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Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

Sammanfattning

Rapporten har haft som syfte att besvara frågeställningen om det existerar ett digitalt utanförskap
inom verksamhetsområdet hemtjänst i Linköpings kommun. Frågeställningen har utgått utifrån
följande tolv hypoteser: generation, språk, utbildning, ledarskap, användarvänlighet,
informationsflöden, tekniska hinder, anställningsförhållanden, skillnaden mellan experter och
noviser, genus, kommunikation och geografisk bostadsplacering. För att få svar på
frågeställningen har det utförts fyra deltagande observationer under sammanlagt tio timmar, samt
en enkät med fasta svarsalternativ och möjlighet att lämna fritextsvar på tre frågor. Av etiska och
praktiska skäl har undersökningen begränsats till medarbetare inom hemtjänsten i Linköpings
kommun.
Rapportens kvalitativa del antyder att frågeställningen har varit berättigad. Valda utdrag belyser
informanternas upplevelser av digital teknik i deras arbete. Under fältarbetet, som innefattade
diskussion med medarbetare, berörs nio av 12 hypoteser. Vanligast förekommande hypotes är
“tekniska hinder” som upplevs skapa stress i det vardagliga arbetet och tolkas leda till ett
ofrivilligt digitalt utanförskap. Även “generation” noteras, som informanter menar kan påverka
deras upplevelse av digitala arbetsverktyg. Ytterligare utsagor berör hypoteserna “utbildning” och
“kommunikation”. I analysen föreslås det utifrån vald teori att en tillräcklig utbildning kan
minska stresskänslor hos de som berörs av förändring, och att kommunikation om syfte med
införandet av teknik kan undvika känslor av missnöje och oro.
Den kvantitativa undersökningen bekräftar vidare att frågeställningen var berättigad och berör tio
utav 12 hypoteser. Resultatet visade främst på skillnader mellan män och kvinnor, skillnader om
man hade en positiv eller negativ inställning till införandet av ny teknik samt på skillnader som
kan uppstå kopplade till kunskapsnivå i svenska och engelska. I diskussionen föreslås en
tydligare förändringsledning med koppling till olika typer av utbildning utifrån medarbetares
enskilda behov.
Fritextsvaren från enkäten antyder även de att den ursprungliga frågeställningen har varit
berättigad. Vidare tyder svaren på en bred variation gällande respondenternas attityder gällande
digitalisering. Till exempel är det tydligt att uppfattningen har varierat gällande syftet med
införandet av ny teknik, samt hur de upplever att kommunikationen har fungerat. Vanligast
förekommande hypoteser är “kommunikation” och “utbildning”. Respondenterna efterfrågar
bättre kommunikation gällande införandeprocessen, samt mer utbildning i verktygen i fråga.
Diskussionen gör en koppling mellan observationerna, fritextsvaren och vald teoribildning. Likt
den kvalitativa delen berörs teori som nämner att en tydlig kommunikation kan undvika
missnöjeskänslor hos berörda medarbetare vid en förändringsprocess, och att utbildning är viktigt
för att undvika stresskänslor.
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Introduktion

Bakgrund till denna rapport är att två studentmedarbetare anställdes över en period av två
terminer under åren 2018-2019 i syfte att undersöka frågeställningen “Finns det ett digitalt
utanförskap inom verksamhetsområdet hemtjänst?”. Syfte, frågeställning och ursprungliga
hypoteser formulerades på förhand av handledare. Val av metod och upplägg av arbete tillföll
studentmedarbetarna. Utifrån frågeställningen bedömdes det vara fruktsamt att lyssna på
medarbetare inom verksamhetsområdet hemtjänst som har berörts av införandet av ny teknik.
Därför lades stor vikt vid besök på hemtjänstenheter och undersökning av attityder och
upplevelser i form av utskickad enkät. Denna rapport är inte en del av MAIVOR.
Hemtjänsten i Linköpings kommun är vid rapportens författande utformad så att valfrihet erbjuds
mellan nio huvudutförare. Dessa är Attendo, Blåklints omsorg, Bräcke diakoni, Leanlink, Rix
omsorg, Saand service & omsorg, Slaka vård och omsorg, Trygg omsorg i Linköping och
Vardaga. Utförarna erbjuder en variation av tjänster, såsom matkorg, tvätt och inköp, städning,
personlig omvårdnad och trygghetslarm (linkoping.se 2019a). Verksamhetsområdet hemtjänst i
Linköpings kommun omfattas dessutom av en förändringsprocess där ett nytt digitaliserat
arbetssätt introduceras för medarbetarna. Det nya arbetssättet är tänkt att inkludera mobil
dokumentation, digital nyckelhantering och tids- och insatsregistrering (Linköpings kommun
2019).
Enligt Svenska Stadsnätsföreningen (2016:13) går det att definiera ett generellt digitalt
utanförskap utifrån fem kriterier: avsaknad av internet, avsaknad av hårdvara, avsaknad av
kunskap, avsaknad av motivation och avsaknad av förmåga. Definition har väglett denna rapports
inledande förståelse gällande begreppet “digitalt utanförskap”. Vidare har grund för
undersökningen hämtats från ansökan “Varför är Digidelcenter ett viktigt steg i utvecklingen av
Linköpings kommun”, (Omsorg och äldreförvaltningen, Linköpings stadsbibliotek 2018) där det
uppskattas att 15 000 medborgare i Linköpings kommun befinner sig i ett digitalt utanförskap.
Dessutom menar Internetstiftelsen (2018:4) att 1,1 miljoner svenskar färre än dagligen eller aldrig
använder internet. I texten menas det att ålder kan påverka det digitala utanförskapet, där 75% av
de som inte använder internet dagligen är äldre än 65 år. Vidare hävdas det att det oftare är
kvinnor som har en låg hushållsinkomst och som bor på landsbygden som tillhör de 1,1 miljoner
svenskarna. Det hävdas att det finns en mindre risk för digitalt utanförskap inom de yrken som
domineras av tjänstemän, och utbildning nämns som ytterligare en möjlig faktor.
I Arbetsmiljöverkets (2014:8-10) menar författarna att 92% av medarbetarna samt 94% av
cheferna de mötte under undersökningen inom hemtjänsten var kvinnor. Rapporten visar att de
huvudsakliga arbetsmiljöbristerna för medarbetarna inom hemtjänsten var höga arbetskrav, brist
på fordon såsom bil, och att riskbedömningar inte utfördes eller var bristfälliga. Gällande brister
inom arbetsmiljö för chefer ingick IT-system som var svåra att arbeta med. Vidare menas det att
de chefernas IT-system kan vara ett problem om det inte effektiviserar eller stödjer arbetet, och
att ibland kan systemen innebära motsatsen. Ytterligare hävdas det att chefer använder många
olika system och att de har ett omfattande krav för rapportering, samt att stress för chefer kan
orsakas av omfattande administrativa sysslor (ibid:17f).
Enligt Internetstiftelsen (2018) använder ungefär 516 000 personer aldrig internet i Sverige
(ibid:22). En koppling görs mellan minskad upplevd delaktighet i det digitala samhället och
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mindre internetanvändning. Till exempel har 82 procent som använder internet “flera gånger
dagligen” svarat att de upplever en delaktighet i det digitala samhället, jämfört med 62 procent
hos de som använder internet “dagligen”. Vidare förklaras det att endast 24% av de som brukar
internet “någon gång i veckan” upplever delaktighet (ibid:23). Rapporten tittade även på
skillnader mellan stad och landsbygd, där det förklaras att tretton procent av
landsbygdsbefolkningen inte använder internet varje dag jämfört med åtta procent av de som bor
i städerna (ibid:24). Det hävdas att det är vanligare att någon dagligen använder sig av internet
om denne jobbar i ett tjänstemannayrke jämfört med ett arbetaryrke. Vidare hävdas det att det är
mer troligt att en person inte använder internet dagligen om denne jobbar inom vårdyrken
(ibid:25). Ytterligare menas det att inom vård använder 90% av arbetarna internet på arbetet och
69% dagligen (ibid:34). Slutligen indikerar rapporten att motivation kan vara en bidragande
faktor för att inte använda internet, där 47% svarade att de inte har något intresse av att använda
internet eller att de anser att internet inte är användbart. I undersökningen svarade 24% att de inte
använder internet eftersom det är svårarbetad teknik eller att de inte kan (ibid:27).

1.1
Syfte
Syftet med denna rapport är att besvara frågeställningen om det existerar ett digitalt utanförskap
inom verksamhetsområdet hemtjänst i Linköpings kommun. Uppdraget har omfattat en analys av
existerande information och data, kartläggning och analys, identifiering av nya faktorer, och
framställande av en rapport. Rapporten har utgått ifrån 12 hypoteser till vad som kan påverka det
digitala utanförskapet:
1. Generation
2. Språk
3. Utbildning
4. Ledarskap
5. Användarvänlighet
6. Informationsflöden
7. Tekniska hinder
8. Anställningsförhållanden
9. Skillnad mellan noviser och experter
10. Genus
11. Kommunikation
12. Geografisk bostadsplacering
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I den kvalitativa delen har hypoteserna väglett det etnografiska arbetet utan att de på förhand har
getts någon fast definition. Det som följer är en beskrivning av hur hypoteserna har använts i den
kvantitativa undersökningen:



















Med generation syftas att undersöka medarbetares upplevelser av teknik utifrån ett
generationsperspektiv.
Språk används som hypotes för att undersöka informanter och respondenters syn och
upplevelser av detta, samt utifrån deltagares självskattade kunskaper.
Utbildning tolkas både som utbildning inom och utanför tjänsten.
Ledarskap undersöks utifrån tanken att ledarskap som inte tydligt förklarar syftet eller
användningen av digitala hjälpmedel riskerar att skapa en osäkerhet hos medarbetarna
(Region Östergötland 2019:19).
Användarvänlighet används för att se hur utformningen av systemen påverkar
systemförståelsen. Kanske går det att se det som att en hög användarvänlighet minskar ett
digitalt utanförskap, och att en låg användarvänlighet ökar ett digitalt utanförskap.
Informationsflöden i systemen och i organisationen används för att se om det försvårar
att medarbetarna håller sig uppdaterade om tekniken som används. Det kanske går att se
om detta leder till en osäkerhet som ökar det digitala utanförskapet.
Tekniska hinder används bland annat för att se om arbetsplatsen erbjuder nödvändig
teknik för att en användning av de digitala hjälpmedlen kan ske på ett tillfredsställande
sätt.
Med arbetsförhållanden syftas att se om det finns en skillnad mellan vikarier och
tillsvidareanställda gällande erfarenheter av digitala hjälpmedel.
Skillnad mellan noviser och experter ges en definition där noviser är nyanställda och
experter är medarbetare med flerårig erfarenhet av yrket. Kanske går det att se det som att
noviser har svårare att ta till sig ny teknik och lära sig systemen eftersom mycket
information ska tas in och tas tillvara på en och samma gång.
Genus används för att se vilka slutsatser det går att dra utifrån ett genusperspektiv.
Kommunikation används för att utreda om det kan vara en faktor som påverkar
motivationen gällande inlärning av nya digitala hjälpmedel. Kanske går det att se hur
kommunikationen av syfte påverkar attityderna hos de som berörs av förändringen.
Geografisk bostadsplacering syftar till att se om det finns skillnader mellan medarbetare
som bor på landsbygden eller i tätorten. Kanske går det att se det som att ett digitalt
utanförskap orsakas om landsbygden inte har samma tekniska förutsättningar som staden.

1.2
Mål
Målet med rapporten är att besvara frågeställningen om det finns ett digitalt utanförskap inom
hemtjänstenheten i Linköpings kommun.

1.3
Avgränsning
Rapporten är avgränsad till att utforska de hypotesområden som föreslagits som potentiell orsak
till ett digitalt utanförskap inom verksamhetsområdet hemtjänst. Detta exkluderar av
nödvändighet övriga eventuella faktorer som lämnas till vidare forskning. Rapporten behandlar
7 (59)

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

endast medarbetarnas åsikter och tankar, det vill säga undersköterskor, vårdbiträden, samordnare
samt chefer på hemtjänstenheter. Valet att utesluta brukare, anhöriga till brukare samt högre
chefer är ett beslut dels baserat på tid, projektets omfattning och etiska överväganden.
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Teori

En undersökning som behandlar stress och användandet av teknik är Brorhed & Borell (2017).
Studien utgår ifrån begreppet “IKT-stress”, där IKT är en förkortning för informations- och
kommunikationsteknik. Detta innefattar den aspekt av tekniken som används för kommunikation
(Luleås tekniska universitet 2006). Brorhed & Borell utgår ifrån frågeställningen huruvida ökad
tillgänglighet till kommunikativa hjälpmedel ökar stressen hos berörda medarbetare. Rapporten
försöker se om en ökad tillgänglighet under och utanför arbetstid leder till ökade stresskänslor
(Brorhed & Borell 2017:2). Forskning berörs som utgår ifrån arbetsplatser där ny teknologi har
införts. Studierna visar att upplevelserna av de nya verktygen till stor del påverkas av tidigare
erfarenhet av teknologi, och antyder att tidigare positiva erfarenheter av teknologi kan leda till
positivare attityder till den nya tekniken. Om det finns tidigare negativa erfarenheter riskerar det
leda till negativare attityd. Vidare föreslås det att en stressfaktor med ny teknologi kan vara att
personalen upplever att det medför ökade prestationskrav. Forskningen tyder på att ett sätt att
undvika denna form av stress är att se till att det finns en tillräcklig information och utbildning
gällande arbetsverktygen i fråga (Brorhed & Borell 2017:7). Författarna nämner dessutom
begreppet “teknostress” som syftar till situationen som uppstår när en anpassning till teknologin
inte genomförs på ett hälsosamt sätt. Avslutningsvis citeras studier som tyder på att
funktionsstörningar av teknologin kan orsaka stress bland personalen. När teknologin inte
fungerar som den ska kan detta leda till känslor av avsaknad av kontroll eller att användaren
befinner sig i en hjälplös situation (ibid:8).
I Brorhed & Borells fältarbete genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med hemtjänstpersonal från
två olika enheter i en mellanstor kommun i södra Sverige (Brorhed & Borell 2017:2). De utvalda
enheterna var kommunala utförare som precis infört ett digitalt arbetssätt för undersköterskor
involverande smartphones som arbetsverktyg. Informanterna hade lång erfarenhet av arbete inom
organisationen, och de hade varit med under införandeprocessen gällande den nya teknologin.
Författarnas slutsats är att stress kan förhindras under förutsättningen att informanterna upplever
att de har kontroll över informationen de har till hands. Den nya tillgången till kommunikativa
hjälpmedel kan alltså vara en tillgång när personalen till exempel vet hur nästa dags arbetspass
kommer att se ut (ibid:13). Brorhed & Borell menar dessutom att informanterna upplevde sig
vara beredda på införandet av smartphones som arbetsverktyg på grund av att de själva hade
kunskap och erfarenhet gällande liknande teknologi sedan innan. Vidare hävdas det att vissa
informanter upplevde det som att utbildningen de fick gällande teknologin var bristfällig, och att
de därför inte kände sig redo när verktygen väl infördes. Kunskapsluckorna kunde dock fyllas i
av arbetskamraterna. En informant kunde tänka sig situationer där en bristande förståelse av
teknologin, i kombination med den tidspress som kan uppstå inom yrket, leder till stress (ibid:15).
Brorhed & Borells studie tyder på att en ökad förväntning på prestation tillsammans med en
effektivisering av arbetsprocessen, med tillhörande ökning i produktivitet, kan vara en källa till
stress bland personalen. Till exempel nämns hur en känsla av att personalen ständigt måste hålla
sig i fas med tidsschemat kan leda till stress. Ett fenomen som författarna tar upp är att vissa
undersköterskor valde att inte dokumentera besöken via telefonerna då de upplevde att det var
smidigare att göra det via arbetsdatorn som fanns på enheten. De upplevde att programmet på
datorn var smidigare att använda och hade mer dokumenteringsfunktioner än applikationen på
telefonen. En informant upplevde motvilja mot att använda smartphonen för dokumentation
eftersom det var för svårhanterligt (Brorhed & Borell 2017:17).
9 (59)

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

I Sveriges Kommuner och Landstings rapport “Vision e-hälsa 2025” från 2018 förklaras det att
en av förhoppningarna med digitaliseringsarbetet som sker i Sverige är att medarbetare inom
bland annat vården kommer få en effektivare tillgång till rätt information i arbetet. Ytterligare
förhoppningar är att digitaliseringen kommer effektivisera arbetet samt bidra till uppkomsten av
nya innovativa arbetssätt inom hälsovården, sjukvården och socialtjänsten (Sveriges kommuner
och landsting [SKL] 2018:3f). Ännu en förhoppning är att digitaliseringen kommer leva upp till
den vision som har presenterats gällande “e-hälsa”. Begreppet e-hälsa utgår ifrån
Världshälsoorganisationens hälsodefinition vilket definieras som “ett tillstånd av fullständigt
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”, och som tillämpas på allt arbete inom kommunen
som använder sig av kommunikations- och informationsteknologi (SKL 2018:4).
Vidare nämner Sveriges Kommuner och Landstings rapport att förhoppningen med digitalisering
är att det ska bidra till en vård som erbjuder god kvalitet. Detta bör kombineras med en ökad
effektivitet som krävs för att tillgodose ökade förväntningar på servicen samt utmaningen som
uppstår med en åldrande befolkning. Enligt visionen bör digitala tjänsterna vara användbara och
tillgängliga för alla, och detta utan att tjänsterna behöver anpassas eller utformas på andra sätt
(SKL 2018:6). Vidare står det att de medarbetare som berörs av digitaliseringen bör få stöd så att
de kan utföra arbetet på ett bra sätt. Den nya teknologin bör vara till stöd för det arbete som utförs
av medarbetarna. Vidare förhoppningar på resultat är en förbättrad arbetsmiljö samt att de nya
verktygen “underlättar det vardagliga arbetet” samtidigt som säkerheten och kvalitén säkerställs.
Det som krävs för att de nya verktygen ska få full effekt är att det inom verksamheterna finns
tillräcklig kompetens på alla nivåer. För att detta ska realiseras behöver förutsättningarna skapas
av berörda beslutsfattare (SKL 2018:7).
En studie som har genomförts gällande införande av IT-verktyg inom vårdarbeten är Alpadie &
Karlsson (2002), där en testgrupp bestående av personal inom hemtjänsten fick använda en
prototyp av ett mobilt arbetssätt. Personalen fick använda bärbara handdatorer med program
utvecklade i testsyfte där förhoppningen var att underlätta tillgången till information om brukarna
(Alpadie & Karlsson 2002:1). Utifrån detta projekt genomfördes ett användartest vars syfte var
att se hur väl personalen kunde använda sig av tekniken. Resultatet visade att de som presterade
bäst på användartesten var de som hade mest datorvana. Ju bättre de presterade på testen desto
positivare attityd hade de dessutom till tekniken (ibid:36).
Studien rekommenderar att om det införs ett liknande system i hemtjänsten är det viktigt att ha en
förståelse av användarnas kunskapsnivåer för att implementerandet ska gå till så smidigt som
möjligt. Dock menar författarna att det finns ett sådant stort gap inom målgruppen gällande
kunskap om teknologi att utvecklandet av ett system som passar hela gruppen kan bli en svår
uppgift. (Alpadie & Karlsson 2002:39). När det gäller själva införandet av ett sådant system
betonar de vikten av att medarbetarna har tillräcklig träning och utbildning innan systemet börjar
användas (ibid:40).
I Region Östergötlands Handbok i förändringsledning hävdas det att motstånd mot
förändringsprocesser i organisationer oftast uppstår när de som berörs av förändringen inte har en
klar uppfattning om vad som är förändringens nytta eller behov. Vidare riskerar motstånd att
genereras när de som berörs upplever att de riskerar att gå miste om status, ansvar, trygghet eller
makt i organisationen (Region Östergötland 2019:17). För att förändringar ska lyckas i
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organisationer föreslås det att de berörda ska finna den meningsfull, hanterbar och begriplig. Om
syftet inte når ut till de berörda riskerar det att generera känslor av ångest, ovisshet,
misstänksamhet och rädsla (ibid:19) Det som rekommenderas är att ansvariga för
förändringsledningen bemöter reaktionerna på rätt sätt, bland annat genom lyhördhet. Det betonas
vikten av att flera gånger förklara målet och syftet med förändringen, och ett tydligt visande av
stöttning och förståelse där det finns motstånd. Det rekommenderas att genomföra samtal med de
som berörs av förändringen i syfte att klargöra och reflektera över situationen och framtida mål.
Det rekommenderas också att genomföra en återkoppling till och från de nivåer som berörs av
förändringen (ibid:18-36).
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Metod

Arbetet har börjat med en litteraturgranskning där relevant bakgrund redogörs och en generell
bild målas upp för situationen som ska beskrivas. Enligt Jarrick & Josephson (1996) kan teori
ligga som grund för en undersökning på olika skilda sätt. Ett av sätten är att teorin utgör en grund
för undersökningen för att sedan kunna “testas” mot det etnografiska materialet. Dock måste
forskaren vara beredd att ge upp den teori som valts om den inte går att sammanfoga med det
insamlade materialet. Författarna påpekar också att det är bättre att överge teorin helt och hållet
om det verkar omöjligt att sammanfoga den med empirin, och att forskaren då hellre bör satsa på
att skriva en rent “teorilös” rapport där det endast redogörs för data (Jarrick & Josephson
1996:41f).
I projektet utfördes det två observation vid en enhet i tätorten och två vid en enhet på
landsbygden. Utöver detta har en enkät skickats ut till hemtjänstenheterna i Linköpings kommun
(se Figur 1).

Figur 1. Flödesdiagram över använda metoder i projektet.

3.1
Observation
Observationer utfördes vid fyra skilda tillfällen på två olika hemtjänstenheter. Det utfördes två
besök per enhet, och alla besök skedde under dagtid. I Linköpings kommun fanns det i början av
2019 totalt sett 24 stycken hemtjänstutförare, varav 16 var placerade i tätort och 8 på
landsbygden (linkoping.se 2019b). Ett riktat urval utfördes där det valdes två enheter som var
intressanta att besöka utifrån undersökningens syfte. Enheten från landsbygden och enheten från
stadsmiljön var intressanta eftersom observatörerna ville inkludera en variation i geografisk
placering av enheterna. Efter valet genomfördes kontaktades enheterna, och godkännande för
besök gavs av enhetscheferna. Enhetscheferna informerades om att deltagande i studien är
frivilligt och att anonymitet garanteras till de deltagande. Eftersom observationer är en form av
kvalitativ metod, och kvalitativ metod är svårt att generalisera till en bredare population, var inte
generalisering till populationen målet med urvalet. Detta innebar att ett riktat urval bedömdes
räcka. De två första observationerna skedde i samband med inledande möte på enheterna där
observatörerna presenterade syftet samt förmedlade vidare kontakt. Under de två följande
observationerna besöktes enheterna under några timmar var, där tillfälle gavs för diskussion med
de anställda. Detta gav också tillfälle för observatörerna att ställa frågor till informanterna
gällande deras attityder om den digitala utvecklingen inom yrket. Efter fältobservationer
samlades medarbetarna för förmiddagsfika där det ingicks i öppna samtal kring ämnet.
Sammanlagt samlades 10 timmars observation in i form av fältanteckningar.
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3.1.1 Kvalitativ metod
Observation är en kvalitativ metod. Detta innebär att observatörerna besökte två olika
hemtjänstenheter i syfte att tolka medarbetares attityder gentemot och upplevelser av de tekniska
hjälpmedel som de använder sig av i deras arbete. Bryman skriver att den kvalitativa metoden är
tolkande, induktiv och konstruktionistisk. Den är tolkande genom att forskaren försöker att förstå
sig på informanternas synsätt och upplevda verklighet. Den är induktiv eftersom forskaren
försöker anamma ett förutsättningslöst observerande när denne är ute i fält, och genom att
forskaren härleder resultatet från den data som har samlats in. Metoden är slutligen
konstruktionistisk genom att forskaren försöker förstå sociala fenomen genom att tolka de sociala
strukturer som uppstår som ett resultat av aktörernas handlande (Bryman 2011:340f).
I denna rapport har författarna valt att utföra förutsättningslösa observationer blandat med öppna
intervjuer som har skett under informella samtal. Inget frågeformulär har använts, men
observatörerna har försökt styra samtalen i enlighet med rapportens hypoteser. Under själva
besöken har observatörerna följt det råd som finns i Alm (2016:4), där det föreslås att en riktlinje
för antropologer ute i fält är att informera om uppdraget i den mån det är möjligt, och att alltid
tala sanning om uppdraget när denne blir frågad. Vidare har observatörerna valt att följa de etiska
riktlinjer som ges av Sveriges Antropologförbund (1997), där det står att forskare bör sträva efter
att skydda informanternas “fysiska, sociala och psykiska integritet” genom att bland annat
utelämna vissa “deskriptiva detaljer”. Av dessa skäl är det inte möjligt att presentera fullständiga
fältanteckningar i form av en bilaga, då detta skulle riskera informanternas anonymitet. Det
material som presenterats har anonymiserats för att på så sätt skydda informanternas integritet.
Kodning av det kvalitativa materialet och enkätens fritextsvar har skett genom att det först har
genomförts en så kallad “öppen kodning”. Forskaren har då utgått ifrån de renskrivna
fältanteckningarna utifrån förutsättningen att det är en uppsättning data. Därefter har forskaren
bearbetat materialet där denne i sidmarginalen med korta fraser och ord antecknar vad det är som
händer i texten. Tanken är att forskaren genom anteckningarna ska kunna förklara vad det är som
datan visar. Alm (2016) skriver att tanken med den öppna kodningen är att den ska “markera vad
som är viktigt i texten, vad den uttrycker, [och] vad den handlar om”. Denna process kan ske mer
än en gång, och forskaren kan genom flera genomgångar välja att fokusera på olika saker.
Slutligen, när forskaren kodar sitt material är det möjligt att föra in anteckningar i texten där
forskaren noterar till sig själv gällande vad som kan vara viktigt för analysen. Dessa anteckningar
kallas för “memos” (Alm 2016:17ff).
Efter att den öppna kodningen har blivit klar har forskaren sammanställt koderna i diverse
“teman”. Detta görs genom att alla koder först sammanställs i ett separat dokument för att de ska
kunna undersökas för sig. De koder som bedöms ha något gemensamt placeras in i ett mer
övergripande tema (Alm 2016:22). Till exempel kan koderna “problem med nätverket” och
“mobilen startar inte” placeras in under det med övergripande temat “tekniska hinder”. Teman
som har valts har varit de hypoteser som presenterats i början av rapporten.
Efter detta steg har forskaren gått tillbaka till fältanteckningarna ännu en gång för att göra en så
kallad “fokuserad kodning”. Forskaren har då försökt identifiera var i texten det går att föra in
koder som passar in i valda teman. I fallet med denna rapport har det till exempel inneburit att
forskaren fört in koden ”tekniska hinder” i de delar av texten som den öppna kodningen hade
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markerat som “problem med nätverket” och “mobilen startar inte” (Alm 2016:22). Materialet
som producerats under den fokuserade kodningen har legat som grund till den kvalitativa delen
av rapporten.

3.2
Enkät
Alan Bryman (2011) menar att när forskaren använder sig av ett “kvantitativt” tillvägagångssätt
börjar denne med en teori som det sedan deduceras hypoteser ifrån. Hypoteserna testas sedan mot
den data forskaren har samlat in. Om forskningen inte använder sig av hypoteser kan teorin
användas som riktlinjer för att avgränsa intresseområdet för undersökningen (Bryman 2011:151).
Efter att forskaren har samlat in informationen kvantifieras det och görs om till data. När detta
steg har genomförts är det möjligt att börja koda den data som har samlats in. Efter detta kan
forskaren börja med sin analys. Under analysen gör forskaren en jämförelse mellan den data som
har samlats in och undersökningens ursprungliga hypoteser. Hypoteserna kan då antingen
falsifieras, det vill säga visa sig vara falska, eller verifieras, det vill säga antyda att de är sanna.
Efter detta steg presenterar forskaren sitt resultat i en flytande text (Bryman 2011:153). Enligt
Bryman är “begrepp” en term som bör ligga som grunden för samhällsvetenskapliga
undersökningar. Forskaren bör strukturera upp sin undersökning på ett sådant sätt att de olika
delarna går att relatera till de huvudsakliga begreppen (Bryman 2011:154). Begreppet denna
rapport syftar till att mäta är “digitalt utanförskap”.
Svaren på en enkät kan delas upp mellan “mått” och “indikatorer”. Mått är enkelt kvantifierbara,
och kan till exempel innebära ålder, inkomst eller den tid informanten har jobbat på en
arbetsplats. Indikatorer är däremot abstrakta måttstockar för det begrepp forskaren vill undersöka.
Till exempel är det möjligt att använda flera indikatorer som verktyg för att göra det möjligt att
mäta begreppet “digitalt utanförskap”. Det är under kodningen som indikatorerna kodas och
omvandlas till kvantitativ data (Bryman 2011:155). Ett sätt att mäta en indikator är genom olika
påståenden (så kallade “items”) som informanterna får ta ställning till. Dessa påståenden används
för att mäta attityder hos respondenterna. Under denna mätning kan forskaren använda av en
femgradig så kallad “Likertskala”. Genom denna tillåts informanterna ta ställning till vilken grad
de håller med om de olika påståendena som presenteras (Bryman 2011:156f). Bryman betonar
fördelen med att använda sig av flera indikatorer för att mäta ett och samma begrepp. Om
forskaren gör detta ökar chanserna att undersökningen på ett tillfredsställande sätt ringar in
begreppet rapporten syftar till att undersöka. Det ökar också chansen att rapporten får med
begreppets alla nyanser (Bryman 2011:159). Vidare skriver Bryman att ett begrepp kan omfatta
flera dimensioner, och att forskaren bör ha detta i åtanke när denne utformar sina mått på
begreppet i fråga. Specificeringen av begreppets dimensioner bör informeras utifrån den teori
eller bakgrundskunskap som existerar gällande området i fråga. Dock menar Bryman att när det
gäller samhällsvetenskaplig forskning kan det räcka med en enda indikator för att mäta det
begrepp forskaren är intresserad av (Bryman 2011:160).
När forskaren utformar sina mått på begrepp bör denne ha i åtanke “reliabilitet” och “validitet”.
Reliabilitet innebär att forskaren bör eftersträva att resultatet från undersökningen ska kunna
återskapas vid ett senare tillfälle. För att ett mått ska ha hög reliabilitet bör det för det första
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uppvisa “stabilitet”. Detta innebär att det inte ska påverkas av till exempel skiftningar över tid, till
exempel att en informant svarar olika saker vid olika tillfällen. Ett måtts stabilitet kan testas
genom att forskaren exempelvis låter informanten genomföra enkäten vid två olika tillfällen. Om
svaren inte överensstämmer har måttet låg stabilitet, vilket negativt påverkar dess reliabilitet
(Bryman 2011:161). Ytterligare en aspekt av ett måtts reliabilitet är dess “interna reliabilitet”.
Detta innebär att om flera indikatorer används bör det säkerställas att de alla mäter begreppet i
fråga. Intern reliabilitet kan mätas genom att se huruvida informanternas poäng på en indikator
liknar en annan indikator som mäter samma begrepp (Bryman 2011:160-2). Slutligen är
“interbedömarreliabilitet” frågan huruvida olika forskare uppfattar samma sak i undersökningen.
Detta kriterium är lättare att leva upp till i kvantitativa undersökningar och svårare i kvalitativa
eftersom forskarens upplevelser av olika situationer i kvalitativ forskning är mer öppen för
personlig tolkning. Data som går att kvantifiera är däremot mindre öppen för skillnader i
forskares tolkningar (Bryman 2011:160-2).
Den form av validitet som Bryman menar är mest relevant för kvantitativ metod är
“mätningsvaliditet”. Detta är frågan huruvida måttet eller indikatorn rapporten använder sig av
lyckas mäta begreppet som undersökningen handlar om. Ett exempel på detta är huruvida måttet
“IQ” på ett tillfredsställande sätt mäter begreppet intelligens. En låg validitet riskerar att
underminera slutsatserna från undersökningen. Bryman menar också att reliabiliteten hos ett mått
är nödvändigt för att det ska besitta validitet (Bryman 2011:163, 50).

3.2.1 Kvantitativ metod
Enkäten som användes i denna rapport bestod av 22 frågor på en Likertskala från 1-5 (se
Appendix för enkäten i sin helhet). Delar ur enkäten “Technostress” användes för att mäta om
medarbetarna upplever teknisk överbelastning, teknisk osäkerhet samt tekniskt otrygghet
(Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan et. al., 2007). Med teknisk överbelastning menas situationer där
teknik tvingar användare att arbeta snabbare och längre. Med teknisk osäkerhet hänvisas till
kontexter där tekniken ständigt ändras och uppgraderas så att användarna behöver lära sig det nya
i tekniken. Till sist refererar teknisk otrygghet till situationer där användarna känner sig hotade av
att tekniken kommer ersätta dem och ta deras arbete, eller att andra människor som förstår
tekniken bättre kommer ta deras arbete. Det mättes dessutom om medarbetarna upplever att
produktiviteten ökar med hjälp av tekniken samt om de upplever uppgiftsöverbelastning inom
arbetet (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan et. al., 2007). Dessa frågor kombinerades med insamling av
deskriptiv data samt frågor som kopplas till hypoteserna. Deltagarna frågades om svenska- och
engelskakunskaper, utbildningsnivå, hur länge de arbetat inom hemtjänsten, anställningsform, om
de hade ett större tekniskt ansvar inom tjänsten samt om de ställde sig positivt eller negativt
inställda till införandet av ny teknik. I slutet av enkäten gavs möjlighet för respondenterna att
lämna fritextsvar på hur de upplevde kommunikationen från arbetsgivare och kommun om
digitaliseringsarbetet och införandet av digitala hjälpmedel. Det inkluderades även en fråga om
varför deltagarna tror att ny teknik införs inom deras verksamhet.
Enkäten distribuerades ut via mejl till affärsområdescheferna vid de största utförarna i
Linköpings kommun. Dessa var vid tiden då enkäten skickades ut i början av februari 2019
Leanlink, Aleris, Vardaga, Attendo och Bräcke. Efter diskussion med handledare uteslöts övriga
utförare då de antingen var nystartade eller hade ett litet antal brukare. Affärsområdescheferna
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skötte uppgiften att vidareförmedla enkäten till enhetscheferna eller direkt till medarbetarna på
enheterna. Enkäten har inte nått alla medarbetare i verksamhetsområdet hemtjänst, till exempel
har en utförare valt att endast skicka ut den till 5-10 respondenter per enhet för att uppnå en hög
responsfrekvens. Enkäten var öppen en månad, och ett påminnelsemail skickades halvvägs in till
samma affärsområdeschefer för att de i sin tur skulle påminna sina medarbetare att fylla i den.
Ett mål med enkäten har varit att resultaten ska kunna gå att generalisera till hela populationen
som undersöks. Förhoppningen har alltså varit att de sammanställda svaren på enkäten ska kunna
tolkas som att de reflekterar attityderna hos alla medarbetare inom hemtjänsten i Linköpings
kommun. Enkäten har alltså i Brymans termer syftat att få till ett representativt urval (Bryman
2011:169). Eftersom enkäten har fått 74 respondenter går det att tolkas som att svaren inte
reflekterar populationen i stort, men att det går att se tendenser inom populationen (Hill 1998).
Enkäten analyserades med Mann-Whitney U-tester med en signifikansnivå på 5%.

3.3
Deltagare
Informanter från observationerna ges under resultatdelen beskrivningar av arbetsroller i de fall
där det bedöms vara nödvändigt för analys. Utöver det saknas beskrivningar för att säkerställa
deras integritet.
På enkäten svarade 74 deltagare (M=41 år, SD=12.881, 85%=kvinnor). Se diagram 1 för
fördelningen av födelseår hos deltagarna och diagram 2 för könsfördelning. För antalet deltagare
som bodde på landsbygden eller i tätort, se diagram 3. I diagram 4 och 5 ses spridning av
svenska- och engelskakunskaper. Diagram 6 visar utbildningsnivån hos deltagarna. I diagram 7
ses hur många år deltagarna arbetat inom hemtjänsten. I diagram 8 visas spridningen mellan
vilken tjänst deltagarna har samt i diagram 9 ses deras anställningsform. Antalet deltagare som
har ett större ansvar för de digitala hjälpmedlen på sin enhet går att se i diagram 10, samt de som
tidigare haft det. Till sist går det att se antalet deltagare som anser sig vara negativt, neutralt eller
positivt inställda till införandet av ny teknik i diagram 11.
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Diagram 1. Fördelningen av födelseår hos deltagarna.

Diagram 2. Deltagarnas svar angående könstillhörighet.

17 (59)

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

Diagram 3. Antalet deltagare som bodde på landsbygden eller i tätort.

Diagram 4. Spridningen av svenskakunskaper bland deltagarna.
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Diagram 5. Spridningen av engelskakunskaper bland deltagarna.

Diagram 6. Antalet deltagare som har en utbildning på grundskole-, gymnasie-, yrkeshögskole- eller universitetsnivå.
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Diagram 7. Antal år som deltagarna arbetat inom hemtjänsten.

Diagram 8. Spridningen på vilken tjänst deltagarna har inom hemtjänsten.

Diagram 9. Spridningen på vilken anställning deltagarna har inom hemtjänsten.

20 (59)

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

Diagram 10. Antalet deltagare som har ett större ansvar för de digitala hjälpmedel på sin enhet, samt antalet som
tidigare har haft det.

Diagram 11. Antalet deltagare som anser sig vara negativt, neutralt eller positivt inställda till införandet av ny teknik.

3.4
Materiell
För byggandet av enkäten har programmet esMaker använts. För statistisk analys användes IBM
SPSS 24.
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Resultat

I resultatkapitlet presenteras resultatet från observation samt enkät.

4.1
Observation
Följande observationer utgår från fyra besök som gjordes på två av Linköpings hemtjänstenheter.
Den ena var belägen i stadsmiljö och den andra på landsbygden. Det material som presenteras
syftar till att visa hur rapportens hypoteser tog sig i uttryck under observationernas gång.
Följande material tyder på att det existerar ett digitalt utanförskap inom verksamhetsområdet
hemtjänst, och att hypoteserna har varit berättigade. Först presenteras resultatet från enheten i
stadsmiljö, och därefter resultatet från enheten vid landsbygden.

4.1.1 Enheten vid stadsmiljö
Under observationen vid enheten i stadsmiljö förklarade en undersköterska att det fanns
svårigheter att ta till sig det nya systemet när det infördes. Dock menade hon att det gick att vänja
sig efter ett tag. Informanten berättade att det skapar en stress när systemet inte fungerar enligt
förväntan. Hon menade att detta kan till exempel ske när medarbetare står utanför en brukares
bostad och väntar på att arbetsmobilen ska låsa upp dörren. Informanten berättade att ”även om
det är kort tid så blir det väldigt stressande att stå där”, vilket tyder på att även mindre tekniska
hinder, till exempel när det tar längre tid än förväntat att låsa upp dörrar, kan leda till
stresskänslor hos personalen. Detta går dessutom att tolka som en form av ofrivilligt digitalt
utanförskap, där aktören inte kan påverka sin situation utan måste förlita sig på att teknologin
fungerar. Att aktören dessutom tyckte systemet var svårt i början tyder möjligtvis på att hon
upplever sig ha fått för lite utbildning i systemet innan hon började jobba med det. Alltså berör
utdraget både hypoteserna tekniska hinder och utbildning.
Samma undersköterska uttryckte följande som går att koppla till hypotesen informationsflöden
kring beskrivna processer. Informanten upplevde det som att hon sällan har tid att utföra
administrativa uppgifter som finns uppskrivna i dagens schema. Istället för att utföra arbetet vid
utsatt tid menar hon att får göra det i efterhand, eftersom det annars inte hade funnits tid till
brukarna. Vidare påpekade hon att ett problem med arbetsschemat hon använder sig av är att
oplanerade avbrott inte tas i åtanke. Hon menade att små avbrott, såsom att behöva leta efter
brukare i journaler, tar tid, vilket riskerar att leda till att medarbetaren halkar efter i schemat. Det
går att tolkas som att dessa avbrott kan bero på en rad möjliga faktorer, såsom tekniska hinder,
användarvänlighet eller utbildning.
Under ett samtal med undersköterskor och samordnare vid enheten i stadsmiljö menade de att
personalen ibland upplever sig ha svårt att veta hur de ska registrera insatser på ett korrekt sätt.
Detta bland annat på grund av för mycket valmöjligheter vid insatsregistreringen, vilket leder till
förvirring. En samordnare menade att det inte har hjälpt att visa hur medarbetarna ska göra på rätt
sätt, utan att det ändå blir fel i registreringen. Under samtalet uttrycktes ett missnöje mot att
systemet inte upplevdes vara anpassningsbart till brukarens behov, till exempel genom att vissa
brukare ibland vill sova till eftermiddagen, och att medarbetarna då inte kan registrera
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”morgonhjälp” i applikationen. Kanske tyder detta på att användarvänligheten inte upplevs vara
tillfredsställande, eller att mer utbildningen i arbetsverktygen hade hjälpt.
Under intervjuerna vid enheten i stadsmiljö framgick det att en av undersköterskorna hade jobbat
inom hemtjänsten i mer än 20 år. Hon hade fått utbildning i det mobila systemet, både på plats
och via instruktionsvideor på nätet, men inte i journalsystemet som sker via arbetsdatorn. Hon
menade att det kan skapa stress vid tekniska hinder när systemet i hennes ord “står och snurrar”.
Dock menade informanten att systemet skapar mindre stress för henne när hon har lärt sig hur
hon ska använda det, och att det för henne gäller lära sig “hantera stressen”. Detta kan tyda på att
en bra utbildning kan minska stresskänslor om det leder till att medarbetaren känner att denne
har lärt sig använda systemet på ett korrekt sätt.
Samma undersköterska uttryckte en oro för att det digitala systemet kan vara en sak bland många
andra som en nyanställd måste lära sig. Hon menade att om medarbetaren är nyanställd eller
vikarie måste personen lära sig att hitta till brukarna, förstå hur de är personlighetsmässigt, och
även lära sig resterande rutiner. Informanten menade att om systemet är svårt att lära sig är det
ytterligare en sak att ta till sig under de första dagarna. Vid ett samtal med en samordnare och en
undersköterska på samma enhet vid stadsmiljö uttrycktes en liknande oro gällande det digitala
utanförskapet och hur det kan påverka arbetsdagen. Till exempel menade samordnaren att
nyanställda har haft det svårt att ta till sig det nya digitala systemet. Till exempel menades det att
svårigheter har upplevts gällande beställning av matkorgar till brukare. En samordnare oroade sig
också för att språket kan vara en faktor vid digitalt utanförskap. Dessa utsagor går att koppla till
hypotesen anställningsform, där det är möjligt för nyanställda att de befinner sig i ett digitalt
utanförskap eftersom de är nya på jobbet och ännu inte hunnit vänja sig vid systemet. Om det
finns problem med att ta sig till den nya teknologin riskerar det att vara ytterligare en arbetsbörda
för en nyanställd. Utdraget får dessutom illustrera hypotesen språk, som medarbetaren oroade sig
för kan vara en faktor.
En samordnare vid enheten i stadsmiljö hade dessutom synpunkter på hur det nya digitala
systemet påverkar hennes arbetsdag. Hon upplevde det som att det nya arbetet för med sig
mycket extra administrativt arbete. Hon menade att enheten har fått ta in personal som annars
jobbade ute bland brukarna för att utföra administrativa sysslor kopplade till tekniken. Hon
menade också att mycket tidskrävande arbete går ut på att rätta fel som uppstår under
tidsregistreringen, ett arbete hon benämner som “dubbeljobb”. Samordnaren var negativt inställd
till insatsregistreringen på grund av hur mycket extraarbete hon upplevde att det innebär för
henne. Det går att tolka det som att felen vid insatsregistreringen begås eftersom det existerar ett
digitalt utanförskap bland medarbetarna. Om det saknas en förståelse av hur arbetsmomenten ska
genomföras ökar risken för att registrering sker på ett felaktigt sätt, vilket ökar administrativt
arbete som går ut på att rätta detta. Samordnaren i fråga efterfrågade mer inlagd
administrationstid för att hon ska ha tid att genomföra dessa moment.
En undersköterska i 50-årsåldern vid enheten i stadsmiljö uttryckte också missnöje över det nya
systemet. Hon var inte villig att byta arbetsplats, men ville ha det som det var innan systemet med
mobilerna. Hon kunde se fördelarna med att slippa nycklarna men var missnöjd med resten av
systemet. Detta får möjligtvis illustrera hypotesen generation, där den missnöjda medarbetaren
tillhörde en av de äldre generationerna på arbetsplatsen.
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Vid enheten i stadsmiljö menade en annan undersköterska att hon tillhör “fel generation” för att
lära sig det nya systemet. Hon sa att hon är runt omkring 60-årsåldern och att hon inte gillar
systemet med “minutredovisning”. Hon hade tröttnat på systemet “på grund av tesen” och
bestämt sig för att byta jobb. Hon trodde inte att folk söker sig till jobbet på grund av det digitala
systemet, utan att det snarare gör att medarbetare söker sig bort från yrket. Vidare menade hon att
ett mer hektiskt schema innebär att många äldre medarbetare inte orkar med tempot. Till exempel
kan det innebära att dessa medarbetare inte fysiskt orkar med de arbetsmoment som innebär
mycket cyklande under arbetsdagen. Detta går att koppla till hypotesen generation, och
reflekteras också i en observation som gjordes under samma besök. Där hörde observatörerna hur
en undersköterska i övre medelåldern uttryckte sig följande till en yngre manlig undersköterska:
“Nej nu får jag en jättelång cykeltur, det orkar jag inte, kan inte vi byta?”. Medarbetaren syftade
på att hennes arbetspass skulle innebära en lång cykeltur och att det var något hon inte skulle orka
med. Istället efterfrågade hon att byta arbetspass med den yngre, manliga medarbetaren.
Generation går alltså att ses som något som påverkar hur medarbetaren förhåller sig till tekniken
under arbetsdagen. Det går att tolka den förre informantens utsaga som att hon upplever sig
befinna sig i ett digitalt utanförskap eftersom hon är från en äldre generation. Att tekniken
dessutom innebär en tuff arbetsdag för den andra medarbetaren går att tolka som att det orsakar
en form av ofrivilligt digitalt utanförskap.

4.1.2 Enheten på landsbygden
Besöket på enheten på landsbygden gav liknande material som från stadsmiljön men med vissa
variationer. Till exempel var det tydlig att det fanns en viss skillnad i förutsättningarna för
enheterna. Bland annat framgick det att enheten på landsbygden hade svårt att få tag på vikarier,
något som samordnare och chef misstänkte berodde på att enheten var placerad i ett
“ytterområde”. Det går också att tänka sig att det finns vissa tekniska hinder som uppstår vid
enheter på landsbygden som inte upplevs i stadsmiljö, till exempel svagare täckning för
mobiltelefonerna som ett resultat av ett mindre utbyggt telefonnät. Detta nämndes av en
samordnare under en informell diskussion med observatörerna. Samordnaren uttryckte sig att
bristande täckning för arbetstelefonerna är det “största problemet” som möter undersköterskorna
under deras arbeten ute bland brukarna. Samordnaren uttryckte det som att medarbetarna ibland
inte har någon uppkoppling överhuvudtaget. Detta reflekteras också av två av enhetens anställda
som beklagade sig över att det hade varit problem med det mobila nätverket under den närmaste
tiden. Vidare hörde observatörerna en utsaga om att systemet under observationstillfället “bara
står och snurrar”, vilket går att tolkas som ett tekniskt hinder med koppling till mobila
nätverkets täckning. Utöver nämndes det andra upplevda tekniska hinder. Till exempel menade
en samordnare att telefonerna ofta är trasiga eller inte fungerar. Dessa tekniska hinder menade
hon kan leda till att personalen tröttnar på jobbet. En annan medarbetare i ledande roll uttryckte
en liknande problematik över tekniken. Hon menade att personalen ibland får försöka logga in
“fyra, fem gånger” på morgonen när de ska åka ut. Vidare menade hon att personalen ibland har
så bråttom att de måste åka ut med schemat utskrivet på en papperslapp, utan att ha loggat in på
mobilen. Detta får tjäna som ett exempel på hur två hypoteser kan samspela med varandra. Den
geografiska bostadsplaceringen går att tolkas som en bidragande orsak till de tekniska hinder
som uppstår på grund av ett svagt mobilnät.
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Vid enheten på landsbygden påpekade också en anställd att det var mycket tekniska hinder
under införandet av det digitala systemet. Hon upplevde att det hade tagit “tre till fyra minuter”
för personal att låsa upp dörrarna till brukarna. Samma person tyckte att systemet var
tidskrävande att jobba med då det enligt henne tar lång tid att jobba med de olika momenten.
Dock förklarade hon att en positiv aspekt med systemet var den nyckelfrihet som medföljer.
Vidare menade den anställde att hon förut hade upplevt en låg användarvänlighet som ett hinder
i sitt arbete i och med att hon upplevde det som att det inte tydligt framgick vilken insats som
skulle registreras under vissa situationer.
En utsaga som går att koppla till hypotesen kommunikation är att en av personalen på
landsbygden tyckte det hade varit olik och motsägande info från kommunens håll angående
införandet av det digitala systemet. Personen upplevde det som att det hade publicerats en
utbildningsvideo som sedan hade visat sig varit fel. Informanten menade att denna video sedan
ersattes med en video med korrekt information. Alltså är det möjligt att spekulera i huruvida
felaktig kommunikation i och med införandeprocessen kan leda till ett digitalt utanförskap för
de berörda.
Vidare spekulerade en undersköterska från enheten på landsbygden om det kan finnas ett
motstånd mot tekniken om medarbetarna inte vet vad syftet är med införandet. Informanten hade
själv tolkat det som att syftet med systemet har varit att brukarna ska få en rättvisande faktura.
Dock hade hon uppfattat det som att många av hennes medarbetare tänker att systemet är infört
för att öka övervakningen av deras arbete. Detta tror hon leder till ett missnöje mot tekniken,
vilket igen går att koppla till hypotesen kommunikation. Om syftet med teknikens införande inte
framgår går det att spekulera om det riskerar att leda till digitalt utanförskap hos de anställda.
Detta eftersom personalen känner sig mindre positivt inställda till tekniken, vilket leder till att de
är mindre motiverade att lära sig hur den fungerar. Personalen på enheten på landsbygden ställde
sig också undrande till frågan hur kommunen bäst kan förmedla syftet med systemet. En liknande
tanke uttrycktes av en annan undersköterska vid enheten som upplevde det som att det hade varit
oklar kommunikation från kommunens håll gällande vad syftet med införandet av tekniken har
varit. Hon upplevde det som att hon endast hade fått information om detta via personalmöten.
Samma person menade att en utbildning i systemet hade kommit först flera månader efter att de
hade börjat jobba med det, då i form av en introduktionsfilm.
Att det saknas en viss kunskap om hur systemet fungerar visade sig när en informant uttryckte en
frustration över att “wifi” inte fungerar för personal som är ute på fält. Observatörerna tolkade det
som att det som i själva verket refererades till var “mobilnätet”, vilket tyder på att det saknas
kunskap om hur systemet fungerar. Kanske går det att spekulera i huruvida en utbildning i
systemet hade kunnat fylla denna kunskapslucka. Under en informell diskussion med de anställda
vid enheten på landsbygden nämndes det att de själva ser på utbildning i arbetsmomenten som
något viktigt. Till exempel låter de nyanställda gå igenom systemet tillsammans med personal i
ledande roller. Ny personal får också “gå bredvid” annan personal några dagar för att testa på.
Under de sista dagarna av arbete låter de nyanställda själva sköta det digitala arbetet. Detta får
avrunda det kvalitativa materialet, och en illustration av hur tätt hypoteserna förekommer
illustreras av Figur 2.
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Figur 2. Illustration av hur mycket hypoteserna nämns under observationerna.

4.2
Enkät
Mann-Whitney U-tester utfördes på deltagarnas självskattning av teknisk överbelastning, teknisk
osäkerhet, tekniskt otrygghet, uppgiftsöverbelastning och produktivitet. Detta testades mot den
deskriptiva datan, samt frågor som kopplas till hypoteserna såsom modersmål,
engelskakunskaper, utbildningsnivå, hur länge de arbetat inom hemtjänsten, om man bor på
landsbygden eller i tätort, om man har ett teknikansvar på sin arbetsplats samt om man är positivt
eller negativt inställd till införandet av ny teknik. Nedan kommer sju områden beröras som visade
resultat kopplade till hypoteserna.

4.2.1 Skillnader mellan kön
Resultatet var statistiskt signifikant mellan män och kvinnor om de var positivt eller negativt
inställda till införandet av ny teknik, U=209, z=-2.258, p=.024, där män var mer positivt inställda
än kvinnorna (se tabell 2).
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Tabell 2. Resultat för teknisk överbelastning, teknisk osäkerhet, teknisk otrygghet, uppgiftsöverbelastning och
produktivitet, testat mot kön, boendesituation och inställning till teknik.
Signifikanta resultat markeras med *.

Teknisk otrygghet mellan könen visade även på ett signifikant resultat, där män kände en
signifikant större otrygghet än kvinnor, U=213.5, z=-2.110, p=.035. På frågan “jag måste ständigt
uppdatera mina tekniska färdigheter för att undvika att bli utbytt” fanns det en signifikant
skillnad, U=174, z=-2.975, p=.003, där männen upplevde en större stress än kvinnorna.
Gällande uppgiftsöverbelastning fanns det ett signifikant resultat mellan män och kvinnor
gällande frågan “jag måste ofta utföra svåra tekniska uppgifter” där männen upplevde det mer än
kvinnorna, U=209, z=-2.147, p=.032.
Vad gäller produktivitet mellan könen, anser män till en signifikant högre grad än kvinnor att
produktiviteten ökar med teknikens hjälp, U=152, z=-2.926, p=.003. Under denna rubrik var alla
fyra frågor signifikanta, “denna teknik hjälper mig att förbättra min insats”, “denna teknik hjälper
mig att förbättra min produktivitet”, “denna teknik hjälper mig att utföra mer än vad som annars
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hade varit möjligt” samt “denna teknik hjälper mig att utföra mitt arbete bättre”. På samtliga
frågor hade männen ett högre medel än kvinnorna.

4.2.2 Skillnader mellan landsbygd och tätort
Det var 48 deltagare som bodde i tätorten och 26 som bodde på landsbygden. Som kan ses i tabell
2 fanns det inga signifikanta skillnader mellan deltagarna som bor på landsbygden eller i tätort.

4.2.3 Skillnader mellan de som är positivt och negativt inställda till teknik
Det fanns 8 deltagare som skattade sig negativt inställda till införandet av ny teknik, 31 som
skattade sig positiva och resterande deltagare var neutralt inställda. I delarna teknisk
överbelastning, teknisk otrygghet, uppgiftsöverbelastning samt produktivitet fanns det en
signifikant skillnad mellan de som såg sig som positivt och negativt inställda. De som var
negativt inställda upplevde en större överbelastning och otrygghet samt att de inte tycker att
tekniken hjälper dem i deras arbete, vilket de som är positivt inställda upplever. Totalt visade 12
av 22 frågor på en signifikant skillnad.

4.2.4 Skillnader mellan de som har ett större tekniskt ansvar och de som inte har det
Det var 49 deltagare som inte hade ett större tekniskt ansvar på sin arbetsplats och 20 som hade
det, medan resterande tidigare hade haft det.
På frågan “jag måste ofta utföra svåra tekniska uppgifter” fanns det en signifikant skillnad mellan
de som tar ett större tekniskt ansvar och de som inte gör det, U=299, z=-2.650, p=.008, där de
som har ett större ansvar upplever att de utför svåra uppgifter (se tabell 3).
Det fanns en signifikant skillnad gällande teknisk otrygghet, U=328, z=-2.254, p=.024, där de
som har ett större ansvar upplevde en större teknisk otrygghet. Framförallt på påståendet “jag är
hotad av medarbetare med nyare tekniska färdigheter”, U=337, z=-2.580, p=.010.
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Tabell 3. Resultat för teknisk överbelastning, teknisk osäkerhet, teknisk otrygghet, uppgiftsöverbelastning och
produktivitet, testat mot tekniskt ansvar, utbildningsnivå och hur länge man arbetat inom hemtjänsten.
Signifikanta resultat markeras med *.

4.2.5 Skillnader mellan utbildningsnivåer
Deltagare som gått en gymnasieutbildning var 51 stycken, och 10 hade gått en
universitetsutbildning. Det fanns en signifikant skillnad på teknisk överbelastning, U=127, z=2.502, p=.012, där de med en gymnasial utbildning upplevde en större belastning, gällande
påståendena: “jag behöver lång tid på mig att förstå och använda ny teknik, jag hittar inte tiden
för att studera och uppgradera mina tekniska färdigheter samt jag upplever ofta att det är för
komplext för mig att förstå och använda ny teknik”.

4.2.6 Skillnader på hur länge deltagarna arbetat inom hemtjänsten
Det var 25 deltagare som hade arbetat inom hemtjänsten i 1-5 år och 14 deltagare som hade
arbetat i mer än 25 år. De som har arbetat mer än 25 år upplever en signifikant skillnad för
teknisk överbelastning, U=57, z=-3.471, p=.001, gällande påståendena “jag behöver lång tid på
mig för att förstå och använda ny teknik, jag upplever att nyrekryterade medarbetare kan mer om
datateknik än vad jag gör samt jag upplever ofta att det är för komplext för mig att förstå och
använda ny teknik”. Även på påståendet “det är ständiga förändringar i hårdvara inom vår
organisation” fanns det en signifikant skillnad, U=99, z=-2.317, p=.021, där de som arbetat mer
än 25 år upplevde det som ständiga förändringar (se tabell 3).
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4.2.7 Skillnader för språkkunskaper
Det fanns 6 deltagare som kunde svenska grundläggande och 46 som hade svenska som
modersmål. Gällande teknisk överbelastning, U=51, z=-2.489, p=.013, fanns det en signifikant
skillnad där de som kunde svenska grundläggande upplevde en större överbelastning än de som
hade svenska som modersmål (se diagram 4). Det var ett signifikant resultat på påståendena: “jag
kan inte tillräckligt om denna teknik för att hantera mitt arbete på ett tillfredsställande sätt, jag
behöver lång tid på mig för att förstå och använda ny teknik, jag upplever att nyrekryterade
medarbetare kan mer om datateknik än vad jag gör samt jag upplever ofta att det är för komplext
för mig att förstå och använda ny teknik”. Samma gällde för teknisk otrygghet på påståendena
“jag är hotad av medarbetare med nyare tekniska färdigheter” (U=79, z=-2.169, p=.009) och “jag
upplever att man delar med sig mindre av teknisk kunskap mellan medarbetarna av rädsla att bli
utbytt” (U=68, z=-2.165, p=.030).
Det fanns 17 deltagare som graderade sig som att de hade full professionell kapacitet i
engelskakunskaper samt 25 deltagare som hade grundläggande kunskaper. På alla påståenden
gällande teknisk överbelastning fanns det en signifikant skillnad, U=85, z=-3.279, p=.001, där de
med grundläggande engelskakunskaper upplevde en större belastning. Även på alla frågor
gällande produktivitet, U=110, z=-2.625, p=.009, upplevde de med full professionell kapacitet i
engelska att tekniken hjälpte dem att vara mer produktiva i arbetet, vilket inte gällde för de med
grundläggande kunskaper. Det fanns även en signifikant skillnad på påståendet “jag känner ett
ständigt hot mot min tjänst på grund av ny teknik”, U=148, z=-2.033, p=.042, där de med
grundläggande kunskaper upplever ett större hot.
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Tabell 4. Resultat för teknisk överbelastning, teknisk osäkerhet, teknisk otrygghet, uppgiftsöverbelastning och
produktivitet, testat mot språkkunskaper i svenska och engelska.
Signifikanta resultat markeras med *.

4.2.8 Skillnader i medelvärde
I tabell 5 ses medelvärdet för samtliga påståenden inom alla områden. Påståendet som har högst
medelvärde (4) är “det är ofta problem i vårt nätverk, till exempel att programmen laddar
långsamt” där 32 deltagare svarade “stämmer väldigt bra”. Det området med lägst medelvärden
är teknisk otrygghet, som visar på att deltagarna generellt inte är rädda för att dela med sig av
sina tekniska erfarenheter eller känner sig hotade av medarbetare som har mer teknisk kunskap än
de själva har.
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Tabell 5. Medelvärdet på alla frågor för alla deltagare.

4.3
Enkät – fritextsvar
Fritextsvaren som respondenterna lämnade genom enkäten tyder på att det finns en bred variation
bland medarbetares tankar och attityder gällande digitalisering inom verksamhetsområdet
hemtjänst. Likt det kvalitativa materialet tyder svaren på att det finns ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst. Inte alla respondenter valde att svara på frågorna. På första
frågan svarade 37 av 74 respondenter, på den andra 31 av 74 och på den tredje 39 av 74. Frågorna
var följande:
1. Hur har du upplevt kommunikationen från kommunen kring införandet av ny teknik i
verksamheten?
2. Om du har upplevt att kommunikationen har varit bristfällig, hur skulle den kunna
förbättras?
3. Vad tror du är anledningen till att ny teknik införs inom verksamheten?
På den första frågan har informanterna svarat hur de har upplevt kommunikationen från
kommunen kring införandet av ny teknik i verksamheten. Vissa har upplevt kommunikationen
som bra samtidigt som andra har tyckt att den har varit bristande. Vidare går det att koppla en del
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av respondenternas svar till rapportens hypoteser. Till exempel har åtta respondenter upplevt det
som att informationen från kommunen har skiftat under själva införandeprocessen. Detta går att
koppla till hypotesen kommunikation. Följande sju svar får illustrera detta:
”Olika budskap om vad som gäller. När det gäller TES”
”Det har varit rörigt, tex Tes i våra mobiler. Det tar tid att lära sig systemet, eftersom man
ändrar regler under tidens gång.”
”Bristande. Det har varit många olika vändor med olika information angående samma
ʺproblemʺ. Speciellt med tid och insatsregistreringen där man kan få olika bud vecka till
vecka över vad som ska registreras och hur. Det skapar en ohållbar stress på medarbetarna
som förväntas snabbt ställa om beroende på vilken information som gäller just
den här veckan. ”
”Olika direktiv om hur man t ex ska registrera i TES, gör att man upplever att tekniken blir
ett krävande sätt att jobba.”
”Mycket luddig, inga direkta konkreta svar från ledningen hur vi ska använda ex. TES,
olika svar och ändringar konstant vilket gör det till ett irriterande moment i vardagen på
jobbet.”
”Dålig information om ex TES, mycket information som ändras.”
”VÄLDIGT ofärdigt, man får inte starta nytt arbetssätt innan man vet att det fungerar och
ATT MAN KAN GÅ UT MED RÄTT INFO från start! ”
”Dåligt , nya uppgifter hela tiden hur man ska göra med TES o sedan ska man inte göra det
iallafall , de har ångrat sig.”

Dessa respondenter upplever det alltså som att budskapen som har kommunicerats har varierat
under införandeprocessen. Att en respondent upplever sig ha mottagit olika direktiv går
möjligtvis att koppla till hypotesen utbildning, där respondenten upplever sig ha fått
motsägelsefulla instruktioner i hur tekniken ska användas. Det går att spekulera i huruvida detta
riskerar att leda till ett digitalt utanförskap bland medarbetarna genom att en osäkerhet bildas om
vad det är som gäller för stunden. Svaren tyder dessutom på att detta har lett till missnöje hos
vissa respondenter. Detta går till exempel att se i fallet där en respondent skriver att den
varierande informationen blir till ett ”irriterande moment” i vardagen. Att en annan respondent
menar att den varierande informationen riskerar leda till stress går att koppla till teorin som säger
att tillräcklig utbildning och information är viktig för att undvika stress kopplat till teknologiska
arbetsverktyg (Brorhed & Borell 2017:7).
I kontrast med föregående svar har andra respondenter upplevt det som att kommunikationen har
fungerat bra från kommunens håll. Svaren från dessa sex respondenter varierar. Vissa anser att
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det har fungerat tillfredsställande samtidigt som andra tycker det ibland har fungerat bra och
ibland mindre bra:
”Ok”.
”Ibland bra, ibland sämre”
”Jag har upplevt att jag har fått tillräcklig kommunikation från kommunen kring införandet
av ny teknik i verksamheten”
”väldig bra!”
”Både bra och dåligt. Det var ett par år vi fick höra att det snart är dags att starta igång.”
”Mycket bra.”

Svaren som dessa respondenter gav skiljer sig alltså från de som hade upplevt sig få dålig
information. Att två respondenter tycker kommunikationen från kommunens håll har fungerat
”mycket bra” respektive ”väldigt bra!” tyder på en stor skillnad i attityd gentemot de som svarade
att de hade upplevt kommunikationen som ”mycket luddig”.
På samma fråga har vissa informanter lämnat svar som tyder på att de har upplevt sig få för lite
utbildning i verktygen. Följande åtta svar får illustrera detta:
”Lite dålig info, har fått lära sig själv en del”
”Den har varit allt annat än bra! Inledningsvis har vi fått mycket dålig genomgång och
introduktion av hur TIR/TES ska användas vilket inneburit stor frustration och ilska. […]”
”ingen större info och ingen utbildning. ”
”I bland får man ingen information om nya saker när det byttes till Windows 10 förutsättes
det att man kan allt. Det förutsätts att man kan och förstår hur man ska göra i nya saker.”
”Otillräcklig genomgång av hur insatsregistreringen ska utföras korrekt.”
”för lite utbildning för att hantera detta bättre”
”dåligt med utbildningar i nya program ”

Dessa svar tyder på att dessa respondenter upplever sig inte ha fått en tillfredsställande grad av
utbildning i systemen. Det går att tolka som att detta riskerar att leda till ett ofrivilligt digitalt
utanförskap hos medarbetarna. En respondent svarar att hen inte har fått någon utbildning alls,
samtidigt som andra svarar att de har fått för lite för att det ska upplevas vara tillfredsställande.
Svaren varierar gällande vart dessa kunskapsluckor upplevs befinna sig. Det som nämns är
applikationerna på mobilerna och operativsystemet på datorerna. En respondent menar dessutom
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att denne till viss del har fått lära sig använda tekniken på egen hand, vilket kanske tyder på en
brist i utbildningen i verktygen.
På den andra frågan svarade respondenterna om kommunikationen har upplevts vara bristfällig
samt hur de tror att den kan förbättras. Också i denna fråga uttrycker svaren varierande attityder.
Vissa respondenter menar att mer utbildning hade hjälpt:
”göra möten kring detta så alla får pröva samtidigt som man kan bli rättad om man gör fel”
”Utbildning!”
”Mer omfattande utbildning och lite snabbare system.”
”mera utbildningar på arbetstid”
”utbildningar och information.”
”Erbjud lite kurser.”
”mer utbildning”
”Inför bytet av journalföring som genomfördes för ca 5 år sedan höll kommunen i
ordentliga utbildningar för varje anställd. Det var något som uppskattades mycket bland
medarbetarna. När man nu införde Tid-och insatsregistrering gavs det ingen utbildning till
medarbetarna utan endast en kortare information till chefer och samordnare som sedan fick
i uppgift att vidareutbilda personalen. Än idag upplever jag att den informationen inte är
tillräcklig och många medarbetare
känner en stress över att de inte fullt förstår hur man ska använda programmet och främst
av allt förstår man inte varför utan upplever det som en kontroll av hur mycket man har
hunnit utföra på sitt arbetspass.”

Alltså menar dessa respondenter att kommunikationen skulle kunna förbättras genom att de
erbjuds mer utbildning i de tekniska arbetsverktygen. Det går att spekulera i huruvida mer
utbildning hade lett till en minskad känsla av digitalt utanförskap. Att en respondent efterfrågar
”lite snabbare system” går att tolka som att det upplevs vara ett problem med tekniken, vilket går
att koppla till hypotesen tekniska hinder. Det sista utdraget får illustrera ett exempel på en
införandeprocess som en respondent upplevde fungerade bra. Respondenten upplever det som att
medarbetarna vid det tillfället fick “ordentliga” utbildningar i tekniken, och att detta var något
som var uppskattades. Vidare upplever samma respondent att vissa medarbetare inte har en
korrekt förståelse av vad syftet är med införandet av ny teknik, och att hon har upplevt det som
att vissa medarbetare misstänker att syftet har varit att öka övervakningen av deras arbeten. Detta
går att koppla till kommunikation, där syftet med tekniken kanske uppfattas på olika sätt.
På samma fråga svarar vissa respondenter att de har upplevt sig ha fått växlande, motstridig eller
bristfällig information från kommunens håll, och att kommunikationen kan förbättras genom att
de ges korrekt information från början:
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”Att man gör färdigt systemet innan det kommer ut till oss i verksamheten, så att man inte
behöver lära sig och sedan hålla på att ändra hela tiden för att det inte blir bra i
verksamheten.”
”Att systemet är klart när det kommer, och att man inte förändrar hur man ska registrera
insatser osv. (Ger en osäkerhet om vad som verkligen gäller)”
”Konkreta svar, inför inte system utan att veta HUR de ska användas av oss så vi slipper
höra 10 olika svar förnst vi kommer fram till hur saker och ting ska registreras”
”Att inte gå ut med information förrän det är helt säkert att informationen stämmer/gäller”
”att alla får samma information och att alla får den samtidigt.”
”Jag vill ha fullständig information från dag ett, set ska inte sila in pö om pö över flera
månaders tid. Risken är att många lär sig fel från början och dessa dålig vanor är svåra att
bryta, även om man får korrekt och fullständig information i ett senare skede. Det som har
hänt på vår arbetsplats är att vissa har gett upp helt, och andra har hittat på egna sätt att
använda tekniken som ger dem som sedan får till sig sammanställningar etc. onödigt extra
arbete genom att behöva korrigera i efterhand.”
”Inte påbörja en ny teknik innan man vet hur det ska utföras.”
”Bättre information.”

Dessa respondenter har antingen upplevt sig få motstridande information gällande tekniken, eller
att informationen som från början nått dem har varit bristfällig. Detta går igen att koppla till
hypotesen kommunikation. Däremot svarar en informant att denne inte har upplevt några brister
i kommunikationen:
”Jag har inte upplevt nåt.”

En annan respondent funderar på huruvida det finns en skillnad om hur olika medarbetare tar till
sig teknologin:
”En del behöver mer tid för att sätta sig in i den nya tekniken.”

Detta svar går att koppla till hypotesen skillnad noviser/experter, där det går att spekulera i
huruvida olika medarbetare är olika bra på att ta till sig tekniken baserat på deras tidigare expertis
gällande digitala verktyg. Andra respondenter efterfrågar en tätare kontakt med kommunen
gällande implementeringen och uppföljningen av digitaliseringsprocessen, vilket igen går att
koppla till kommunikation:
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”Man skulle kunnat ha informerat tydligare om vad det hela skulle ha handlat om och
kanske borde det gjorts någon form utan förfrågan/undersökning eller liknande hos
Personal som ska arbeta med produkten.”
”Att kommunala företrädare kommer ut till arbetsplatsen och att det då är avsatt tid till
möte för personalgruppen.”

Dessa svar går att koppla till de råd som ges i Region Östergötlands handbok i förändringsledning
där kommunikation benämns vara en viktig faktor för lyckade förändringsprocesser, och där det
står att en lyckad dialog kan motverka oro och motstånd bland de som berörs av förändringen
(Region Östergötland 2019:7, 14).
På den tredje och sista frågan svarade respondenterna på varför de tror att ny teknik införs inom
deras verksamhet. Deras svar tyder på en stor variation av tolkningar. Följande svar visar att en
del har förstått syftet som att det ska underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Andra tänker att
syftet har varit att öka tryggheten och säkerheten för brukarna. Det går även att läsa att vissa
anser att syftet har varit att effektivisera arbetet:
”Det ska vara lättare och enklare för personal och även för vårdtagare ska få sin hjälp i tid
samt känna sig trygga.”
”För att det ska bli så bra som möjligt både för oss och vårdtagarna.”
”Det går inte att komma ifrån att tekniken är en viktig del i vårt samhälle och har
potentialen att underlätta vårt arbete om alla medarbetare ges goda förutsättningar. När det
gäller tid-och
insatsregistreringen är målsättningen god om man bara får det att fungera i praktiken. Det
minskar användningen av nycklar vilket minskar risken för att nycklar försvinner. Det ökar
även säkerheten i att snabbt kunna rycka ut på ett larm då du inte först måste in och hämta
en nyckel för att komma in i kundens hem. Att kunden dessutom får betala för den faktiska
tid som hemtjänsten har varit där är också en viktig vinst i projektet. […] Så det finns
många bra anledningar och många vinster med att införa ny teknik i verksamheten men då
behöver alla ges samma förutsättningar.”
”Förbättringar för kund och medarbetare. Ekonomi”
”Ny tekniken ofta hjälper mycket att utföra insatser på bra sätt.”
”jag tror allt funkar bra”
”för att vi ska få en bättre och lättare arbets-dag. Telefonerna underlättar massor! men det
skulle kunna bli ännu bättre. tex skriva och läsa i treserva.”

37 (59)

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

”För att förenkla och effektivisera vårt arbete. Dels styrt av ekonomi, och dels för att öka
kvaliteten på utfört arbete”
”Bättre sekretess, mer effektivt arbete. Skydd för vårdtagare,”
”Mer koll på tid och insatser- inte bara dåligt”

Dessa svar visar vilka fördelar respondenterna ser i det nya systemet. Till exempel benämns
nyckelfriheten vara något positivt. Vidare menar vissa respondenter att den nya tekniken ökar
säkerheten för brukarna som kan få hjälp snabbare, bland annat i de fall där personal åker ut på
larm. Andra menar att tekniken hjälper dem att utföra insatserna korrekt. Ytterligare respondenter
menar att den nya tekniken ger dem en ökad koll på vilka arbetsuppgifter de har under
arbetspasset och hur arbetsuppgifterna relaterar till deras scheman.
Vissa respondenter har tolkat det som att effektivisering är en orsak till införandet av ny teknik.
Det går även att läsa att vissa tänker att syftet är att brukaren ska få rätt tid och faktura:
”Ekonomi”
”tid och kostnadseffektivitet.”
”Kommunen tänker att det är ett sätt att spara pengar. Ha koll på vad personalen gör?”
”Spara pengar”
”Att vårdtagaren ska betala vad den får. Att personalen ska vara mer effektiv.”
”Effektivisera arbetstiden mm”
”För att spara/tjäna mer pengar.”
”spara pengar”
”För att effektivisera arbetet.”
”spara pengar och dra ner på personal”
”Man tror att det ska bli bättre och billigare. men om man ska se till Tes måste jag
ifrågasätta om det är billigare det tar enorm tid att sköta detta. Det ska rättas och godkännas
ge oss den tiden till vård istället så kanske vi inte behöver stressa så mycket. ibland mår vi
inte bra på grund av det.”
”Till största delen, i just det här med TES, så handlar det helt och fullt om ekonomi. För
våran del, på våran arbetsplats har TES saboterat mer än det gynnat oss som arbetar med
det.”
”att brukarna får rätt tid samt att man har rätt antal medarbetare”
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”För kunna se mer behov av olika saker som behövs och inte behövs inom arbetet.”
”Spara pengar.”

Alltså ser vissa respondenter det som att syftet med införandet av ny teknik har varit att
effektivisera arbetet. Andra tolkar det som att syftet har varit att brukaren ska få en rättvis faktura
för det utförda arbetet. Kritiska röster hörs också där upplevda negativa effekter av införandet
beskrivs. Liknande tankar, där respondenter tänker att syftet har varit att faktureringen ska bli
rätt, finns i följande svar:
”Tanken är god. Att kunden ska få den tid de betalar för.”
”TES- bra för vårdtagarna att de bara betalar den tid vi är där. Kommunen slipper så
mycket olika rapporter om räkningarna, maten ex som vi vårdpersonalen ska reg hur många
korgar vi går ut med till varje istället för att de får ett papper på alla. VÄLDIGT
STRESSANDE. MAN KÄNNER SIG ÖVERVAKAD HELA TIDEN.”
”För att kunden ska betala för den tid vi är där [...]”

Dessa respondenter tolkar det alltså som att ny teknik införs för att brukaren ska få en rättvis
faktura för den hjälp de har fått från utföraren. Det går även att se att en respondent ser fördelar
för brukaren, men potentiella nackdelar för medarbetaren. Vissa respondenter tolkar införandet av
ny teknik i verksamheten som en del av en större moderniseringsprocess i samhället:
”Följa utveckling i samhället - it är en mycket stor del av vårt liv idag.”
”Utveckling, förbättring, kostnadseffektivt, säkerhet för vårdtagare, underlättar
vårdpersonals arbete.”
”Tidens anda. Det är ingen som tänker färdigt vad ett system egentligen innebär. Man tror
idag att allt går att mäta räkna men det är inte så. Man tror att det går att tjäna pengar, men
tar inte hänsyn till mjuka värden, och människors psykiska hälsa och välbefinnande.
Jagande efter tid och pengar. Men någon kan kolla vad dessa system egentligen har kostat!
Det vågar man nog inte.”

I det första svaret går det alltså att utläsa att digitaliseringen tolkas vara del av en större
digitaliseringsprocess i samhället. I det andra svaret kopplas utveckling till ökad kvalitet,
effektivitet, ökad säkerhet, och som stöd till omsorgsarbetet. Den sista informanten kopplar
införandet av ny teknologi till “tidens anda”, samtidigt som missnöje uttrycks. På samma fråga
har andra respondenter svarat att de misstänker att syftet med införandet av ny teknik har varit att
öka kontrollen över deras arbeten:
”För att kontrollera att vi gör vårt jobb”
”kontroll”
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”TES upplever jag som ett övervakningssystem över personal.”
“kontroll”

Dessa svar måste ses som de mest kritiska gentemot införandet av ny teknik på arbetsplatserna.
Syftet med införandet av ny teknik uppfattas vara att mer effektivt kontrollera respondenterna
under deras arbetsdag. Alltså tyder svaren på den sista frågan att det finns en bred variation av
tolkningar av vad syftet med införandeprocessen har varit. Det finns också en variation av
attityder gentemot detta. Vissa är positiva till det och tänker att syftet har varit att underlätta
arbetet, öka säkerheten för brukare och se till att de får en rättvis faktura. Andra ser det som att
införandet av ny teknik är en del av en större process av modernisering i samhället. Vissa
respondenter tror däremot att syftet har varit att öka kontrollen över deras arbete. Detta får
avsluta presentationen av fritextsvaren, och en illustration av hur tätt hypoteserna förekommer
illustreras av Figur 3.

Figur 3. Illustration av hur ofta hypoteserna förekommer i fritextsvaren.
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Diskussion

I det här kapitlet kommer resultatet från observationerna, enkäten och fritextsvaren diskuteras
utifrån ursprungliga hypoteserna och vald teoribildning. Vidare inkluderas en kortare koppling
mellan observationerna och fritextsvaren.

5.1
Observationer
Resultatet från observationerna tyder på att den ursprungliga frågeställningen “finns det ett
digitalt utanförskap inom verksamhetsområdet hemtjänst?” har varit berättigad. Utsagor från
informanter tillsammans med observationer på enheterna tyder på att det existerar ett digitalt
utanförskap inom verksamhetsområdet hemtjänst i Linköpings kommun. Insamlad data visade att
nio av tolv hypoteser kunde identifieras som möjligt bidragande orsaker till ett digitalt
utanförskap bland medarbetarna. Dessa har varit: tekniska hinder, informationsflöden kring
beskrivna processer, användarvänlighet, generation, anställningsform, språk, geografisk
bostadsplacering, utbildning och kommunikation. Det är möjligt att ytterligare besök hade kunnat
visa på exempel från alla tolv hypoteser. Eftersom metoden har varit kvalitativ, och endast två
enheter har besökts, går inte resultatet att generaliseras till hela populationen. Till exempel går
det att tänka sig att besök på ytterligare enheter hade gett en annan bild. Dock får materialet syfta
till att visa exempel på hur hypoteserna kan ta sig i uttryck på arbetsplatserna.
Det som följer är en koppling mellan det insamlade kvalitativa materialet och valet av teori.
Hypoteserna tekniska hinder, informationsflöden kring beskrivna processer och
användarvänlighet går att analyseras utifrån ursprungligt vald teori. Till exempel nämner
Brorhed & Borell att tillräcklig information tillsammans med utbildning är viktigt för att undvika
stresskänslor hos personalen vid införandet av ny teknik (Brorhed & Borell 2017:7). Liknande
tankar har uttryckts i Alpadie & Karlsson (2002:39). Detta går att appliceras på utsagan från
informanten som menade att hon tyckte att det nya systemet var stressigt i början men att när hon
väl hade lärt sig det minskade dessa känslor. Utifrån detta går det att spekulera i huruvida en
tillräcklig utbildning hade kunnat bespara informanten från de stresskänslor hon kände när hon
först började använda teknologin i sitt arbete.
Utifrån samma teori går det att spekulera i huruvida tillräcklig information kan förhindra
stresskänslor som riskerar att uppstå när medarbetaren inte vet vad tekniska hinder beror på. Om
det mobila systemet upplevs “stå och snurra”, vilket uttrycktes av två informanter vid två skilda
tillfällen, går det att tolka det som en viss stresskänsla skulle kunna besparas om medarbetarna
visste vad felet berodde på. Som Brorhed & Borell också nämner kan känslan av att inte vara vid
kontroll under teknikstrul leda till stress och känslor av hjälplöshet (Brorhed & Borell 2017:8).
Det går att spekulera i huruvida en kunskap om vad problemet beror på kan minska denna känsla
av kontrollöshet.
Informanternas utsagor tyder dessutom på att digitalt utanförskap inom en del av verksamheten
kan påverka andra delar. Detta kunde ses hos utsagan från samordnaren som beklagade sig över
det “dubbeljobb” hon behöver göra för att korrigera fel som skett under arbetspassets
insatsregistreringar. Det går att spekulera i huruvida mer information och utbildning i
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arbetsverktygen för de som är i behov kan minska arbetsbördan för samordnare vars arbete
påverkas av felregistreringar.
Vidare går utbildning och kommunikation att analyseras utifrån teori om förändringsledning.
Till exempel nämns vikten av att förklara behovet av förändringen och dess syfte. Om detta inte
görs riskerar det att skapas missnöjeskänslor hos de som berörs (Region Östergötland 2019:17-9).
Denna teori går att appliceras på flera av informanternas utsagor. Till exempel menade en
informant att informationen som hade nått henne hade varit motsägelsefull och skiftande. Utifrån
Region Östergötlands handbok går det att spekulera om upplevelser av otydlig information
riskerar till att förändringen upplevs vara mindre begriplig och meningsfull. Detta riskerar att
resultera i negativa känslor hos de som berörs av förändringen (Region Östergötland 2019:17-9).
Det går även att koppla till informanten som misstänkte att hennes medarbetare hade uppfattat det
som att syftet med den nya tekniken har varit att öka övervakningen av deras arbete. Om dessa
tolkningar existerar går det utifrån nyss nämnda teori tolka det som att det skapar känslor av
missnöje. Detta går även att koppla till utsagor från andra informanter där de uttryckte tankar och
idéer om hur kommunen bäst informerar syftet med införandet av ny teknik. Detta tyder på att
informanterna själva besitter en liknande analys som går att finna i teoribildningen.

5.2
Enkäten
En av hypoteserna var genus och skillnader mellan kön. Resultatet från enkäten visar på att det
finns vissa skillnader mellan män och kvinnor som arbetar inom hemtjänsten i Linköpings
kommun. Till exempel var män signifikant mer positivt inställda till införandet av ny teknik. Då
det var 11 män och 62 kvinnor som svarade på enkäten är det anmärkningsvärt att 85% av
deltagarna är mer negativt inställda till teknik. Vidare upplevde män en signifikant större teknisk
otrygghet än kvinnor, framförallt gällande att de känner att de måste ständigt uppdatera sina
tekniska färdigheter för att undvika att bli utbytta inom verksamheten. Att män upplever till en
högre grad att deras tekniska kunskaper innebär en risk mot deras egen tjänst skulle behöva
undersökas vidare för att förklaring ska finnas.
Män upplevde även att de oftare behövde utföra svåra tekniska uppgifter än kvinnor. Det går att
spekulera i huruvida männen som jobbar på verksamheterna upplever att de förväntas ta ett större
ansvar över tekniken. Slutligen upplevde männen att tekniken gör dem mer produktiva i sitt
arbete, medan kvinnorna inte upplevde en ökad produktivitet.
Resultatet visade inga skillnader mellan deltagarna som bodde i tätort eller på landsbygden, som
kopplas till hypotesen geografisk bostadsplacering. Internetstiftelsens (2018:4) studie menade
att det fanns ett större digitalt utanförskap hos svenskar, och framförallt lågbetalda kvinnor, som
levde på landsbygden. Detta stämmer alltså inte utifrån vårt resultat för hemtjänstpersonalen i
Linköpings kommun.
I analysen jämfördes de deltagare som skattade sig som positivt eller negativt inställda till
införandet av ny teknik. Resultatet visade att i 12 av 22 frågor fanns det en signifikant skillnad
mellan dessa grupper, där de som skattade sig som negativt inställda upplevde en större
teknikstress. Det var framförallt i delarna teknisk överbelastning, teknisk otrygghet,
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uppgiftsöverbelastning samt produktivitet som de största skillnaderna fanns. Påståendet “jag
känner ett ständigt hot mot min tjänst på grund av ny teknik” hade ett värde av .000, vilket var en
av de påståendena med störst skillnad mellan grupperna. Detta tyder på att inställning till teknik
kan leda till en otrygghetskänsla gällande om man får behålla sin tjänst eller inte. Även
produktiviteten påverkas till en hög grad, där samtliga påståenden hade en stor signifikant
skillnad. En medarbetares inställning till teknik kan påverkas av tidigare erfarenheter. Som
Alpadie & Karlsson (2002) föreslog i sin studie påverkas medarbetarnas attityder till teknik desto
bättre de hanterar nya system, vilket ökar ju bättre datorvana man har inledningsvis. Ju större
datorvana enskilda individer har kan påverkas av generation, utbildning och geografisk
bostadsplacering (Internetstiftelsens, 2018:4). För att öka en medarbetares positiva attityd
gentemot införande av teknik, som kopplas till hypotesen ledarskap och kommunikation, kan
Region Östergötlands (2019) rekommendationer för förändringsledning ses som en ledstjärna.
Bedrivs en god förändringsledning där syftet med införandet av ny teknik är tydligt går det att
tolka som att det kan leda till mer positiva attityder gentemot förändringen.
I resultatet fanns även skillnader mellan de som hade ett större tekniskt ansvar på sin enhet
jämfört med de som inte hade det. På påståendet “jag måste ofta utföra svåra tekniska uppgifter”
upplevde de med ett större ansvar att de utförde det. Detta är kanske inte förvånande utan
reflekterar möjligtvis deras egen skattning av vad tjänsten innebär. Vidare fanns det en skillnad
för teknisk otrygghet och framförallt att de med ett större ansvar ansåg att de var mer hotade av
medarbetare med nyare tekniska färdigheter. Detta går möjligtvis att koppla till hypotesen
ledarskap och kommunikation där stress kan undvikas om det framgår att tjänsten inte hotas av
ny teknik.
Kopplat till hypotesen utbildning fanns det skillnader mellan medarbetare som gått en gymnasieeller en universitetsutbildning. De med endast en gymnasieutbildning upplevde att de behövde
längre tid på sig att förstå och använda ny teknik, att det är för komplext samt att de har svårt för
att hitta tiden för att studera eller uppgradera sina färdigheter. Detta upplever inte de med en
universitetsutbildning och det kan bero på att man använder sig av mycket teknik på en
universitetsutbildning samt att färdigheter i teknik lärs ut. Men det är något som behöver
undersökas vidare.
De som har arbetat mer än 25 år inom hemtjänsten upplever en större teknisk överbelastning än
de som har arbetat 1-5 år. Detta kan kopplas till hypotesen generation, men framförallt skillnad
mellan noviser och experter. Ursprungliga hypotesen föreslog att noviser skulle ha det svårare
att ta till sig ny teknik då de har mycket annat att lära sig på samma gång när de börjar en ny
tjänst. Men svaren från enkäten visar på det motsatta resultatet. Det är de som arbetat i mer än 25
som har svårt att förstå och använda teknik, att det är för komplext samt att de upplever att
nyrekryterade medarbetare kan mer än dem själva. Vilket då stämmer in på dem som arbetat 1-5
och som inte upplever någon skillnad gällande nyrekryterade medarbetare. De som har arbetat
mer än 25 år upplever även att det är ständiga uppdateringar av hårdvara inom organisationen.
Dessa skillnader kan därför inte bero på att experter inom tjänsten har det lättare, utan det skulle
möjligtvis kunna bero på generation, där de som är äldre har hunnit arbeta längre inom
verksamheten (även om även äldre kan ha arbetat 1-5 år inom hemtjänsten).
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Resultatet visade även på skillnader gällande språkkunskaper, som även var en av hypoteserna.
De som hade grundläggande svenskakunskaper upplevde en större teknisk överbelastning än de
som hade svenska som modersmål. Det gällde främst att de inte kunde tillräckligt om tekniken
för att hantera sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, att de behövde lång tid på sig att förstå och
använda ny teknik, att det är för komplext samt att de upplevde att nyrekryterade medarbetare
kan mer om tekniken än de kan. Detta kan bero på att alla tekniska verktyg inom kommunen är
på svenska, och de med grundläggande kunskaper i svenska kanske inte känner sig inkluderade i
tekniken.
Det fanns även en skillnad gällande teknisk otrygghet där de som kunde svenska grundläggande
upplevde att de var hotade av medarbetare med nyare tekniska färdigheter samt att de upplevde
att man inte delar med sig av sina tekniska kunskaper till sina medarbetare av rädsla att bli utbytt.
Om detta beror på anställningsvillkor och att deltagare genom sina språkkunskaper upplever en
generell risk att bli utbytt eller om deltagarna har erfarenhet av att bli särbehandlade när de ställer
frågor om teknik är svårt att veta. Därför kräver detta vidare undersökning.
På samtliga frågor gällande teknisk överbelastning och produktivitet fanns det en skillnad mellan
de med grundläggande kunskaper i engelska och de med full professionell kunskap, där de med
grundläggande kunskaper upplevde en större överbelastning och att tekniken inte hjälpte dem att
bli mer produktiva i sitt arbete. Det fanns också en skillnad där de med grundläggande kunskaper
upplevde ett ständigt hot mot sin tjänst på grund av ny teknik. Det här kan bero på att mycket
teknik idag är på engelska och kan medarbetare engelska bra har de ett försprång till att lära sig
ny teknik, både privat och inom sitt yrke. Även om alla tekniska hjälpmedel inom kommunen är
på svenska kan det kanske uppstå situationer där engelskakunskaper krävs, till exempel om
medarbetare behöver felsöka ett problem med tekniken. Slutligen visade resultatet över hela
urvalet av deltagare på ett högt medelvärde för att det ofta upplevs vara problem i nätverket,
vilket kan kopplas till hypotesen tekniska hinder, vilket också reflekteras i enskilda utlåtande
från det kvalitativa materialet och fritextsvaren.

5.3
Fritextsvaren
Fritextsvaren tyder på att det finns en bred variation av attityder och upplevelser av
digitaliseringsprocessen inom verksamhetsområdet hemtjänst i Linköpings kommun. Både
attityder gentemot tekniken och tolkningen av varför tekniken har införts har varierat. Detta
kanske inte bör ses som förvånansvärt när undersökningen har omfattat ett såpass stort
verksamhetsområde som hela verksamhetsområdet hemtjänst i Linköpings kommun, vilket
innefattar en mängd olika utförare och enheter. Dock går det att se det som att respondenternas
svar, likt i det kvalitativa materialet, antyder att det existerar ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst. Tankar om var detta digitala utanförskap existerar varierar. Till
exempel har vissa respondenter svarat att de har upplevt ett digitalt utanförskap vid
insatsregistreringen, andra har svarat att det gäller vid införandet av nya program, och ytterligare
har svarat att digitalt utanförskap har uppstått vid införandet av nya operativsystem på deras
arbetsdatorer. Gällande vad respondenterna anser kan förbättras har det efterfrågats bättre
kommunikation och utbildning från kommunens håll.
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Fritextsvaren tyder också på att det finns skilda uppfattningar om vad syftet har varit gällande
införandet av ny teknik. Tolkningarna har varierat från att respondenterna tänker att syftet har
varit att underlätta arbetet, öka tryggheten och säkerheten för brukarna, effektivisera det utförda
arbetet, se till att brukarna får en rättvis faktura, att digitaliseringen ingår i en mer övergripande
modernisering av samhället, eller att syftet har varit att öka övervakningen av deras arbete. Att
förståelserna varierar i detta område går att tolka som att respondenterna upplever sig ha fått
tillgång till olik information, eller att de har mottagit informationen på varierande sätt. Detta går
att koppla till hypotesen kommunikation och Region Östergötlands handbok i
förändringsledning, där det föreslås att “Den största orsaken till motstånd grundar sig i att man
inte förstår behovet av eller ser nyttan med förändringen” (Region Östergötland 2019:17). Om
medarbetarna misstänker att syftet med införandet av ny teknik har varit att öka övervakningen
av deras arbete går det utifrån denna teori spekulera i att det leder till upplevda känslor av
missnöje. Vidare, att respondenterna upplever sig ha fått för lite utbildning går att koppla till
samma teori, där det står att vid förändringsledning förespråkas en “... kombination av olika
insatser, exempelvis tillfällen för dialog med möjlighet att ställa frågor, utbildning med praktisk
träning och återkoppling, att fortlöpande erbjuda stöd och vägledning av god kvalitet, att avsätta
tid och resurser och att involvera medarbetarna eller patienter/invånare i ett tidigt skede i
processen” (ibid:14). Detta reflekterar också de svar som respondenterna gav, där det
efterfrågades en tätare kommunikation med kommunen. Utifrån denna teori går det att spekulera
i huruvida mer utbildning och en tätare kommunikation med kommunen kan minska känslor av
motvilja och missnöje hos de som berörs av förändringen.

5.4
Jämförelse observationerna med fritextsvaren
Det går att se ett samband mellan det material som samlades in under de kvalitativa
observationerna och de fritextsvar respondenterna lämnade genom enkäten. Till exempel
berättade en av informanterna vid besöket på enheten på landsbygden att hon hade upplevt sig få
motsägande och varierande information från kommunens håll under införandefasen. Detta går att
koppla till de flertal respondenter i fritextsvaren som påstod sig ha upplevt samma sak. Detta går
att koppla till hypotesen kommunikation.
Vidare visar det kvalitativa materialet och fritextsvaren på liknande åsikter gällande utbildning. I
det kvalitativa materialet går det till exempel att läsa att en informant tycker att det digitala
systemet var svårt att använda i början, vilket i diskussionen tolkades kunna bero på en bristande
utbildning i tekniken. En annan informant menade att medarbetare på enheten hade fått
utbildning i systemet först ”flera månader” efter att det hade införts. Liknande tankar och åsikter
visade sig i fritextsvaren, där åtta respondenter menade att mer utbildning hade hjälpt dem i deras
arbete.
Slutligen går det att finna ytterligare samband mellan materialen gällande hypotesen
kommunikation. I det kvalitativa materialet går det till exempel att läsa att en informant
upplevde det som att flera av hennes arbetskamrater misstänkte att syftet med införandet av
systemet hade varit att öka övervakningen av deras arbete. En annan undersköterska berättade att
hon tyckte att det inte hade varit klart vad syftet med införandet av systemet hade varit. Detta går
att koppla till fritextsvaren, där fyra respondenter svarade att de tolkade det som att syftet med det
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nya systemet hade varit att öka övervakningen eller kontrollen av deras arbete. Detta går att
kontrastera med andra respondenter som i fritextsvaren uttryckte tolkningen att syftet var att
underlätta deras arbeten och öka tryggheten och säkerheten för brukarna. Att svaren varierar
tyder på att medarbetarna inte har mottagit samma information gällande syftet med tekniken, eller
att de har gjort det men uppfattat det annorlunda.

5.5
Framtida forskning
Eftersom resultaten tyder på att det existerar ett digitalt utanförskap inom verksamhetsområdet
hemtjänst skulle framtida forskning kunna vara mer specifik i sin avgränsning. Till exempel
skulle det vara möjligt att identifiera var i den dagliga användningen av tekniken som dessa
kunskapsluckor finns. Detta skulle kunna göras genom bland annat användartester och/eller
intervjuer. När dessa kunskapsluckor har identifierats skulle en utbildningsplan kunna utformas
utifrån insamlat material.
Eftersom studien också antyder att det råder skilda uppfattningar om hur kommunikationen har
fungerat under införandeprocessen skulle framtida forskning kunna beröra detta. Forskningen
skulle kunna genomföra intervjuer med berörda chefer och medarbetare för att se hur de har
upplevt tillgången till information under förändringsprocessen. Har till exempel chefer upplevt att
de har fått tillräckligt underlag för att kommunicera förändringen på ett tillfredsställande sätt?
Detta skulle möjligtvis kunna kompletteras med en kvantitativ studie där det mäts vad
medarbetarna har upplevt vara syftet med digitalisering. Om det visar sig att uppfattningen skiljer
sig kan studien möjligtvis fungera som underlag för djupare förståelse av fenomenet i fråga. En
bättre förståelse kan bidra till en lyckad kommunikation i enlighet med det som rekommenderas
av bland annat i Region Östergötlands handbok i förändringsledning (Region Östergötland
2019).
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Appendix - Enkät

Enkäten är helt frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när som helst.
Genom att trycka "Ja" nedan godkänner du din medverkan. Din data
kommer raderas senast första juni och resultatet kommer ingå i en offentlig
rapport.
Ja

Födelseår

______

Könstillhörighet

Kvinna
Man
Ingendera
Vill inte svara
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Jag bor...

i tätort
på landsbygden

Mina färdigheter i det svenska språket
Grundläggande
kunskaper

Begränsad
förmåga

Professionell
förmåga

Full kunskap

Modersmål- eller
tvåspråkig nivå

Full kunskap

Modersmål- eller
tvåspråkig nivå

Mina färdigheter i det engelska språket

Grundläggande
kunskaper

Begränsad
förmåga

Professionell
förmåga

Utbildning

Grundskolenivå
Gymnasienivå
Yrkeshögskolenivå
Universitet- eller högskolenivå
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Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten?

Mindre än ett år
1-5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
21-25 år
Mer än 25 år

Vilken tjänst har du?

Vårdbiträde
Undersköterska
Samordnare
Legitimerad personal
Chef

Vad är din anställningsform?
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Vikarieanställd
Timanställd
Tillsvidareanställd/fast anställd

Har du ett större ansvar för de digitala hjälpmedlen på din enhet? Till
exempel för Treserva eller verksamhetsombud, teknikombud, IKT-ansvarig,
larmansvarig.
Ja
Nej
Jag har tidigare haft det

Hur ser du på införandet av ny teknik?

Negativt inställd
Neutralt inställd
Positivt inställd

52 (59)

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

I kommande frågor refererar termen “teknik” till dagligt användande av
datorbaserade applikationer som du använder i ditt arbete, såsom
mejl, Treserva, tids- och insatsregistrering, LAPS, mobila enheter.

Teknisk överbelastning

Jag kan inte tillräckligt om denna teknik för att hantera mitt arbete på ett
tillfredsställande sätt.
1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag behöver lång tid på mig för att förstå och använda ny teknik.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag hittar inte tiden för att studera och uppgradera mina tekniska
färdigheter.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag upplever att nyrekryterade medarbetare kan mer om datateknik än vad
jag gör.
1

2
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Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag upplever ofta att det är för komplext för mig att förstå och använda ny
teknik.
1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Teknisk osäkerhet

Det finns alltid nya utvecklingar i tekniken vi använder inom vår
organisation.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Det är ständiga förändringar i mjukvara inom vår organisation, såsom nya
dator- eller mobilprogram.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Det är ständiga förändringar i hårdvara inom vår organisation, såsom byte
av dator eller mobil.
1

2
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verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Det är ofta problem i vårt nätverk, till exempel att programmen laddar
långsamt.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Teknisk otrygghet

Jag känner ett ständigt hot mot min tjänst på grund av ny teknik.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag måste ständigt uppdatera mina tekniska färdigheter för att undvika att
bli utbytt.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag är hotad av medarbetare med nyare tekniska färdigheter.

1

2
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3

4

5

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag delar inte med mig av min tekniska kunskap till mina medarbetare av
rädsla att bli utbytt.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag upplever att man delar med sig mindre av teknisk kunskap mellan
medarbetarna av rädsla att bli utbytt.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Uppgiftsöverbelastning

Jag behöver ofta utföra mer tekniskt arbete än vad jag kan hantera.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag måste ofta utföra svåra tekniska uppgifter.

1

2
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3

4

5

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Sebastian Sandén
Sofia Thunberg

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag arbetar ofta över min schemalagda arbetstid på grund av tekniken.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Jag verkar aldrig ha tillräckligt med tid för att utföra mitt riktiga arbete på
grund av tekniken.

1

2

Stämmer inte alls

3

4

5
Stämmer väldigt bra
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Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Appendix - Enkät

Produktivitet

Denna teknik hjälper mig att förbättra min insats.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Denna teknik hjälper mig att förbättra min produktivitet.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Denna teknik hjälper mig att utföra mer arbete än vad som
annars hade varit möjligt.

1

2

3

4

5

Stämmer inte alls

Stämmer väldigt bra

Denna teknik hjälper mig att utföra mitt arbete bättre.

1

2

Stämmer inte alls

3

4

5
Stämmer väldigt bra

58 (59)

Finns det ett digitalt utanförskap inom
verksamhetsområdet hemtjänst?

Appendix - Enkät

Hur har du upplevt kommunikationen från kommunen kring
införandet av ny teknik i verksamheten?

Om du har upplevt att kommunikationen har varit bristfällig,
hur skulle den kunna förbättras?

Vad tror du är anledningen till att ny teknik införs inom
verksamheten?
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