). Det är även betydelsefullt att det både finns plats för att lära sig nya saker men 

även för att kunna glömma gamla beteenden som inte längre är acceptabla (Simons, 1994). 

 

Det finns olika sätt att kontrollera och övervaka de anställdas prestation vilket bland annat 

kan vara till exempel i form av ny teknologi (Jena, 2016). Det finns dock baksidor med detta 

eftersom ju mer upplevd elektronisk övervakning som sker av de anställda desto mer 

kontraproduktiva beteenden kommer fram (Martin et al, 2016). Personal som är ständigt 

övervakade är också mer negativa till övervakning. Den negativitet som kan uppstå i och med 

övervakning kan dock minskas med hjälp av egenmakt, alltså att de anställda känner makt 

över deras arbetssituation (Martin et al, 2016). När personalen i en organisation blir 

elektroniskt övervakad finns det en risk för att det skadar förtroendet mellan ledare och ledda 

(Holland, Cooper & Hecker, 2015). Att ledare känner behov av att övervaka personalen tyder 

på att de saknar förtroende för dem vilket i sin tur skadar förtroendet från personalen till 

ledningen. Vid implementering av ett elektroniskt övervakningssystem blir det därför viktigt 

hur ledningen tar sig an beslut rörande implementeringen och i vilken omfattning den 

elektroniska övervakningen blir för att bevara förtroendet (Holland, Cooper & Hecker, 2015). 

Oavsett hur elektronisk övervakning används så kan de anställdas rätt till ett privatliv 

förstöras (Allen et al, 2007,  De Saulles & Horner, 2011). Skillnaden mellan det privata och 

det publika blir inte längre lika tydligt och mobilen blir en form av portabel panoptikon då 

människor inte längre är bundna till ett kontor eller ett skrivbord (De Saulles & Horner, 

2011).  

 

Begreppet panoptikon skapades av den engelske filosofen Bentham (Roberts, 2005). Han 

designade ett fängelse kallat panoptikon där fångarna sitter i individuella celler i en cirkel 

med ett centralt torn i mitten. I den centrala delen sitter en övervakare som kan se och 

övervaka alla fångarna men fångarna kan inte se den som övervakar. Fångarna kan heller inte 

ha någon kontakt med varandra. Detta skapar en maktrelation eftersom fångarna vet att de 

ständigt blir övervakade och därmed tränas till ett beteende där tillslut kedjor och lås blir 
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mindre nödvändigt. Detta innebär att det inte längre är relevant vem det är som övervakar 

eller att det överhuvudtaget är någon som övervakar. För att kunna behålla maktrelationen 

räcker det alltså att fångarna vet att de när som helst kan bli övervakade (Roberts, 2005). I 

dagens definition av panoptikon ses det inte bara som ett historiskt fängelse utan ett begrepp 

som beskriver maktrelationen som finns i det vardagliga livet och som kan översättas till 

andra situationer (Roberts, 2005).  

2.3 Sammanfattning teoretisk referensram 

Inom offentlig sektor finns det olika logiker som beror bland annat på vilken kontext 

individerna agerar i. Dessa logiker innefattar gemensamma värderingar och regler (Thornton 

& Ocasio, 1999). De människor i en organisation som tillhör affärslogiken motiveras av 

kostnadseffektiviseringar medan de som tillhör omvårdnadslogiken motiveras av kvalitet, tid 

att spendera på sina patienter och autonomi (Van den Broek, Boselie & Pauuwe, 2014). Detta 

är viktigt att vara medveten om vid en förändring eftersom det kan uppstå målkonflikter 

(Bode, 2013). Effektiv kommunikation mellan ledning och omvårdnadspersonal är centralt 

för att en förändring ska få förväntad effekt (Esposito och Simoes, 2014, Elving, 2005). Det 

skapar också en närhet mellan de olika parterna vilket är av vikt när det finns en distans 

mellan ledning och personal (Stoopendaal, 2015). Ny teknik kan bli ett redskap för en slags 

portabel panoptikon som gör att gränsen mellan det privata och det publika suddas ut (De 

Saulles & Horner, 2011). Det kan dock uppstå svårigheter när personal känner sig för 

kontrollerade. Detta kan i sin tur skada förtroendet mellan ledare och ledda (Holland, Cooper 

& Hecker, 2015). Vid implementering av ett övervakningssystem är det därför viktigt att 

utvärdera i vilken omfattning det ska användas för att inte skada förtroendet (Holland, Cooper 

& Hecker, 2015). 

2.4 Analysmodell 

En analysmodell har tagits fram som förklarar vad som ska studeras och hur det ska studeras. 

För att uppnå syftet med denna studie vill vi analysera hur förändringsprocessen, där olika 

logiker möts, har hanterats med hjälp av begreppet kommunikation. Vi vill analysera hur 

kommunikation kan överbrygga den rums- och tidsmässiga distansen samt hur 

kommunikation har använts under förändringsprocessen för att möta de olika mål som 

affärslogiken och omvårdnadslogiken har. Delar av Elvings kommunikationsmodell har 

integrerats i modellen för att visa att det finns två olika sorters kommunikation, 
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“kommunikation för att informera” och “kommunikation för att skapa gemenskap”. Pilarna 

mellan logikerna och “kommunikation för att skapa gemenskap” ska symbolisera att 

kommunikationen går åt båda håll medan pilarna mellan logikerna och “kommunikation för 

att informera” ska symbolisera att det är en form av envägskommunikation från ledning till 

hemvårdspersonal. Båda dessa delar av kommunikationen behövs vid en 

organisationsförändring för att skapa effektiv kommunikation. Den nya digitaliserade rutinen 

har ledningen varit med och implementerat men det är däremot hemvårdspersonalen som 

utför den. Den streckade pilen visualiserar därmed att den nya digitaliserade rutinen ska 

införas i omvårdnadslogiken. Den nya digitaliserade rutinen ska medföra både effektivitet 

och kvalitet inom hemvården. 

 

 
 

Figur 2: Analysmodell 
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3. Metod 
I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet av bland annat val av metod och hur analysen av 

empirin gått till. Detta avslutas med en reflektion kring dessa val och vilka begränsningar 

som finns i studien.  

3.1 Metodval 

Då ett intresse fanns för förändringsarbeten inom organisationer började studien med att söka 

efter teori kring detta. När vi sedan fick kontakt med en av personerna på Örebro kommun 

som varit delaktig i förändringsarbetet nyckelfritt gjordes en inledande intervju för att på så 

sätt få svar på våra frågor kring förändringen. Det framkom i intervjun att syftet med 

förändringen framförallt var ekonomiskt. Efter en litteraturgenomgång av artiklar som 

behandlade förändringsarbeten inom hemvård påträffades forskning om institutionella 

logiker. Detta ledde fram till att både ett praktiskt och teoretiskt problem upptäcktes.  

     

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer med 

de anställda som genomför förändringen och även med ledningen som varit med och planerat 

och beslutat att förändringen ska ske. Kvalitativa studier passar väl för att få en förståelse för 

den sociala verkligheten och hur människor tolkar den sociala miljö som de befinner sig i 

(Bryman & Bell, 2013). Då vårt syfte med studien är att skapa en förståelse valdes en 

kvalitativ studie. Det finns olika sätt att genomföra en undersökning (Bryman & Bell, 2013). 

Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från teorin för att samla in data. Motsatsen 

till detta kallas för induktion vilket alltså betyder att teori genereras allt eftersom data samlas 

in. En kombination av dessa två ansatser kallas för den iterativa strategin. Den iterativa 

strategin innebär att forskaren använder sig av både induktion och deduktion för att kunna 

växla mellan teori och datainsamling (Bryman & Bell, 2013). Den ansats som använts under 

studiens gång är den iterativa strategin då vi både utgått från teori för att samla in data men 

också genererat ny teori allt eftersom datan samlats in.  

3.2 Litteraturgenomgång 

Till en början söktes litteratur om förändringsarbeten då ett intresse fanns inom detta område. 

Därefter gjordes en intervju med en person som varit delaktig i förändringen nyckelfritt. 
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Utifrån den inledande intervjun fortsatte vi söka på litteratur som kunde kopplas till 

förändringsarbete inom hemvård och artiklar som behandlade ekonomi och omvårdnad. 

Genom detta blev vi intresserade av de studier som behandlade olika institutionella logiker 

och den rums och tidsmässiga distans som finns i hemvården mellan ledning och personal. 

Därefter hittades flera vetenskapliga artiklar och även annan litteratur som behandlade detta 

ämne och i flera studier ansågs kommunikation vara en central del i förändringsprocesser. 

Därför blev kommunikation ett viktigt begrepp i vår studie som vi ville undersöka mer för att 

förstå hur kommunikationen hanterats under förändringen och även vilka svårigheter och 

möjligheter som skapats. Det är dock viktigt att vara medveten om att många av de artiklar 

som använts i denna studie har skrivit om sjukvård men vi har tillämpat detta på hemvården 

och i arbetet har vi endast refererat till hemvården för att undvika förvirring. Vi använde oss 

främst av Google Scholar och databasen Business Source Premier där vi använde oss av 

sökord som exempelvis: institutional logics, communication in organizational change, 

change management, technology, proximity, panopticon.  

3.3 Datainsamling 

För att samla in data till denna studie har intervjuer genomförts. Totalt har nio stycken 

intervjuer gjorts utöver den inledande intervjun, fyra stycken intervjuer från ledningen och 

fem stycken från hemvårdspersonalen. Vi valde att intervjua både ledare och medarbetare för 

att få olika perspektiv på hur kommunikationen har hanterats under förändringsprocessen och 

därmed kunna ge en ökad förståelse kring hur de olika logikerna förhåller sig till varandra. 

Anledningen till att det inte blev fler intervjuer var för att hemvårdspersonalen ofta går efter 

ett planerat schema och det var därför svårt att få fler intervjuer med dem under den 

begränsade tiden vi hade på oss. Vi kontaktade också fler från ledningen via mail men fick 

inget svar från dessa.  

 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskarna gör en intervjuguide med specifika teman 

som ska tas upp under intervjun vilket gör att respondenterna kan utforma sina svar på sitt 

eget sätt och forskarna behöver inte hålla sig till specifika frågor utan kan formulera 

följdfrågor under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2013) . För att kunna sätta in svaren i ett 

sammanhang är det bra att börja intervjun med att ställa bakgrundsfrågor och sedan gå in på 

de olika teman som ska tas upp (Bryman & Bell, 2013).  Två intervjuguider har skapats. En 

för ledningen och en för hemvårdspersonalen. Dessa återfinns i bilaga 1 och 2. Innan 
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intervjun började informerade vi om att alla frågor handlade om förändringen nyckelfritt. 

Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor och går sedan över i de teman som tagits fram 

utifrån den teoretiska referensramen. När vi genomförde intervjuerna var vi båda 

medverkande där den ena av oss var lite mer aktiv med att ställa frågor medan den andre 

observerade situationen runt omkring men var samtidigt beredd på att ställa relevanta 

följdfrågor. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det flera fördelar med att vara två personer 

som intervjuar eftersom det möjliggör att man får en helhetsbild av intervjusituationen. Det är 

också en fördel att intervjuarna kan ställa olika frågor där den ena kan ställa svåra frågor och 

den andre kan då istället vara den som stöttar den intervjuade för att få den att känna sig 

bekväm.  

 

Vi frågade även alla respondenter om vi kunde spela in intervjun för att enklare kunna 

transkribera materialet, vilket samtliga respondenter gick med på. Detta menar Bryman och 

Bell (2013) är viktigt för att kunna göra en detaljerad analys och kunna fånga svaren från 

respondenterna på korrekt sätt. Dessutom blir det enklare för den eller de som intervjuar att 

kunna lyssna och ta till sig de svar de får och kan på så vis också ställa relevanta följdfrågor 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

För att kunna få fram svar på hur information om en förändring spridits vid en kvalitativ 

undersökning kan ett sätt vara att ställa frågor till de anställda om kvaliteten på 

kommunikationen (Elving, 2005). Detta genom att fråga bland annat på vilket sätt de fått 

information om förändringen och vad de fått för information om syftet och förväntat resultat 

med förändringen. För att få fram svar på om kommunikation använts för att skapa 

gemenskap kan frågor ställas som handlar om tilliten till ledningen eller hur de identifierar 

sig med organisationen. Dessa frågor kan sedan leda fram till hur pass väl förberedda 

personalen varit på förändringen (Elving, 2005). Vid utformningen av intervjuguiden 

användes dessa förslag på frågor för att ta reda på vilken slags kommunikation ledningen 

använt sig av och på vilket sätt informationen förmedlats.  

3.4 Urval 

Ett snöbolls-eller kedjeurval innebär att forskaren söker kontakt med ett fåtal respondenter 

som är betydelsefulla för undersökningen och som i sin tur sedan används för att få kontakt 

med flera respondenter (Bryman & Bell, 2013). Det var svårt för oss att få tag på 
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hemvårdspersonalen då de har ett pressat schema och det gick inte heller att finna 

kontaktinformation till dem någonstans. Kontaktinformation till ledningen fanns däremot på 

Örebro kommuns hemsida. Därför användes i denna studie ett snöbolls/kedje-urval då vi 

inledningsvis tog kontakt med personer i ledningsbefattningar som sedan hjälpte oss få 

kontakt med hemvårdspersonal. 

3.5 Operationalisering 

Intervjufrågorna är utformade utifrån den teori som använts. Nedan följer en beskrivning i 

hur begreppen kan kännas igen i intervjuerna. För att se de specifika intervjufrågorna se 

bilaga 1 och 2.  

 

Affärslogik - I den teoretiska referensramen drivs affärslogiken av ett intresse för att 

effektivisera och kostnadsbespara eller öka intäkterna. För att få veta om respondenterna 

tillhörde denna logik ställdes frågor som handlade om vad syftet var med nyckelfritt och hur 

de såg på sitt jobb och vad deras främsta uppgift var. I intervjuerna kunde vi känna igen 

affärslogiken när respondenterna svarade att nyckelfritt genomfördes för att effektivisera och 

att ekonomi och de ekonomiska vinsterna var syftet med nyckelfritt. Detta kan sammanfattas 

med ett citat från mellanchef D: “Men jag är ju ansvarig för min ekonomi och budget, jag 

kan ju inte betala lön för någon som sitter på Ica och fikar.” 

 

Omvårdnadslogik - Att tillhöra omvårdnadslogiken beskrivs i teorin som att prioritera 

kvalitet på vården, tillräcklig tid att spendera på kunderna och autonomi. För att få veta om 

respondenterna tillhörde denna logik kunde samma frågor användas som till affärslogiken. Vi 

kunde hänföra svaren från respondenterna till omvårdnadslogiken när det framkom att 

kunderna och deras välmående var det viktigaste i deras jobb. Följande citat av 

hemvårdspersonal 5 framhävde detta: “Viktigast i mitt jobb är att våra brukare får det stöd 

och den omsorg som de behöver.” 

 

Kommunikation - I den teoretiska referensramen beskrivs kommunikation på flera olika sätt. 

Bland annat finns det envägskommunikation som också kan kopplas till “kommunikation för 

att informera”. Det finns också tvåvägskommunikation som kan kopplas till “kommunikation 

för att skapa gemenskap”. Kommunikationen kan också föras via olika kanaler. För att få veta 

hur kommunikationen hanterats vid förändringen nyckelfritt ställdes frågor om bland annat 
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vilken information personalen fått och vilken information ledningen förmedlat och hur de har 

förmedlat den. Dessutom ställdes frågor kring vem eller vilka som beslutade om nyckelfritt 

och hur kommunikationen skedde därifrån till personalen. Det ställdes också frågor kring om 

personalen fått delta i beslut kring förändringen. Då “kommunikation för att informera” är en 

envägskommunikation kunde detta kännas igen i svaren när mellanchef A berättade att: “Det 

var inte någon jätteinsats som behövdes för utbildning för att använda tekniken på det 

sättet.”  och när hemvårdspersonal 5 sade detta: “Jag tycker inte att jag har fått någon 

speciell upplärning utan man fick se på telefonen hur man låste upp och låste dörrarna efter 

besöken.” Ett citat där “kommunikation för att skapa gemenskap” kändes igen var när 

mellanchef C nämnde detta: “Jag har ju varit ute och träffat all hemvårdspersonal på deras 

APT:er för man märkte ju att det inte är tillräckligt med bara en utbildningslänk.”  

 

Kontroll och övervakning -  I denna studie har även kontroll och övervakning med hjälp av 

ny teknik använts i den teoretiska referensramen. För att få svar på om ett av syftena med 

nyckelfritt var att kunna övervaka personalen och därav minska distansen ställdes frågor till 

ledningen kring om implementeringen av nyckelfritt förändrat kontakten med de anställda 

och om de känner att de har kontroll över vad personalen gör. Detta kändes igen i svaren från 

ledningens sida då de antingen menade att nyckelfritt gjort att de fått bättre kontroll eller att 

de redan hade kontroll sedan tidigare. De svar som ledningen gav gällande kontroll var 

tydliga vilket framgår av följande citat av mellanchef D: “Jag som chef kan kolla exakt när 

medarbetarna har varit på plats och om de registrerade sig rätt.” 

 

För att inte ställa ledande frågor om övervakning till personalen omformulerades frågorna. Vi 

frågade istället om hur personalen upplevde att jobbet blivit efter förändringen, om det 

förbättrats eller försämrats. Det ställdes också frågor om hur de upplever jobbet utifrån en 

stressituation och om de upplever någon form av distans till ledningen. Från 

hemvårdspersonalens perspektiv blev det svårare att ta reda på om de känner sig övervakade 

men att de anser att det finns en distans mellan ledning och personal framkom tydligt då 

hemvårdspersonal 1 nämnde detta: “Ledningen ser ju aldrig oss eller vad vi gör”. Detta 

stärks även av ett citat från hemvårdspersonal 3: “Det är ju alltid lätt att besluta saker och 

ting när man inte är på en arbetsplats över andras huvuden för då har man ju inte någon 

känsla.” 
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3.6 Val av analysmetod 

För att analysera all empiri som samlats in valdes en kvalitativ innehållsanalys. I början av en 

innehållsanalys skapar man en förståelse för vad materialet handlar om genom att läsa 

igenom materialet grundligt (Antonsson, Eriksson, Rosengren, 2012). När detta sedan gjorts 

väljs meningsenheter ut som är relevanta för det område som ska undersökas. 

Meningsenheter kan beskrivas som viktiga ord eller meningar (Antonsson, Eriksson, 

Rosengren, 2012). Graneheim och Lundman (2004) utvecklar detta och beskriver hur en 

innehållsanalys kan göras på kvalitativt insamlat material. Det blir viktigt att kunna skilja på 

det manifesta och det latenta materialet (Graneheim & Lundman, 2012). Det manifesta 

materialet är det som texten faktiskt säger och i det latenta materialet görs en tolkning av den 

underliggande meningen.  

 

Det finns en risk för att trovärdigheten påverkas när meningsenheterna till innehållsanalysen 

väljs ut (Graneheim & Lundman, 2004). För långa stycken kan innebära att det finns flera 

betydelser i samma meningsenhet men för korta stycken kan riskera att det endast kommer 

fram delar av betydelsen och att andra delar faller bort (Graneheim & Lundman, 2004). Detta 

är något vi tänkt på under tiden vi analyserat och för att inte riskera att kondensera bort 

viktigt material har vi därför försökt urskilja teman direkt från meningsenheterna.  

 

Riktad innehållsanalys innebär att analysen utgår från en teori eller relevanta resultat som 

guidning till inledande koder (Hsieh & Shannon, 2005). Målet med detta sätt att analysera är 

att validera eller utöka existerande teori. Detta är också den främsta styrkan i att använda en 

riktad analys. En strategi inom den riktade innehållsanalysen är att läsa igenom all text för att 

sedan markera den text som kan vara relevant. Efter detta kodas alla markeringar in i de 

förutbestämda koderna och de markeringar som inte passar in i någon av dessa koder tilldelas 

en ny kod. Svårigheten vid användning av denna sorts analys är att forskaren riskerar att bli 

partisk och finna resultat som stödjer existerande teori snarare än finna något som inte stödjer 

teorin (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

När vi genomförde innehållsanalysen lästes först allt material igenom grundligt och sedan 

valdes alla viktiga meningsenheter ut från de nio utförda intervjuerna. Därefter kunde vi 

direkt urskilja olika koder som redan behandlats i den teoretiska referensramen. Detta innebär 

att för många av meningsenheterna behövde vi inte göra en grundlig innehållsanalys där det 
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skapades koder och kategorier utan det gick att se direkt vad de tillhörde. Det fanns dock 

några meningsenheter som inte var självklara och inte kunde kopplas till våra förutbestämda 

teman. Dessa meningsenheter kondenserade vi ner för att sedan skapa koder, kategorier och 

slutligen nya teman. Ett nytt tema som framträdde var “tekniken som ett hinder”. Ett citat 

som framhäver att den nya tekniken även innebar hinder var bland annat från 

hemvårdspersonal 3: “Vi var ju på ett larm imorse det var någon som mådde dåligt och han 

skulle ju ha carelock och den stod och snurra snurra snurra.”  

 

När nya teman uppkommer som inte kan hänföras till den existerande teori som används 

kallas det för konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Konventionell 

innehållsanalys innebär alltså att kategorier och teman uppkommer från den data som samlats 

in. Denna metod används för att kunna få fram nya insikter som författaren inte tänkt på 

tidigare. Metoden går till på så vis att författarna läser igenom materialet och därefter bildas 

relevanta koder som oftast kommer fram direkt från det transkriberade materialet. Efter detta 

sorteras koderna in i olika kategorier. Dessa kategorier hjälper till att gruppera och samordna 

koderna. Beroende på hur de olika kategorierna är sammankopplade och hör ihop kan ett 

mindre antal kategorier därefter bildas (Hsieh & Shannon, 2005). Den konventionella 

innehållsanalysen använde vi oss av när vi inte kunde koppla meningsenheter direkt till våra 

förutbestämda teman. 

3.7 Etiska överväganden 

Då vi insåg redan från början att vi valt att studera något som kan uppfattas som känsligt gav 

vi möjligheten till alla respondenter att kunna vara anonyma. I och med att de har möjligheten 

att vara anonyma finns det också en större chans att de vågar svara ärligt på frågorna och 

vågar säga vad de faktiskt tycker och känner. Erbjudandet om anonymitet var något vi 

berättade om redan vid första kontakten där vi skickade ett mail för att fråga om en intervju.  

När respondenter vill vara anonyma är det viktigt att deras identitet ska behandlas 

konfidentiellt och när resultatet presenteras ska det inte finnas någon möjlighet att identifiera 

vem som sagt vad (Bryman & Bell, 2013). I det förenklade organisationsschemat i figur 3 har 

vi benämnt projektledning, avdelningschefer och enhetschefer som mellanchefer i empiri och 

analyskapitlet. Det hade varit intressant att analysera om det fanns likheter eller skillnader 

mellan dessa nivåer i ledningen men eftersom de ville vara anonyma så fanns inte den 

möjligheten. Det finns endast ett fåtal avdelningschefer och personer som sitter i 
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projektledningen och hade vi märkt ut vilka mellanchefer vi intervjuat i organisationsschemat 

hade deras anonymitet riskerats.  

 

Vi förstår att resultatet kan påverkas av att göra den uppdelning vi har gjort i 

organisationsschemat (se figur 3). Enhetscheferna som träffar personalen oftare än de andra 

cheferna kan till exempel tänkas förstå omvårdnadslogiken bättre. Även mellanchefernas 

bakgrund kan spela in. Har de jobbat som hemvårdspersonal tidigare kan det påverka vilken 

logik de motiveras av. Deras bakgrund avslöjas dock inte heller i detta arbete då även det kan 

avslöja vem respondenten är. Ett antagande som gjordes i början av studien är att det 

förekommer olika logiker inom hemvården vilket grundats på befintlig teori. Genom detta 

antagande konstruerades en analysmodell som byggde på att hemvårdspersonalen hör ihop 

med omvårdnadslogiken och ledningen hör ihop med affärslogiken. Detta har visat sig inte 

helt stämma ihop med det resultat vi fick fram i studien. 

3.8 Metodologiska överväganden 

En svårighet med att studera en förändring som haft slutdatum redan innan vi utfört 

intervjuerna med de anställda är att många anställda redan kan ha vant sig med den nya 

teknologin och därför inte längre upplever de svårigheter som kan uppkomma vid 

förändringar. Då förändringsprocessen dock nyligen hade genomförts när intervjuerna 

påbörjades så är ändå sannolikheten stor att de fortfarande upplevde den som en pågående 

process.  

 

Vi är också medvetna om att Örebro kommun är en politiskt styrd organisation vilket kan ha 

påverkat ledningen och deras beslut kring den här förändringen. Detta är dock något vi valt 

att inte ta med i denna studie och har istället gjort en förenklad bild av hur organisationen ser 

ut (se figur 3) och det är också utifrån den bilden vi har studerat kommunikationen och 

logikerna.  

 

I större delen av all tidigare forskning vi använt i denna studie har forskarna haft ett normativt 

förhållningssätt där det finns ett rätt och ett fel sätt att hantera förändringar. Det normativa 

förhållningssättet är något vi har försökt undvika i vår studie. Vårt syfte har inte varit att 

utvärdera om de lyckats eller misslyckats med förändringen då vi inte finner att det är det 



 23 

intressanta. Snarare har vi försökt analysera och förstå hur det har hanterats och vilka 

svårigheter och möjligheter som uppstått vid denna slags hantering.  

 

Något som vi insett varit positivt med arbetet är att vi fått med både ledningens och 

personalens perspektiv på förändringen. Detta har bland annat gjort att vi fått fram vissa 

svårigheter från ledningen som inte personalen tog upp och även svårigheter från personalen 

som inte ledningen berättade om. Detta har hjälpt oss få en djupare förståelse kring 

förändringen. 
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4. Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras först en förenklad bild av hur organisationen som har studerats 

ser ut. Därefter sammanställs de svar som samlats in från ledning och hemvårdspersonal och 

i samband med att svaren presenteras görs även en analys. Som beskrivits i metodkapitlet 

gjordes till en början en riktad innehållsanalys där material letades fram ur transkriberingen 

som passade in i de förutbestämda koderna. Efter detta fick vi fram teman som beskriver det 

latenta materialet. Dessa teman blev resursallokering, informationsöverföring och  

panoptikon. Temat resursallokering uppkom efter att syftet med förändringen analyserats. 

Informationsöverföringen uppkom efter att kommunikationen analyserats. Det visade sig att 

ledningen använt sig mer av “kommunikation för att informera” istället för “kommunikation 

för att skapa en gemenskap”. Detta innebär att det blir en informationsöverföring istället för 

ett informationsutbyte. Panoptikon framkom då ledningen menade att det krävs kontroll av 

personalen när det finns en distans.  När detta gjorts skapades nya koder med hjälp av en 

konventionell innehållsanalys för de meningar som inte passade in i någon av de 

förutbestämda koderna. Genom denna analys kom ett nytt tema fram vilket var tekniken som 

ett hinder.  

4.1 Organisationsschema 

För att få en förståelse kring hur organisationen är uppbyggd har det skapats ett förenklat 

organisationsschema som beskriver hur hierarkin ser ut i hemvården i Örebro kommun. I 

verkligheten ser organisationen betydligt mer komplicerad ut då det finns ett större antal 

enhetschefer som ansvarar över varsin hemvårdsgrupp. Detta schema har tagits fram utifrån 

den information som har framkommit under intervjuerna. Det är mellan dessa nivåer i 

hierarkin som kommunikation har studerats. Det var programdirektören som startade 

projektet nyckelfritt och skapade en projektledning som ledde arbetet och förmedlade vidare 

informationen nedåt i organisationen. De som intervjuats och som senare presenteras som 

mellanchefer är projektledning, avdelningschefer och enhetschefer och det är dessa som 

också benämns för ledning. Då samtliga deltagare i denna studie valt att vara anonyma 

betecknas alla personer i ledningen oavsett hierarkisk nivå som mellanchef A, B, C och D 

medan all personal i hemvården betecknas som hemvårdspersonal 1, 2, 3, 4, och 5. De längre 

strecken mellan ledningen och hemvårdspersonalen symboliserar den distans som finns 

däremellan. 
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Figur 3. Organisationsschema 

4.2 Resursallokering  

Det framkom i intervjuerna att det främsta syftet med nyckelfritt var att bespara kringtid och 

öka tiden hos kunderna vilket innebär att de ska lägga tid på sådant de får betalt för och 

mindre tid på det de inte får betalt för. Syftet var således att fördela resurserna bättre vilket 

med andra ord kan beskrivas som resursallokering. I intervjun med mellanchef A framkom 

det att syftet med nyckelfritt framförallt var att frigöra mer tid till kunderna. Även mellanchef 

C påpekade att det är tiden som är syftet eftersom det tar lång tid för personalen att åka och 

hämta och lämna nycklar vilket nu kan läggas på kunderna istället. 

 

Mellanchef D påpekade att man vill se de ekonomiska vinsterna med nyckelfritt och att 

mindre kringtid innebär mer tid att spendera hos kunden vilket ökar intäkterna. Detta citat 

stärker att mellanchef D drivs av effektivisering: 

 

“Men jag är ju ansvarig för min ekonomi och budget, jag kan ju inte betala lön för nån 

som sitter på Ica och fikar. Nu överdriver jag lite men eller att man går hem, kommer 



 26 

in lull lullar inne på kontoret i en timme, vi har ju våra resurser till kunderna.” - 

Mellanchef D 

 

Van den Broek, Boselie och Pauuwe (2014) beskriver att hemvården innehåller olika logiker 

som bland annat affärslogik och omvårdnadslogik. Detta har också framkommit i denna 

studie. Affärslogiken präglas av ett fokus på effektiviseringar som leder till 

kostnadsbesparingar eller intäktsökningar (Bode, 2013, Van den Broek, Boselie & Pauuwe 

2014). I intervjuerna med samtliga mellanchefer framkom det tydligt att detta var deras 

främsta mål med förändringen nyckelfritt vilket talar för att samtliga mellanchefer drivs av 

affärslogiken.  

 

Om personalen får budskap om att en förändring ska genomföras för att öka effektiviteten 

kan personalen få misstankar om att anställda kommer bli avskedade (Van den Broek, 

Boselie & Pauuwe, 2014). Hemvårdspersonal 3 berättade att det alltid finns en oro inför en 

förändring eftersom ledningen kan ha planer på att skära ned på personal. Att en bland de fem 

intervjuade i hemvårdspersonalen känt oro inför nedskärningar kan innebära att ledningen 

haft fokus på effektivisering när de kommunicerat med sin personal. 

 

Samtliga mellanchefer menade att förutom effektivisering var det också av säkerhetsskäl som 

nyckelfritt infördes. Detta eftersom det är lätt att tappa nycklar och att obehöriga hittar dem 

som sedan kan ta sig in hos kunderna. När istället en mobil används krävs en PIN-kod vilket 

innebär att även om obehöriga hittar mobilen kan de inte ta sig in hos kunderna. Att 

nyckelfritt infördes av säkerhetsskäl innebär att ledningen inte bara följer affärslogiken utan 

också trycker på vikten av kvaliteten på vården. Omvårdnadslogiken kännetecknas av kvalitet 

på vård, tid att spendera på omsorg av kunderna och autonomi (Bode, 2013, Van den Broek, 

Boselie & Pauuwe, 2014). Detta visar att syftet med nyckelfritt överensstämmer med de 

värderingar som förekommer inom både affärslogiken och omvårdnadslogiken. När fokus är 

på båda logiker för att kommunicera ut en förändring kan det bidra till förvirring kring 

budskapen men samtidigt är det viktigt för ledningen att tänka på att om de bara  fokuserar på 

en logik kan de som följer den andra logiken känna sig försummade (Van den Broek, Boselie 

& Pauuwe, 2014).  

 

Både hemvårdspersonal 1, 2, 3 och 4 menade att syftet med nyckelfritt var att kunna jobba 

effektivare och ta sig hem till kunder snabbare. Alla fem nämnde att syftet var att slippa 
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behöva hämta och lämna nycklar. Även hemvårdspersonal 4 och 5 nämnde säkerheten 

gentemot kunderna som ett syfte och menade att kunderna nu kan vara säkra på att endast 

behörig personal kan ta sig in eftersom det behövs en kod för att nu kunna öppna dörrarna. 

Hemvårdspersonal 5 menade att kunderna är det viktigaste i sitt arbete.  

 

“Viktigast i mitt jobb är att våra brukare får det stöd och den omsorg som de 

behöver.” - Hemvårdspersonal 5 

 

Bland samtliga i hemvårdspersonalen märktes omvårdnadslogiken tydligt i intervjuerna där 

de framhävde kvaliteten på vården hos kunderna som det viktigaste.  

 

Trots syftet att frigöra mer tid till kunderna upplever hemvårdspersonal 2 samt 4 och 5 att de 

ofta känner sig stressade eftersom de har en planering de måste följa och ibland har de ingen 

tid alls mellan kunderna. Hemvårdspersonal 2 och 5 menade också att tar det längre tid hos 

ena kunden är det nästa kund som blir drabbad och hinner man inte få ihop tiden efter det är 

det rasten som försvinner.  

 

“Ibland blir det ju stressigt att hinna med alla kunder och det har väl hänt att man får 

hoppa över sin lunchrast.” - Hemvårdspersonal 2 

 

Mellanchef B och C nämnde att något de upptäckt med nyckelfritt är att personalen inte 

spenderar längre tid hos kunderna vilket var ett av syftena med förändringen. Däremot 

registrerar de sig rätt oftare nu än förut. Tidigare kunde de uppskatta hur länge de varit hos 

kunden men nu är det den riktiga tiden som blir registrerad. Förhoppningen är dock att 

personalen kommer börja spendera mer tid hos kunderna nu när förändringen är helt klar. 

4.3 Informationsöverföring 

Det finns olika kommunikationskanaler som delas in i verbala, skriftliga och elektroniska 

(Yazici, 2002). Mellanchef A och C förklarade att ledningen var med på personalens 

arbetsplatsträffar både innan nyckelfritt infördes och även några veckor efter att det börjat 

införas. Där informerade ledningen om nyckelfritt. Förutom detta nämnde mellanchef A att 

alla i personalen kunde använda en utbildningslänk för att lära sig om nyckelfritt men detta 

insåg ledningen inte var tillräckligt enligt mellanchef C. Mellanchef A berättade också att det 
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skickats ut information om projektet skriftligt till alla enheter. Detta innebär att ledningen 

använt sig av alla tre olika kommunikationskanaler. 

 

Då anställda ofta stöter på jobbproblem under förändringens gång är det viktigt att de får den 

jobbrelaterade informationen så tidigt som möjligt, annars kan osäkerhet bland personalen 

uppstå (Allen et al, 2007). Ofta söker istället personalen andra sätt att få den viktiga 

informationen vilket bland annat kan vara från kollegor (Allen et al, 2007). Samtliga bland 

hemvårdspersonalen nämner att de fått lära sig hur nyckelfritt fungerar av varandra eller av 

den som installerade de nya låsen. Att ingen i hemvårdspersonalen nämner någon 

utbildningslänk, arbetsplatsträffar eller skriftliga meddelanden tyder på att kommunikationen 

mellan ledning och personal brustit och att personalen då istället har hjälpt varandra med 

jobbrelaterade problem.  

 

Hemvårdspersonal 3 förklarar att de inte har fått vara delaktiga i beslut om nyckelfritt utan 

förändringar kommer ofta plötsligt. Mellanchef A berättade dock att det är personalen som 

velat ha en nyckelfri organisation och förbättrad arbetsmiljö och de har på så sätt varit 

delaktiga i beslutet kring förändringen. När personal får vara delaktiga i beslutsfattande 

förstår de förändringen bättre och upplever att de får mer kontroll över situationen (Bordia et 

al, 2004, Reay & Hinings, 2009).  

 

Den största kommunikationsinsatsen under projektet har enligt samtliga mellanchefer varit att 

förklara att den nya tekniken inte innebär att alla tidigare rutiner ska försvinna. De måste 

exempelvis fortfarande komma ihåg att knacka på hos kunden innan de kliver in.  

 
“[...] ni måste fortfarande knacka på dörrar, trycka in dörrar och så fortfarande låsa 

dörren efter er och ja det är sådana saker som har varit största 

kommunikationsinsatsen under hela projektet” - Mellanchef A 

 

Detta citat tyder på att hemvårdpersonalen inte har förstått vad förändringen innebär och det 

kan bero på att de inte fått vara delaktiga i beslut kring nyckelfritt. 
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Mellanchef C har också märkt att vissa anställda inte har uppdaterat mobilerna och haft PIN-

koden uppskriven på baksidan av mobilen. Syftet var som tidigare nämnts att öka säkerheten 

men då nyckelhanteringen försvann skapades nya säkerhetsproblem istället.  

 

När ett nytt system införs är det viktigt att lära ut hur det nya systemet fungerar men det är 

lika viktigt att lära ut det nya sättet att utföra sitt jobb och vilka nya rutiner som gäller 

(Sandblad et al, 2003). Mellanchef A menade dock att själva tekniken inte krävde någon 

större kommunikationsinsats eftersom personalen använt mobiler för andra syften redan 

innan nyckelfritt infördes. Mellanchef A och C påpekade dock att det är många inom 

hemvårdspersonalen som inte vet hur en smartphone fungerar och som nu ska förstå att 

mobilen innehåller nycklar till alla kunder. Detta framhävs av nedanstående citat: 

 

“Många i hemvården är äldre damer som har jobbat hela sitt liv, dom kan inte skicka 

ett sms. Helt plötsligt ska dom förstå att dom har nycklar där i som ska låsa upp 

dörrar.” - Mellanchef C 

 

Detta citat visar att ledningen är medvetna om att personalen inte har förstått hur den nya 

tekniken med nyckelfritt fungerar. Mellanchef A menade dock att det är personalens beteende 

som behöver förändras för att den tekniska lösningen ska ge effekter men att ändra någons 

beteende är väldigt svårt. Det blir viktigt att ledningen förstår värdet i  människorna och inte 

bara i tekniken och det är först då tekniken kan leda till att förbättra organisationen (Zuboff, 

1985). Det är tydligt att ledningen inte fokuserat på att utbilda personalen i det nya sättet att 

utföra sitt jobb på utan istället endast lärt ut personalen hur det nya systemet fungerar.  

 

Att fokusera på “kommunikation för att skapa en gemenskap” handlar bland annat om att 

informera personalen om hur de ska utföra sitt jobb och är en form av tvåvägskommunikation 

(Elving, 2005). “Kommunikation för att  informera” handlar istället om en 

envägskommunikation där ledning endast ger information till de anställda (Elving, 2005). 

Vid hanteringen av nyckelfritt har ledningen fokuserat mer på “kommunikation för att 

informera” istället för att “kommunikation för att skapa en gemenskap”. Detta märks när 

hemvårdspersonalen nämnde att de inte fått vara delaktiga i beslut kring nyckelfritt. 

Hemvårdspersonalen nämnde dessutom att de fått lära sig tekniken av varandra och att 

ledningen inte har gett någon tydlig information om hur nyckelfritt fungerar. Att ledningen 

använt sig av “kommunikation för att informera” stärks dessutom av detta citat: 
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“ [...] jag kan väl erkänna ibland att jag stänger av mina öron lite grann när det pratas 

ekonomi för det där har jag hört i hundra år. Det ska sparas och sparas.” - 

Hemvårdspersonal 3 

 

Att hemvårdspersonal 3 väljer att inte lyssna är ett tecken på att ledningen endast använt 

”kommunikaiton för att informera” om förändringen snarare än att försöka skapa en 

gemensam förståelse där personalen får vara delaktiga.  

 

En ytterligare anledning till att kommunikationen kan brista är när det finns en hög grad av 

hierarki i organisationen (Yazici, 2002). Från det förenklade organisationsschemat (se figur 

3) som skapats utifrån intervjuerna framkommer det även att det finns många hierarkiska 

nivåer inom hemvården som kommunikationen färdas mellan. Det blir då viktigt att föra en 

dialog för att överkomma kommunikationsproblemen (Nelissen & Van Selm, 2008). Att föra 

en dialog kan kopplas till “kommunikation för att skapa gemenskap” som är en effektiv 

kommunikation vid förändringar. Detta är något som inte använts och därför kan 

kommunikationsproblemen också uppstått till följd av många hierarkiska nivåer. 

 

Något som tillkommer i och med nyckelfritt är också att från början av årsskiftet kommer 

personalen tvingas registrera sig rätt med mobilerna eftersom de annars inte kommer få betalt 

för tiden de är hos kunden. Det är endast den tiden som går att verifiera som ska räknas som 

betald tid. 

 

“Från årsskiftet så får varje enhet bara manuellt registrera 10 % utöver det kommer 

inte vi få betalt. Så registreras inte personalen rätt hos kunden så innebär det att vi får 

inte betalt för dom timmarna vi gör hos kund om inte vi registrerar in och ut för det är 

också en garanti för kunden att vi har varit där.” - Mellanchef D 

 

När personal tvingas till att registrera sig rätt på detta sätt är det ännu ett tecken på en 

hantering med hjälp av envägskommunikation. Istället för att använda “kommunikation för 

att skapa gemenskap” och därmed hjälpa personalen att förändra sitt beteende väljer 

ledningen att använda  “kommunikation för att informera”.   
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Sammanfattat kan hanteringen av den interna kommunikationen mellan ledning och personal 

beskrivas på ett sätt där informationen främst har överförts från ledning till personal vilket 

kan kopplas till “kommunikation för att informera”. Kommunikationen har därför bestått av 

informationsöverföring och inte informationsutbyte där personalen kan sända information 

tillbaka till ledningen. Även om ledningen försökt använda ”kommunikation för att skapa 

gemenskap” genom att bland annat vara med på arbetsplatsträffar så blir det tydligt i 

hemvårdspersonalens svar att denna form av kommunikation inte fungerat.  

4.4 Panoptikon 

Mellanchef A menade att den rumsliga och tidsmässiga distansen mellan ledning och 

personal är något de är medvetna om i ledningen och att i framtiden kan de möjligtvis 

använda skypemöten för att överkomma distansen. Mellanchef B berättade att enhetschefer 

ofta har kontakt med personalen men menar samtidigt att nattpersonalen ser de nästan aldrig. 

Däremot förklarade mellanchef B att hade personalen inte skött sitt jobb hade ledningen fått 

höra det både från kunder och anhöriga. Mellanchef D menade att distansen inte betyder 

särskilt mycket eftersom med nyckelfritt kan ledningen se exakt var personalen befinner sig 

och om de gör sitt jobb eller inte. Detta menade även mellanchef A och C är positivt. 

Planeringssystemet gör det också enkelt att då ta kontakt med personalen om man ser att de 

inte gör det de ska menar mellanchef A.  

 

“Det som är bra med det här nyckelfri det är ju det registreras ju vem det är som 

kommer och går. Och när de har varit där och så man kan se hur lång tid och vad som 

har hänt om det skulle behövas” - Mellanchef A 

 

Mellanchef A hävdade att detta inte innebär en kontroll av om personalen gjort sitt jobb utan 

att det är andra saker som ger värdet av nyckelfritt. Om någon dement kund hävdar att den till 

exempel inte fått sin medicin kan ledningen gå in i systemet och se att det varit någon hos 

kunden. Mellanchef C och D menade däremot att det är bra att kunna kontrollera att 

personalen varit hos den kunden de sagt att de varit hos och att de inte gjort något annat. 

Mellanchef D påpekade också att det går att se i systemet om någon fuskat och lägger på 

extra tid. 
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“ [...] har man registrerat sig fel, det står icke verifierbar plats då kan personalen 

registrera sig ute nånstans och nu är jag inne och har då fuskat. Det ser ju jag [...] så 

jag är ju på medarbetarna att jag ser att du har bekymmer att registrera dig och jag vill 

se en förbättring eller återkoppla till mig om du har svårt så får vi titta på varför.” - 

Mellanchef D 

 

“Jag ser ju också om man har lagt på 15 min extra. Det syns, jag kan se det. Och det 

vet dom också, att det får man ju inte heller göra. För det är ju bedrägeri.” - 

Mellanchef D 

 

Roberts (2005) beskriver en maktrelation där de övervakade vet att de när som helst kan bli 

övervakade och anpassar sitt beteende utifrån detta vilket benämns med begreppet 

panoptikon. Utifrån ovannämnda citat och det som framkom i intervjuerna finns det en tydlig 

maktrelation mellan ledningen och personalen. Personalen vet att de blir övervakade och 

kontrollerade och vet att de när som helst kan bli uppringda om de gör något fel.  

 

Även  hemvårdspersonalen upplever att det finns en distans mellan ledning och personal. 

Hemvårdspersonal 5 påpekade att det finns både en tidsmässig och rumsmässig distans. De 

som jobbar kväll träffar oftast inte enhetschefen eftersom de jobbar olika tider och även om 

de jobbar dagtid så är det inte säkert att de hinner träffas. 

 

“När vår enhetschef väl är hos oss på kontoret så är det oftast någon gång mellan 7-15 
och då de som endast jobbar kvällar 16-22 träffar aldrig på henne.” - 
Hemvårdspersonal 5 
 

Hemvårdspersonal 1, 3 samt 4 menade att ledningen aldrig är där och ser hur personalen 

arbetar men ändå beslutar de om hur personalen ska utföra sitt jobb.   

 

 “Det är ju alltid lätt att besluta saker och ting när man inte är på en arbetsplats över 

andras huvuden för då har man ju inte någon känsla.” - Hemvårdspersonal 3 

 

I intervjuerna med både hemvårdspersonalen och mellancheferna framkommer det att det 

finns en delad mening om den tids- och rumsmässiga distansen. Med ny teknologi kan 

distansen minska mellan ledning och personal eftersom det skapar ett annat sätt att 
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kommunicera (Boschma, 2005). Mellancheferna ser inte distansen mellan ledning och 

personal som ett problem eftersom med hjälp av tekniken kan de se exakt var personalen 

befinner sig. Hemvårdspersonalen beskriver distansen på ett annat sätt och menar att både 

den tids- och rumsmässiga distansen är påtaglig.  

4.5 Tekniken som ett hinder 

Mellanchef A förklarade att en möjlighet som uppstod vid implementeringen av nyckelfritt 

var att personalen skulle uppleva mindre stress i arbetet. 

 

“Nu tar ju verksamheterna ansvar för att plocka hem de här effekterna att man kan 

sluta springa så mycket och ha en behagligare arbetsdag, nyttja den teknik som finns” 

- Mellanchef A 

 

Samtliga mellanchefer nämnde dock en svårighet som uppstått vid införandet av nyckelfritt. 

Detta var att systemet inte helt klarar av den belastning som krävs vilket lett till att personalen 

ibland inte kunnat logga in och därav inte heller kunnat öppna kundernas dörrar. Mellanchef 

B nämnde även att det har hänt att hemvårdspersonal råkat öppna fel dörr eftersom det visat 

sig att mobilen har längre räckvidd än man först trodde. Detta har lett till att vissa kunder inte 

vågar lita på den nya tekniken längre vilket också har medfört att de kunderna har avsagt sig 

nyckelfritt.   

 

Mellanchef D påpekade att personalen också har svårt att lita på tekniken vilket skapar stress 

och oro. Mellanchef D menade också att personalen ibland hämtar en nyckel ändå ifall att 

systemet inte skulle fungera men förklarade att kommunen nu köper in nya mobiler som 

förhoppningsvis ska klara av det nya systemet.  

 

“Men som sagt jag tror att stressen och oron att man inte vågar lita på, vi har haft strul 

med TES, vi har haft strul med registreringar, vi har haft strul med telefoner som inte 

uppdaterar sig utan dom bara hänger sig och tuggar och tuggar och man kommer inte 

in på besöken.” - Mellanchef D 

 

Hemvårdspersonal 3 och 4 samt 5 bekräftar att det finns vissa problem med systemet. Ibland 

tar det väldigt lång tid att logga in och kunderna som inte kan öppna dörren själva får då 
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vänta längre på hjälp. I intervjuerna med hemvårdspersonalen framkom det som tidigare 

nämnts att de ofta känner sig stressade vilket kan förklaras av att de upplever att tekniken 

ibland strular. När tekniken inte fungerar får de stå och vänta på att kunna logga in vilket gör 

att de hamnar efter i sin planering. Den teknik som skulle vara en möjlighet och minska 

stressen har istället inneburit ett hinder. 
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5. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens frågeställningar och syfte och sedan följer en diskussion 

med slutsatser som studien har lett fram till. Det ges även förslag på vidare forskning. 

 
De frågeställningar som skulle besvaras i detta arbete var: 

 

● Hur hanteras kommunikationen i en förändringsprocess när olika logiker tydliggörs 

och hur förhåller sig logikerna till varandra? 

● Vilka möjligheter och svårigheter kan uppstå och varför uppstår dessa? 

 

Syftet med studien var att förstå kommunikationens roll i en förändringsprocess samt hur de 

olika logikerna förhåller sig till varandra. 

 

Denna studie talar för att det inte finns en dominerande logik inom hemvården. Däremot kan 

flera logiker samexistera men det är inte svart eller vitt där affärslogiken enbart finns bland 

ledningen och omvårdnadslogiken endast bland hemvårdspersonalen. Resultatet visar att det 

förekommer omvårdnadslogik även bland ledning då de också vill uppnå kvalitet för kunden. 

Personalen är även medvetna om att de måste vara effektiva vilket kopplas till affärslogiken.  

Vad effektivitet innebär för ledning och personal skiljer sig dock åt. För mellancheferna är 

effektivitet kopplat till ekonomiska vinster medan effektivitet för hemvårdspersonalen 

innebär snabbare vård till kunderna och förbättrad arbetsmiljö för dem själva. Effektivitet för 

hemvårdspersonalen innebär alltså en förbättrad kvalitet på vården. Det blir därför viktigt för 

mellancheferna att förstå att information om förändringar kan tolkas olika. 

 

Vid hanteringen av den interna kommunikationen från ledningen har det fokuserats mer på 

“kommunikation för att informera” om förändringen än “kommunikation för att skapa 

gemenskap”. Detta kan också vara anledningen till att ledningen anser att det är svårt att 

förändra de anställdas beteende. Att ledningen menar att nyckelfritt inte fått några effekter 

medan hemvårdspersonalen upplever nyckelfritt som en positiv förändring kan även bero på 

den distans som finns mellan ledning och personal. Denna distans blir ännu mer påtaglig då 

ledningen använt sig av “kommunikation för att informera” istället för “kommunikation för 

att skapa gemenskap”.  
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Nyckelfritt är en förändring som skulle skapa flera möjligheter för hemvården. Brukartiden 

skulle öka och därmed skulle intäkterna öka, säkerheten skulle förbättras och stressen bland 

personalen skulle minska och ledningen skulle också få möjligheten att få bättre kontroll på 

var personalen befinner sig. Dock visar resultat av studien att samtliga möjligheter blivit 

kontraproduktiva. Nedan följer en summering av möjligheterna och vilka svårigheter som 

skapats och en förklaring till varför de har uppstått. 

 

Den resursallokering som var tänkt att flytta kringtiden till brukarna har inte skett på det sätt 

som var tänkt. Det enda ledningen har märkt är att personalen nu registrerar sig rätt. Att 

brukartiden inte har ökat kan bero på att personalen nu har tid att ta sina raster som de 

tidigare ibland var tvungna att hoppa över för att hinna med alla sina kunder. Detta innebär 

att det blivit en annan form av resursallokering där kringtiden flyttats till att ha tid till raster.  

 

Det var också tänkt att nyckelfritt skulle minska stressen för hemvårdspersonalen eftersom de 

inte längre behövde hämta och lämna nycklar. Det som kommit fram i studien är dock att 

hemvårdspersonalen fortfarande upplever stress då tekniken inte fungerat som den ska och att 

de då ibland varit tvungna att åka och hämta och lämna nycklar ändå.  

 

Nyckelfritt har även bidragit till att ledningen har fått bättre kontroll på var och när 

personalen befinner sig på olika ställen. Detta har minskat distansen för ledningen då de 

menar att det inte krävs lika mycket kontroll på andra sätt eftersom tekniken tillåter dem att 

ha kontroll ändå. Detta innebär dock för personalen att distansen ökar eftersom de inte får 

någon bättre kontroll på ledningen och de behöver inte heller träffa ledningen lika ofta då 

ledningen har kontroll ändå.  

 

Nyckelfritt skulle också öka säkerheten gentemot kunderna men studien visar att det istället 

har upptäckts andra säkerhetsproblem där mobilerna bland annat haft för lång räckvidd vilket 

har lett till att de kunnat låsa upp fel dörrar. 

 

Det blir centralt för ledningen att förstå vilka svårigheter och möjligheter som kan skapas när 

nya rutiner och regler införs. En riskanalys eller konsekvensanalys hade med fördel kunnat 

göras innan implementeringen och de hade även kunnat göra ett pilottest för att få veta vilka 

problem som kan skapas med den nya tekniken. Detta hade kunnat förbereda personalen på 
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ett annat sätt och misstag med att fel dörrar öppnas hade kunnat undvikas. Ett pilottest hade 

också kunnat förhindra att logikernas mål inte uppnås. Effektiviteten i form av mer tid hos 

kunden hindras när personalen inte kan komma in och samtidigt hindras kvaliteten på vården 

av samma anledning.  

 

Den nya tekniken har medfört nya värderingar, rutiner och regler som blir viktiga för 

ledningen och hemvårdspersonalen att förhålla sig till för att kunna uppnå de mål som finns 

inom affärslogiken och omvårdnadslogiken. Den nya tekniken innebär således att en 

tekniklogik har uppkommit. Även om ny teknologi kan möjliggöra för nya rutiner att ta plats 

är det viktigt att personalen utbildas både i hur tekniken ska användas men även hur de nya 

rutinerna ska se ut för att kunna ändra sitt beteende på det sätt ledningen vill. Det kan annars 

innebära att nyckelfritt inte får de önskade ekonomiska effekterna utan det blir endast en 

förbättrad arbetsmiljö för personalen. 

5.1 Förslag på framtida studier 

Någonting som framkom under studiens gång men som vår studie inte fokuserade på, var att 

det även fanns en rumsmässig distans mellan ledningen. Av fem intervjuer inklusive den 

inledande intervjun hade de kontor på fyra olika platser i Örebro. I framtida studier hade det 

kunnat vara intressant att undersöka hur distans mellan personer i ledningsbefattningar 

påverkar förändringsprocesser och hur kommunikationen går till mellan personer i ledningen.  

 

I denna studie framkom “tekniken som ett hinder” som ett oväntat tema. I framtida studier 

skulle detta kunna studeras vidare för att ta reda på om det förekommer i andra sammanhang 

och på vilket sätt. Det hade även kunnat vara intressant att söka forskning kring tekniklogiker 

då detta inte är något som påträffats när det sökts på existerande teori kring 

förändringsarbeten. 
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Bilaga 1: Intervjuguide till hemvårdspersonalen 

 

Bakgrundsfrågor 

● Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv. Hur länge har du arbetat här? 

 

Institutionell teori 

● Hur ser du på ditt jobb?  

● Vilken ambition har du med ditt jobb? 

● Vad anser du är din främsta uppgift? 

● Har dina chefer samma syn på ditt jobb eller finns det olika synsätt? 

● Vad var syftet med nyckelfritt? 

 

Kommunikation 

● Vilken information har ni fått kring varför nyckelfritt genomfördes? Hur 

kommunicerades nyckelfritt ut till er? 

● Har ni fått någon upplärning? Hur har ni blivit upplärda? 

● Upplever du att personalen har fått delta i besluten som fattats kring nyckelfritt? 

Skulle du ha velat vara mer delaktig? 

 

Kontroll och övervakning / Distans 

● Anser ni att nyckelfritt har underlättat eller försvårat ert arbete? 

● Man hör mycket i medierna om resursbrist i hemvården. Hur ser du på det? Upplever 

du stress i jobbet?  

● Hur har förändringen påverkat ditt arbete sett ur stressituationen? 

● Så här i efterhand hur tänker du då på syftet med nyckelfritt och hur det faktiskt har 

blivit? Berätta. För vem och hur får den här förändringen effekt? Hur tänker ledningen 

på det här? Hur ser de på det här? 

● Hur ser din relation till ledningen ut? Hur ofta träffas ni? Fysiskt eller på andra sätt? I 

vilka sammanhang träffas ni? 
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● Vi tänker oss att det kanske är svårt för er som jobbar ute bland brukarna att ha en 

nära relation med ledningen eftersom ni har skiftjobb m.m. Känner du att det är så?  

● Hur har nyckelfritt påverkat relationen till ledningen? Har ni kommit närmre / längre 

ifrån /opåverkat? 

  

Ny teknik 

● Känner du dig bekväm med att använda en smartphone? Är det något du använder 

även i privatlivet? 

● Hur upplever du den nya tekniken med att använda en mobil för att låsa och låsa upp 

dörren? 

● Vi är lite intresserade av möjligheterna och svårigheterna med nyckelfritt. Vi börjar 

med möjligheterna, vilka möjligheter ser du med förändringen? Sen förstår vi att det 

finns en del svårigheter med förändringen..Vilka svårigheter ser du med den här 

förändringen? Hur vanliga är dessa svårigheter? 

 

Avslutning 

● Har ni fått reaktioner från era kunder//brukare angående den här förändringen? 

● Finns det någonting mer du skulle vilja lägga till angående nyckelfritt som vi har 

glömt fråga om? 
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Bilaga 2: Intervjuguide till ledningen 

 

Bakgrundsfrågor 

 

● Hur länge har du haft din position?  

● Vad har du för bakgrund? Erfarenhet sen tidigare? 

● Hur har du varit delaktig i projektet nyckelfritt? 

 

Institutionell teori 

 

● Hur ser du på ditt jobb som chef/projektledare när det handlar om ett 

förändringsarbete?  

● Varför genomfördes nyckelfritt? Vad var syftet? 

● Vilka var dina och ledningens ambitioner med nyckelfritt? Har du specifika mål? 

Handlar det om trivsel, arbetstagarnas perspektiv, brukarens perspektiv eller 

politikernas perspektiv.  

 

Kommunikation 

 

● Hur har ni kommunicerat ut förändringen nyckelfritt till de anställda?  

● Vilken information gavs ut? 

● Hur sker kommunikationen från förvaltningschef till omvårdnadspersonalen?   

● Hur genomfördes nyckelfritt? Har ni låtit personalen varit delaktiga i besluten? Har ni 

låtit de komma med önskemål? 

● I vilken utsträckning har hemvårdspersonalen fått vara med och delta i besluten kring 

nyckelfritt? 

 

Kontroll och övervakning/distans 

 

● Hur upplever du kontakten med de anställda? Hur har nyckelfritt påverkat kontakten? 

Känner ni att ni fått mer kontroll på vad de anställda gör? 

● I vårt arbete är vi intresserade av att det kan finnas en distans mellan chef och 

medarbetare. Finns det en distans här och hur ser den ut? 
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Ny teknik 

 

● Hur upplever du den nya tekniken? 

● Har nyckelfritt minskat eller ökat kringtiden? Stress? 

● Har ni uppnått målen ni hade med nyckelfritt?  

● Har ni upplevt reaktioner från brukare? 

● Vilka svårigheter och möjligheter ser du med förändringen?  

 

Avslutning 

 

● Finns det någonting mer du skulle vilja lägga till angående nyckelfritt som vi har 

glömt fråga om? 

 

 

 

 

 

 


