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Sammanfattning    

Den ökande andelen äldre personer, den rådande arbetskraftsbristen och den pågående 

digitaliseringen i samhället ställer tuffa krav på svensk äldreomsorg. Samtidigt erbjuder 

den tekniska utvecklingen en möjlighet till effektivare arbetssätt med högre kvalitet. För 

att kunna nyttja teknikens möjlighet krävs en lyckad verksamhetsutveckling med chefer 

som driver utvecklingen framåt. Tidigare forskning visar att chefens syn på sitt 

utvecklingsarbete påverkar vad som sker i praktiken. Chefen är den som leder 

utvecklingsarbetet ute i verksamheterna och forskning pekar på brister i de förutsättningar 

som ges för att driva ett effektivt och ändamålsenligt utvecklingsarbete. Det saknas 

träning och utbildning och chefer får svårt att prioritera utvecklingsarbetet i förhållande 

till vardagliga problem. Syftet med denna studie var att belysa i vilken utsträckning första 

linjens chefer deltar i verksamhetsutveckling baserad på digital teknik och deras 

erfarenheter av att leda under digitaliseringsprocessen och vid implementering av 

välfärdsteknik. Studien har en kvalitativ ansats med en induktiv inriktning. Sju 

semistrukturerade intervjuer av första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg 

utfördes och analyserades med inspiration ifrån fenomenologin. Resultatet pekar på att 

första linjens chefer har liten möjlighet att påverka den digitala utvecklingen i 

verksamheterna. Chefernas uppdrag är att implementera den välfärdsteknik som 

ledningen fattat beslut om. Ledarskapet främjas av digital kompetens, information och 

stöd ifrån ledning, samt möjligheten att vara delaktig vid den digitala 

verksamhetsutvecklingen. Hinder som tidsbrist, ekonomiska besparingar och system som 

ej går att samköra visar sig ha negativa konsekvenser för chefers ledarskap. 

 

Nyckelord: Digitalisering, Ledarskap, Äldreomsorg, Välfärdsteknik, 

Verksamhetsutveckling, Implementering, Digital kompetens, Digitalt ledarskap. 
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INLEDNING 

Svensk vård och omsorg står inför strukturella förändringar för att kunna möta den 

demografiska förändringen och den tekniska utvecklingen i samhället.  Andelen äldre i 

behov av vård ökar och en omfattande arbetskraftsbrist förutspås (Socialdepartementen 

2018). I takt med detta ökar också kravet på effektivisering och bemanning inom 

kommunal äldreomsorg. Brukarens krav på vård och omsorg förändras och likaså kraven 

på jämlik hälsa. Undersökningar påvisar en trend inom vård och omsorg där brukaren har 

en ökad vilja att engagera sig i sin egen hälsa, både förebyggande och efter att man blivit 

sjuk (Samordningskansliet 2017). Detta innebär att vård och omsorgssektorn står inför en 

stor utmaning och digitaliseringen är under stark utveckling runt om i Sveriges 

kommuner. Framgångsrik digitalisering blir en fråga om ledarskap (Samordningskansliet 

2017), där ledaren driver utvecklingen framåt och implementerar tekniska lösningar i 

verksamheten (Digitaliseringskommissionen 2016). I denna studie avsåg vi att belysa 

första linjens chefers erfarenheter av att leda under digitaliseringsprocessen inom 

äldreomsorgen.   

 

BAKGRUND 

Samhälleliga utmaningar 
Digitalisering som begrepp syftar till den större samhällsprocess där tekniska system 

implementeras och integreras med befintliga arbetssätt. Tillsammans med Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har staten tagit fram en vision där Sverige år 2025 är bäst 

i världen på e-hälsa och att använda digitaliseringens möjligheter (Socialdepartementen 

2018). Syftet är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 

välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet (Styr och samverkansorganisationen 2019). Detta kräver både teknisk 

utveckling och en verksamhetsutveckling av organisationer och processer 

(Samordningskansliet 2017). Dagens sjukvård är en komplex verksamhet där biologi, 

högteknologi, finansieringssystem, psykologi och organisation möts med digital teknik. 

Tekniken är en katalysator och en del av samhällets utveckling (Socialdepartementen 

2018). Vid större samhällsprocesser, så som digitaliseringen, krävs det att kunskap om 

den utveckling som sker byggs upp genom att perspektiv och aspekter på olika områden 

tydliggörs och lyfts fram (Digitaliseringskommissionen 2016). Sverige behöver ta ett 

helhetsgrepp om digitaliseringen och E-hälsomyndigheten har sedan april 2018 i uppdrag 

att utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd till kommuners verksamheter inom 

social omsorg och hälso- och sjukvård. Det nationella stödet skall vara vägledande för 

kommuner vid implantering och användande av välfärdsteknik och inte ersätta andra 

aktörers arbete på området (Socialdepartementen 2018). Studier pekar på att det år 2018 

endast var 20 av Sveriges 290 kommuner som bedrev ett systematiskt utvecklingsarbete 

inom området väldfärdsteknik. Slutsatsen som dras i studien pekar på att ledningens 

engagemang och mandat att arbeta med dessa frågor är avgörande för om arbetet ska 

komma igång och föra utvecklingen av hälso- och välfärdstekniken framåt inom 

kommuner (Karlsson & Winroth 2018). Utbildningsinsatser efterfrågas både inför 

användning av nya arbetssätt och till de chefer som ska fatta beslut om digitaliseringens 

genomförande (Samordningskansliet 2017). Rätt kompetens är en förutsättning för att 

kunna utveckla en digital äldreomsorg med god kvalitet och patientsäkerhet. Kompetens 
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som begrepp innebär formell behörighet med rätt utbildning, erfarenhet eller kunskap. 

Regeringen betonar vikten av digital kompetens och innovationskraft hos chefer på alla 

nivåer. Digital kompetens innebär att man i sitt yrkesutövande har förmåga att kunna 

använda internet och digital teknik (Socialdepartementen 2018).  

 

Digitalisering av äldreomsorgen 
Den största utmaningen inom kommunerna är att klara en hög servicenivå med färre 

mänskliga och ekonomiska resurser. Vård och omsorgssektorn måste därför bli mer 

innovativ och dra nytta av teknikens utveckling (Gillquist 2017). Digitalisering inom 

äldreomsorgen innebär stora möjligheter för kommuner att utföra sina uppdrag på helt 

nya arbetssätt (Socialdepartementen 2018), där nya metoder och processer innebär 

möjlighet till både tidsbesparing och högre kvalitet (Gillquist 2017). Utgångspunkten för 

både socialtjänst och hälsa- och sjukvård är jämlikhet. Brukarens egna resurser måste 

tillvaratas och ligga till grund för ett individanpassat arbetssätt och det är viktigt att 

digitaliseringen sker utifrån olika brukares behov och är icke-diskriminerande 

(Socialdepartementet 2016). Brukare syftar på den person som får biståndsbedömda 

insatser ifrån socialtjänsten (Socialstyrelsen 2019). Genom välfärdsteknik anpassad efter 

brukares individuella behov och förutsättningar kan äldreomsorgens arbete för ökad 

jämlikhet förbättras. Digitalisering av äldreomsorgen ska, förutom hänsyn till effektivitet 

och jämlikhet, även beakta perspektiven tillgänglighet, användbarhet, digital delaktighet 

samt integritetsskydd och informationssäkerhet. Alla människor oavsett ålder, 

funktionsnedsättning och kunskapsnivå ska ges möjlighet att kunna använda 

välfärdsteknikens lösningar (Socialdepartementet 2016). Välfärdsteknik innefattar 

exempelvis mobila larm, påminnelser/stöd via applikationer i telefoner/surfplattor, 

robotar, olika tekniska system för informationsbyten och effektivare administration. 

Dessa tekniska lösningar kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel eller köpas på 

konsumentmarknaden och kan användas av personen själv, en närstående eller någon 

annan i personens närhet (Socialdepartementen 2018). En digitaliserad äldreomsorg 

innebär en möjlighet för äldre personer att vara mer delaktiga, självständiga och därmed 

uppnå en högre livskvalitet. Genom tillgång till information som rör den egna personen 

ges brukaren möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. Vidare kan 

tillgången till äldreomsorgen förbättras genom bland annat välfärdstekniska lösningar 

som möjliggör att människor på ett distansoberoende sätt kan ha kontakt med olika 

verksamheter och därmed få stöd och insatser från hemmet. Digitala lösningar kan också 

öka möjligheterna till delaktighet för anhöriga genom att de exempelvis kan 

kommunicera med verksamheterna på ett enklare sätt eller ta del av information som rör 

den närstående (Socialdepartementen 2018). 

 

Genom att digitalisera rutinmässiga arbetsuppgifter frigörs tid som omsorgspersonalen 

kan lägga på mänskliga möten, samtal och närvaro. Dagens arbetsmarknadsläge kräver 

att personalens kompetens läggs på de insatser där behovet är störst, samt på insatser där 

välfärdstekniska lösningar inte är möjliga. På så vis kan tekniken även bidra till att 

personalens arbetsmiljö förbättras och stressfaktorer minskas (Socialdepartementen 

2018). Införandet av teknik i äldreomsorg leder till en viktig yrkesutveckling som kräver 

både utbildning och kompetens. Omsorgens yrkesprofessioner ska styra över tekniken 

och inte tvärt om. Det krävs att alla som arbetar med de tekniska lösningarna är bekväma 

med hanteringen av verktygen (PwC 2016). Forskning visar att intresse och engagemang 

ifrån yrkesprofessionerna är en förutsättning för att tekniken ska bli välfungerande i 
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verksamheterna (Borg 2010). Utifrån en långsiktig kompetensförsörjning kan 

digitaliseringen bidra till en utveckling av nya karriärvägar då andra typer av behov och 

tjänster kan uppstå (Socialdepartementet 2016). 

 

Utveckling och implementering 
Digitalisering handlar om ett nära innovativt samspel mellan verksamheten, dess 

användare och tekniken, där en samverkan mellan näringslivets aktörer och användare i 

den offentliga sektorn behövs för att tillsammans skapa morgondagens digitala tjänster. 

Användare av välfärdstekniken kan vara arbetstagare, brukare, chefer, anhörig med flera. 

Skapandet av välfärdstekniska lösningar blir bäst när det sker en dialog mellan 

arbetstagare och användare kring det faktiska behovet och införandet måste ske med 

varsamhet och omtanke. Genom att involvera användarna i utvecklingsprocessen ges bäst 

förutsättningar till ändamålsenliga och lättanvända lösningar (Socialdepartementen 

2018). Ett tydligt budskap är av största vikt för såväl personal som brukare, där det tydligt 

framgår att väldfärdsteknikens lösningar inte ersätter personalen vid en traditionell vård 

och omsorg, utan är ett komplement och verktyg för nya arbetssätt och processer (PwC 

2016). Den digitaliserade äldreomsorgen, där välfärdstekniska lösningar används, 

utvecklas därför genom digital kompetens, innovationskraft och med kunskap om 

verksamheterna och användarnas behov (PwC 2016). Vårdens värde skapas i den vardag 

där brukare, personal, anhöriga och tekniken möts. Vill vi utveckla äldreomsorgen måste 

det således ske genom att utveckla vårdens vardag (Ekholm et al. 2017). 

 

För ett effektivt och ändamålsenligt utvecklingsarbete finns det enligt Ekholm et al. 

(2017) fyra betydande förutsättningar: 

1. En insikt om att det föreligger ett utvecklingsbehov.  

2. Kunskap och idéer kring handlingsalternativ.  

3. Hantverksskicklighet för att genomföra en lyckad utveckling. Det vill säga kunskap för 

att analysera och förstå problemet, kunna identifiera och effektivt implementera 

lösningar.  

4. Engagemang ifrån ledning, samt data för att kunna verifiera om utvecklingen verkligen 

gett önskat resultat. 

 

Forskning visar att engagerade och positiva medarbetar ökar användandet av tekniska 

system. En viktig uppgift för första linjens chefer blir därför att engagera medarbetaren 

och uppmuntra positiva attityder (Kujala, Hörhammer, Heponiemi & Josefsson 2019). 

Denti och Hemlin (2012) drar i sin forskning slutsatsen att  ledare kan påverka 

innovationen hos personalen på individnivå genom att skapa innovations stödjande 

kulturer.  Verksamheter som vill utveckla innovativa arbetssätt behöver således ledare 

som identifierar främjande arbetsmiljöfaktorer (Denti & Hemlin 2012). Det blir en 

ledaruppgift att skapa den motivation, delaktighet och insikt hos personalen som krävs 

för att implementera digitalisering (Ekholm et al. 2017).  

 

Digitalt ledarskap – att leda under digitaliseringsprocessen 
Resan från informations och kommunikationsteknologi IKT/IT som något separat i 

verksamheten till en integrerad del i själva kvalitets- och verksamhetsutvecklingen ställer 

krav på organisationen och dess ledning (Socialdepartementen 2018). För att stödja 

utvecklingen framåt krävs ett aktivt och starkt ledarskap, både på förvaltningsnivå och 

politisk nivå då digitaliseringen är komplex, sektorsövergripande och initialt 
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resurskrävande (Digitaliseringskommissionen 2016). Kommunen har ansvar för 

organisering, ledning, planering, utveckling, kvalitetssäkring och finansiering av 

implementeringen. Ansvaret för lagstiftning, tillsyn, utjämningssystem samt 

bidragsgivning ligger på staten (Socialdepartementet 2016).  

 

En lyckad digitalisering kräver ledare som leder utvecklingsprocessen och omsätter 

digitaliseringens möjligheter till strategiska satsningar (PwC 2016). En digital ledare 

effektiviserar och kvalitetsutvecklar verksamheten med hjälp av tekniken 

(Regeringskansliet 2019). Ledaren prioriterar och implementerar insatser som ökar 

användandet av välfärdstekniska verktyg (Digitaliseringskommissionen 2016), och 

ställer sig frågan ”hur” anpassningarna på vårdens processer ska göras, inte ”om”. 

Ledaren är villig att arbeta över gränserna och driva den utveckling som skapar 

livskvalitet och värde för brukaren (PwC 2016).  

 

Första linjens chefer är ansvariga för att implementera välfärdstekniken i verksamheten 

(PwC 2016). Första linjens chefer är chef på den nivå där den löpande driften bedrivs 

inom en linjeorganisation (Stockholms läns landsting 1998). Deras uppdrag vid processen 

är att utbilda, guida och stötta personalen i arbetet mot gemensamma mål och fortsatt 

utveckling (PwC 2016). Chefers syn på sitt utvecklingsarbete påverkar vad som sker i 

praktiken. Detta då chefen är den som beslutar vad som ska prioriteras, följas upp och 

vilket utvecklingsarbete som verkligen ska genomföras. Forskning pekar på brister i de 

förutsättningar chefer ges för att driva ett effektivt och ändamålsenligt utvecklingsarbete. 

Det saknas träning och utbildning och chefer får svårt att prioritera utvecklingsarbetet i 

förhållande till vardagens produktion (Ekholm et al. 2017). Effekten ifrån chefers 

intensivutbildningar tycks vara tidsbegränsad varför det är viktigt att chefer ges möjlighet 

till fortsatt ledarskapsutveckling och en möjlighet att integrera nyförvärvad kunskap i det 

dagliga arbetet och den egna verksamheten (Bergman 2011). Digitaliseringen är en 

utmanande samhällsprocess just för att den berör varje del i verksamheten och kräver ny 

kompetens och nya investeringar. Digitalt ledarskap kombinerat med kompetens inom 

olika kunskapsområden efterfrågas allt mer av kommunala arbetsgivare allt eftersom 

tekniken utvecklas och implementeras i äldreomsorgen (Digitaliseringskommissionen 

2016). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Verksamhetsutveckling baserad i digital teknik och implementering av välfärdstekniska 

lösningar ställer stora krav på första linjens chefers ledarskap. Beslut om genomförande 

kring verksamhetsutveckling, processer och nya arbetssätt innebär ett stort ansvar. 

Arbetsgivare talar om digitalt ledarskap och på riksnivå efterfrågas digital kompetens. 

Tidigare forskning visar att chefers ledarskap har stor betydelse vid utvecklingsarbete. 

Därför är det av stor betydelse att belysa första linjens chefers erfarenheter av att leda vid 

digital verksamhetsutvecklingen och implementeringen av välfärdstekniska lösningar.   
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SYFTE 

Syftet var att belysa i vilken utsträckning första linjens chefer deltar i 

verksamhetsutveckling baserad på digital teknik och deras erfarenheter av att leda under 

digitaliseringsprocessen och vid implementering av välfärdsteknik. 

 

Frågeställningar: 

 

 I vilken utsträckning deltar första linjens chefer vid den digitala 

verksamhetsutvecklingen och vid implementering av välfärdsteknik?  

 Vad ses som främjande och begränsande vid implementering av digital teknik 

inom äldreomsorgen? 

 Vilka förväntningar och krav ställs på första linjens chefer och vilka möjligheter 

får man att uppfylla dem? 

 

METOD 

Studien bygger på en kvalitativ intervjustudie av sju första linjens chefer anställda inom 

äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige. Författarna valde en induktiv ansats 

inspirerad av fenomenologin.  

 

Design 
Utifrån syftet valdes en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Den kvalitativa 

forskningen söker en förståelse om världen utifrån intervjupersonernas erfarenheter och 

livsvärld, där livsvärden syftar till intervjupersonernas upplevda vardag (Kvale & 

Brinkmann 2017). En induktiv studie knyter därefter an erfarenheterna till ett teoretiskt 

perspektiv (Tullgren 2015). Forskningsintervjun är ett samtal med struktur och syfte 

(Kvale & Brinkmann 2017), som kan förse författarna med välgrundad kunskap och 

övertygande beskrivningar om den kvalitativa mänskliga världen. Intervjuer i 

forskningssyfte är kunskapsproducerande där kunskap byggs upp socialt, mellan 

intervjuare och intervjuperson. Kunskap är inte given utan skapas aktivt genom frågor 

och svar (Kvale 1997). Då samtalets mål var att undersöka första linjens chefers 

upplevelser av ett fenomen utifrån intervjupersonernas beskrivna erfarenheter valdes en 

semistrukturerad intervju. Författarnas intervjuer inspirerades av fenomenologin som 

försöker förstå ett socialt fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2017).  

 

Urval och procedur 
Författarna hade via sin arbetsplats fått kännedom om att vald kommun kommit en bit på 

vägen i dess arbete med välfärdsteknik. Två verksamhetschefer, en ifrån särskilt boende 

och en ifrån ordinärt boende, kontaktades via telefon och tillfrågades om godkännande 

att författarna kontaktade första linjens chefer för deltagande i studien. 

Verksamhetscheferna fick samtidigt muntlig information om studiens syfte och gavs en 

kort presentation av författarnas utbildning och bakgrund. För att få 

verksamhetschefernas skriftliga godkännande av datainsamlingen (Bilaga 1) besökte en 

av författarna verksamhetscheferna och inhämtade underskrift. Verksamhetscheferna 
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valde ut åtta informanter utifrån författarnas önskemål om att deltagande informanter ska 

vara olika långt komna i digitaliseringsprocessen. Detta för att belysa ledarskapet under 

olika delar. Åtta informanter kontaktades därefter via mail och tillfrågades om 

deltagande. Innan intervjuerna utfördes valde två informanter att avböja sitt deltagande 

på grund av hög arbetsbelastning på enheterna. Författarna fick därför kontaktuppgifter 

till ytterligare en informant som tackade ja till deltagande i studien. Informanterna 

kontaktades via mail och informerat samtycke inhämtades (Bilaga 2).   

 

Tabell 1: Information om informanter 

Informan

t 

Kön Ålder Utbildning År som 

chef 

Verksamhetsområde 

1 Kvinna 55 år 2-årig KY 

utbildning i 

ledarskap  

15 år Särskilt boende 

2 Kvinna 60 år Sociala Omsorgs-

programmet 

13 år Särskilt boende 

3 Kvinna 53 år Sociala Omsorgs-

programmet 

2 år Hemtjänst 

4 Kvinna 54 år Sociala Omsorgs-

programmet 

25 år Hemtjänst 

5 Kvinna 51 år Sociala Omsorgs-

programmet 

16 år Hemtjänst 

6 Kvinna 49 år Sociala Omsorgs-

programmet 

19 år Särskilt boende 

7 Man 61 år Psykiatri-

sjuksköterska 

20 år Hemtjänst 

 

Datainsamling  
De semistrukturerade intervjuerna utfördes enligt en intervjuguide (Bilaga 3.) med fokus 

på specifika huvudfrågor. För att få mer utvecklande beskrivningar ifrån informanterna 

användes följdfrågor. Intervjufrågorna utarbetades utifrån studiens syfte. 

Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att förändra intervjufrågornas form och 

ordningsföljd efter informanternas berättelser (Kvale & Brinkmann 2017). Frågornas 

formulering och ordningsföljd var inte bindande utan användes som en vägledning av 

författarna. För att minska risken att informanterna uppfattade frågorna på ett sätt som 

inte var av författarnas avsikt, prövades frågorna på första linjens chefer som inte ingick 

i studien eller hade koppling till den kommun vars chefer ingick i studien De 

välfärdstekniska lösningar som informanterna beskrev och relaterade sina erfarenheter 

till, var digitalt wi-fi, digitala signeringslistor, digitala medicinskåp, digitala dörrlås, 

digital dokumentation, e-tillsyn, GPS-sändare, Tena identifi, VR-glasögon och Microsoft 

Teams. 

 

Författarna utförde intervjuerna var för sig och ingen av författarna kände informanterna 

de intervjuade sedan tidigare. Sex intervjuer utfördes på informanternas arbetsplats, på 

deras kontor eller i ett närliggande mötesrum, och en intervju utfördes utifrån 

informantens önskemål via Skype. Intervjuerna varade mellan 20-50 minuter. Innan 

intervjuerna började presenterade författarna studiens syfte, och författarna försäkrade sig 

om att informanterna samtyckte till att intervjuerna spelades in, samt säkerställde att 
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deltagandet var frivilligt. Författarna förhörde sig om att informanterna inte hade någon 

obesvarad fråga rörande studien innan intervjun startade (Kvale & Brinkmann 2017). Vid 

intervjun användes inspelning via en nedladdad applikation i författarnas mobiltelefoner 

och fält-anteckningar gjordes för att förstå intervjutexten i förhållande till sammanhanget 

(Lindseth & Norberg 2004).  

          

Dataanalys 

För att göra datainsamlingen tillgänglig för analys omvandlades de muntliga intervjuerna 

till skriven text. Varje intervju transkriberades ordagrant i sin helhet. Intervjuerna lästes 

igenom av författarna var för sig och flertal gånger för att båda författarna skulle få ett 

helhetsperspektiv. Författarna läste därefter gemensamt igenom samtliga intervjuer och 

diskuterade kring materialet. Frågor som uppstod skrevs ner för vidare diskussion under 

analysprocessen (Kvale & Brinkmann 2017). 

 

Dataanalyser med fenomenologisk ansats bygger på meningskoncentrering. De naturliga 

meningsenheterna som svarade mot studiens syfte fastställdes och skrevs ner på post-it 

lappar. Post-it lapparna sorterades efter innehåll och likheter, och teman namngavs. 

Skillnader och sammanhängande kategorier urskildes. Slutligen knöts centrala kategorier 

i intervjun samman i en beskrivande slutsats (Kvale & Brinkmann 2017) 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Tema Kategori 

 

 

”Det är ju spännande att veta hur 

mycket i tekniken som kan underlätta” 

 

 

Kunskap 

 

 

 

 

Enhetschefens 

kompetens   
 

”Man får lära sig mycket själv” 

 

 

Utbildning  

 

”Ibland får man vara lite enveten” 

 

Personlig egenskap 

 

 

 

Etiska överväganden 
De etiska övervägandena är till för att bevara informanternas självbestämmande och 

integritet och ska gå som en röd tråd genom hela studien (Vetenskapsrådet 2007). Etiska 

problem uppstår på grund av de svårigheter som uppkommer när privata erfarenheter ska 

presenteras och redogöras i en offentlig forskning. Redan vid valet av syfte gjorde 

författarna ett etiskt övervägande och frågade sig om studien kunde förbättra situationen 

för den målgrupp som forskningens resultat riktar sig till (Kvale & Brinkmann 2017). 

Författarnas förhoppning är att studiens resultat ska ha betydelse för första linjens chefers 

ledarskap vid äldreomsorgens digitalisering.  

 

Det finns fyra allmänna huvudkrav för individskyddet som studien har tagit hänsyn till; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Information kring studiens syfte har verksamhetschefer och informanter fått både 
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muntligt och skriftlig. Samtidigt införskaffades skriftligt samtycke från berörda 

verksamhetschefer. Informanterna informerades om att medverkan var frivillig och att de 

kunde avbryta sin medverkan i studien när de önskar utan att behöva motivera varför. 

Konfidentialitetskravet skyddar informanternas identitet. Detta uppfylldes genom att 

materialet redovisas på ett sätt där det inte går att identifiera informanterna. 

Personuppgifter behandlades enligt GDPR. Sista huvudkravet, nyttjandekravet, 

uppfylldes genom att det insamlade materialet endast kom att användas i studien 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Arbeten som utförs av studerande i 

grundläggande eller avancerad högskoleutbildning utgör inte forskning i 

Etikprövningslagens mening. I denna lag avses med forskning: vetenskapligt 

experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på 

vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå (Codex 2018). 

 

RESULTAT 

Nedan beskrivs resultatet från den kvalitativa analysen av de sju intervjuerna med första 

linjens chefer inom äldreomsorgen och deras erfarenheter av att leda vid digital 

verksamhetsutveckling och implementering av välfärdsteknik. Under analysen 

identifierades de 13 teman och 4 kategorier som redovisas i tabell 2 

 

 

Tabell 2. Teman och Kategorier  

 

Tema  Kategori 

 

 Delaktighet och möjlighet att påverka 

 Utbilda personal  

 

 

Ansvarsområde 

 

 

 

 Kunskap 

 Utbildning 

 Personliga egenskaper 

 

 

 

Kompetens 

 

 Tid 

 Ekonomi 

 Information 

 Användarfokus 

 

 

 

Förutsättningar  

 

 System 

 IT 

 Stöd  

 Ledning 

 

 

Organisation  
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Första linjens chefers ansvarsområde 

Delaktighet och möjlighet att påverka 

Cheferna upplevde att de själva inte kunde påverka den digitala utveckling och vad som 

skulle implementeras på enheten, utan detta bestämdes centralt. Befintlig IT-grupp 

alternativ en tillsatt utvecklingsgrupp arbetade med digital verksamhetsutveckling och 

beslut fattades därefter av ledningsgruppen. En chef uttryckte att hen deltagit i en av de 

tillsatta grupperna, men då enbart vid ett enkelt kort möte och det gavs ingen möjlighet 

till påverkan. En annan chef menade att det inte låg i hens intresse att delta utan att det 

fanns dem ibland kollegorna som var mer intresserade av digitalisering än vad hen själv 

var. Det gavs uttryck för att beslutsfattarna inte hade kännedom om vilka behov som fanns 

i verksamheten och vilka riktlinjer verksamheten hade att förhålla sig till. Fattade beslut 

hamnade i knät på cheferna som fick i uppgift att själva planera och genomföra 

implementeringen. Cheferna uttrycker att de hade en viss möjlighet att påverka om 

enheten skulle vara med i början av processen eller avvakta och vara ibland de sista 

enheterna. Detta upplevdes som positivt oavsett om cheferna önskade vara först ut med 

implementeringen eller vänta.  

 

”… men mycket hamnar ju i ditt knä, lös det. Nu ska vi införa det här, lös det” 

 

Utbilda personal  

Det låg på cheferna själva att utbilda personalen vid implementering av digital teknik och 

nya IT-system. Många gånger behövde de också själva inhämta kunskap och skapa 

utbildningsmaterial och cheferna berättade om olika strategier för att göra detta. En chef 

beskrev hur hen inhämtade kunskap med hjälp Youtube. En annan chef beskrev att hen 

tog hjälp av en samordnare som är duktig på teknik och som ofta utbildade personalen 

vid introduktion av nya IT-system. En tredje chef berättade att hen var bestämd med att 

det skulle komma utbildare med rätt kompetens innan implementering och att hen själv 

skjutit upp implementeringens startdatum för att detta skulle vara möjligt. Samtliga chefer 

beskrev att de själva fick för lite utbildning för att utföra sitt uppdrag och efterfrågade 

utbildare med rätt kompetens. Utbildning till personal sågs som en viktig del för en lyckad 

implementering och cheferna menade att man generellt ligger efter med detta. Cheferna 

belyste att även personalen låg på olika kunskapsnivåer vad gäller tekniskt kunnande och 

att detta var något man måste ta hänsyn till vid utbildningar. 

 

”… jag önskar att det någon kunde hålla i utbildningen till medarbetarna” 

 

”… det man också måste tänka på är att alla medarbetare är på olika nivåer när det 

gäller kunskap” 

 

Första linjens chefers kompetens  

Kunskaper 

Under intervjuerna framkom att cheferna hade olika kunskaper om digitalisering och av 

välfärdsteknik. En av cheferna berättade att arbetsgivaren hade bett cheferna att skatta sig 
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själva och redogöra för vad man önskade att lära sig kring digitalisering. Detta upplevdes 

som svårt både vad gäller att bedöma sin egen förmåga och att veta vad för teknik som 

kan vara till stöd i arbetet. De chefer som gav en säkrare och tryggare beskrivning av 

digitaliseringsarbetet i kommunen var också de chefer som kommit längre i 

implementeringsprocessen än de chefer som hade en mer försiktig och osäker inställning. 

En chef beskrev att hon saknade helt teknisk kunskap och hade tidigare varit motståndare 

till digitalisering inom äldreomsorgen. Samma chef berättade att de inte påbörjat något 

implementeringsarbete på enheten vad gäller välfärdsteknik. Deltagande chefer berättade 

att digital verksamhetsutveckling och implementering krävde digital och teknisk kunskap 

för att kunna nyttjas. Samtidigt krävdes ett eget intresse och engagemang. Trots att 

cheferna befann sig på olika kunskapsnivåer så gav samtliga chefer en beskrivning av att 

äldreomsorgen var i behov av förändrade arbetssätt för att kunna möta de utmaningar som 

väntar och att just digitaliseringen var en möjlig väg för detta. Cheferna menade på att 

tekniken ska bidra till bättre kvalitet i vården och att digitalisering är framtidens vård och 

omsorg.  

 

”… vi har själva fått kartlägga oss, vad vi kan om digitalisering och vad vi vill lära oss. 

Men jag vet ju inte vad som finns som skulle kunna underlätta mitt arbete. Jag tycker 

också att det har varit svårt att skatta sig själv” 

 

”… digitalt ledarskap för mig betyder att man behöver ha kunskap om olika system och 

teknik och att man är positiv till dessa verktyg” 

 

Utbildning 

Samtliga chefer berättade att de önskade mer utbildning kring digitalisering och att det 

inte alltid gavs utbildning inför implementeringar. En chef menade att den utbildning som 

väl gavs inte var tillräcklig. En annan chef uttryckte att utbildningen kanske inte varit 

tillräcklig på grund av att hen saknade teknisk förkunskap. En tredje chef ville inte påstå 

att utbildningen som getts var en utbildning utan menade på att det enbart varit en kort 

PowerPoint presentation om vad som skulle implementeras. Cheferna var eniga om att 

ansvaret för att införskaffa teknisk kunskap låg på dem själva och att det fanns ett eget 

intresse för detta. Kunskap skaffades efter hand tekniken implementerades och användes 

i verksamheten. En generationsskillnad vad gällde att ta till sig utbildningar upplevdes. 

Där yngre personer uppfattades ha större tekniska förkunskaper och lättare att lära sig de 

nya systemen. Cheferna menade att den yngre generationen föds in i digitaliseringen och 

därför hade en an annan förkunskap som den äldre generationen saknar.   

 

”… jag vet inte riktigt om vi har fått någon utbildning, jag kan inte påstå det riktigt” 

 

”… vi har även generationsskifte, där många ungdomar föds in i digitaliseringen, 

medan vi äldre får lära oss på ett annat sätt” 

 

Personliga egenskaper 

Även chefernas personliga egenskaper relaterat till var i implementeringsfasen enheten 

befann sig beskrevs i intervjuerna. De chefer som beskrev sig som innovativa och drivna 

kunde också presentera fler välfärdstekniska lösningar som enheten implementerat än de 

som inte nämnde dessa personliga egenskaper. Cheferna menade att dessa personliga 
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egenskaper och hur man drev utvecklingsarbete var de samma oavsett utvecklingsarbetes 

inriktning. På samma sätt uppfattade cheferna att ledarskapet var det samma oavsett om 

man bedrev ett utvecklingsarbete eller inte.  

 

”… jag menar att vara ledare under de tekniska införanden. Jag ser inte någon skillnad”  

 

Förutsättningar  

Tid 

För en lyckad implementering av välfärdsteknik beskrevs tid som en viktig förutsättning. 

Cheferna menade att införandet ofta skulle ske snabbt och att de själva måste bromsa ner 

och frigöra tid för implementeringsprocessen. Viktigt var att personalen gavs tid till 

utbildning innan implementering, reflektion under processen och även tid för utbildning 

och reflektion när tekniken inte fungerar som tänkt. Cheferna poängterade att 

utvecklingsarbete behöver få tid för att lyckas. 

 

”...det behöver inte ske över en natt, då får det hellre ta lite längre tid och att det blir 

ordentligt” 

 

Ekonomi 

Cheferna uttryckte att de ekonomiska förutsättningarna som fanns i kommunen 

påverkade digitaliseringens utveckling. Tekniken beskrevs som dyr och kommunen 

saknade ekonomin till att införskaffa den. Samtidigt fanns sparkrav att ta hänsyn till. De 

ekonomiska förutsättningarna nämndes som en anledning till varför cheferna inte gavs 

möjlighet att påverka och delta i det digitala utvecklingsarbetet. En chef uttryckte en 

önskan om att kunna köpa in de digitala verktyg som hen ansåg underlätta i arbetet och 

ledarskapet men begränsades av kostnaderna. En annan menade att hen såg tekniska 

utvecklingsmöjligheter men att detta begränsades av kostnadsfrågorna. Kostnadsfrågorna 

beskrevs även som en anledning till varför utbudet av teknik skilde sig åt mellan 

enheterna.  

 

”… jag tycker inte att jag har möjlighet att påverka vilka system som jag tycker att man 

har nytta av. Det är oftast en kostnadsfråga ”  

 

”… det finns mer att utveckla när det gäller arbetssätt och olika system som vi behöver 

ha, men som sagt, det är en kostnadsfråga” 

 

Information 

Cheferna belyste att informationen ifrån förvaltningen vid digital verksamhetsutveckling 

och implementering var bristfällig. Många gånger gavs ingen information innan 

implementeringen var ett faktum och mer information under hela digitaliseringsprocessen 

efterfrågades. Cheferna menade att informationen var viktig för att personalen i förväg 

skulle få reda på utvecklingsarbete och för att planering och utbildning skulle kunna 

planeras.   

 

”… sen var det bara en dag, så när jag öppnade datorn, så ploppade det upp någonting 

nytt. Så det var den infon vi fick ungefär” 
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”… någon information kallar jag det inte för. Personalen har inte fått något” 

 

Användarfokus 

Cheferna beskrev en brist i att involvera användarna vid digital verksamhetsutveckling. 

Varken utvecklingsgrupper eller ledning hade besökt verksamheten eller inhämtat 

information ifrån chefer eller medarbetare för att undersöka och föra en dialog kring 

verksamhetens behov. Detta medförde i ett fall att den inköpta tekniken var helt obrukbar 

och nu stod oanvänd på enheten. Cheferna poängterade vikten av att involvera 

användarna för att tillsammans ta fram ändamålsenliga och lättanvända lösningar. En av 

cheferna uttryckte att IT-gruppen saknar kunskap om verksamheternas arbetssätt och 

belyste hur viktigt ett samarbete är för lyckad digital verksamhetsutveckling.  

 

”…man har köpt in.. helt plötsligt står de bara där.. när vi packade upp dem och när vi 

tittade, dom är helt obrukbara, vad ska vi med dem till” 

 

”… min erfarenhet som ledare är att IT-verksamheten inte riktigt förstår vårt arbetssätt 

och jag tror det hade varit bra om det finns en enhetschef med i arbetsgruppen innan 

det bestäms något för att kunna förklara hur vi arbetar i våra verksamheter.” 

 

Organisation 

System 

Cheferna beskrev att det i dag fanns många olika system i verksamheten. Dessa användes 

oberoende av varandra och beskrevs inte som en integrerad del av arbetsprocesserna. 

Cheferna önskade ett övergripande system alternativt att de olika systemen synkade med 

varandra, och det efterfrågades ett helhetstänk som underlättade arbetet. En av cheferna 

uttryckte frustration över att varje system krävde ett införskaffande av ny kunskap och 

ytterligare ett system att sätta sig in i. 

 

”… jag skulle vilja att alla system synkar med varandra. Vi har väldigt många olika 

system som vi måste vara inne i och jobba” 

 

”... då är det ytterligare ett system jag ska in i och det är klart, då blir man lite, inte en 

grej till” 

 

IT 

Ett väl fungerande internet angavs av cheferna som en viktig förutsättning för ett lyckat 

användande av välfärdstekniken. Det uttrycktes en oro ibland samtliga chefer vad gäller 

problem med teknik och nätverksuppkopplingen. Man saknade rutiner, beredskap och 

stöd för att hantera eventuella problem som kunde uppstå. Det ansågs viktigt med 

beredskap och förberedelse för att inte den dagliga driften i verksamheten skulle 

påverkas.  

 

”… det finns ingen beredskap för hur vi ska hantera när systemen inte fungerar” 
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Stöd 

Cheferna upplevde att de fick för lite tekniskt stöd och önskade en specialist att vända sig 

till vid frågor gällande välfärdsteknik. En av cheferna menade att detta oftast fanns i de 

större kommunerna men att detta saknades i mindre kommuner.  

 

”… det finns för lite resurser i mindre kommuner när det gäller specialister på till 

exempel digital teknik ” 

 

Ledning 

Cheferna beskrev att det är förvaltningsledningen som beslutade och drev den digitala 

utvecklingen i kommunen.  Att man idag kommit där man var i digitaliseringsprocessen 

ansågs bero på vilka personer som satt i ledningen och vilken digital kompetens ledningen 

hade. En av cheferna menade att personerna i ledningen var engagerade, drivna och 

innovativa samt hade ett stort intresse för digitalisering och väldfärdsteknik inom vård 

och omsorg.  

 

”… det är ledningen som beslutar vad vi ska ha för digitala verktyg” 

 

”… det beror ju också på vem som sitter på förvaltningen” 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Här diskuteras studiens metod utifrån resultatens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet kritiskt bedömda. Författarna valde en kvalitativ intervjustudie med en 

induktiv ansats, inspirerad av fenomenologin. Valet av metod gjorde att författarna fick 

ta del av första linjens chefers erfarenheter och livsvärld (Kvale & Brinkmann 2017).  

 

Syftet med studien var att belysa i vilken utsträckning första linjens chefer deltog i 

verksamhetsutveckling baserad på digital teknik och deras erfarenheter av att leda under 

digitaliseringsprocessen och vid implementering av välfärdsteknik. För att kunna svara 

på studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer. Författarna valde att se livsvärlden 

så som informanterna erfarit den och för att hålla sig till fenomenet användes en 

intervjuguide med teman och förslag på frågor. Intervjuer används fördelaktigt då 

forskningen söker svar på olika aspekter av mänskliga erfarenheter (Kvale & Brinkmann 

2017). Intervjuerna analyserades förutsättningslöst och utgick ifrån informanternas 

berättelser. Viktigt var att forskarna i syftet tänkte på vem forskningsresultat riktade sig 

emot (Rienecker 2014). Valet av en fenomenologisk vetenskapsteoretisk inriktning 

bidrog till att studiens resultat kan användas för att skapa insikter om världen och 

informanterna ifrån ett nytt perspektiv. Vilket i sin tur kan leda till ett förändrat beteende 

hos informanterna och en eventualitet till att deltagarna kan upptäcka nya möjligheter 

(Lindseth & Norberg 2004).  
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Reliabilitet 

Studiens reliabilitet syftar på tillförlitligheten i studiens struktur och resultat (Kvale och 

Brinkman 2017). Vid analys fann författarna gemensamma teman i intervjumaterialet och 

inga specifika skillnader framträdde. Författarnas upplevelse var därför att studien var på 

väg att bli mättad. Författarna var medvetna om att studiens reliabilitet kan äventyras 

genom att informanterna inte delger den information som de själva anser vara icke 

värdefulla för studien. Intervjustudien tar heller inte hänsyn till skillnaden mellan vad 

informanterna berättar att de gör och vad de faktiskt gör i verkligenheten (Bloomer et al. 

2012). Författarna ställde därför öppna frågor då sannolikheten var större att 

informanternas svar blev mer levande. Ledande frågor ställdes i de fall då författarna ville 

pröva reliabiliteten i informanternas berättelser och för att verifiera författarnas tolkning 

(Kvale 1997). Kvale och Brinkmann (2017) belyser att små omformuleringar av frågor 

kan påverka informanternas svar. För att undersöka hur frågorna i intervjuguiden 

upplevdes av första linjens chefer valde författarna därför att pröva frågorna på första 

linjens chefer inom den egna organisationen. För att säkra tillförlitligheten och 

datainsamlingens transparens spelades intervjuerna in på mobiltelefon (Kvale 1997). 

Vidare reflekterade författarna över om den utskriva texten var lojal emot informanternas 

muntliga beskrivning. Vid inspelning fanns risken att kroppsspråk, gester och hållning 

förlorades, varpå författarna förde fältanteckningar. Vid transkriberingen fanns risken att 

även tonfall gick förlorat. Transkribering gjorde det dock lättare att skapa en överblick 

och se mönstren i analysen då datainsamlingen var utskriven på papper. Författarna valde 

därför att spela in intervjuerna till fördel för analysprocessen (Kvale & Brinkmann 2017). 

Författarna genomförde en inledande analys var för sig för att därefter kunna jämföra de 

teman och kategorier man fann i datainsamlingen (Berggård et al. 2002). Dessa 

diskuterades sedan gemensamt och analysen mynnade ut i fyra gemensamma 

huvudkategorier och tretton underkategorier. I studien ingick både män och kvinnor 

vilket är fördelaktigt sett ur genusperspektiv då det får en bredare förståelse för det som 

studeras (Kvale 1997). 

 

Validitet 

Studiens validitet syftar på huruvida studien undersöker vad den påstår sig undersöka, där 

samtliga steg i forskningsprocessen ska vara förnuftiga och försvarbara. Innan 

intervjuerna genomfördes fastställde författarna en planering av intervjuns varför, vad 

och hur. Författarna klargjorde studiens syfte att belysa i vilken utsträckning första linjens 

chefer deltar i verksamhetsutveckling baserad på digital teknik och deras erfarenheter av 

att leda under digitaliseringsprocessen och vid implementering av välfärdsteknik. 

Författarna arbetar båda inom kommunal äldreomsorg och har en viss förförståelse kring 

digitalisering. Dock bedömde författarna att deras förförståelse inte var tillräckligt stora 

för att ha inverkan på studiens resultat (Kvale & Brinkmann 2017). Snarare hade 

författarna en föreställning om att enhetscheferna var mer involverade i det digitala 

utvecklingsarbetet än vad cheferna berättade om under intervjuerna. Detta påverkade 

dock inte studiens validitet då syftet var att belysa i vilken utsträckning första linjens 

chefer deltog i digitaliseringsprocessen.  

 

Författarnas val av metod, semistrukturerade intervjuer, kunde medföra felkällor så väl 

från informanterna som hos författarna själva, varför författarna införskaffade sig 

kunskaper kring olika intervjuteorier och tekniker innan genomförandet (Kvale & 
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Brinkmann 2017). Alternativet som författarna diskuterade kring var icke deltagande 

observationer. Observationer används då studier syftar till att förstå en social verklighet. 

Författarna hade då kommit ifrån risken där informanterna säger en sak och gör en annan. 

Författarna anser att det vore intressant att utföra en observation för att studera 

ledarskapet och samspelet mellan cheferna och personalen vid användandet av 

välfärdstekniken, men av tidsskäl var detta inte möjligt inom ramen för författarnas studie 

(Blommer et al. 2012). Författarna valde en induktiv ansats där analysprocessen i sig 

medför tolkningar av datainsamlingen, varför författarna hela tiden hade studiens syfte i 

fokus (Kvale & Brinkmann 2017).  

 

Överförbarhet 

Studiens generaliserbarhet syftar till möjligheten att överföra studiens resultat till andra 

situationer (Kvale & Brinkmann 2017). Överförbarheten grundar sig på studiens 

tillvägagångssätt, vilken metod som har använts, vilka deltagare som valdes ut, hur 

urvalet har gått till samt hur datainsamlingen och analysen har genomförts (Kvale, 1997). 

Vanliga argument vid kvalitativa intervjustudier är att det är för få deltagare för att 

generalisering ska vara möjlig (Kvale & Brinkmann 2017). I denna studie deltog sju första 

linjens chefer vilka alla arbetade inom äldreomsorgen i samma kommun i södra Sverige. 

Författarna hade för avsikt att intervjua åtta första linjens chefer. Två informanter tackade 

med kortvarsel nej till planerade intervjuer på grund av ökad arbetsbelastning i 

verksamheten och författarna fick svårt att hitta ytterligare två chefer som ville delta. En 

tillfrågad person tackade ja till deltagande via Skype. I efterhand ser författarna en fördel 

om fler personer initialt hade tillfrågats om deltagande. Fyra deltagande chefer arbetade 

inom ordinärt boende och tre inom särskilt boende, sex av dem var kvinnor och en man. 

Vid analys av de transkriberade intervjuerna var det inga erfarenheter som var specifika 

för respektive verksamhetsområde. Inte heller delgav den manliga chefen några 

erfarenheter som skiljde sig åt ifrån de kvinnliga chefernas. Författarna drar därför 

slutsatsen att ledarskapet vid implementeringen av de välfärdstekniska lösningarna inte, 

i någon större utsträckning, påverkas av vilket verksamhetsområde man är verksam inom 

så länge förutsättningarna är de samma. Eftersom studien är utförd i en svensk kontext 

menar författarna att studiens resultat kan vara till nytta för andra svenska kommuner. 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa i vilken utsträckning första linjens chefer deltog i 

verksamhetsutveckling baserad på digital teknik och deras erfarenheter av att leda under 

digitaliseringsprocessen och vid implementering av välfärdsteknik. Studiens resultat 

mynnade ut i 4 kategorier och 13 teman. Resultatet diskuteras utifrån de 4 kategorierna 

ansvarsområde, kompetens, förutsättningar och organisation, som första linjens cheferna 

belyste.  

 

Den första kategorin som framträdde under analysen av intervjuerna belyste chefers 

ansvarsområde. Cheferna var eniga om att deras ansvarsområde inte låg i att delta vid 

själva utvecklingsprocessen. Deras ansvar låg stället i att implementera och utbilda 

personal i de beslut som utvecklats och fattats på förvaltningsnivå. Larsson (2008) 

presenterade i sin avhandling att utvecklingsarbete som initierats av första linjens chefer, 

baserade på verksamhetens behov, hade större möjlighet att lyckas i jämförelse med de 

utvecklingsarbeten som initierades av exempelvis utvecklingsansvariga. 
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Innovationsrådet (2012) påpekade att det är viktigt att medarbetarna involveras i 

utvecklingsarbetet då det är de som möter brukarna i vardagen. Även Kujala, Hörhammer, 

Heponiemi och Josefsson (2019) menade att framgångsrik implementering av e-hälsa 

främjas av att involvera användarna tidigt i utvecklingsarbetet.  

 

Samtliga chefer uttryckte en insikt om att det föreligger ett digitaliseringsbehov och de 

berättade att samma insikt fanns hos personalen. Vårdföretagarna Almegas (2016) 

undersökning pekade på att kommunala chefer anser att det föreligger ett behov av 

väldfärdsteknik i äldreomsorgen, tekniken finns framtagen och tillgänglig men även i 

detta resultat lyftes implementeringen fram som en utmaning. Socialstyrelsen (2017) 

menar att det blir en utmaning att förankra och implementera välfärdstekniska lösningar 

i verksamheten om det saknas chefer med rätt kombination av kunskap om verksamheten 

och IT.  

 

Den andra kategorin som framträdde under analysen var kompetens. Det var stor 

spridning på chefernas egen syn på sin kompetens. Ju tryggare cheferna var i 

beskrivningen av sin digitala kompetens desto tryggare uttryckte de sig kring sitt 

ledarskap vid digital verksamhetsutveckling och implementering. Särskilt utmärkande 

var kompetenser som kunskap, utbildning och personliga egenskaper. Samtidigt som 

cheferna var eniga om att digital kompetens, så som kunskap om välfärdstekniska 

lösningar, var nödvändigt för att leda vid digital verksamhetsutveckling och 

implementering var de eniga om att det saknades utbildning ifrån arbetsgivaren. Liknande 

resultat fann Larsson (2008), det saknas utbildning för att höja chefers kompetenser inom 

förändringsarbeten.  

 

Cheferna uttryckte att de själva måste införskaffa sig den kompetens som krävdes för att 

driva den implementering som förvaltningen initierar. De chefer som ansåg sig ha god 

kunskap om välfärdstekniska lösningar beskrev sig också som utvecklingsorienterade och 

drivna. Dessa chefer beskrev också hur de själva sökte information och inhämtade behövd 

kompetens. Detta stämmer väl överens med Larsson (2008), där resultatet påvisades att 

chefers kompetens kring förändringsarbete utvecklas genom en kombination av 

erfarenhet, eget intresse och nyfiken för att experimentera och pröva nya saker. Även 

Avby, Kjellström och Andersson Bäck (2019) fann att medarbetares egen vilja och 

förmåga är viktiga egenskaper för lyckade innovationer.  

 

Cheferna egna erfarenheter och förväntningar på digitaliseringen tillsammans med den 

egna synen på personliga egenskaper hade inverkan över hur man utvecklade sitt 

ledarskap vid implementeringen av välfärdstekniska lösningar. I studiens analys framkom 

att chefers digitala kompetens påverkar i vilken utsträckning välfärdstekniken 

implementeras på enheterna. Författarna menar att detta på sikt kan bidra till ojämlikheter 

i vården.  

 

 I analysen framkom att cheferna upplevde en generationsskillnad både kring 

förkunskaper och behov av utbildning, där utbildningsbehovet ansågs större hos äldre 

chefer. Författarna menar att det finns en ökad osäkerhet ibland de äldre chefernas tro på 

sin egen förmåga, och att denna osäkerhet skulle kunna minskas vid mer utbildning och 

kompetensutveckling. Findahl (2011) redogör för studier som gjorts över den tid äldre 

respektive yngre internetanvändare tillbringar på Internet. Resultatet pekar på att personer 
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mellan 12-30 år spenderade dubbelt så mycket tid på användning av Internet jämfört med 

äldre personer över 50 år. Undersökningar visar även att majoriteten av de äldre som är 

icke-användare av Internet är osäkra på sin egen förmåga att handskas med den 

främmande tekniken, och känner sig osäkra på vad Internet har att erbjuda. Vidare 

påpekar Findahl (2011) att ny teknik först sprider sig till innovatörer och entusiaster, och 

sist ut till dem som har svårare för sig att prova nya saker.   

 

Enligt Larsson (2008) handlar kompetens vid förändringsarbete om att våga ifrågasätta 

det invanda och istället se möjligheter och alternativ.  Förutsättningar som ges chefer för 

att utveckla denna kompetens blir därför avgörande. Larsson (2008) menar att genom 

utbildning och rätt förutsättningar kan organisationen forma chefers sätt att tänka och 

agera. Chefer som saknar möjlighet till utveckling och lärande kan istället uppfattas som 

bromsklossar (Larsson 2008). I studiens analys framkom att de chefer som var osäkra på 

sin digitala kompetens också upplevde sig själv som motståndare till välfärdstekniken. 

Författarna anser att utbildning till första linjens chefer för att höja sin digitala kompetens 

och skapa en trygghet i användandet av välfärdstekniken, är en förutsättning för ett en 

lyckad digitalisering av äldreomsorgen. 

 

Enligt författarna blir en lyckad digitalisering inom äldreomsorgen av vikt för en hållbar 

samhällsutveckling. Hallberg (2017) påpekar vikten av en god och jämlikvård vård och 

menar att detta ligger som grund vid utvecklandet av hållbarhet inom vården. Då det i 

studiens resultat framkom att första linjens chefer själva får söka efter kunskaper, planer 

implementeringen och utbilda personal ges personalen olika förutsättningar att lyckas 

med utvecklingsarbetet. Författarna menar att detta inte bara kan äventyra hållbarheten 

inom vården utan kan även äventyra både medarbetares och chefers hållbarhet. 

Myndighet för vård- och omsorgsanalys (2016) framhåller hur avgörande chefers 

förmåga att kunna driva utvecklings och implementeringsarbete är för utvecklingen av 

svensk äldreomsorg. Författarna menar att det ur ett hållbarhetsperspektiv är av stor vikt 

att chefer ges rätt förutsättning och organisatoriskt stöd. 

 

Studiens tredje kategori rörde de förutsättningar som cheferna belyste utifrån sina 

erfarenheter av att leda. De två viktigaste förutsättningar som cheferna lyfte fram som en 

förutsättning för sitt ledarskap var information och användarfokus. Svårigheter uppstod 

när information om vad som skulle implementeras saknades och när välfärdstekniken, väl 

på plats, inte kunde användas på grund av de lagar som styr verksamheten. Pynes och 

Lombardi (2011) belyser att den viktigaste delen för framgång inom vård och 

omsorgsorganisationer bygger på kommunikation. Brist på kommunikation angående 

organisationsplaner kan leda till osäkerhet i arbetet medan en öppen och snabb 

kommunikation bidrar till en känsla av kontroll (Vuori, Blonk & Price 2015). Tidigare 

forskning visar på liknande brister gällande information om tekniska implementeringar. 

Information i ett tidigt stadie ansågs av vikt för att medarbetare skulle acceptera 

förändringarna (Kujala, Hörhammer, Heponiemi & Josefsson 2019). Författarna menar 

att genom en god kommunikation mellan ledning och chefer stärks chefers känsla av 

kontroll vid digital verksamhetsutveckling och implementering. Cheferna lyfte även tid 

som en förutsättning för lyckad implementering. Enligt Kujala, Hörhammer, Heponiemi 

och Josefsson (2019) är tidpunkten för implementering av vikt för att kunna planera och 

förbereda organisatoriska förutsättningar.    
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Den fjärde sista huvudkategorin beskrev den organisation som cheferna berättade om 

utifrån sina erfarenheter av ledarskapet vid digital verksamhetsutveckling och 

implementering. Chefernas upplevelser är att det är många olika system som används i 

organisation vilka är oberoende av varandra. Cheferna berättar att det finns en otrygghet 

kring de nätverkstekniska problem som förekommer i kommunen samt brist på stöd med 

kunskap inom digitalisering och välfärdsteknik. Larsson (2008) menar att vi behöver byta 

fokus, ifrån chefers egenskaper till de organisatoriska förutsättningarna. Den högre 

ledningen i organisationen behöver prioritera och rikta fokus på utvecklingsarbete samt 

skapa förutsättningar och förebygga hinder. Ledningen behöver stötta enhetscheferna och 

hinder som befintliga IT-system måste överbyggas (Myndighet för vård- och 

omsorgsanalys 2016).  Enligt Kujala, Hörhammer, Heponiemi och Josefsson (2019)  kan 

första linjens chefers tidigare erfarenheter av implementeringar ligga till grund för vilka 

förväntningar som finns på organisationen. Socialstyrelsen (2017) rapporter vikten av en 

tillgänglig support när digitalt arbete implementeras. Supportens uppdrag är att underlätta 

och ge stöd och stöttning samt skapa en trygghet när gamla rutiner och arbetssätt fasas ut 

till fördel för nya arbetssätt baserade i ny teknik. 

 

SLUTSATSER 
Denna studie fann att första linjens chefer har liten inverkan på den digitala 

verksamhetsutvecklingen. Istället ligger deras ansvar i att leda implementeringen och 

utbilda personalen kring digitala lösningar. En lyckad digitalisering av äldreomsorgen 

gynnas av innovativa, trygga och nyfikna chefer. Chefernas kunskap inom digitalisering 

och välfärdsteknik, liksom möjligheten till information och utbildning främjar teknikens 

implementering. Både utbildning riktad till första linjens chefer och till medarbetare 

bedöms viktiga för implementeringsprocessen. Digital verksamhetsutveckling och 

implementeringen av välfärdsteknik främjas även av att första linjens chefer och 

användare involveras i hela digitaliseringsprocessen. Hinder som tidsbrist, ekonomiska 

besparingar och system som ej går att samköra visar sig ha negativa konsekvenser för 

chefers ledarskap medan stöd ifrån specialister och ledning främjar ledarskapet vid digital 

verksamhetsutveckling och implementering inom äldreomsorgen.  

 

Vidare forskning  

Studiens resultat kan utgöra en grund för vidare forskning för att belysa första linjens 

chefers erfarenheter av utbildningssatser avsedda att höja chefernas digitala kompetens. 

Syftet kan vara att utreda vilka utbildningsinsatser som faktiskt har främjat ledarskapet 

vid digital verksamhetsutveckling och implementering av välfärdsteknik inom 

äldreomsorgen. Vidare forskning kan även belysa ledningens syn på första linjens chefers 

ledarskap vid digital verksamhetsutveckling och implementering inom äldreomsorgen.  

Vilka erfarenheter har ledningen av första linjens chefers digitala kompetens? Anser 

ledningen att första linjens chefer har tillräckligt med kompetens och erfarenheter att 

behovet av utbildningsinsatser inom ledarskap vid digital verksamhetsutveckling och 

implementering inte behöver uppmärksammas? Det vore även intressant med studier vars 

syfte är att jämföra skillnaden mellan yngre och äldre chefers erfarenheter av 

digitaliseringsprocesser inom äldreomsorgen. 
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Kliniska implikationer  

Resultat i denna studie pekar tydligt på att första linjens chefers ledarskap vid digital 

verksamhetsutveckling och implementering främjas av digital kompetens. Information, 

utbildning och stöd ifrån ledningen skapar trygghet och kunskap vilket främjar första 

linjens chefers digitala kompetens. Om chefer involveras tidigt i den digitala 

verksamhetsutvecklingen ökar möjligheten till välfärdstekniska lösningar anpassade efter 

verksamhetens behov. Hinder som tidsbrist, ekonomiska besparing och system som ej går 

att samköra måste överbyggas. Därför är vår förhoppning att denna studie kan ligga som 

inspiration vid kommuners digitaliseringsprocesser inom äldreomsorgens verksamheter. 
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Bilaga 1  
 

VERKSAMHETSCHEFENS GODKÄNNANDE AV DATAINSAMLING 

 

Hej! 

Vi heter Cecilia Voss Johansson och Eva Malm Körkkö, vi studerar Magister i hållbar 

organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg på Borås Högskola. 

Under vårterminen ska vi skriva vårt examensarbete inom ledarskap och digitalisering 

15 högskolepoäng.  

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva första linjens chefers erfarenheter och 

upplevelser av digitalisering. Tidigare forskning visar att chefers ledarskap har stor 

betydelse vid utvecklingsarbete. Därför vill vi belysa första linjens chefernas erfarenheter 

av att leda under äldreomsorgens digitalisering. Vår förhoppning är att på detta sätt kunna 

bidra till ökad kunskap i ledarskap och digitalisering. 

 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ och vi kommer att använda oss av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 7 djupintervjuer skall göras med de personer som 

arbetar som första linjens chefer i äldreomsorgen. Allt insamlat material kommer att 

avidentifieras och förvaras på ett säkert sätt samt behandlas konfidentiellt. Endast 

undertecknad och handledare kommer att ha tillgång till materialet. Deltagandet är 

frivilligt och intervjupersonerna får när som helst avbryta under arbetets gång.  

Datainsamlingen kommer att ske genom halvstrukturerade intervjuer som gör det möjligt 

att anpassa frågornas form och ordningsföljd om det behövs för att kunna följa upp 

intervjupersonernas berättelser. Vid intervjun använder vi bandinspelning och gör fält-

antecknar för att förstå intervjutexten i förhållande till sammanhanget. 

Vi önskar ert medgivande till att intervjua 7 personer som arbetar som första linjens chefer 

inom äldreomsorgen. Arbetets resultat kommer delges er och även finnas tillgängligt på 

Borås Högskola. Vi handleds i examensarbetet av nedanståendehandledare. 

Undertecknad Verksamhetschef godkänner härmed att Cecilia Voss Johansson och Eva 

Malm Körkkö genomför datainsamling enligt föregående beskrivning. 

 

-----------------------------------------                               ----------------------------------------- 

Verksamhetschef särskilt boende                                 Verksamhetschef ordinärt boende 

Namn                                                         Namn 

 

Författare: 

Cecilia Voss Johansson   Eva Malm Körkkö 

e-postadress: cissivoss@gmailcom   eva.makmkrkk@telia.com 

telefon: XXX-XXXXXXX   XXX-XXXXXXX 

 

Handledare: 

Leif Sandsjö 

Tekn Dr. Docent 

Forskare Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

E-postadress: leif.sandsjo@hb.se 

Telefon: XXXX-XXXXXX 

mailto:eva.makmkrkk@telia.com
mailto:leif.sandsjo@hb.se
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Bilaga 2 
INFORMATION TILL FÖRSTA LINJENS CHEFER  

 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter som chef? 

Vi är 2 studenter som studerar på Magisterprogram i hållbar organisering och 

hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg vid Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 

(2019:26) på avancerad nivå. Vi är intresserade av att intervjua chefer inom 

äldreomsorgen om erfarenheter från verksamhetsutveckling och digitalisering. 

 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Tidigare forskning visar att chefers ledarskap har stor betydelse vid utvecklingsarbete. 

Därför vill vi belysa första linjens chefernas erfarenheter av att leda under 

äldreomsorgens digitalisering. Vår förhoppning är att på detta sätt kunna bidra till ökad 

kunskap i ledarskap och digitalisering. Syftet med examensarbetet är att beskriva första 

linjens chefers erfarenheter och upplevelser av digitalisering. Vi har varit i kontakt med 

verksamhetschef för hemtjänst och särskilt boende som har informerats om studien och 

har gett oss tillstånd och kontaktinformation för att kontakta enhetschefer i 

verksamheterna.  

 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Hur går examensarbetet till? 

Vi önskar att genomföra 7 semistrukturerade intervjuer med första linjens chefer inom 

äldreomsorgen. Varje intervju beräknas ta cirka 30-60 minuter och genomförs under 

arbetstid. Vid intervjun deltar bara en av oss och vi ber därför att få spela in samtalet via 

mobiltelefon för att få bättre fokus på samtalet. Efter intervjun kommer datainsamlingen 

att transkriberas och inspelningen raderas. Allt insamlat material kommer att 

avidentifieras och förvaras på ett säkert sätt samt behandlas konfidentiellt. Endast 

undertecknad och handledare kommer att ha tillgång till materialet.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du 

önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 

och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 

muntliga samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 

handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
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examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall något begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 

fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 

och godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 

kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 

också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Författare: 

Cecilia Voss Johansson   Eva Malm Körkkö 

 e-postadress: cissivoss@gmailcom   eva.makmkrkk@telia.com 

telefon: XXX-XXXXXXX   XXX-XXXXXX 

 

Handledare: 

Leif Sandsjö. 

Tekn Dr. Docent 

Forskare 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

e-postadress: leif.sandsjo@hb.se 

telefon: XXXX- XXXXXX 

 

 

 

 

mailto:leif.sandsjo@hb.se
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Bilaga 3 
 

INTERVJUGUIDE  

 

Innan intervjun/i början av intervjun: Presentera kort studiens syfte, användning 

av bandspelare och fråga om eventuella frågor innan intervjun startar.  

 

Bakgrundsfrågor 

 – Ålder, utbildning, erfarenhet ifrån äldreomsorgen, hur lång tid som chef inom 

äldreomsorgen, tid som enhetschefen i kommunen? 

 

Vad betyder digitalisering för dig? 

 

Följd fråga: 

- Vilken form av digitalisering har utvecklats i kommunen? 

- På vilket sätt har du varit delaktig?  

- I vilken utsträckning har du och hela verksamhetsområdet samarbetat med 

extern aktör/företag/leverantör? 

- Hur såg processen kring detta ut? 

- Vilka erfarenheter har du ifrån detta? 

- Vilka digitala verksamhetsstöd används i på din enhet? I övriga kommunen? 

 

I vilken utsträckning har du varit deltagit i implementeringen? 

 

Följd fråga: 
- Hur har implementeringen gått till? 

- Vilka erfarenheter har du ifrån detta? 

- Vad tycker du är viktigt med den digitalisering som ni jobbar med?  

- Har du kunnat påverka den digitala verksamhetsutveckling och implementering, 

dvs. vilka arbetssätt, vilken digital teknik/ digitala system som implementerats? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter om att leda under digitaliseringen? 

Vad betyder termen digitalt ledarskap för dig?" 

 

Följd fråga: 

- Kan du berätta om dina erfarenheter om att leda under digitaliseringen? 

- Kommunen anses vara framstående i arbetet med digitalisering. Vad lägger du i 

begreppet digitalt ledarskap? 

- Kan du berätta om vilka förutsättningar du har fått för ditt ledarskap? 

- Vilka verksamhetsstöd som kan inrymmas inom digitalt ledarskap använder 

ni nu på din verksamhet? 

- Vilka erfarenheter finns kring användningen av dessa? 

- Finns det någon förändring du önskat för att främja ditt ledarskap? 

 

Exempel på frågor för att få en fördjupad beskrivning:  

Kan du säga något mer om det? 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände? 

Har du flera exempel på det? 


