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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka om ledningens tillvägagångssätt påver-
kar utfallet vid ett informationssysteminförande, inom den offentliga sektorn. 
Denna studie har gjorts från både användar- och ledningsperspektiv. Vi har ge-
nomfört en fallstudie på olika enheter inom Luleå kommun, både hos användare 
och ledning inom socialförvaltningen. Resultatet av undersökningen pekar på att 
ledningens tillvägagångssätt påverkar utfallet. För att få en god acceptans hos an-
vändarna kan man inte sluta arbetet med att förankra efter införandet av systemet, 
utan man måste fortsätta förankringsarbetet också sedan systemet har införts hos 
användarna. Ledningen måste se till att användarna förstår mål och syfte med in-
förandet och att alla användare har fått ordentlig information, utbildning och trä-
ning. 
 
 
 



Abstract 
 

 

 

  
 

 
Abstract 
 
The purpose of this examination paper was to examine if the managements course 
of action influenced the result in implementation of an informationsystem, within 
the public sector. This study has been conducted from both user- and manage-
mentsperspective. We have conducted a case study on some different units within 
Luleå community, both at users and managements at the social administration. 
The result of this study points out that the management’s course of action influ-
ences the result. To receive a good acceptance from the users, one can’t complete 
after the system implementation, without continue the anchoring even after the 
system have been implemented at the users. The management must make sure that 
the users understand the goals and purpose with the implementation and that all 
users have had thorough information, education and training. 



Förord 
 

 

 

  
 

Förord 
 
Uppsatsen är ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i Data- och system-
vetenskap vid Luleå tekniska universitet och omfattar 10 poäng.  
 
Vår fallstudie är genomförd på Luleå kommun och behandlar deras införande av 
ett standardsystem för datoriserad schemaläggning, som skall användas av perso-
nal inom vård och omsorg som arbetar skift. 
 
Vi som skrivit uppsatsen heter Monica Nilsson och Ros-Marie Johansen. Arbetet 
har fördelats lika mellan oss där vi har båda aktivt arbetat med litteraturstudier, 
intervjuer, enkäter, analyser och uppsatsskrivande. 
 
 Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lennart Ross och våra nära och kära 
som stöttat oss under den tid som vi tillbringat med denna rapport. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden och syftet med denna uppsats, samt pro-
blem/forskningsfråga och avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
Informationsteknologin (IT) ökar ständigt i vårt samhälle idag. Ett informations-
system är en viktig del i att få en bättre fungerande verksamhet i många företag. 
Med hjälp av IT kan man utveckla verksamheten, förbättra befintliga rutiner och 
informationshantering, hitta mer effektiva lösningar och göra besparingar. Även 
den offentliga sektorn har insett fördelarna av att använda IT som ett effektivt 
hjälpmedel i den dagliga verksamheten.  
 
Allwood (1998) menar att poängen med att använda datorer är att det skall bli lät-
tare att utföra den uppgift man förutsatt sig att utföra. Förutom att lösa uppgiften 
är syftet ofta, kanske oftast, att höja kvalitén på arbetsresultatet. Annorlunda ut-
tryckt vill man att datorn skall hjälpa oss att höja vår produktivitet. En verksamhet 
kan antingen välja mellan att utveckla ett system själv eller att köpa ett standard-
system. Om system skall användas för rutinuppgifter som inte är unika på något 
sätt, utan förekommer ofta i många företag, varför lägga tid och pengar på att 
uppfinna något som redan är uppfunnet. 
 
Enligt Andersen (1994) är ett informationssystem ett system för insamling, bear-
betning, lagring, överföring och presentation av information. Ett bra informa-
tionssystem skall förbättra kommunikationen mellan människor. En stor del av en 
verksamhets informationssystem består av icke-formaliserad informationsbehand-
ling. Ingen verksamhet kan fungera utan denna. Men samtidigt är det nödvändigt 
för verksamheten att formalisera vissa delar av informationsbehandlingen. Viktiga 
kännetecken på sådant som bör formaliseras är att informationsbehandling är re-
petitiv, nödvändig för att verksamheten skall fungera operativt, involverar stora 
mängder information och är relativt omfattande och komplicerad.  
 
Det formaliserade informationssystemet består också av arbetsuppgifter som kan 
automatiseras, om en sådan arbetsuppgift skall automatiseras (d.v.s. skapa ett sy-
stem) är i hög grad en ekonomisk fråga. Vissa av dessa arbetsuppgifter kan utfö-
ras manuellt (ibid). 
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Enligt Andersen (1994) är den traditionella bilden av systemutveckling att det är 
en uppgift som består av att en verksamhet utvecklar sitt eget informationssystem. 
Arbetet innebär att man själv utvecklar systemet från början till slut och själv står 
för underhållet. Alternativet är att man köper ett färdigutvecklat standardsystem 
där man inte behöver göra någon programmering, utan allt är redan testat och an-
vänt tidigare av andra. Att egenutveckla ett system är en längre, dyrare och mer 
komplicerad process än att köpa ett standardsystem. 
 
Standardsystemanvändningen är idag mycket utbredd och marknaden för stan-
dardsystem har vuxit sig allt större. Det finns ett stort och varierat utbud, särskilt 
för de mest använda datorerna och de tillämpningsområden som ligger bäst till för 
standardsystem. Detta innebär också att det finns standardsystem med helt olika 
ambitionsnivå och helt olika pris. Ett standardsystem kan också vara utvecklat av 
ett användarföretag. Bakgrunden till detta är ofta att företaget utvecklat program-
met för eget bruk, men upptäcker att det finns en marknad för det och därför er-
bjuder andra att köpa det (ibid). 
 
Enlig Dexner (1995) kan implementation av standardsystem vara ett ypperligt till-
fälle, för den som ansvarar för förändringar i verksamheten, att samtidigt genom-
föra förändringar av rutiner och processer. Förändringar av kringrutiner genom-
förs enklare vid anpassning till ett standardsystem. Man upptäcker ofta att det var 
ett mycket bra steg att anpassa sig till det mer standardiserade synsättet. Att ett 
standardsystem ser ut på ett visst sätt är inte utan grund och är baserat på många 
års erfarenhet. 
 
Enligt Nilsson & Pettersson (2000) är införande av standardsystem i organisatio-
ner en förändringsprocess som berör både sak- och personfrågor. Ledningens till-
vägagångssätt är mycket viktigt, det räcker inte enbart med en perfekt teknisk in-
stallation av standardsystemet utan man behöver även förankra IT-lösningen hos 
berörda aktörer under hela projektarbetet. De menar att en kritisk framgångsfaktor 
är hur man satsar på att förankra det nya standardsystemet i hela organisationen. 
Att få personalen med sig när man sätter igång systemet i verksamheten är ”A och 
O” för en lyckad start. 
 
Enligt Dexner (1995) bör ledningen analysera personalens förutsättningar, som 
innebär att man ser på vilken utbildningsnivå personalen har och vad de behöver 
för utbildning i den nya miljön. Det är viktigt när man inskaffar ett nytt standard-
system att det blir väl förankrat. Detta genom att man skapar en utvecklingsatti-
tyd, snarare än en förändringsattityd, för systemet kommer att beröra många per-
soner under lång tid. 
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I en rapport från LO (on-line) om LO-medlemmarnas IT-användning på 800 
Svenska industriarbetsplatser, framkommer det att de har följande erfarenhet från  
IT-projekt, enligt citat: 
 

”Införandemetoder har stor betydelse för hur IT-stöden fungerar och upp-
fattas. Faktorer som användardeltagande och utbildning är minst lika vik-
tiga som vilket program som används. Programvaror kan ha en begrän-
sande roll genom att de är mer eller mindre svåra att anpassa till verk-
samhetens behov.” 

 
Efter att ha läst ovanstående rapport väcktes intresset av att undersöka mer om in-
förandemetoders betydelse. Dessutom har vi i vår utbildning till systemvetare lärt 
oss att konstruera (egenutvecklade) informationssystem men vi har inte berört 
ämnet standardsystem mer än att vi har använt oss av de standardsystem som 
finns i universitetets och i våra privata datorer. Vi kommer med all sannolikhet att 
stöta på många standardsystem både som privatpersoner och i vårt kommande yr-
kesliv. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att göra undersökningen om 
standardsystem. 
 
Vår intention med detta examensarbete var att undersöka om utfallet berodde på 
ledningens tillvägagångssätt vid ett informationssysteminförande. Vår utgångs-
punkt var SIV-modellen som är en metod för införande av standardsystem utveck-
lad av Anders  G Nilsson. 
 
Med vårt examensarbete hoppas vi kunna öka förståelsen hos ledningen vid ett 
systeminförande, om vikten av ett tillvägagångssätt som ger en bra förankring hos 
användarna.   
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1. 2 Problem/forskningsfråga  
Påverkar ledningens tillvägagångssätt utfallet vid ett informationssystemsinföran-
de?  
 
Vi ser det ur både användar- och ledningsperspektiv.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att vi vill öka förståelsen för hur viktig ledningens 
tillvägagångssätt är för utfallet vid ett informationssystemsinförande, detta för att 
få användarna positiva till systemet. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har avgränsat vår undersökning till att se på ett standardsysteminförande där 
alla användare använder samma system.  
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2. Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel innehåller definitioner på de begrepp som vi baserat vår uppsats på, 
vidare ingår SIV-modellen (Standardsystem I Verksamheter) och hur det goda 
förändringsarbetet bör gå till för att uppnå acceptans hos användarna. 
 

2.1 Definitioner 
I detta stycke har vi samlat några definitioner som är relevanta för ämnet. 
 

2.1.1 Verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling skall leda till att bl.a. fastställa vem som bör utföra vilka 
arbetsuppgifter för att erhålla och samutnyttja resurser på bästa sätt. Informations-
system (IS) och informationsteknik (IT) stödjer och ger nya möjligheter att bedri-
va verksamhet. Aktiviteter (arbetsuppgifter) i verksamheter och dess behov av re-
surser i form av t.ex. medarbetare, kunskap, maskiner och flöden av information. 
För att verksamheter skall kunna bedrivas effektivt internt och i samverkan bör 
kommunikationsmönster klargöras, värderas och utvecklas. En del i detta arbete 
är att fastställa roller och ansvar som behövs för att utföra arbetsuppgifter och vil-
ka resurser dessa kräver. En annan del är att fastställa om arbetsuppgifter skall 
stödjas eller utföras med IT (datorbaserade informationssystem) för att på ett ef-
fektivt sätt tillgodose personer med information (Nilsson & Pettersson, 2000). 
 

2.1.2 Användare 
Enligt Nationalencyklopedin (on-line) är en användare ”en person som använder 
något särskilt i datatekniskt sammanhang”. 
 
Enligt Lars Aronsson Datateknik, (on-line) är en användare ”en person som nytt-
jar en vara eller en tjänst av vanligen tekniskt slag, till exempel en dator. Varan 
eller tjänsten kan vara antingen kommersiell eller gratis. Ordet användare nyttjas 
i kontrast till ord som producent och försäljare, vilka avser de personer som på 
olika sätt svarar för att ge användaren tillgång till varan eller tjänsten”. 
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2.1.3 Ledning 
Enligt Nationalencyklopedin (on-line) definieras ledning på följande sätt: ”Ställ-
ning som ger möjlighet att bestämma eller grupp av personer i bestämmande 
ställning inom företag”. 
 

2.1.4 Utfall 
Enligt Nationalencyklopedin (on-line) är utfall ”ett slutligt resultat efter någon 
typ av beräkning, förhandling eller dylikt eller ett resultat i ett slumpmässigt för-
sök”. 
 

2.1.5 Tillvägagångssätt 
Enligt Nationalencyklopedin (on-line) är ett tillvägagångssätt ”ett sätt att utföra 
något av praktisk natur”.  
 

2.1.6 Informationssystem 
Ordet informationssystem består av två ord som Andersen (1994) definierat enligt 
följande: ”Information är upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden, men 
ordet ger ingen garanti för att de upplysningar som ges är korrekta. Informatio-
nen kan vara ofullständig eller till och med helt felaktig. Ett system har ett möns-
ter (en ordning eller ett sammanhang) och system står i motsats till något som är 
oorganiserat. Ett informations system är ett slags system. Ett informationssystem 
är ett system, d.v.s. ett mönster för behandling av information”. 
 
Enligt Andersen (1994) finns det egenskaper som är karakteristiska drag hos ett 
informationssystem. Det skall vara en mänsklig konstruktion, knutet till en viss 
arbetsuppgift, förmedlar information från vissa personer till andra personer, ta 
emot information av olika slag, utföra olika typer av informationsbehandling och 
informationsbehandlingen kan vara både manuell och maskinell.  
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2.2 Standardsystem 
Enligt Anders Nilsson (1991) kan man definiera ett standardsystem som en färdig 
programvara som efter viss anpassning kan utnyttjas i ett företags verksamhet. 
Man kan betrakta ett standardsystem som en paketerad systemlösning. Det utgör 
ett redan existerande informationssystem som har använts tidigare på annat håll. 
Ett standardsystem kan anskaffas på olika sätt t.ex. genom köp, hyra, lån, gåva el-
ler byte av programvara.  
 
Standardsystem är generella system och bygger vanligtvis på en bred erfarenhets 
bas från olika företagstillämpningar. Idén bakom standardsystem är att flera före-
tag skall utnyttja samma programpaket i stället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. 
Med standardsystem kan man fördela tid, kostnader och ansträngningar på flera 
användare. Ett standardsystem har utvecklats av en leverantör för att passa flera 
användares (kunders) verksamhetsbehov. Detta innebär att användare går ut på 
marknaden och köper färdiga system, i stället för att låta utveckla system på egen 
hand. Exempel på standardsystem är ekonomisystem som t.ex. redovisning och 
budgetering och personalsystem som t.ex. gör löneberäkningar och personal ad-
ministration (ibid). 
 
 

2.2.1 Anskaffning av standardsystem 
Anskaffning av ett standardsystem är vanligtvis en komplicerad uppgift. Utbudet 
av standardsystem blir allt större på marknaden. Verksamheter har en mängd uni-
ka egenskaper som gör att ett standardsystem passar olika bra för olika verksam-
heter. Dessutom har de standardsystem som finns på marknaden varierande kvali-
tet, vilket gör det ännu svårare att välja system (ibid). 
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2.2.2 Behov av metodik 
Ett systematiskt arbetssätt kan hjälpa till att stärka fördelarna och minska riskerna 
med standardsystem. Systematiska metoder kan bidra till att man tar tillvara 
önskvärda möjligheter med standardsystem samtidigt som man identifierar och 
undviker potentiella fallgropar i en utvecklingssituation. Några exempel på vanli-
ga arbetssätt eller beteende som Nilsson (1991) tar upp och som han har erfaren-
het av är:  
 
Ledningen avgör - Ledningen beslutar om att ett visst standardsystem ska införas 
i verksamheten och de berörda har inget eller lite att säga till om. Ett exempel på 
en sådan situation är när företagsledningen har direkt kontakt med en viss leve-
rantör. 
 
Ryggen fri - Man väljer det mest kända och använda standardsystemet på mark-
naden eller det system som vår datorleverantör marknadsför. Ofta väljer man en 
ledande marknadsleverantör av systemet. Man vill på detta sätt ha ryggen fri mot 
kritik från omgivningen. 
 
Kär i ett system - Några användare blir förälskade i ett visst standardsystem som 
har en speciell finess och försöker övertyga omgivningen om systemets förträff-
lighet. 
 
Systematisk - Man utvärderar olika alternativa standardsystem på marknaden ut-
ifrån ett antal kriterier. Detta motsvarar ett systematiskt arbetssätt och någon form 
av metodik har används som underlag för arbetet. 
 
Nilsson (1991) menar att vid de tre första arbetssätten finns alltid risk att man väl-
jer fel standardsystem eller åtminstone inte bästa möjliga. Ett systematiskt arbets-
sätt garanterar ett bättre beslutsunderlag genom att man sammanställer positiva 
och negativa effekter av olika systemalternativ. 
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2.3 SIV-modellen 
Enligt Nilsson (1991) är anskaffning av standardsystem en form av informations-
systemutveckling. SIV-modellen (System I Verksamheter) är en specifik modell 
för anskaffning av standardsystem och kan inte utnyttjas vid andra former av sy-
stemutveckling. Den innehåller fyra faser men innehåller inte någon förändrings-
analys. För det ändamålet kan man använda sig av t.ex. ISAC-modellen, där man 
ser på problem och förändringsbehov (Andersen, 1994). 
 

Enligt Nilsson (1991) består arbetsmodellen av fyra olika utvecklingsområden 
(faser) med delområden som är:  
 

Behovsanalys  Innehåller verksamhets- och informationsstudie 
 

Val    Innehåller översiktligt- och detaljerat val 
 

Anpassning   Innehåller logisk- och fysisk anpassning  
 

Införande   Innehåller installation och förankring 
 
 
 

 
 
  
 

Figur 2.1 SIV-modellen och utvecklingsområden 

 

2.3.1 Behovsanalys 
Behovsanalys är en fortsättning på arbetet från förändringsstudien. Analysfasen är 
densamma oavsett om det är ett egenutvecklat eller ett standardsystem som skall 
införas. Vid ett egenutvecklat informationssystem löser man själv sedan proble-
men man vill åtgärda genom att egenutveckla systemet. Om man väljer att införa 
ett standardsystem så gör man här en verksamhetsstudie följt av en informations-
studie som utmynnar i en kravspecifikation (ibid).  
 

Verksamhets- 
studie 

 

Val 
 

Anpassning Informations-
studie 

 

Införande 

Behovsanalys 

Kravspec. 
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I behovsanalysen undersöker man hur standardsystem ska stödja verksamheten i 
organisationen. En behovsanalys förutsätter kunskap om användarnas verksamhet. 
Därför är det viktigt med en bred användarmedverkan, så att informationsbehoven 
blir analyserade (ibid). 
 
Behovsanalysen består av två delar: verksamhetsstudie och informationsstudie. 
Verksamhetsstudien ger underlag för val av standardsystem medan informations-
studien ger ett detaljerat underlag för anpassning av standardsystem (ibid). 
 
I verksamhetsstudien studeras standardsystemets stöd för verksamheten. Det sker 
genom en beskrivning och avgränsning av verksamhetsområdet. En central fråga 
är vilka bidrag och kostnader som standardsystemet medför. Vidare gör man en 
prioritering och tittar på vilket urval av standardsystem som erbjuds. I informa-
tionsstudien får man genom att studera systemen fram en beskrivning av systemen 
och vilka egenskaper de har. Man gör en analys av hur användbara systemen är, 
vilket gör att man får fram innehållet i varje system (ibid). 
 
All analys utmynnar i en kravspecifikation, som är ett dokument som ger en sam-
lad beskrivning av de krav användarna ställer på det framtida systemet. Exempel 
på typiskt innehåll i en kravspecifikation är avsikten med systemet, övergripande 
beskrivning av systemet, dess funktioner, organisatoriska och personalmässiga 
förutsättningar, systemets generella egenskaper, dokumentation och utbildnings-
krav (Andersen, 1994). 
 

2.3.2 Val av standardsystem 
Enligt Nilsson (1991) sker här ett val mellan alternativa standardsystem för verk-
samheten med ett översiktligt och ett detaljerat val. I översiktigt val görs en be-
dömning av tillgängligt utbud av standardsystem på marknaden. Man sållar bort 
system som inte uppfyller verksamhetens krav. Bedömning av slutkandidater sker 
i detaljerat val genom prioritering och rangordning av standardsystemen.  
 
Man letar efter standardsystem som ger bäst stöd för verksamheten. Under valet 
sker jämförelser mellan verksamhetens krav och olika standardsystems möjlighe-
ter och begränsningar genom demonstration och testkörning. En valprocess är inte 
alltid rätlinjig utan ibland iterativ till sin karaktär. Nya förutsättningar påverkar 
tidigare beslut (ibid).   
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2.3.3. Anpassning av valt standardsystem 
Enligt Nilsson (1991) är anpassning av ett system som en ömsesidig sammanfog-
ning mot varandra, man skall sammanfoga en avgränsad verksamhet med det val-
da standardsystem. Målet är att nå en så god träffyta mellan dessa som möjligt. 
Anpassningen delas in i två områden, logisk- och fysisk anpassning. I logisk an-
passning planeras hur standardsystemet ska utnyttjas på bästa sätt i verksamheten. 
Utifrån planen görs en realisering och sammanställning av olika systemdelar i den 
fysiska anpassningen.  
  

2.3.4 Införande av valt standardsystem 
Vidare säger Nilsson (1991) att ett införande innebär att man börjar använda stan-
dardsystemet i den löpande verksamheten. Införandet delas in i två parallella del-
områden, installation av system och förankring hos personalen. Vid installation 
av system sker en omläggning av gammalt till nytt system. Det andra delområdet 
är förankring hos personalen. En bra start förutsätter att användarna i god tid får 
information, utbildning och träning i systemets funktioner och att det finns tydliga 
användarhandböcker (manualer) för att underlätta användandet av systemet.  
 
Förankring hos personalen är viktig för ett bra mottagande. Ett införande bör ske 
successivt i flera etapper för att inte få för kraftig belastning på organisationen, 
det som är speciellt med standardsystem är att man utnyttjar erfarenheter från ti-
digare installationer hos andra företag (ibid). 
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2.4 Det goda förändringsarbetet 
Enligt teorierna är det viktigt att ledningen lyssnar på användarna och låter dem 
vara delaktiga vid systeminförandet. Detta görs för att systemet skall accepteras, 
användarna får en positiv inställning till systemet - man förankrar systemet.  
 

Enligt Angelöw (1991) har förändringstempot ökat och många individer och or-
ganisationer är inte rustade för att klara av förändringens vindar. Kunskaper om 
förändringsprocesser behövs och nya förändringsmetoder utvecklas. För att få en 
god grund för en konstruktiv förändring krävs ett gott förändringsarbete, om det 
tillämpas kommer det på sikt att leda till goda konsekvenser för de anställda och 
organisationen. Vidare menar han att det är en viktig förutsättning att anställda 
känner sig motiverade och har förändringsberedskap. Viljan stärks om de anställ-
da får möjlighet till inflytande och delaktighet i förändringsprocessen. 
 
Ledningens och arbetskamraternas positiva attityder stärker den enskildes förmå-
ga och tro på sig själv. Bristfällig och förvanskad information är ett hinder och 
kan föregås av ryktesspridning vilket gör att man inte inser behovet eller nödvän-
digheten av en förändring. Detta kan förebyggas genom direkt och riklig informa-
tion som ger kunskap, förståelse och trygghet (ibid). 
  
Enligt Robbins (2001) betonar målsättningsteorin Management by objectives 
(MBO) delaktighet och den sätter mål som är konkreta, verifierbara och mätbara. 
MBO betonar vikten av omvandling från organisationens övergripande mål till 
avdelnings- och individ mål. Det resulterar i en hierarki av mål som länkar mål på 
en nivå till de mål som ligger på nästa nivå. MBO förser den anställde med speci-
fika mål.  
 

Robbins anser att det finns fyra punkter ledningen skall tänka på vid målsättning:  
 

• Målen skall vara detaljerade och specifika. 
• Målen skall bestämmas och beslutas av ledning och anställda tillsammans 

i enighet, dessutom bestämmer man tillsammans hur de skall mätas. 
• Dessa mätperioder är ofta tre, sex eller tolv månader vilka bestäms av 

ledning och anställda tillsammans. 
• Ledningen skall ge kontinuerlig feedback på framåtskridandet mot målet.  
 
Idealet är att ge löpande feedback till den anställde så att han/hon kan kontrollera 
och korrigera sitt agerande. Feedback leder till en bättre prestation av den anställ-
de. Individer ogillar att beslut tas över huvudet på dem, utan att deras erfarenhet 
och kunskaper har efterfrågats eller att de beordras att genomföra förändringar 
som de inte kan se nyttan av. Konsekvenser av detta kan vara långvariga konflik-
ter och försämrade samarbetsförhållande (ibid). 
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Enligt Kronvall, Olsson & Sköldborg (1991) är anledningen till att konflikter och 
samarbetssvårigheter uppstår, i samband med förändringar, ofta att man hänför 
det slentrianmässigt till individuella medarbetares brister, att de är ”enögda” och 
inte förstår sitt eget bästa.  
 
Enligt Angelöw (1991) sätts ofta stödjande och underlättande åtgärder in i ett 
skede då problem redan uppstått. Om förändringen inträffar vid en tidpunkt då an-
ställda t.ex. nyligen genomgått omfattande organisationsförändringar och föränd-
ringströtthet dominerar, då är ”timingen” dålig.  Enligt Robbins (2001) kan kom-
munikationen hämmas, sammanhållningen minskas och fokuseringen på målet 
avta om inte åtgärderna ger resultat. 
 
Vid införandet av nya datoriserade arbetsuppgifter menar Kronvall, Olsson & 
Sköldborg (1991), att personalen befinner sig i en process av lärande som kräver 
ominlärning av kommunikationsmönster och attityder. Man förutsätter antingen 
att nyinlärningen sker av sig själv eller att den kan frammanas med vissa enkla 
metoder och utbildningsinsatser. Men all mänsklig inlärning präglas av ett ryckigt 
förlopp med stillastående perioder, där man inte lär sig något och plötslig fram-
gång, det är en mognadsprocess som när den har fullbordats gör att man har fått 
en ny kunskap. 
 
Enligt Robbins (2001) är allt komplext beteende inlärt och inlärning sker hela ti-
den. Om man vill förklara och förutse beteende måste man förstå hur folk lär sig. 
En generellt accepterad definition av inlärning är - en relativt permanent föränd-
ring i beteendet som uppkommer som ett resultat av en erfarenhet. Ironiskt kan 
man säga att en förändring i beteendet indikerar att en inlärning har skett och att 
inlärning är en förändring av beteendet. 
 
Enligt Social inlärningsteori kan människan lära sig genom att observera och di-
rekt upplevelse, att sedan forma är ett ledningsverktyg. Eftersom inlärning sker 
bl.a. på jobbet är det ledningens angelägenhet hur de kan lära de anställda att bete 
sig på ett sätt som ger organisationen flest fördelar. När man försöker forma indi-
vider genom att guida deras inlärning i gradvisa steg, formar man beteenden. Att 
forma beteende sker systematiskt genom att förstärka varje steg som för individen 
närmare ett önskvärt beteende (ibid). 
 
Positiv och negativ förstärkning är metoder för att forma beteenden, exempel på 
positiv förstärkning är att din chef lovordar ditt arbete. Exempel på negativ för-
stärkning är om din kollega frågar dig om något du inte kan svara på, så du måste 
läsa anteckningar för att kunna svara henne. Negativ eller positiv förstärkning har 
ett imponerande rykte som formningsverktyg, vilket gör att förstärkning ligger i 
ledningens intresse (ibid). 
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Hastigheten som inlärningen tar och hur permanent effekten blir bestäms av ti-
mingen av förstärkningen. Inlärningshastigheten är extremt viktigt och kräver ett 
betydlig och omsorgsfullt utarbetande. Förstärkning skall användas och de två 
mest använda är hela tiden d.v.s. ett önskvärt beteende som skall förstärktas varje 
gång det uppvisas. Den andra är återkommande och innebär att man ger förstärk-
ning i intervaller t.ex. personen får en förstärkning efter ett visst speciellt antal el-
ler specifik typ av beteende (ibid). 
 
Angelöw (1991) påpekar att i den delaktiga förändringsstrategin medverkar 
många personer ur en organisation i planering, genomförande och uppföljning. 
Denna metod är tidskrävande men då förekommer förändringsvilja och engage-
mang. Tilltro måste vara ömsesidig, det räcker inte enbart men att ledningen visar 
tillit till personalen, utan personalen måste ha förtroende för ledningen också. 
Utanförskap leder ofta till motstånd mot förändring och lågt engagemang. 
 
Det finns flera skäl till varför anställda gör motstånd mot eller är negativa till för-
ändringar. En del kan ha en negativ inställning eftersom det kan innebära riskta-
gande, ansträngningar, osäkerhet om framtiden. Andra stimuleras av nya utma-
ningar och reagerar positivt. Anställda kan utifrån de omständigheter och hand-
lingsutrymme som råder, välja olika sätt att bemöta förändringar som kommer 
från organisationsledningen (ibid). 
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3. Metod 
För att vi skulle kunna svara på vår forskningsfråga och uppnå vårt syfte med vår 
studie beskriver vi olika metoder som finns, vad triangulering innebär, olika teo-
retiska perspektiv, viktiga frågor för fallstudien, val av metod, vår fallstudiemeto-
dik samt validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Metoden är ett sätt att organisera och tolka den information som samlats in för att 
ge en förståelse för det aktuella problemområdet.  
 
Enligt Holme & Krohn Solvang (1997) finns det två metoder som kan användas 
när man skall samla in data, en kvalitativ- och en kvantitativ metod. Den största 
skillnaden är att man använder sig av siffror och statistik i den kvantitativa meto-
den. Metoderna kan användas var för sig eller en kombination av båda två.  
 
Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad. Metoden avgör i 
större grad också vilka svar som är tänkbara, eftersom man ofta har standardisera-
de frågeformulär som respondenten svarar på. Metoden omvandlar information 
till siffror och mängder som analyseras statiskt. Exempel på en kvantitativ metod 
är enkäter (ibid). 
 
Vidare är den kvalitativa metoden inte lika formell som den kvantitativa. Forska-
rens mål är att få en djupare förståelse för det problemområde som undersökt, 
snarare än statistisk analys. Siffror är inte aktuella för kvalitativa metoder, istället 
är fokuseringen på forskarens uppfattning och tolkning av teori och insamlad in-
formation. Exempel på kvalitativa metoder är intervjuer. Man kan dessutom med 
fördel kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i en undersökning eftersom 
de kompletterar varandra (ibid). 
 
Vi har valt att använda en kombination av båda dessa metoder. För de frågor vi 
ville ha svar på av användarna ansåg vi att det räckte med enkäter, för frågorna 
var formulerade på ett klart och tydligt sätt efter Anderssons (1994) enkätteknik. 
Från de intervjuer vi utförde med personer i ledande position, förväntade vi oss 
sådana svar, att det skulle krävas följdfrågor för att få ett utförligt svar på våra 
frågor. 
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3.2 Triangulering 
Man kan använda sig av mer än en metod när man studerar de viktigaste frågor-
na, detta är en strategi som kallas triangulering. 
 
Det centrala med triangulering är att man kan se en sak från olika sidor, enlig Jen-
sen (1995). Det finns fyra olika typer av triangulering: Metodtriangulering, som 
innebär att man använder olika metoder. Datatriangulering omfattar datainsam-
ling från olika källor. Forskartriangulering som betyder att mer än en forskare 
samlar in data och Teoretisk triangulering som betyder att man använder flera te-
oretiska perspektiv vid analysen av datat.  
 
Yin (2003) menar att fördelarna kan maximeras om man tar information från flera 
källor, som bl.a. intervjuer, enkäter och dokument. Det finns tre viktiga principer 
att använda vid datainsamling: göra insamlingen från flera källor, skapa en data-
bas för fallstudien och upprätta en beviskedja. Om man använder dessa principer 
rätt, kan de hjälpa till att lösa problem med att fastställa validitet och reliabilitet 
av fallstudien. 
 
Vi har fått information både genom intervjuer, enkäter och dokumentation. Yin 
(2003) kallar det en datatriangulerad insamlingsmetod, vilket gett oss fakta från 
flera håll och detta ger vårt arbete den validitet och reliabilitet vi eftersträvat. 
 

3.3 Teoretiskt perspektiv 
Varje teori måste bygga på en systematisk insamling av empiriska data. Det finns 
två arbetssätt:  induktivt, som är upptäckande och  deduktivt, som är bevisande.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är den deduktiva metoden den mest formalise-
rade och därför den enklaste att förklara. Man har påståenden, teorier där man på 
ett vetenskapligt sätt logiskt härleder hypoteser (satser) ur allmänna lagar eller 
åsikter. Dessa hypoteser kan man sedan pröva genom empiriska undersökningar, 
då kan vi stärka eller försvaga tilliten till teorin.  
 
Med en Induktiv metod menas att man inte utgår från teorin utan från den empi-
riska informationen. Ute i verkligheten görs en empirisk undersökning som bildar 
grund för en teoretisk uppfattning, som är nära kopplad med den företeelse vi stu-
derar, detta kan leda till utvecklingen av en ny teori (ibid). 
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Enligt Hörte (on-line), skiljer sig sätten att argumentera på, genom att de tar sin 
utgångspunkt från var sin av de tre komponenterna. Medan en deduktiv argumen-
tation startar med hänvisning till en regel, så startar en induktiv i något som vi ob-
serverat empirisk, vilket illustreras i figuren nedan. 
 
 
  DEDUKTION                  INDUKTION       
          
        1. Regel                    1. Empiri             
3. Resultat                                3.Regel              
   
     
    2.Empiri           2.Resultat            
               
 
Figur 3.1 Hur man skiljer på argumenten deduktion och induktion, enligt Hörte 
(on-line). 
 
Vårt arbete kan sägas vara deduktivt då vi först letade i litteraturen och sökte teo-
rier om vårt område och sedan gick vi ut för att undersöka verkligheten (empirin). 
Sist fick vi fram ett resultat som vi redovisat. 
 

3.4  Val av metod 
Yin (2003) menar att vilken metod som skall användas beror på forskningsfrågan 
och att det finns många olika metoder inom den samhällsvetenskapliga forskning-
en. En vanlig metod är fallstudien, där företeelser i verkligheten studeras. 
 

3.4.1 Fallstudie 
Den metod som vi valde att använda i vår undersökning var Yin´s (2003) fallstu-
diemetodik se figur 3.2, med både de kvantitativa och de kvalitativa metoderna. 
Där används en kombination av de två metoderna vilket ger en bättre helhetsbild 
och ökar undersökningens validitet, vilket vi strävat efter. Vi valde att göra vår 
fallstudie inom en organisation, vilket Yin kallar en embedded study. 
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Yin´s fallstudiemetod består av tre steg: 
 

Steg 1: Definition & design. Man läser och väljer litteratur om olika teorier röran-
de valt ämne, väljer fall och bestämmer sedan hur man skall gå till väga vid data-
insamlingen.  
 

Steg 2: Förbereda & insamla. Man utför en fallstudie och dokumenterar den.  
 

Steg 3: Analys & slutsats. Man gör en analys och drar slutsatser utifrån dessa, 
eventuellt modifieras teorin. 
 
 

 
 
 
 
Figur 3.2 Fallstudiemetod enligt Yin. 
 

3.5 Vår fallstudiemetodik 
Här redovisas de frågor som varit viktiga för vår fallstudie, dessutom har vi an-
vänt SIV-modellen. Här ser man hur vi gått tillväga när vi gjort vår fallstudie där 
vi följt Yin´s fallstudiemetodik i tre steg. 

3.5.1 Steg 1: Definition & design 
För att kunna svara på vår forskningsfråga började vi vår undersökning med att 
läsa litteratur för att hitta information om de olika teorier som fanns i ämnet. Vi 
valde SIV-modellen, en metod för anskaffning av standardsystem, vilken var en 
viktig del som hjälpt oss att få svar på vår forskningsfråga. Modellen var väl utar-
betad och där kunde vi se hur ledningens tillvägagångssätt bör vara vid införande 
av standardsystem.  
 
Vi tog fram sex viktiga frågor med hjälp av teorierna som skulle hjälpa oss att se 
ledningens tillvägagångssätt och utfallet efter införandet. Vi tittade först om led-
ningens tillvägagångssätt var enligt SIV-modellen, se figur 3.3. Sedan såg vi på 
utfallet som vi analyserade mot de gamla problem som fanns innan införandet och 
de mål som ledningen hade med införandet. Sist såg vi på om utfallet berodde på 
ledningens tillvägagångssätt. Frågorna var följande: 
 
 

1. Vilka problem ledningen och de anställda såg med det gamla systemet? 
2. Vilka mål ledningen hade med det nya systemet? 
3. Vilken information som de anställda fick av ledningen inför införandet? 
4. Vilken utbildning som de anställda fått av ledningen?  
5. Vilken träning de anställda fått i det nya systemet?   
6. Har gamla problem lösts, har målen uppfyllts och har nya problem uppkommit  
   efter införandet för ledning och användare? 

 

Definition & 
 design 

 

Förbereda& 
 insamla 

 

Analys &  
slutsats 



Metod 
 

 

 

 
 19 
  

För att få svar på de frågor som var viktiga för vår undersökning använde vi enkä-
ter1 för att få fram utfallet. Av intervjuerna ville vi få fram både förutsättningar, 
tillvägagångssätt och utfall och ur dokumentationen ville vi få information om 
tillvägagångssättet. De som använde systemet i sitt arbete skulle svara på enkäter. 
Av dessa ville vi ha svar på om de visste ledningens mål med införandet, problem 
de haft innan, om de hade åtgärdats och om det sedan uppstått nya problem efter 
systeminförandet. Vidare om de fått information, utbildning och träning i schema-
läggningssystemet Time Care (se vidare 4.3 Tidsplaneringssystemet Time Care), 
detta för att få reda på förutsättningar och ledningens tillvägagångssätt vid sy-
steminförandet. Det utfall som uppkommit kopplar vi sedan till ledningens tillvä-
gagångssätt. 
 
Vi ville se på en större organisation med många anställda, där det införts ett stan-
dardsystem för mer än ett år sedan. Detta för att alla användare skulle ha hunnit 
göra sig en uppfattning om det nya arbetssättet. Därför kontaktade vi Luleå kom-
mun vård & service för att hitta den person som var ansvarig för införandet av 
schemaläggningssystemet Time Care och som kunde vara vår kontaktperson på 
Luleå kommun. Vi fick träffa och prata med Solweig Johansson som hjälpte oss 
med namn på personer som kunde svara på våra frågor. Hon ordnade även så att 
socialförvaltningens ledning fick se på vårt enkätmaterial och som de sedan kunde 
godkänna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Tillvägagångssätt              Utfall 
 

Figur 3.3 Hur våra frågor passar in i processen. 
 
Punkt 1 –2  Förutsättningar, vilka var de gamla problemen och målen med infö-

randet  
 
Punkt 3 - 5  Information, utbildning och träning – Här ville vi se hur tillväga-

gångssättet gått till vid införandet av systemet.  
 
Punkt 6  Har gamla problem lösts, målen uppfyllts och har nya problem till-

kommit?  Här ville vi se på utfallet efter införandet av det nya sy-
stemet. 

 

Införandeprocess  
Före  
införandet 

Efter  
införandet 

* Gamla problem * Information 
* Utbildning 
* Träning 

* Gamla problem lösta? 
* Ledningens mål uppfyllda? 
*  Nya problem? 
 

* Ledningens mål 
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3.5.2  Steg 2: Förbereda & insamla  
Vi gjorde en liten förundersökning innan fallstudien, för att kontrollera om frå-
gorna var relevanta och att de uppfattades korrekt. Vi kontaktade en person som 
jobbade inom vården och som använde Time Care i sitt arbete som fick besvara 
frågorna, detta för att kunna justera felformulerade frågor och få synpunkter på ut-
formningen. 
 
Vi intervjuade personer i ledande ställning på både strategisk och operativ nivå, 
därför att vi ville få veta förutsättningar och ledningens tillvägagångssätt vid infö-
randet och utfallet efter införandet.  
 
Fördelen med intervjuer är att det ger en detaljerad information om det som stude-
ras. Dessutom är det en fördel att följdfrågor kan ställas och även frågeställningar 
kan ändras, om respondenten inte uppfattar frågan korrekt. Dessutom kan den 
som intervjuar kontrollera om hon har uppfattat svaren rätt (Eriksson & Wieder-
sheim-Paul, 1999).  
 
Vi började med att intervjua en chef på strategisk nivå som heter Håkan Olsson2, 
han var förvaltningschef och involverad under planerings- och valfasen av sche-
maläggningssystemet. Eftersom det blev en omorganisation, under planeringssta-
diet, kunde han bara svara på frågor som hade att göra med tiden före införandet. 
Därför gjorde vi också en intervju med Carina Lundström3 som varit projektledare 
för planering och införandet av schemaläggningssystemet och som varit med un-
der hela processen. Av henne fick vi svar på förutsättningar, hur sättet varit och 
dokumentation om införandet av Time Care. 
  
Vidare ville vi ha namn på två operativa chefer, som vi kunde intervjua. Vi ville 
att Solweig Johansson skulle välja ut dessa två personer, eftersom hon visste vilka 
som skulle passa för oss och vårt önskemål, att arbetsplatserna hade haft Time 
Care under minst ett år. Av de ville vi få fram utfallet efter införandet av Time 
Care. De personer vi fick som intervjuobjekt var Eva Johansson4 och Ann-Katrin 
Sturk4. Eva Johansson arbetade som hemtjänstassistent på området Malmudden, 
där de var 10 anställda och Ann-Katrin Sturk arbetade som föreståndare på 
Sundsgårdens äldreboende. Där var de 43 anställda, varav 35 stycken Time Care 
användare, vilka var uppdelade på fem avdelningar. Till deras underställda gav vi 
ut enkäter1 som de skulle svara på.  
 
____________________ 

 

1 Se bilaga A 
2 Se bilaga B 
3 Se bilaga C 
4 Se bilaga D 
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3.5.3  Steg 3: Analys & slutsats 
Vi genomförde våra intervjuer ur ett ledningsperspektiv, med chefer både på stra-
tegisk och operativ nivå med bandspelare och förde sedan över dem till Microsoft 
Word där vi gjort en textanalys som vi analyserat utifrån frågorna. Enkäterna 
gjordes ur användarperspektiv, där slutanvändare fick svara på frågorna, sedan 
gjordes sammanställningen av enkäterna i Microsoft Excel. 
 

När vi sammanställt enkäterna kunde vi se att det framstod tre klara grupperingar: 
positiv, negativ och neutral till det nya systemet efter införandet. Vi valde att ta 
bort den neutrala gruppen och ta ut de två förstnämnda grupperna positiv och ne-
gativ, som jämfördes med varandra. Dessa två grupper användes uteslutande som 
underlag och som arbetet baserats på. Om vi inte hade fått denna grupp uppdel-
ning hade vi istället valt att se på hela urvalsgruppen som en grupp. 
 

3.6  Validitet och reliabilitet 
Validitet definierar Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999), som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som man avser att det skall mäta. Är det effektivitet man 
skall mäta är det vad utredningen skall ge besked om. Validitet är det viktigaste 
kravet på ett mätinstrument (t.ex. en enkät).  
 
Reliabilitet är ytterligare ett krav man kan ställa som innebär att ett mätinstrument 
skall ge tillförlitliga och stabila utslag, hur säkert och exakt vi mäter det som vi 
faktiskt mäter (ibid).   
 

3.6.1 Validitet och reliabilitet i undersökningen 
Validitet har vi fått genom att vi först försökt att få en stabil grund av det vi skall 
undersöka, genom att söka i teorin. Sedan har vi gjort en förundersökning där vi 
låtit en representativ person för undersökningsgruppen undersöka frågornas rele-
vans, innan enkätundersökningen genomfördes. 
 
Reliabilitet anser vi att vi fått därför att både kvalitativa och kvantitativa metoder 
har använts till personal på flera olika nivåer inom organisationen. Under alla in-
tervjuer var vi två personer, utöver den som intervjuades, dessutom användes all-
tid en bandspelare för att inga missförstånd skulle kunna uppstå.  
 
Även fallstudiens design i tre steg stärker tillförlitligheten. Dessutom utgår vi från 
att vi fått riktiga upplysningar och svar från alla respondenter. 
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4. Empiri 
Här redovisas vår uppfattning om fallstudien. Vidare resovisas resultatet, som 
grundar sig på de svar som vi fått vid intervjuer av ledningen inom Luleå kom-
muns socialförvaltning, från de enkätsvar som användarna gett och den doku-
mentation vi fått. 
 

4.1 Vår uppfattning om fallstudien 
Det vi upplevde som svårast var att få svar på enkäterna. När det var dags för oss 
att göra intervjuer och lämna ut enkäter hamnade vi mitt i en långvarig strejk. 
Strejken innebar att vikarier inte fick tas in, så den kvarvarande personalen blev 
extra ansatt. Det gjorde att de inte hade tid och möjlighet att svara på våra enkät-
frågor i den utsträckning vi hoppats på, som resulterat i en mycket lägre svarsfre-
kvens än vi förväntat. 
 
Det som fungerade enligt planerna var att det var lätt att ordna intervjuer och att 
lämna ut enkäter när vi väl hade fått tillstånd av förvaltningsledningen. 
 
Det som blev annorlunda, var att vi trodde att det skulle ha räckt med att prata 
med en person ur den strategiska ledningen som varit med under processen. Men 
eftersom han inte kunde svara på alla våra frågor blev vi hänvisade till ytterligare 
en person, projektledaren för införandet. 
 

4.2 Luleå kommuns socialförvaltning 
Här följer en sammanställning över Luleå kommuns socialförvaltning och vad de 
har för funktioner (Luleå kommun (on-line)). 
 

Inom socialförvaltningen handläggs ärenden som gäller ekonomisk hjälp, vård 
och behandling av barn och ungdomar, vård och behandling av alkohol- eller nar-
kotikamissbrukare, handläggning av familjerättsliga frågor samt familje- rådgiv-
ning.  

 
Enheterna för äldre- och handikappomsorg svarar för omvårdnad och service till 
människor i alla åldrar i ordinärt och särskilt boende. I äldreboenden inklusive 
servicehus har kommunen ansvar som sjukvårdshuvudman, förutom för läkarin-
satser. Bland de många serviceformerna finns även dagverksamheter och träff-
punkter. Andra viktiga delar i verksamheten är personlig assistans, färdtjänst, 
nattpatrull, avlösarservice och ledsagarservice.  
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Socialförvaltningens organisation har sedan år 2001 sju stycken enheter. Förvalt-
ningen leds av socialchefen vars huvuduppgift är att styra mot de mål och inom 
de ramar som socialnämnden anger, samt följa upp måluppfyllelsen. Till sin hjälp 
har socialchefen en ledningsgrupp som består av fyra chefer för verksamhetsenhe-
terna: socialtjänst, ordinärt boende, funktionshindrade och äldreboende. Dessutom 
cheferna för de tre stabsenheterna: ekonomi, utveckling och personal. Lednings-
gruppen ansvarar för att socialtjänsten samordnas och vidareutvecklas enligt soci-
alnämndens mål och riktlinjer. 
 
I verksamhetsenheterna arbetar det totalt 2 390 personer, enligt Luleå kommuns 
årsredovisning för 2002 (on-line).  
 
Vi har valt att se på två enheter. Enheten äldreboende, som skall bidra till att ”den 
goda vardagen” blir verklighet för äldre personer. Där skall personalen i ett varie-
rat utbud av vård-, stöd- och serviceformer säkerställa att människors mångskif-
tande behov tillgodoses. Enheten ordinärt boende och dess hemtjänst där man ar-
betar med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt 
boende d.v.s. lägenhet eller villa. Arbetsledaren för hemtjänstgruppen, hemtjänst-
assistenten prövar och beslutar enligt socialtjänstlagen. 
 

4.3  Tidsplaneringssystemet Time Care 
Enligt företaget Time Care AB (on-line) fungerar arbetstidsplaneringssystem så, 
att systemet tar hänsyn till både arbetsgivaren och de anställdas individuella öns-
kemål angående arbetstider och tanken är att man skall arbeta i tre steg:  
 
Steg 1. Arbetsgivaren definierar tillsammans med personalen verksamhetens be-
manningsbehov. I verksamheter med varierande belastning kan en min- och max 
bemanning anges timme för timme eller för mindre intervall.  
 
Steg 2. Programmet fungerar så att personalen registrerar in individuella önske-
mål om arbetstider inför en given schemaperiod. Det är också möjligt att lägga 
veto för tider då man av olika orsaker inte kan eller önskar arbeta. Detta gör att 
varje arbetstagare får en möjlighet att utforma sitt personliga schema för den an-
givna tidsperioden. 
 
Steg 3. Time Care matchar sedan ihop personalens önskemål med verksamhetens 
bemanningsbehov och presenterar ett schema.  
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Där kan antingen administratörer ur personalen ta upp en diskussion med övrig 
personal om eventuella ändringar för att få en jämn beläggning efter bemannings-
behov eller överlåta åt programmet att lösa alla ojämna beläggningar, kallat 
schemapussel. Pussel används endast om personalen inte kan komma överens, 
detta innebär att personalen inte själva får bestämma hur schemat läggs, utan får 
ta ”det som erbjuds”. I samband med beräkning av det slutgiltiga schemat ser 
programmet till att personalens arbetstider överensstämmer med verksamhetens 
krav på bemanning (ibid). 
   
Två personer från varje arbetsgrupp får en utbildning under två dagar för att fun-
gera som administratörer. Dessa ansvarar sedan för att få ihop hela schemat i 
Time Care för hela personalen, de utbildar resten av personalgruppen och stödjer 
dessa i frågor om Time Care. 
 

4.4 Resultat av intervjuer 
Här redovisas resultatet från intervjuer och dokumentation vi fått av projektleda-
re och chefer på strategisk och operativ nivå. 
 

4.4.1 Det gamla systemet 
Vid intervjun med Carina Lundström (030425) framkom det att det funnits olika 
schemaläggningssystem för personal som arbetat skift inom vård och omsorg, de 
vanligast förekommande var:  
 
Fast schema, där arbetsledare eller hemtjänstassisten gjorde schemat för all per-
sonal, som sedan godkändes av en facklig representant och personalen tillsam-
mans, slutligen fastställdes schemat av arbetsledaren. Schemat kunde sedan löpa 
under flera år. Det var ett oflexibelt system, där man oftast hade 6-veckors sche-
maperioder, med ständigt återkommande skift med både dag-, kvälls- och helgar-
bete. 
 
Tvättstugeschema som var ett system där personalen fick planera och bestämma 
sin arbetstid själva. Man lade upp schemat manuellt, utan datorstöd, t.ex. genom 
att skriva in arbetstiden på en whiteboardtavla som satt uppsatt på väggen. 
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4.4.2  Ledningens syn på problem i det gamla systemet 
 All tid man arbetade rapporterades in manuellt till lönekontoret, vilket var osmi-
digt och tidskrävande. När arbetsledarna på operativ nivå fick nya beslut om för-
ändrad personaltäthet från ledningen, om hur mycket personal som skulle arbeta 
på en avdelning i förhållande till de boende, var det svårt att verkställa beslutet. 
Om det dessutom blev en förändring i antalet boende blev det ännu svårare med 
den fasta personalstyrka man hade till sitt förfogande, sa Eva Johansson (030415).  
 
Enligt Carina Lundström (030425) hade arbetsledarna mycket pappersarbete, vil-
ket skulle underlättas med hjälp av datorer, de satt själva och gjorde schemat ma-
nuellt för all personal, det blev väldigt orationellt och tog mycket tid. Schemat 
ställdes sedan mot personalens intresse, vilket gjorde att det tog tid innan man 
kunde nå fram till ett resultat som alla kunde godkänna. Dessa scheman var både 
oflexibla och statiska.  
 

4.4.3 Krav på det nya systemet 
Enligt Carina Lundström (030425) var tanken med det nya schemaläggnings-
systemet följande: 

 
• Kunna användas tillsammans med personal- och löneadministrations-

systemet Respons.  
• Att personalen skulle få en mer flexibel arbetstid och ökat inflytandet ge-

nom att själv planera sin arbetstid.  
• Arbetsledaren skulle kunna se arbetstider, scheman, närvaro och frånvaro 

genom att alla uppgifter fanns uppdaterade i datorn.  
• Systemet skulle indirekt underlätta rekrytering och göra att man fick be-

hålla medarbetare genom mer attraktiva arbetsvillkor. 
 

4.4.4 Ledningens mål med ett nytt system 
Enligt Håkan Olsson (030407) har Luleå kommun en modell med fem fokuse-
ringsområden. Dessa kan användas som grund för en beskrivning av motiven för 
Luleå kommun att lämna/vilja lämna gamla varianter av schemaläggning till för-
mån för den modell som stöds av Time Care.  
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Luleå kommuns fem målområden som var viktiga vid bytet till ett datoriserat 
schemaläggningssystem: processen, kunden, medarbetarna, ekonomin och fram-
tiden/lärandet: 
 
Process – Organisationen vill bättre kunna nyttja personalresurserna, utifrån 
bemanningskraven. Man vill ha ett ökat engagemang från personalen för att 
anpassa insatserna till den enskilda människans behov, ge personalen en ökad 
delaktighet genom större engagemang i planering, uppföljning och utveckling. 
 
Kund – Man vill ge kunderna en höjd kvalitet och stärkt kundfokuseringen i pla-
neringen. Genom ökad individualisering av vården får man ett bredare/djupare 
ansvar för målstyrda arbetsplaner. Man skall sätta in resurser när de behövs. 
 
Medarbetare – Man vill ha en maktförskjutning där medarbetaren styr sin egen 
tid i arbetet. Man vill skapa delaktighet i planeringen av verksamheten, ge möj-
lighet till utveckling av ledarskap och medarbetarskap, t.ex. genom breddat an-
svar för verksamheten. 
 
Ekonomi – Man skapar ett handlingsutrymme för oförutsedda behov, reserver för 
flexibilitet. Man erhåller lägre totalkostnader via kollektiv ekonomistyrning (möj-
lighet). 
 
Framtid/lärande – Man vill genom individens delaktighet och ökat fokus på upp-
följning stödja kollektivt lärande. Gruppens kunskap om människor och verksam-
hetens resultat kan tillvaratas på ett systematiskt sätt i analysen. 
 

4.4.5 Ledningens tillvägagångssätt  
Enligt Carina Lundström (030425) hade Luleå kommun redan år 1995 gjort ett 
försök med individuell och manuell schemaläggning enligt ”tvättstugemetoden” 
på äldreboendet Per Hindersagården. År 1997 gjorde man sedan en utvärdering 
för att få fram vad personalen tyckte om denna typ av individuell schemalägg-
ning. Resultatet av utvärderingen blev att systemet mottagits positivt av persona-
len.  
 
Enligt Lundström kom det år 1998 krav på att Luleå kommun skulle ha ett mer 
datoriserat schemaläggningssystem, för att kunna koppla ihop det med personal- 
och lönesystemet Respons. Man hade behov av en arbetstidsmodell där man såg 
till verksamheternas krav på bemanning och personalens önskemål om arbetstids-
planering. En projektgrupp började då aktivt gå ut och leta efter ett program för 
schemaläggning och efter en tids sållande kom de fram till att Time Care var bäst 
lämpat utifrån de krav man ställde på systemet, där det viktigaste kravet var att 
det skulle gå att koppla ihop med personal- och lönesystemet Respons.  
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Projektgruppen gick ut och frågade vilka arbetsplatser inom Luleå kommun som 
ville testa Time Care i ett pilotprojekt, för att se om det passade och vad använ-
darna tyckte om det. Tre arbetsplatser fick chansen att testa systemet under sex 
månader, som infördes i april 1999, på två äldreboenden och en hemtjänstgrupp. 
Utbildning och information till all personal på de tre arbetsplatserna genomfördes 
under mars-april 1999. Man startade också en arbetsgrupp som bestod av två an-
vändare från varje arbetsplats som var med redan från planeringsstadiet (ibid).  
 
Enligt Lundströms (2000) utvärdering efter testperiodens slut, svarade  59 % av 
berörd personal och arbetsledare att de ville fortsätta med Time Care, därför valde 
man att införa Time Care i hela Luleå kommun.  
 
Ledningens tillvägagångssätt var så att två personer valdes ut inom Luleå kom-
mun till att vara informatörer och dessa fick en utbildning av företaget Time Care 
AB. Informatörerna utbildade sedan två administratörer och arbetsledaren på var-
je arbetsplats under två dagar. Administratörerna fick sedan i sin tur utbilda övrig 
personal på sin avdelning under någon timme. Utbildning i grundläggande dator-
kunskap hade inte alla fått, utan varje arbetsledare har själv fått bestämma om ar-
betsplatsen skulle förse personalen med det (ibid). 
 
Man anordnade informationsmöten vid fyra tillfällen där även facket var repre-
senterat, mötena var för två administratörer och en arbetsledare från varje arbets-
plats, med start i december 2000. De arbetslag som ville införa systemet blev pri-
oriterade, för principen byggde mycket på frivillighet, man införde successivt 
några arbetsplatser per månad och alla arbetsplatser beräknades ha infört systemet 
under våren 2003.  Man byggde samtidigt ut stadsnätet för de arbetsplatser som 
ännu inte var anslutna (ibid). 
 

4.4.6 Nya problem som uppkommit efter införandet 
Det uppkom tekniska problem med stadsnätet, vilket gjorde att systemet gick 
mycket sakta. En del har dessutom ingen datorvana och krånglar dessutom tekni-
ken så utgör det ett stort irritationsmoment (ibid). 
 
Enligt citat av Carina Lundström: 
 

”För stadsnätet fungerar olika på olika ställen i kommunen, på vissa stäl-
len snabbt och på andra hur trögt som helst. Det är en stor fara! Det mis-
sar man ofta när man skall installera system, vilka det än är, vi är så fo-
kuserade på programvaror, på att vi skall ha apparaterna där, sedan mis-
sar vi det som faktiskt är förutsättningen för hela kalaset! ” 
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Vidare var det kommunikations- och samarbetsproblem på vissa arbetsplatser när 
personalen skulle jämka ihop för att få ett fungerande schema. Enligt både Ann-
Katrin Sturk (030424) och Eva Johansson (030415) hade man efterhand infört nya 
lokala regler/rutiner för schemaläggning på varje arbetsplats eftersom det fanns 
samarbetsproblem. Enligt citat av Carina Lundström: 
 

”Man kan se i olika grupper att vissa ställer upp och byter men andra vill 
aldrig ändra någonting. De som ställer upp har en gräns för hur länge 
man kan göra det, om man inte får tillbaka något av sina kollegor. – Så-
dant blir mer tydligt nu! ” 

 
Förklaring på personaltäthet/bemanningskrav: Om man har 80 % personaltäthet 
innebär det att man får ha 0,8 stycken anställda på arbetsplatsen per boende. Om 
man t.ex. hade 10 boenden får man ha max 8 personer i hela personalgruppen.   
 
Enligt citat av Carina Lundström: 
 

”Det svåraste som jag tror kan vara det här med personaltätheten, om 
man har en väldigt låg personaltäthet, så skapar det små möjligheter och 
om det dessutom är en liten grupp. Om man säger att man skall införa nå-
got sådant här och så kommer det samtidigt besparingskrav, då kopplar 
man gärna ihop det med Time Care. En av fördelarna med systemet var 
att man fick chansen att visa att man först gör ett bemanningsbehov och 
visar att vi inte räcker till, det är ju ett utmärkt verktyg att visa för led-
ningen att vi klarar inte av det här med den här vårdtyngden. ” 

 
Enligt Eva Johansson (030415) har man tidigare haft en fast personalstyrka. Men 
med det datoriserade systemet har man tydligt kunna se att det fanns för lite per-
sonal på de timmar man skulle arbeta, detta har gjort att man tvingats nyrekrytera 
folk. Bristen har funnits sedan tidigare men först efter införandet av Time Care 
har man kunna verifiera personalbristen. 
 
Enligt Ann-Katrin Sturk (030424) är det många arbetsplatser som har börjat med 
Time Care och som sedan har upptäckt att personalen inte räckt till.  
 
Enligt citat av Ann-Katrin Sturk: 
 

”Det är ju problemet, man kan ju inte jobba dubbla turer, först en stund 
på morgonen och sedan en stund på kvällen. Och visst bevisar det ju att 
det finns för lite personal!”  
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4.5  Resultat av enkätfrågor  
Vi lämnade ut 45 stycken enkäter och fick svar på 24 stycken vilket ger en svars-
frekvens på 53 %. På frågan om hur inställningen var till systemet efter införandet 
av Time Care, kunde vi vid sammanställningen av svaren se att det fanns tre olika 
grupperingar.  
 
Frågan hade en skala som var uppdelad i fem steg, från positiv till negativ. De två 
stegen som var mest positiva benämns positiv, det steg som låg på mitten av ska-
lan benämns nedan för neutral och de två stegen som var mest negativa benämns 
negativ.  
 
Det tre grupper som framträdde var:  

 
· 9 stycken som var positiva till systemet efter införandet.  
· 7 stycken som var negativa till systemet efter införandet.  
· 8 stycken som var neutrala till systemet efter införandet. 

 

4.5.1 Fråga om inställning till Time Care efter införandet 
I vår undersökning valde vi att ta bort den neutrala gruppen och ta ut de två först-
nämnda grupperna: positiv och negativ. Fortsättningsvis används uteslutande des-
sa två grupper som underlag och som arbetet baserats på. Grupperna jämfördes 
med varandra, detta för att vi skulle kunna se hur ledningens tillvägagångssätt på-
verkat utfallet för de två olika grupperna vid införandet. Om vi inte hade fått den-
na uppdelning hade vi istället valt att se på hela urvalsgruppen som en grupp. 
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Figur 4.1 De två grupperna positiv och negativ är fördelade procentuellt 
då den neutrala gruppen inte är medtagen.   
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4.5.2 Fråga om problem i det gamla systemet  
Här ser man fördelningen över hur användarna svarat på om man såg pro-
blem med det gamla schemasystemet. Här kan man se att ca 75 % av de 
negativa användarna inte såg några problem med det gamla schemasyste-
met och ca 55 % av de positiva användarna. 
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Figur 4.2  Om man såg problem med det gamla schemasystemet 
 

4.5.3 Fråga om användarna visste ledningens mål med infö-
randet 
På frågan om man visste vad ledningen hade för mål med införandet av 
det nya schemaläggningssystemet Time Care svarade ca 80 % ur båda 
grupperna att de inte visste ledningens mål. 
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Figur 4.3 Om användarna visste ledningens mål med införandet
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Kommentarer om vad man trodde att ledningen hade för mål med  
införandet av Time Care, enligt citat: 
 

”Vi får mer inflytande över arbetstiden, flexiblare.” 
 

”Spara in på vikarie kostnad, få rätt bemanning på rätt tidpunkt 
under dagen.” 
 

”Målet kan tänkas ha varit att det ska vara mindre vikarier i 
tjänst, mer flexibelt för oss personal och även ett stort ekonomiskt 
sparande.” 
 

”Spara pengar kanske.” 
 

”Att personalen inte behöver arbeta helger om man inte vill, när 
man kan ’önska’ sitt eget schema.” 

 

4.5.4 Fråga om vilken sorts information man fått om Time Care 
Här kan man se vad respondenterna svarat på frågan om vilken sorts in-
formation man fått om Time Care innan införandet. Här kan man se att av 
de negativa har alla fått information antingen genom möten eller i pap-
persform. Man ser även att över 30 % av den positiva gruppen inte har fått 
någon information alls om Time Care.  
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Figur 4.4 Vilken sorts information man fått om Time Care 
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4.5.5 Frågor om utbildning 
På frågan om man fått en grundläggande datorutbildning av arbetsgivaren svarade 
över 60 % av den negativa gruppen och nästan 40 % av  den positiva gruppen att 
de inte fått någon grundutbildning. 
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Figur 4.5  Grundläggande datorutbildning som erhållits av arbetsgivaren 
 

 
På frågan om man gått Time Care utbildning kunde man se att nästan 90 % av den 
negativa gruppen och nästan 70 % ur den positiva gruppen inte hade fått någon 
utbildning på schemaläggningssystemet. De som hade fått Time Care utbildning 
var administratörer.  
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Figur 4.6 Fördelning mellan grupperna om man gått Time Care utbildning 
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Kommentarer av administratörer som inte tyckte att två dagars utbildning räckte 
citeras: 
 

”Det är fortfarande mycket frågor och funderingar kring Time Care, så 
bättre information eller utbildning skulle inte ha skadat.” 
 
”Det är så mycket att tänka på förutom schemaläggning.” 
 
”Fick hjälp av användarstödet/support en tid i början.” 

 

4.5.6 Fråga om personalens Time Care användning 
På frågan om hur man använde sig av schemaläggningssystemet Time Care, ser 
man att ur den negativa gruppen är det nästan 90 % som inte använde systemet of-
tare än var 6:e vecka, den största delen av den positiva gruppen använde systemet 
oftare. 
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Figur 4.7  Hur ofta personalen använde systemet Time Care 
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4.5.7 Nya problem som uppstått efter införandet av systemet 
På denna fråga kunde respondenten välja ett eller flera svarsalternativ.  
 
Vid frågor om nya problem uppstått efter införandet av Time Care framkom det 
att alla respondenterna såg nya problem. Många sade sig se störst problem med att 
man lade samma skift och ledighet, att man hade svårt att kompromissa med sina 
arbetskamrater och att datorsystemet gick mycket långsamt. Här hade de olika 
grupperna samstämmiga åsikter. 
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Figur 4.8  Problem som uppkom efter införandet av schemaläggningssystemet 
Observera att fler än ett alternativ kunde väljas här. 
 
 

Kommentarer om systemet efter införandet enligt citat: 
 

”Det största problemet är nog att det finns för lite personal på enheterna, 
för att avdelningen skall kunna få ihop ett fungerande schema.” 
 

”Det tar mycket tid att jobba med Time Care. Personalen är alltid pressad 
p.g.a. schemat måste vara klart till ett visst datum. Inom hemtjänsten vari-
erar bemanningskravet ofta.” 
 

”Tycker att reglerna varierar från gång till gång.” 
 

”Datorsystemet går sakta, men för övrigt fungerar det väldigt bra!.” 
 

”Problem att få personal att jobba helger, kvällar, helgdagar o.s.v. Man 
måste jobba flera dagar med kortare eller delade turer.” 
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På frågan om man fick ledigt när man har planerat det i schemaläggningssystemet 
Time Care svarade över 80 % av den negativa gruppen och över 40 % av den po-
sitiva gruppen att de endast fick ledigt ibland. I den positiva gruppen svarade över 
50 % att de fick ledigt nästan alltid. 
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Figur 4.9  Om man fick ledigt när man planerat in det 
i schemaläggningssystemet Time Care 
 
På frågan om hur samarbetet fungerat vid schemaplanering mellan personalen 
svarade över 80 % av den negativa gruppen att de tyckte det fungerat dåligt. I den 
positiva gruppen svarade övervägande delen att samarbetet fungerat bättre i jäm-
förelse med vad den negativa gruppen uppgett. 
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Figur 4.10 Hur samarbetet fungerar vid schemaplanering 
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De som sett problem med det gamla systemet, se figur 4.2 och som uppgett att de 
inte är lösta efter införandet av Time Care har kommenterat det på följande vis 
enligt citat:  
 

”Går att planera lite, svårt att planera långt i förväg t.ex. 2 månader eller 
så.” 
 

”Går att planera fritiden ganska bra, svårt att planera långt i förväg t.ex. 
utlandsresa.” 

 

 
På frågan om det fanns klara regler om hur man gjorde, om det uppkom problem i 
samband med schemaläggningen mellan anställda. Där svarade över 80 % av den 
negativa gruppen att det inte fanns klara regler. Nästan 60 % ur den positiva 
gruppen svarade att det fanns klara regler. 
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Figur 4.11 Om det finns klara regler hur man gör om det uppkommer problem 
 vid schemaläggningen 
 
Kommentarer som framkom om regler man tyckte var viktiga och som man borde 
ha, enligt citat: 
 

”Hur vi skall jobba helger och storhelger?” 
 

”Tycker reglerna varierar från gång till gång.” 
 

”Om många vill ha veto och semester samtidigt vilket går före?” 
 

”Att det är viktigt med att både ge och ta, att kanske kunna ändra sig och 
inte låsa sig vid önskemålen.” 
 

”Att man är överens!” 
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”Att vi har tillräckligt med personal under dag och kväll (med så få per-
sonal blir det väldigt svårt med ett önskeschema, så att vi skall kunna ut-
föra vårat jobb). Måste vara ganska jämn bemanning under hela dagen + 
kvällen.” 
 
”Att det finns personal som kan täcka upp dag och kväll, för att få ihop ett 
schema. Att alla är villiga och medvetna om att jobba både dag, kväll och 
helg.” 
 

”Endast att man inte skall behöva arbeta fredag kväll före ledig helg.” 
 

”Så helgerna går ihop! Sen kan man planera veckan!” 
 
På frågan om schemaläggningen tog tid från vårdarbetet svarade nästan alla att så 
var fallet. I gruppen som sade att schemaläggningen inte tog tid från vårdarbetet 
fanns administratörer och de hade schemalagd arbetstid med Time Care, vilket 
betydde att det var tid som inte inkräktade på vårdarbetet, vilket inte övrig perso-
nal hade. 
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Figur 4.12 Om schemaläggningen tar tid från vårdarbetet 
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På frågan om hur inställningen var till ytterligare datoriserade arbetsuppgifter vi-
sade det sig att över 80 % ur den negativa gruppen och ca 40 % av den positiva 
gruppen inte ville ha ytterligare datoriserade uppgifter. 
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Figur 4.13 Inställning till ytterligare datoriserade arbetsuppgifter 
 
Kommentarer som framkom på frågan om man varför man var negativt inställd 
till ytterligare datoriserade arbetsuppgifter, enligt citat: 
 

”Finns ej tid till det!” 
  

”Lättare att ta ett papper att fylla i än att sitta vid datorn, det tar sån tid, 
man skulle inte hinna med det och jobba samtidigt!” 
 

”Tar sån tid, enklare att sätta sig med ett papper och fylla i när tid finns.” 
 
”Kommer att ta ytterligare tid från vårt egentliga arbete.” 
 

”Det tar tid från vårdtagaren.” 
 

”Eftersom jag inte kan så mycket om datorer.” 
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5. Analys  
 

Detta kapitel baseras på de uppgifter vi erhållit från intervjuer, enkäter och do-
kumentation tillsammans med de teorier vi valt. Vidare ser vi på utfallet och 
kopplar ihop det med tillvägagångssättet. 
 

5.1 Ledningens tillvägagångssätt 
Här gör vi en jämförelse mellan teorin i SIV-modellen (se figur 2.1) med Luleå 
kommuns tillvägagångssätt vid införandet av Time Care. 
 

5.1.1 Behovsanalys 
I SIV-modellen trycker man på att det krävs kunskap om verksamheten och en 
bred användarmedverkan för att få fram det som krävs av systemet. 
 
Vid intervjun med projektledaren Carina Lundström (030425) framkom det att 
Luleå kommuns ledning såg ett behov av att hitta ett schemaläggningssystem som 
kunde kopplas ihop med redan existerande system, stödja arbetsledare i deras 
dagliga verksamhet och öka personalens inflytande. Man utsåg en projektgrupp 
som ledde arbetet med att hitta och införa ett schemaläggningssystem. I gruppen 
ingick representanter från bl.a. personalen, tekniker och administrativa enheter.   
 
Vidare berättade Lundström att man inte hade använt sig av någon speciell modell 
eller något speciellt tillvägagångssätt för att införa ett standardsystem. Men hon 
var medveten om vikten av att få personalen delaktig i förändringsarbetet, för att 
få en bra acceptans av personalen som skulle använda systemet. Därför hade man 
haft med personalrepresentanter från olika yrkesgrupper från början, för att ta del 
av deras åsikter. 
 

5.1.2 Val av standardsystem och anpassning 
I SIV-modellen skall man i detta steg bedöma de olika systemen utifrån de krav 
man har ställt och välja det mest lämpade, sedan anpassas valt systemet för att 
passa in  i verksamheten. 
 
Initialt hade man flera system som man utvärderade, men vid ingående jämförel-
ser föll valet slutligen på Time Care. Det som till slut fällde avgörandet var att det 
passade ihop med det redan existerande löne- och personalsystemet Respons 
(ibid). 
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5.1.3 Tillvägagångssätt och utfall vid införande av valt standardsy-
stem 
De sex frågor som var viktiga för vår undersökning för att se förutsättningar, stu-
dera tillvägagångssätt och utfall var: 
 
För att se förutsättningar: 

• Vilka problem ledningen och de anställda såg med det gamla systemet  
• Vilka mål ledningen hade med det nya systemet  

 
För att se tillvägagångssätt: 

• Vilken information som de anställda fick av ledningen inför införandet  
• Vilken utbildning de anställda fått av ledningen 
• Vilken träning de anställda fått i det nya systemet 
 
För att se utfallet: 
• Har gamla problem lösts, har målen uppfyllts och har nya problem upp-

kommit efter införandet för ledning och användare. 
  

Förutsättningar: 
Vilka problem ledningen och de anställda såg med det gamla systemet – Initiati-
vet att införa ett nytt schemaläggningssystem kom från ledningen som sett pro-
blem i det gamla systemet. Ledningen ställde krav på att personalstyrkan skulle 
kunna ändras utifrån det behov som fanns, vilket inte gick i det gamla systemet 
eftersom det var ett statiskt schema med ett fast antal anställda. Arbetsledarna 
gjorde schemaläggningen manuellt för personalen och tidsrapportering som vida-
rebefordrades till lönekontoret, vilket var ett tidsödande och oflexibelt arbete.  
 
Av de anställda såg ca 75 % ur den negativa gruppen och ca 55 % av den positiva 
gruppen inga problem i det gamla systemet. Ca 25 % ur den negativa och ca 30 % 
ur den positiva gruppen såg problem med det gamla schemaläggningssystemet. 
De upplevde att det var svårt att planera sin fritid och att det inte var någon flexi-
bilitet när de alltid hade samma arbetstider. Enligt Angelöw (1991) inser inte alla 
behovet eller nödvändigheten av en förändring. Det är viktigt att anställda känner 
motivation och har förändringsberedskap, deras vilja stärks om ledningen tillåter 
dem att få inflytande och delaktighet i förändringsprocessen vid ett systeminfö-
rande. 
 
Vilka mål ledningen hade med det nya systemet – Ledningen ville kunna nyttja 
personalresurserna mer effektivt, ge personalen mer engagemang genom att stödja 
delaktighet och lärande, sätta vårdtagaren i centrum genom att sätta in personalre-
surserna när de behövdes, få en lägre totalkostnad och koppla systemet till befint-
ligt lönesystem.             
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Enligt figur 4.3 visste ca 80 % av både den positiva gruppen och ca 80 % av den 
negativa gruppen inte vad ledningen hade för mål med införandet. Enlig Robbins 
(2001) är det viktigt att man har mål på avdelnings- och individnivå, som alla kan 
se nyttan av. Personal och ledning skall tillsammans besluta om målen och hur det 
skall mätas, det är av vikt att ledningen ger personalen feedback kontinuerligt un-
der tiden för att nå målet. 
 
Tillvägagångssätt: 
Systemet infördes successivt i verksamheten med några arbetsplatser per månad. 
De arbetsplatser som tidigare meddelat att de var intresserade av att börja använda 
systemet, fick efter testperioden slut systemet installerat och satt i drift. 
 
I SIV-modellen av Nilsson (1991) börjar man vid införandet av valt system med 
att använda standardsystemet i den löpande verksamheten. Viktiga delar är instal-
lation av systemet och förankring hos personalen, genom information, utbildning 
och träning. 
 
Vilken information som de anställda fick av ledningen inför införandet - Utifrån 
frågan om vilken sorts information man fått om Time Care ser man i figur 4.4, att 
alla ur den negativa gruppen fått information om systemet genom möten eller i 
pappersform.  Ca 30 % av den positiva gruppen hade inte fått någon information 
alls. Vi tolkar svaren som att både arbetsledare och administratörer har brustit i 
uppgiften att föra vidare informationen till all personal som använder systemet. 
Enligt Angelöw’s (1991) teorier om det goda förändringsarbetet är bristfällig in-
formation ett hinder som gör att man inte ser behovet av förändring. Detta innebär 
att resultatet avviker från teorierna. 
 
Vilken utbildning som de anställda fått av ledningen - Utifrån figur 4.5 ser man se 
att ca 60 % av den negativa gruppen och ca 50 % av den positiva gruppen inte har 
erhållit någon datorutbildning av arbetsgivaren. Enligt Dexner (1995) skall led-
ningen se över vilken utbildningsnivå personalen har och vilken utbildning som 
behövs, för att systemet skall bli väl förankrat.  
 
Time Care utbildning har endast administratörerna fått under två dagar, se figur 
4.6, men flera av dessa administratörer tyckte att den tiden inte räckte till, dessa 
skulle sedan utbilda övrig personal. Enligt Kronvall, Olsson & Sköldborg (1991) 
är inlärning en process i etapper som måste få ta tid. Robbins (2003) menar att 
alla människor är olika och har olika inlärningshastighet, vilket är extremt viktigt, 
det är nämligen avgörande för hur permanent effekten blir. 
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Vilken träning de anställda fick i det nya systemet Time Care - På frågan om hur 
ofta man använder Time Care, se figur 4.7, svarade ca 85 % av den negativa 
gruppen att de bara använde systemet var 6:e vecka. Den positiva gruppen använ-
de systemet oftare.  
 
Enligt Kronvall, Olsson & Sköldborg (1991) är lärandet en mognadsprocess, där 
man måste öva sina färdigheter för att få en ny kunskap.  
 
Enligt Robbins (2001) skall den anställde öva sig i systemet genom att läsa manu-
aler och träna upp sin förmåga, om man känner sig osäker på systemets funktio-
ner. För att erhålla detta beteende måste ledningen ge den anställde möjlighet och 
uppmuntra beteendet så att man uppnår mognad. Enligt Angelöw (1991) skall 
man eftersträva att anställda och ledning har en positiv attityd till träning, detta 
stärker den anställdes självförtroende. 
 
Enligt Ann-Katrin Sturk (030424) hade personalen ingen speciell tid avsatt för att 
göra sitt schema, schemaläggningen skulle ske under tid då det fanns mindre att 
göra i det ordinarie arbetet. Endast administratörer hade tid avsatt för att admini-
strera schemaläggningen.  
 
Utfall:  
Har gamla problem lösts, har målen uppfyllts och har nya problem uppkommit ef-
ter införandet för ledning och användare? – De gamla problem som ledningen 
upplevde hade lösts vid det nya systeminförandet, t.ex. genom att personalstyrkan 
kunde förändras utifrån det vårdbehov som uppkommer. Den manuella pappers-
hanteringen som upplevdes som mycket tidskrävande hade också lösts. 
 
Ledningens mål hade inte helt uppnåtts, då personalens utbildning i det nya sy-
stemet inte räckte till för att personalen skulle kunna använda systemet i sitt dag-
liga arbete (personalens delaktighet och lärande). Övriga mål som att nyttja per-
sonalresurserna mer effektivt uppnås med det nya systemet.  
 
Nya problem för ledningen hade uppkommit genom att stadsnätet inte fungerade 
som det skulle och att personalen hade kommunikations- och samarbetsproblem 
vid schemaplaneringen. 
 
Innan införandet såg de flesta användare inga problem med det gamla systemet, 
de som ansåg att det fanns problem angav att de hade svårt att planera sin fritid 
och att de saknade flexibilitet i schemat.  
 
De flesta användarna visste inte vad man hade för mål med det nya systemet, men 
de trodde att det målet var att få ökad flexibilitet för personalen och att kommu-
nen kunde göra ekonomiska besparingar genom att ta in färre vikarier.  
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På frågan om det tillkommit nya problem efter införandet, se figur 4.8, svarade 
100 % att det hade det.  Det som användarna såg som de största problemen, se fi-
gur 4,8, var att systemet gick sakta, att flera ville ha ledigt eller ville arbeta på 
samma tider vilket resulterade i att det blev svårt att kompromissa. Vidare tyckte 
man att reglerna var otydliga och att manualer saknades. 
 
När systemet väl installerats hos användarna och man började använda det, fram-
kom det att systemet gick sakta, på vissa ställen inom kommunen saktare än på 
andra ställen. Man kunde konstatera att det bl.a. berodde på tekniska problem 
med stadsnätet. Utifrån de svar vi fått vid intervjuer och enkäter, både av arbets-
ledare och personal, framkom det att problemen fortfarande kvarstod och det var 
ett stort irritationsmoment. 
 
På frågan om man brukade få ledigt när man planerat det i det nya schema lägg-
ningssystemet, se figur 4.9, svarade ca 85 % av den negativa gruppen att man fick 
ledigt ibland. Ca 55 % av den positiva gruppen tyckte att de fått ledigt nästan all-
tid då de önskat det. 
 
Här framträdde samarbetsproblem som en konsekvens av det nya systemet, se fi-
gur 4.10. Ca 85 % av den negativa gruppen tyckte att samarbetet vid schemapla-
neringen fungerat dåligt. Största delen av den positiva gruppen tyckte att samar-
betet fungerade bättre.  
 
Om man jämför de två figurerna 4.9 och 4.10 såg man att de ur den negativa 
gruppen som bara fick ledigt ibland, dessutom tyckte att samarbetet fungerade 
sämre än vad den positiva gruppen tyckte. Även ledningen hade uppmärksammat 
kommunikations- och samarbetsproblemen på vissa avdelningar. 
 
Utifrån intervjuerna och enkäterna framkom det att personalen hade svårt att sam-
arbeta vid schemaläggningen i vissa arbetsgrupper, problemen var bl.a. att det var 
svårt att få helger och kvällar bemannade. Om en viss arbetstid hade för hög be-
manning måste någon av dem som önskat just den arbetstiden byta bort sitt skift, 
men personalen var inte alltid villig att ändra sitt första önskemål. Kronvall, Ols-
son & Sköldborg (1991), menar att personalen befinner sig i en process som krä-
ver att man lär sig nya kommunikationsmönster och attityder vid ett systeminfö-
rande. 
 
Enligt Angelöw (1991) kan osäkerhet om framtiden vara skäl till varför männi-
skor reagerar olika, man kanske gör motstånd eller är negativ till förändringar.  
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Ca 85 % av den negativa gruppen tyckte att det inte fanns klara regler för perso-
nalen, men ca 60 % av den positiva gruppen tyckte att det fanns klara regler, se 
figur 4.11. Både ledning och personal tyckte att det fanns samarbetsproblem och 
vissa avdelningar hade styrt upp det med egna lokala regler som personalen själv 
utarbetat.  
 
På figur 4.12 ser man att så gott som alla tyckte att schemaläggningen tog tid från 
vårdarbetet, de som inte tyckte det var några av administratörerna, men de hade 
tid avsatt för schemaläggning. 
 
Figur 4.13 visar att 85 % av den negativa gruppen inte ville ha ytterligare datori-
serade uppgifter, eftersom en vitt utbredd uppfattning var att det skulle ta mer tid 
från det egentliga vårdarbetet.  
 
Från intervjusvar och kommentarer från enkäterna framkom det att ett av proble-
men var att det var för låg bemanning på vissa enheter. Detta visualiserades tydli-
gare med det nya datoriserade schemaläggningssystemet, vilket ledde till viss ny-
anställning. 
 

5.1.4 Koppling av utfallet till tillvägagångssättet 
När vi kopplat utfallet från fallstudien mot ledningens tillvägagångssätt såg vi 
följande:  
 
Många användare uppgav i enkäterna att de inte hade fått information om led-
ningens mål och om det nya datoriserade schemaläggningssystemet. Arbetsledar-
na hade vid intervjuer uppgett att både de och administratörerna hade gett infor-
mation till användarna.  
 
De flesta av användarna uppgav att de inte hade fått någon utbildning i det nya 
systemet. Men enligt arbetsledarna hade administratörerna fått en tvådagars ut-
bildning och dessa hade sedan utbildat övriga användare.  
 
Över hälften av användarna uppgav att de bara använde systemet var 6:e vecka, 
när schemat lades in och korrigerades. Vid intervjuer med arbetsledare framkom 
det att under det första året fick användarna tid avsatt för att gå in i systemet, men 
sedan hade man tagit bort denna tid. Användarna fick istället göra schemalägg-
ningen när arbetet tillät det. 
 
Användarna uppger att flera nya problem hade uppkommit med det nya systemet, 
där tekniska problem var ett stort problem. Ledningen var medveten om de tek-
niska problemen redan i ett tidigt skede, men dessa hade inte åtgärdats ännu, men 
man ”arbetade” på det. 
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Användarna uppgav vidare att inom grupperna framträdde samarbetsproblem som 
inte funnits tidigare, dessa kunde härledas till att man inte kunde komma överens 
vid schemaplaneringen. Ledningen relaterar dessa problem till tidigare dolda pro-
blem inom grupperna. Redan när systemet byggdes hade man tänkt på att man 
inte kunde planera schemaläggningen och då byggt in i systemet en funktion som 
gjorde det möjligt att göra ett schema för hela arbetslaget om dem inte kunde 
komma överens. 
 
Ett stort problem för användarna som framkommit i och med det nya schema-
läggningssystemet var att det tog tid från vårdarbetet. I och med det datoriserade 
arbetssättet hade arbetsledarnas arbetsuppgifter lagts ut på all personal, utan att de 
hade fått mer tid till sitt förfogande. 
 
En del användare uppgav i enkäterna att de inte hade någon användarhandbok i 
nära anslutning till datorn när de skulle göra schemaläggningen. Arbetsledarna 
uppgav vid intervjuerna att användarmanualer fanns för användarna i närheten av 
datorerna. Enligt Nilsson (1991) och Robbins (2001) skall manualer finnas till-
gängliga för att underlätta användandet av systemet. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel svarar vi på forskningsfrågan och uppfyller vårt syfte med uppsat-
sen. 
  

6.1 Slutsats 
Med det resultat vi har fått fram i vår undersökning anser vi oss kunna svara ja på 
vår forskningsfråga. Vi kan alltså se att ledningens tillvägagångssätt påverkar ut-
fallet vid ett informationssystemsinförande. Sett på hela datamängden visar resul-
tatet att ungefär en tredjedel av användarna var negativt inställda till det datorise-
rade standardsystemet. Sett bara på de två grupperna positiv och negativ var näs-
tan hälften negativt inställda till systemet efter införandet. Tekniken fungerade 
dåligt och gör det fortfarande. Vidare har användarna inte fått tillräckligt med 
information, utbildning och träning som de behöver för att kunna använda 
systemet, vilket har lett till nya problem. 
 

6.1.1 Diskussion 
Även om inte Luleå kommun hade någon modell eller metod för att planera och 
införa ett standardsystem i verksamheten, så hade de ändå tänkt på de väsentliga 
delarna i både behovsanalysen och valfasen, där man bl.a. låtit användare varit 
med i planering, på möten och vid pilottesten.   
 
När man sedan gick vidare till anpassningsfasen och införde systemet successivt i 
fler och fler enheter kom problem in. Teknik som inte fungerade och som fortfa-
rande inte lösts var en bidragande orsak till varför en stor del av personalen var 
negativ till systemet efter införandet. Många av användarna uppgav i enkäten att 
systemet gick trögt, därför tycker vi att man snarast borde ha ordnat så att syste-
met gick bättre, vilket skulle ha medfört att fler blev positivt inställda till schema-
läggningssystemet Time Care.  
 
I början av införandefasen syntes inte några samarbetsproblem vid schemalägg-
ningen, problemen kom först efter någon schemaperiod. Som vid allt samarbete är 
det ett givande och tagande!  Men när man började se att vissa ur personalen 
trodde att de kunde önska precis vad de ville ha för arbetstider och ledighet och 
inte bytte skift med god samarbetsvilja, kom konflikter upp till ytan. För att un-
derlätta samarbetet skapade vissa personalgrupper egna regler, för att få det att 
fungera bättre.  
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I häftet Time Care (datum saknas) som socialförvaltningen gett ut citerar vi föl-
jande:  

”Ibland kan det bli konflikter i arbetslaget om inte det här samarbetet 
fungerar eller följs av alla. Ofta fanns konflikten där redan innan Time 
Care men nu kommer det till ytan.” 
 

Vi tycker att ledningen inte borde skjuta över hela skulden om samarbets svårig-
heter på personalen utan arbetsgivaren borde ta sitt ansvar. Det vi tycker oss se är 
att det sätt man infört det nya systemet på, har att göra med den rådande företags-
kulturen, där man vid avsaknad av någon metod/modell helt enkelt har ”släppt” 
ansvaret efter systemet införts. Kommunens företagskultur är att ”spara” och där-
för har man en så enkel och kort utbildningstid som möjligt. Istället för att utbilda 
personalen ordentligt från början för att få ett bra resultat, tvingas man istället att 
ge ytterligare utbildning när problemen hopar sig. 
 
Arbetsledaren på Sundsgården hade uppmärksammat samarbetsproblemen och 
kopplat ihop det med att det behövdes ytterligare utbildning i det nya systemet. 
Hon hade därför planerat in det för en grupp där problem fanns, detta för att 
minska personalens osäkerhet som annars kan mynna ut i långvariga konflikter 
och samarbetsproblem. 
 
Enligt Angelöw (1991) är motivation en viktig förutsättning för att få en positiv 
attityd till förändring, men det stora flertalet av personalen visste inte ens vad led-
ningen hade för mål med införandet av schemaläggningssystemet. Vi tycker att 
ledningen borde ha informerat mer om systemet. Vad man hade för mål med det 
nya systemet och klargjort för alla att det inte var ett önskeschema, med betoning 
på önskan, utan att schemaläggningen bygger på ett samarbete med ett givande 
och tagande mellan alla i personalgruppen.  Även Robbins (2001) menar att det är 
viktigt att ledningen ger personalen feedback kontinuerligt under tiden för att nå 
målet. 
 
Några administratörer upplevde att de inte fått nog med utbildning. Vår åsikt är 
att om de inte själva kunde tillräckligt om systemet, kunde de inte heller lära ut 
till sina kollegor. Därför tycker vi att administratörerna borde få ytterligare ut-
bildning ett tag efter de hade gått Time Care utbildningen, för att få en repetition. 
Vår erfarenhet är att när man har arbetat ett tag med ett system kommer det ofta 
fram frågor som man inte var medveten om från början.  
 
Vid omläggningen till ett nytt schemaläggningssystem fick helt plötsligt administ-
ratörer (personer ur den ordinarie personalen) ansvaret som arbetsledaren tidigare 
haft, att få ihop ett helt fungerande schema. Det ansvaret innebar att administratö-
ren fick en arbetsledande roll, men inte de befogenheter och utbildning som en 
arbetsledare har, vilket gjorde att de fått en utsatt position. 
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Vi tycker att alla ur personalen som vill måste få ytterligare utbildning och möj-
lighet att träna på systemet, för ingen kan väl komma ihåg alla funktioner om man 
bara går in i systemet var 6:e vecka d.v.s. ungefär 8 gånger per år. Arbetsgivaren 
borde avsätta tid för personalen och uppmuntra dem att gå in i systemet för att trä-
na upp sina färdigheter, alla människor är olika och lär sig olika fort och därför 
tycker vi att det är bra med upprepad information, utbildning och träning.  
 
Det nya systemet är personalens arbetsredskap och är man ovan tar det tid från 
vården, vilket kan göra att de blir negativt inställda till systemet. För att komma 
ur den onda spiralen måste man hjälpa personalen med information, utbildning 
och träning så att de kommer över tröskeln, för att klara sitt jobb och blir mer po-
sitiv till datoriserade arbetsuppgifter. 
 
När vi såg specifikt på den negativa gruppen i vår fallstudie, framkom det att de 
flesta inte såg några problem i det gamla schemaläggningssystemet. De kände inte 
till vad ledningen hade för mål med införandet och de hade alla fått information 
innan införandet, men uppenbarligen inte tillräckligt. Många av de negativa hade 
inte fått någon grundläggande dator- och Time Care utbildning av arbetsgivaren 
och de flesta använde endast det nya systemet var 6:e vecka. Vi tycker det är för 
sällan för att man skall komma ihåg det till nästa gång man skall använda det. De 
såg alla nya problem med det nya systemet. Av detta kan vi dra slutsatsen att ut-
fallet beror på att ledningens tillvägagångssätt. Deras information, utbildning och 
träning inte har varit tillräckligt förankrat i denna grupp och därför var den största 
delen av den negativa gruppen dessutom negativt inställda till ytterligare datorise-
ring. 
 
Inledningsvis tog vi upp en rapport från LO om införandemetodens stora betydel-
se (sid. 3). Där de tar upp att faktorer som användardeltagande och utbildning är 
viktiga. Vi kan härmed bekräfta deras rapport. 
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6.2 Egen kritik    
När vi sammanställde enkät materialet såg vi att frågan om man gått någon Time 
Care utbildning var för otydligt ställd, endast de som var administratörer hade 
svarat ja på den frågan. Vi fick därför inte veta om all övrig personal fått någon 
utbildning i Time Care och i så fall hur mycket de fått av den utbildning som 
skulle skötas av administratörerna. 
 
Vi tyckte vidare att svarsfrekvensen var låg på enkäterna, men det kan förklaras 
med att de lämnades ut vid ett tillfälle då det var begränsat med personal, efter-
som det var strejk och vikarier inte fick tas in, så vårt arbete blev därför lidande. 
 
Vi tycker att vi har lärt oss mycket både om att skriva en uppsats och hur en fall-
studie går till. Eftersom det är en lång process innan allting är klart så har vi lärt 
oss lite i taget hela tiden och det tycker vi är ett bra sätt för att få en kunskap att 
”fastna”.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att se på den grupp som vi har benämnt 
som den negativa gruppen, om utbildning och information ändrar deras attityd, så 
att de ansluter sig till den positiva skaran. 
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Bilagor  

Bilaga A Enkätfrågor om Time Care 

 
 
 
Hejsan! 
 
Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som heter Monica Nilsson och Ros-Marie Jo-
hansen, vi läser tredje året på den systemvetenskapliga utbildningen.  
 
Just nu arbetar vi med vårt examensarbete där vi undersöker vad ledningen och användarna (an-
ställda) hade för uppfattning om schemaläggningen före införandet av Time Care och sedan vad 
uppfattningen är efter att systemet blivit infört. 
 
Vi hoppas att vi inte ger dig för mycket besvär med att svara på våra frågor, för vi är beroende av 
din medverkan. 
 
Du behöver inte ange ditt namn och allting kommer att behandlas fullständigt anonymt. 
 
Om du behöver skriva mer så går det bra att skriva på baksidan av enkäten. 
 
 
Vi tackar på förhand för din medverkan! 
 
 
 
Luleå, April 2003 
 
 
Monica Nilsson Ros-Marie Johansen 
  
 



 

   
   

Bakgrundsfrågor:    Markera med kryss (X) det alternativ som du tycker passar bäst. 

 
1. Ålder: __________        Yrke:  Undersköterska  Sjuksköterska            Annat 
 
 
2. Kön:   Man   Kvinna  
 
3. Hur stor är din datorvana?  
 
        Ingen         Liten         Van            Mycket van   
 
Frågor som gäller schemaläggning innan införandet av Time Care: 
 
4. Vilken erfarenhet har du av schemaläggning – ange vilket/vilka arbetssätt du arbetat med: 
 
  Fast   Egen planering    Annat 

            Schema                       typ tvättstugeschema  
__________________ 

 Där man inte fått välja  Där man varit delaktig   
hur man vill arbeta själv.   i schemaläggningen      

           _____________________ 
  
5. Upplevde du att det fanns problem med schemaläggningen innan Time Care? 
 
         Ja    Nej 
 

Om du svarat Ja, var det: 
  
        Svårt planera          Ingen flexibilitet  Tog tid från        Annat 

       fritiden   alltid samma arb.tider vårdarbetet      __________________ 
          
          __________________ 
   
6. Vilken sorts information har du fått om Time Care och det nya arbetssättet innan  

Time Care infördes, annat än utbildning. Här kan du ange fler än ett alternativ. 

 
        Informations-   Information   Jag har                    Annat 
        möten    i pappersform  inte fått    
        någon info.         _______________ 
            



 

   
   

Frågor om dator- och Time Care utbildning: 
 
7. Har du gått någon grundläggande datorutbildning som arbetsgivaren erbjudit? 
  

        Ja           Nej 
 
8. Har du deltagit i någon Time Care utbildning?  Om du svarar Nej, gå till fråga 10. 
 
        Ja           Nej 
 

Om du svarar Ja, hur lång tid tog utbildningen (ange i dagar eller timmar). 
 
 _______________________________ 
 
9. Var den tiden tillräcklig för att du skulle kunna använda Time Care i ditt arbete sedan?  
 
        Ja           Nej 
 

Om du svarar Nej, motivera varför:_________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Frågor om din delaktighet vid införandet av Time Care: 
  
10.  Har du eller någon annan på din arbetsplats blivit erbjuden att vara med och planera, inför 

införandet av Time Care? 
 
        Ja           Nej               Vet ej 
 
11. Har du eller någon annan från din arbetsplats varit med vid planeringen, inför införandet 

av Time Care? (frånsett ledningen) 
 
         Ja            Nej    Vet ej 
 
Frågor om Time Care: 
 
12. Hur länge har du använt Time Care? Ange den enhet som passar dig (Veckor/månader/år) 
 ________________________________________________________________________ 
 
13. Hur ofta använder du Time Care? (t.ex. var 3:e vecka) 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
14. Vad tycker du är viktigast för dig med Time Care? Här kan du ange flera alternativ. 
 



 

    

         Planera eget               Rätt      Annat 
         schema                   bemanning   _______________________ 
             
         ________________________ 
 
15. När du har planerat ditt schema, har du fått ledigt den dag/tid du velat? 
 
 
        Sällan            Ibland   Ganska ofta              Nästan alltid  
 
 
16. Hur går samarbete vid schemakrockar eller vid för lite personal, när man måste kompro-

missa och byta skift? 
 
 
         Dåligt            Ganska                Bra      Mycket bra 
              bra 
 
 
17. Vilka av de problem du upplevde innan införandet av Time Care har inte lösts efter infö-

randet?  (fylls i om du svarat ja på fråga 5). 

 
  _______________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________    
 
18. Vilka nya problem har uppstått i samband med schemaläggningen av Time Care? 
 Här kan du ange flera alternativ 
  
        Många lägger samma skift                            Många lägger samma ledighet 
          
        Svårt att kompromissa     Otydliga/inga regler 
        I schemagruppen 
                 

Datorsystemet går sakta                              Instruktioner hur Time Care fungerar sak-
nas 

           
       Annat 
       ___________________________________________________________________ 



 

   
   

19. Finns det klara regler om hur ni gör, om det uppkommer problem i samband med 
schemaläggningen, anställda mellan?  

 
        Ja     Nej 

 
Vilka regler tycker du är viktiga att ha?________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
20. Tycker du att schemaläggningen med Time Care tar tid från vårdarbetet? 
 

             Ja      Nej 
 
 
21. När du lägger in ditt schema, lägger du in din gamla schema rad (samma som när du hade  

fast schema)? 
 
         Ja   Nej                
 
 Om du svarar ja – får du alltid den raden godkänd? 
 
         Ja             Nej 
 
 
Frågor om din allmänna inställning: 
 
 
22. Hur var din inställning till Time Care innan införandet? Markera med kryss (x) på skalan 

mellan strecken. 
 
                
               
  Positiv     Negativ 
 
 
23. Hur är din inställning till Time Care idag? Markera med kryss (x) på skalan mellan 

strecken. 
 
      
          
 Positiv     Negativ 



 

   
   

24. Hur är din inställning till ytterligare datoriserade arbetsuppgifter på din arbetsplats?  
 (T.ex. dokumentation eller avvikelserapport) 
 
        Negativ              Positiv                
     
 

Om du är negativ ge exempel på varför du inte vill ha det: ________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
25. Vet du vad ledningen (Luleå Kommun) hade för mål med införandet av Time Care? 
 
         Ja           Nej 
 
 Om du svarar ja, beskriv målet med egna ord: 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
26. Vilka av målen som du angett i fråga 25 har inte blivit uppfyllda? 

 (fylls i om du svarat ja på fråga 25).  
 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
     
 
 
 

Hjärtligt tack för din medverkan! 
 
 

Monica Nilsson och Ros-Marie Johansen 
 

________________________________________________________________________ 



 

   
   

Bilaga B  Intervjufrågor Håkan Olsson, strategisk chef 

 
1. Vad har du för yrke, vad jobbar du med nu och vad jobbade du med under 

den tid när man började fundera på ett nytt schemaläggningssystem? 
2. Berätta kort om organisationen? 
 

Planeringsfas 
 
3. Vilka problem ville ni avhjälpa med ett nytt informationssystem? 
4. Vad hade ni som mål med ett nytt schemaläggningssystem? 
5. Vilka argument avgjorde för att man ville satsa på en ny lösning?  
6. För vilken verksamhet skulle det användas? 
7. Antalet avdelningar och anställda som berörs av schemaläggningssystemet? 
8. Vilka olika sorters schemaläggningsprinciper fanns innan Time Care? 
9. Har ni något speciell metod (för tillvägagångssätt) när ni planerar inför nya 

system? 
10. Tog planeringsstadiet lång tid? (problem, projekt grupp som skall vara med) 
11. När i tiden började de fundera på ett schemaläggningssystem? (årtal) 
12. Vilka har deltagit i planeringen för införandet, yrkesgrupper? Användare, 

leverantör, annan personal som kopplad till andra system (t.ex. löneavdel-
ningen, specialister tex. från IT- avdelning). 

 

Valfas 
 
13. Hade ni någon kravspecifikation?  
14. När i tiden var man i valfasen? År månad? 
15. Ska systemet passa ihop med nåt annat system? 
16. Tog processen från problemet framkom till ni hittade ett system som passade 

lång tid? 
17. Vilka olika alternativ fanns det som ni såg på, som skulle kunna passa? 



 

   
   

Bilaga C Intervjufrågor Carina Lundström, projektledare 
 
Yrke: 

 
Planeringsfas 
 
1. Vilka problem ville ni avhjälpa med ett nytt informationssystem? 
2. Vad hade ni som mål med ett nytt schemaläggningssystem? 
3. Vilka argument avgjorde för att man ville satsa på en ny lösning?  
4. För vilken verksamhet skall det användas? 
5. Antalet avdelningar och anställda som berörs av schemaläggningssystemet? 
6. Vilka olika sorters schemaläggningsprinciper fanns innan Time Care? 
7. Har ni något speciell metod (för tillvägagångssätt) när ni planerar inför nya 

system? 
8. Tog planeringsstadiet lång tid? (problem, projekt grupp som skall vara med) 
9. När i tiden började de fundera på ett schemaläggningssystem? (årtal) 
10. Vilka har deltagit i planeringen för införandet, yrkesgrupper? Användare, 

leverantör, annan personal som kopplad till andra system (t.ex. löneavdel-
ningen). (specialister tex. från IT - avdelning). 

11. Fick personalen information innan införandet av TC för att få veta att något 
nytt var på gång?  

12. Fick de veta varför Luleå kommun ville införa detta system och målen för 
detta? 

 
Valfas 
 
13. Vilka kriterier gick ni efter inför valet av infosystem?  
14. Hade ni någon kravspecifikation?  
15. När i tiden var man i valfasen? År månad? 
16. Ska systemet passa ihop med nåt annat system? 
17. Tog processen från problemet framkom till ni hittade ett system som passa-

de lång tid? 
18. Vilka olika alternativ fanns det som ni såg på, som skulle kunna passat? 
19. Var valprocessen i flera omgångar (iterativ d.v.s. gick tillbaka) –varför 

(ändring i kravspec?) 
20. Hur kom ni fram till att välja Time Care?  
21. Har ni testat detta tidigare i pilotfall?  
22. Hade det någon inverkan på valet? 

 



 

   
   

Införande 
 
23. Hur har införandet gått till? 
24. Behövdes anpassningar av systemet? Vem gjorde dem kund eller leveran-

tör? 
25. Hur var mottagandet bland personalen ? 
26. Har personalen fått någon grundläggande datautbildning? 
27. Hur har utbildningen av systemet Time Care gått till? 
28. Har ni satt upp några regler hur personalen ska gå tillväga (om det uppstår 

konflikter, samarbetssvårigheter) om de inte är ense om vilka skift de ska 
ha? t.ex. hur många kvällar / period, hur ska helgerna fördelas?  

29. Finns det användarhandböcker för användarna att använda när dom sitter på 
jobbet själv med schemaplaneringen? 

 
Övrigt 
 
30. Hur lång tid tog det från ni valt system till det togs i drift/bruk (ev. pilot-

fall)? 
31. Har ni någon dokumentation som vi kan få tillgång till? 
32. Finns några intressanta episoder i processerna? 
33. Hur stor investeringen har informationssystemet medfört? 
34. Har problemen man tidigare hade blivit lösta? 
35. Har ni uppnått målen/målet? 



 

   
   

Bilaga D Intervjufrågor till operativa chefer 
 

Bakgrund 
 
1. Var arbetar du? 
2. Vad arbetar du med? 
3. Hur många underställda har du? 
4. Hur många arbetar där vi skall lämna enkäterna? 
5. Hur länge har din arbetsplats använt Time Care? 

 
Före införandet 
 

6. Såg du några problem med schemaplaneringen innan införandet? 
7. Fick du någon information innan införandet om Time Care? 
8. Fick du gå någon utbildning om Time Care innan införandet? 
9. Hur var din inställning till ett datoriserat schemaläggningssystem före infö-

randet? 
10. Fanns det planerat i förväg hur det nya arbetssättet skulle gå till där personal 

fick vara med? 
 

Efter införandet 
 

11. Är personalen med vid planering för att bedöma bemanningskraven? 
12. Hur har administratörer valts ut för att administrera Time Care? (datorvana, 

erfarenhet) 
13. Har administratörerna fått någon utbildning på systemet? 
14. Hur mycket tid får administratörerna för att justera tiden i Time Care? 
15. Räcker den avsatta tiden till för administratörerna? 
16. Hur fungerar kommunikationen mellan administratörerna av Time Care och 

arbetsledaren? (t.ex. ledighetsansökan, semester) 
17. Finns det några problem med önskeschema, vid samarbete i personalgruppen? 
18. Har ni behövt lägga till egna regler för att få schemat att gå ihop? (samarbete, 

helger & kvällar) 
19. Har ni gjort några regler som styr t.ex. vad som går först: semester eller veto? 
20. Har personalen klarat av bemanningen vid införandet av Time Care eller har 

någon förändring skett? (% ändring, nyanställning) 
21. Vad tycker du om schemaläggningssystemet nu, efter införandet? 
22. Har du någon uppfattning vad personalen tycker om systemet? 
23. Finns det någon utvärdering av systemet, hur det har gått, hur personalen tagit 

emot det m.m.? (dokumentation) 
24. Har problemen som ev. fanns tidigare lösts? 
25. Har nya problem uppkommit?  


