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Abstract 

Title: Performance Management with computerized technology tools 

Authors: Helena Falck Brismark and Marlene Gadestedt 

Level: Bachelor thesis in Business Administration 

Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 

Date: January 2015 

Aim: The aim of this study is to highlight the advantages and disadvantages of IT-based tools 

in the management and planning of daily activities in the public sector. 

Method: This study has a hermeneutic perspective as a starting point. The study has been 

conducted in an abdicative approach, i.e. an interaction between theory and the empirical 

material which contends experience with IT-tool. We have studied the IT-tool called Laps 

Care. The theoretical framework has been strongly influenced by the empirically material. 

The study is a case study with a qualitative approach in which unstructured interviews with 

focus groups have been made. Grounded theory has been the source of inspiration when the 

material has been processed and analyzed.   

Result & Conclusion: The interviewed in the study gave a consistent picture of the 

advantages and disadvantages they experienced when using the IT-tool. The study shows that 

there are many advantages with IT-tools in operations planning and just a few disadvantages. 

The advantages are for example, easier addition of temporary staff, automatic regulation of 

workload, and ensuring the correct time consumption to the customer. One of the 

disadvantages that emerged was that joint visits may be perceived as stressful. It is also 

concluded that the IT tool was vulnerable in the event of power failure. 

Contribution of the thesis: We have in this study found that perceived disadvantages of a 

new IT tool for a period of time can change, and then perceived as advantages. The study also 

contributes to IT tools that planning for activities involving people need to be flexible. It has 

also been shown that it is important that the IT tool takes into account all components of a 

business. 

Suggestions for future research: It has been discussed that the IT-tool, which is used in the 

present study, could be expanded with an additional component. If so, it would be of interest 

to observe how the staff experiences such a change with particular emphasis on flexibility.  

We are also interested to see how different generations look at the IT-tool's advantages and 

disadvantages. 

Key words: IT tools, Work planning, Communication, Time Management 
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Abstract 
 

Titel: Verksamhetsstyrning med datoriserade IT-verktyg 

Författare: Helena Falck Brismark och Marlene Gadestedt 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Datum: januari 2015  

Syfte: Syftet med den här studien är att belysa fördelar och nackdelar med IT-baserade 

verktyg vid styrning och planering av daglig verksamhet i offentlig sektor. 

Metod: Denna studie har ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt. Arbetet med 

studien har skett med en abduktiv ansats, vilket har medfört en interaktion mellan teori och 

empiri materialet vilket innehåller erfarenheter av IT-verktyg. Vi har här studerat IT- 

verktyget Laps Care. Den teoretiska referensramen har starkt påverkats av det empiriska 

materialet. Studien är en kvalitativ fallstudie med ostrukturerade intervjuer i fokus grupper. 

Grounded theory har varit inspirationskälla när material har bearbetats samt analyserats. 

Resultat & slutsats: De intervjuade i studien gav en samstämmig bild av de för- och 

nackdelar de upplevdes vid användningen av IT-verktyget. Studien visar att det finnas många 

fördelar med IT-verktyg i verksamhetsplaneringen och endast ett fåtal nackdelar. Till 

fördelarna hör t.ex. lättare tillsättning av vikarie, automatisk anpassning av arbetsbelastning 

och säkerställande av rätt avtalad tid till kunden. En av nackdelarna som framkom var att 

sambesök kan upplevas som stressande. Slutsatsen är även att IT-verktyget var sårbart vid 

eventuella strömavbrott.  

Studiens bidrag: Vi har i denna studie sett att upplevda nackdelar med ett nytt IT-

verktyg efter en tid kan förändras och upplevs då som fördelar. Studie bidrar även med att IT-

verktyg som planerar för aktiviteter som inbegriper människor behöver ha en flexibilitet. Det 

har även visat sig att det är viktigt att IT-verktyget tar hänsyn till alla komponenter i en 

verksamhet. 

Förslag till vidare forskning: Det har diskuterats att IT-verktyget som har använts i denna 

studie, kan komma att utökas med en ytterligare komponent. Om så är fallet vore det av 

intresse att ta reda på personalens erfarenheter av en sådan förändring med tonvikt på 

flexibilitet. Vi anser även att det skulle vara intressant att se på hur olika generationer ser på 

IT-verktygets fördelar och nackdelar. 

 

Nyckelord: IT-verktyg, Arbetsplanering, Kommunikation, Tidsplanering.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Vi som författat denna studie ser verksamhetsstyrning som en central del i den dagliga 

verksamheten i alla organisationer. Verksamhetsstyrning kan enligt de Waal och Kourtit 

(2013) definieras som den process som äger rum genom en styrning av organisationen med 

beaktande av verksamhetens mission, strategi samt verksamhetens objekt. Hur effektiv 

styrningen är kan ses mot hur väl de finansiella samt de icke-finansiella målen uppnås. 

 

Verksamhetsstyrning innehåller flera delar där samtliga åtgärder som vidtas med avsikt att nå 

ett visst resultat enligt ekonomistyrningsverket (ESV 2006:26). För att styrningen ska bli 

effektiv samt att den ska understödja verksamheten i dess strävan mot att nå målen behöver 

styrningen vara väl fungerande. Verksamhetsstyrning omfattar flera olika delar så som 

ekonomistyrning (d.v.s. resultatstyrning och finansiell styrning), val av organisationsform, 

intern kontroll, kvalitetsmodeller och ledarskapsfrågor. Metoder och modeller för styrning 

finns på olika nivåer och kommer från olika områden. Styrning av en verksamhet omfattar 

både praktiska analysmodeller samt olika styrfilosofier. Oavsett vilka perspektiv som en 

verksamhet tar behövs planering, uppföljning samt kontroll. (ESV 2006:26) 

Kald och Nilsson (2000) samt Yadav, Sagar och Sagar (2013) har visat till att 

verksamhetsstyrningen har utvecklats genom åren. Det finns flera orsaker till denna 

utveckling, några av orsakerna anses vara den ökande globaliseringen samt den hårdnande 

konkurrensen. Yadav et al (2013) anser att från att tidigare ha varit inriktat på mer finansiella 

termer ligger verksamhetsstyrningens fokus numera på utnyttjande av system och teknik. 

Dessa förändringar som har skett inom området anses ha inneburit en utveckling av effektiva, 

integrerade och dynamiska system för verksamhetsstyrning.  

Hur verksamhetsstyrning i framtiden kommer att utvecklas finns det många olika synpunkter 

på. En viktig aspekt som ofta lyfts fram inom forskningen är användningen av olika typer av 

IT-verktyg. Hatry (2010) skriver att det redan idag finns IT-verktyg inom 

verksamhetsstyrning, men att dessa verktyg endast är i början av sin utveckling. Han anser att 

verksamhetsstyrning kommer att påverkas stort av IT-verktygen i framtiden. Yadav et al 

(2013) anser att de IT-verktyg som har införts dramatiskt har förändrat företagen. 
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Tillsammans visar detta att den praktiska användningen av olika IT-verktyg inom 

verksamhetsstyrning är ett intressant område att studera. 

 

1.2 Problematiserande diskussion 

Forskning med att kartlägga förändringar inom verksamhetsstyrningen de sista decennierna 

visar, enligt Yadav et al (2013), till att det har varit en stor utveckling inom 

verksamhetsstyrning, men att mycket av ramverken endast har diskuterats på ett 

begreppsmässigt plan och att det behövs mycket mer forskning och empirisk testning av 

problemen. Det finns åsikter om att problemen bör testas i ett praktiskt sammanhang där ett 

integrerat helhetsperspektiv tas. Forskning och utveckling inom verksamhetsstyrning har 

kommit fram till att det är viktigt med tvärvetenskapliga aspekter. Om flera aspekter av 

styrning tas med finns, enligt Nielsen (2013), möjligheten att en balanserad 

verksamhetsstyrning växer fram. En viktig aspekt inom verksamhetsstyrning är styrning av 

verksamheter som innefattar en hög individ intensitet. Detta gäller speciellt verksamheter som 

i stor grad förlitar sig till individen.  

 

Kald och Nilsson (2000) anser att det under det senaste decenniet har det skett betydande 

förändringar i metoder för verksamhetsstyrning. Till viss del är dessa förändringar beroende 

av den ökande globaliseringen och hårdnande konkurrens. Inför dessa nya utmaningar har det 

uppkommit ett missnöje med traditionella metoder för verksamhetsstyrning. Studier visar 

dock att kritiken har tagits på allvar. Viktiga aspekter inom verksamhetsstyrning är 

ekonomiska åtgärder som lönsamhet samt kostnadseffektivitet. Men högt på listan finns även 

aspekter som kvalitet, produktionseffektivitet, leveranssäkerhet samt nöjda kunder och 

medarbetare. Verksamhetsstyrning skall även innefatta rutiner för att upptäcka signifikanta 

signaler från företagets omgivning. Förändringarna inom verksamhetsstyrning har även 

medfört att planerings- och prestationsövervaknings system har utvecklats som en viktig del. 

Det finns enligt Goold och Quinn (1990 ss. 43-44) ett “gap” i strategisk lednings litteratur. 

Detta p.g.a. att det finns jämförelsevis lite tillgänglig forskning från empirisk synvinkel som 

sett på användningen av strategiska kontrollsystem i företag.   

Verksamhetsstyrning har under början av 2000-talet genomgått ett paradigmskifte från ett mer 

renodlat operativt perspektiv till ett perspektiv som även innefattar ett strategiskt perspektiv. 

Det strategiska perspektivet inbegriper även utnyttjande av tekniska system. Detta 
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paradigmskifte har inneburit en utveckling av effektiviteten, integrationen och dynamiken 

inom verksamhetsstyrningen. (Yadav et al, 2013) 

Forskning finns som ser mer på helheten av verksamhetsstyrning, ett system som ser mer på 

helheten är MCS (Management Control System) (Otley, 1999). MCS kan ses som en samling 

eller serier av kontroller eller kontrollsystem (Malmi och Brown, 2008). MCS är system där 

flera olika delar styr, där delar bildar en samling av information om tillgångarna i en 

organisation (Armesh, Salarzehi och Kord, 2010). MCS är enligt Cugueró-Escofet och 

Rosanas (2013) även avsedd att motivera ledningen att sträva för att uppnå verksamhetens 

mål. Ledningens roll innefattar att sätta upp mål, övervaka utförandet av verksamhetens 

aktiviteter samt utvärdera resultaten. Vad MCS innefattar finns det en rad olika uppfattningar 

om (Grabner och Moers, 2013; Malmi och Brown 2008). Att studera en verksamhets hela 

MCS är enligt Malmi och Brown (2008) en stor utmaning. Det finns dock tidigare forskning 

där delar av MCS studeras. En av MCS:s delar är planering. Planering kan ses utifrån flera 

synvinklar. Det finns planering som innebär planer gjorda för att stödja förhands beslut. 

Enbart denna typ av planering anses inte vara nog för att kallas MCS. Det krävs att 

planeringen är en integrerad del av verksamhetens strävan att nå dess mål. Individer som är 

med och skapar en planering utifrån detta sätt har en benägenhet att ta till sig planerna samt 

att utföra dessa planer. Detta är en grund för denna studie. 

Utgångspunkten i den här studien, och som ligger i tiden med planering, är styrverktyg i form 

av IT. Enligt Ferreira och Otley (2009) genomsyras dagens organisationer av olika system och 

bland dessa system så finns bl.a. informationsteknologi (IT), informationssystem (IS), 

organisering, redovisning och andra styrsystem. Dessa system kan vara positiva, men också 

medföra en del hinder. Chapman och Kihn (2009) skriver i sin artikel att det i studier där de 

har fört samman teknologi och informations kontroll så har de kommit fram till att det är en 

komplex situation mellan verksamhetsstyrning och teknologi. 

 

Neely (1999) tar upp att en av de drivande komponenterna inom dagens verksamhetsstyrning 

är IT-verktyg. Det har medfört att det är lättare att bearbeta data. Det är även lättare att ha en 

översyn av data samt att efterföljande åtgärder kan aktiveras. Det har skett en snabb tillväxt i 

efterfrågan på informationssystem och verkställande informationssystem under de senaste 

åren. Det finns argument för att platån för utvecklingen av IT-verktyg ännu inte är nådd 

(Andersen och Raymond 2014; Hatry, 2010). 
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IT- tekniken har dramatiskt ändrat sättet att styra verksamheter (Neely et al 1999). Beaubien 

(2013) beskriver i sin artikel att IT förmodligen kommer att vara central i 

verksamhetsstyrningen vid dess utformning framöver. Varför IT teknologin är så central beror 

på att IT teknologin är accepterad och inte är ifrågasatt (Hyvönen, Järvinen och Pellinen, 

2006). 

Idag finns ett antal IT-verktyg. Hatry (2010) anser att denna typ av verktyg inom 

verksamhetsstyrning spås en stor utveckling i framtiden. För att IT-verktygen ska fungera och 

utvecklas så bra som möjlig är det viktigt med uppföljande undersökningar från alla segment 

som berörs av verktygen. Från flera håll finns ett gemensamt intresse i att det blir både en 

lyckad introduktion och att användningen av färdiga verksamhetsstyrningspaket blir bra. Det 

rapporteras också att datoriserade verksamhetsstyrningspaket verkar vara pådrivande i 

förändringsarbetet vid utvecklingen av verksamhetsstyrningen (Hyvönen et al, 2006). 

Bernoider och Ivanov (2011) skriver att det saknas forskning inom IT som är i bruk för att 

organisera den praktiska vardagen i organisationerna. De menar också att det finnas en 

möjlighet att organisationer tar system i användning utan att tänka igenom om de verktyg som 

tas in för att kontrollera ramarna (framework) för arbetet verkligen uppfyller behoven. 

Durmusoglu och Barczak (2011) visar att det i den forskning som finns idag så har det i stor 

utsträckning ignorerats att studera informations teknologi och hur den erfarenhetsmässigt 

påverkar verksamheten. Vi ser att datoriserade IT-verktyg ökar i användningsgrad. Vi ser 

även att forskningen idag visar på att IT-verktyg är viktig för den fortsatta utvecklingen av 

verksamheter samt för att ledningen ska lyckas med sina uppdrag. Det beskrivs också att 

erfarenheter av IT-verktyg efterlyses.  

Vår studie bygger vidare på forskning inom området planering och IT-verktyg. Här finns 

bland annat Chapman och Kihn (2009) som skriver om att det är en komplex situation mellan 

verksamhetsstyrning och teknologin och Durmusoglu och Barczak (2011) som efterlyser 

erfarenhetsmässig forskning med IT inom verksamhetsstyrning. Utmaningar finns och det 

beskrivs bl.a. av Hyvönen et al (2006) där han pekar på att det nu finns färdiga lösningar i 

form av datoriserade styrverktyg i verksamhetsstyrningen. Vi ser att detta ger utmaningar i 

planeringsarbetet.  
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1.3 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att belysa fördelar och nackdelar med IT-baserade verktyg vid 

styrning och planering av daglig verksamhet i offentlig sektor. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Verksamhetsstyrning är ett stort område där det finns många olika inriktningar och olika 

definitioner av hur de olika inriktningarna uppfattas. En inriktning som diskuteras inom 

verksamhetsstyrning är MCS (Management Control System). MCS tas upp som en bas, men i 

denna studie fokuseras det på IT-verktyg vid planering.  

 

I studien så har vi valt att begränsa oss till att se på enbart en arbetsplats. Denna arbetsplats 

ligger i kommunal sektor. Avgränsningen är gjord för att begränsa informationsmaterialet för 

att hålla oss inom ramen för en c- uppsats. 

 

1.5 Nyckelord  

 

IT-verktyg, Arbetsplanering, Kommunikation, Tidsplanering 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

 

Vi har i studien använt olika vetenskapliga principer. Studien har en hermeneutisk avstamp. 

Inom företagsekonomin finns aktörssynsättet samt socialkonstruktivismen som ett sätt att 

använda den hermeneutiska traditionen. Dessa delar tas upp nedan. Vidare så tar vi upp på 

vilket sätt den kvalitativa metoden har använts. Till sist redovisas olika kvalitetskriterier. Vi 

har genom hela studien haft ett tolkande synsätt. 

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken är, enligt Thurén (2006 s.14), väldigt präglad av ett humanistiskt synsätt och 

har en förståelse för de tankegångar som relativismen har. Hermeneutiken har förförståelse 

som ett centralt begrepp. Vidare beskrivs att det vi uppfattar inte är rena sinnesintryck utan att 

det vi uppfattar också innehåller - ”en god portion tolkning” (Thurén 2006 s.53). Thurén 

(2006 s.56) menar att förförståelsen i högsta grad påverkar oss. 

Vår studie har ansatsen att öka förståelsen, genom att söka erfarenheter i den dagliga 

verksamheten inom verksamhetsstyrning som är planerad med hjälp av IT-verktyg. Det finns 

enligt Arbnor och Bjerke (1994 s. 61-63) en skillnad i att förklara och att förstå även om 

gränsen mellan dessa begrepp inte är knivskarp. Förståelse står för den hermeneutiska läran. 

Förståelse är ingen statisk kunskap utan varje fall är unikt. Starten för förståelsen kommer 

från en utgångspunkt i det enskilda, där det enskilda är individen eller subjektet. För att förstå 

måste det skapas ett grepp om levnadshändelser hos individer. I denna studie har vi valt att se 

på individer i daglig verksamhet som vi har angivit i syftet. Empirin är hämtad på individnivå. 

Vi har valt individnivå då vi vill förstå IT-verktygens påverkan på den dagliga verksamheten. 

Studien är gjord på en arbetsplats, och genom detta har vi velat möjliggöra att på ett djupare 

plan förstå hur IT-verktygen fungerar när det gäller planering.  

Det centrala begreppet förförståelse innebär - “förvärvade erfarenheter om den sociala 

verklighetens uppbyggnad och flertydiga innebörd.”(Arbnor och Bjerke 1994 s.441). Thurén 

(2006 s.60) tar också upp förförståelse. Det är många delar som bildar helheten. Det finns ett 

samspel mellan förförståelse och erfarenhet men också mellan del och helhet som Thurén 

(2006) visar till och att det brukar kallas “hermeneutisk cirkel”. Eriksson och Wiederheim, 
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(2001 s. 222-223) beskriver den hermeneutiska cirkeln som även benämns hermeneutisk 

spiral. Förförståelsen är utgångspunkten i den hermeneutiska spiralen. Denna förförståelse är 

starten på det som ska undersökas, en forskare vet troligen en del i förväg om det som ska 

undersökas. Denna förförståelse hjälper forskare att formulera intressanta problem som leder 

till en tvåvägs process, en dialog. Dialogen innebär att forskaren ställer upp frågor som det 

sedan forskas fram tolkningar och svar på. Detta leder till en ny förståelse som sedan leder till 

nya frågor, tolkningar och svar på likt en spiral som bara fortsätter. I denna studie har vi haft 

avsikten att öka förståelsen för både planering och IT-verktyg i verksamhetsstyrning, genom 

att lyfta fram erfarenheter från individer i den dagliga verksamheten. Vi anser att vi har en 

viss förförståelse, genom vår yrkeserfarenhet, för planering, IT-verktyg samt inom den typ av 

verksamhet som studiens empiri är hämtad från. Denna förförståelse anser vi kan vara positivt 

för studien. Detta då vi har möjlighet att närma oss och undersöka ett bekant område. Vi har 

även läst in oss på litteratur samt tidigare forskning och har genom detta fått en ökad 

förförståelse. 

Den komplexa värld som kvalitativ forskning innebär visar att där finns det olika 

komponenter som påverkar. Det är – ”förståelse av texten såväl utifrån författarens synvinkel 

som utifrån den sociala och historiska kontext där texten skapades”. Kontext betyder 

sammanhang och det finns två centrala teser i kvalitativ forskning och dessa bygger på 

författarens synvinkel och känslan för kontexten. (Bryman och Bell 2013 s. 569) 

Vi ser det som viktigt att ha den här förståelsen av tolkningar, förståelse och förförståelse för 

att hantera vår kvalitativa studie på ett bra sätt.  Förståelsen av den tvåvägs process, som 

tidigare har tagits upp av Eriksson och Wiederheim (2006, ss.43-44) och som blir en dialog 

ser vi som tänkvärd under arbetsprocessen i studien. Det ger oss en förståelse för att arbetet 

ställer nya frågor hela tiden och att vi har en viss förförståelse genom tidigare erfarenheter av 

IT-baserade styrverktyg. Denna förståelse ökas på med mer förståelse i och med denna studie 

genom att vi läser om forskning som finns i ämnet och den empiriska delen i studien. 

Dessutom så är detta en dialog och det företas tolkningarna som ger en fortsatt process. 

2.1.2 Abduktion 

Denna studie är gjord med en pendling mellan teori och empiri. Detta innebär att studien har 

en abduktiv ansats. Carr, Durant och Downs (2004 s. 84) anser att inom induktionen verifieras 

teorin, inom deduktionen skapas teorin. Abduktion ligger mellan dess två synsätt abduktionen 
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pendlar mellan dess sätt att förhålla sig till teorin. En abduktiv ansat innebär att gå fram och 

tillbaka mellan teori och empiri.  

 

Vi som författare har en viss förförståelse, vilket diskuteras mer i studien. Denna förförståelse 

har gjort att vi vill se på det som studien tar upp. Detta för att öka vår förståelse. Gold, 

Walton, Cureton och Anderson (2010 s. 234) skriver att abduktiv slutledning är ett första steg 

i ett vetenskapligt resonemang. De beskriver att några fakta kan ha väckt nyfikenhet vilket gör 

att vidare studier behövs för att förklara det som har observerats. Den förförståelse vi besitter 

har gjort att vi blivit nyfikna på fördelar och nackdelar med IT-verktyg för planering och hur 

det påverkar det dagliga arbetet. I studien har vi utgått från det vi redan visste om IT-verktyg. 

Vi har sedan låtit den ökande förståelsen växa fram genom vår studie. 

2.1.3 Aktörssynsättet    

”Aktörssynsättet innebär i mycket att söka sig fram och låta undersökningen efter hand visa 

på möjliga vägar” (Arbnor och Bjerke 1994 s.441). Detta synsätt har vi sett som centralt i vår 

studie och det har därför varit naturligt att tänka på under studiens gång, för att inte styra 

insamlingen av empiri. 

Som tidigare nämnts så finns det en skillnad på att förstå och på att förklara. Det förstående 

perspektiv står för hermeneutiken. En forskning inom företagsekonomi som tar en 

hermeneutisk ansats hamnar i ett synsätt som kallas aktörssynsättet (Arbnor och Bjerke 1994 

s. 61-62).  I vår studie har vi haft ansatsen att söka efter erfarenheter som de intervjuade har 

av IT-verktyg i verksamhetsplaneringen av det dagliga arbetet. Detta har gjort att studien har 

en hermeneutisk ansats med ett aktörssynsätt. 

Aktörssynsättet vilar på att ”begrepp i den sociala verkligheten är flertydig och omtolkas 

fortlöpande”(Arbnor och Bjerke 1994 s.174). Detta synsätts verklighet är en 

socialkonstruktion som är beroende av människor (Arbnor och Bjerke 1994 s.86). Vi anser att 

för att svara på syftet med studien är det viktigt att ha de individer som arbetar med 

planeringssystemet i fokus. Arbnor och Bjerke (1994 s.174) säger att synsättet menar med sätt 

att se det att det är kunskapens innersta väsen som är meningen. Vidare anses det för att en bra 

kunskapsutökning ska komma till stånd behövs flertydigheten. Den kontakt med individer 

som vi anser är viktig gör att vi ser att det även är viktigt att vara medveten om och ta 

flertydligheten i beaktande. Vid en dialog mellan individer kan det som sägs ha olika 

betydelse för olika individer samt att det kan tolkas olika. I denna studie anser vi att det är till 
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fördel att vara medveten om detta då vi anser att för- och nackdelar kan uttryckas på olika 

sätt. För att öka förståelsen för nack- och fördelar anser vi det viktigt att vi försöker tolka det 

som de som intervjuas säger så att de olika nyanserna kommer fram. 

Vi har i denna studie haft ansatsen att tolka de intervjuades upplevelser, tankar och verklighet. 

Detta hoppades vi ska bidrag till många olika synpunkter från personalen i den dagliga 

verksamheten. Vi hoppades också att genom att vara öppna och låta de intervjuade föra 

diskussionen få fram vad som upptar dem i ämnet som är knutet till vårt syfte. Verkligheten 

kan ses på många olika sätt genom många olika individer menar Abnor et al (1994 s. 86-87). 

De anser vidare att de olika sätten att se på verkligheten bildar olika sociokulturella 

betydelser.  Dessa betydelser kan på mer eller mindre sätt se lika eller olika ut. De delar som 

är gemensamma ses som verkliga, men de delarna bör ifrågasättas samt försöka förstås, menar 

dessa forskare. Vi ser här att individer och verkligheten har ett sammanhang. Individer skapar 

verkligheten och verkligheten skapar individen. Verkligheten beskrivs genom att olika 

individer tolkar och handlar i verkligheten. Sökandet av förståelse genom verkligheten 

kommer att ge individen en ökad kunskap. 

I vår studie är förförståelse av vikt då vi båda har en förförståelse för det som har studerats. 

Avstampen tas i denna förförståelse för att därifrån öka förståelsen och kunskapen för det som 

studien studerar. Vi anser att studien gynnas av att ha aktörssynsätt genom den förförståelse 

som vi har i studiens ämnesområde. Aktörssynsättet bygger på att individen och forskaren 

bygger på sin medvetenhetsutveckling menar Arbnor och Bjerke (1994 s.94). Detta innebär att 

individens förförståelse är en viktig hjälp i sökandet av ny kunskap. 

Vi ser också att vi kan ha en förförståelse som kanske inte är i linje med det som är en allmän 

uppfattning och att det är viktigt att vi klarar så bra som möjligt att inta en neutral position vid 

arbetet med studien. Arbnor och Bjerke (1994 s.455) visar på att det finns kritik mot forskning 

utifrån detta synsätt. Kritiken innebär att de intervjuade kanske inte ser hela verkligheten, de 

ser kanske bara det som de har tolkat och förstått.  

2.1.4 Socialkonstruktivismen    

Det är centralt, tycker vi, att förstå att det finns många delar som bidrar till bakgrunden för 

människors ageranden, tankar och förståelse. Därför tar vi upp socialkonstruktivismen. 

Organisationsteorin visar på att organisationerna är sociala konstruktioner, Eriksson - 

Zetterquist, Kalling och Styhre (2006 s.11) visar vidare på att organisationerna - ”är i lika hög 
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grad betingade av människors agerande och uppfattningar som organisationens förhållande till 

omvärlden.” De skriver också om vad Czarniawska-Joerges beskriver. Där framkommer det 

att – ”Organisationen bidrar med att skapa mening för dess medarbetare eller medlemmar.”. 

De sociala konstruktionerna gör att det blir en utveckling då det är ett samspel för att skapa 

förståelse och motverka oreda i organisationen. Samspelet ger kunskap om omvärlden och 

resultatet blir att genom att vi är sociala kan vi handla rationellt och en social samverkan 

uppstår. Alvesson och Sveningsson (2008 s.168) skriver om att de inte tror på en “given 

verklighet” som människorna möter. Människorna “gör något med den” t.ex. “konstruerar 

innebörder”. Dessa innebörder ger sig olika uttryck i olika konstruktioner och 

konstruktionerna blir olika allt eftersom i vilken miljö det är. Det finns t.ex. en konstruktion i 

offentliga miljöer och en annan i mer vardagliga och oformella sammanhang. 

Vår studie är en kvalitativ studie där vi försöker inhämta kunskap från individer i daglig 

verksamhet. Praktikerna är centrala i denna studie. Det är de intervjuades kunskap från 

verkligheten om datoriserade IT-system vi vill försöka förmedla i vår studie och på den vägen 

öka kunskapen om planeringen i verksamhetsstyrning. Hultén, Hultman och Eriksson (2011 

s.61) beskriver begreppet konstruktivism som skapades av Jean Piagets erfarenheter. 

Antagandet i konstruktivismen är att det är individen som skapar kunskapen.  – ”Ny kunskap 

får betydelse om den stämmer med de kunskaper eller den mening vi ser.” Med 

socialkonstruktivismen menas att kriterierna för sanningen eller verkligheten bestäms av 

människorna i en grupp som är överens om dessa. Vad som är riktigt och verklighet bestäms 

av praktikerna som finns inom området. Dessa praktiker är forskare och aktörer som 

dominerar diskussionsklimatet. Praktikerna (aktörerna i organisationerna) och forskarna - 

”står för de skolbildningar, ismer eller paradigm.” som finns och som de definierar som 

verkligheten. Författarna av boken visar på att i socialkonstruktivismen så skapas verkligheten 

i samspel människor emellan och denna verklighet är subjektiv. Ansatsen i 

socialkonstruktivismen är empirisk och den är induktiv vilket visar på att det i social 

konstruktivismen är möjligt att visa på slutsatser som dras från.  

Sohlberg och Sohlberg (2013 s.274) skriver också om socialkonstruktivism och de ser att det 

finns två indelningar. Den ena delen riktar sig till människor och deras interaktion med 

varandra och hur de i samspel med varandra - ”konstruerar meningar, positioner och regler.” 

sedan beskriver de en annan variant av Gubas konstruktivism där forskaren försöker - 

”konstruera sin verklighetsavbildning i dialog med de människor som studeras.” Sohlberg och 
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Sohlberg (2013) beskriver att detta synsätt är starkt individorienterat och att det inte tar 

hänsyn till hur den samlade bilden från många människor ska samlas. 

Vi har sett social konstruktivismen som en viktig bakgrund att ha i tankarna vid vårt arbete 

med studien. Detta p.g.a. att vi vill bidra med empirisk erfarenhet i studien och vi ser 

kopplingen mellan vår empiri, som är erfarenhet från verkligheten, och som ska kopplas ihop 

med tidigare studier och forskning. I studiens analys försöker vi att diskutera de erfarenheter 

som vi har samlat in i empirin upp emot den teoretiska referensramen. ”Empirisk data är 

uppgifter om de fenomen man studerar…” (Eriksson och Wiederheim 2006, s.85). De 

beskriver även att det är viktigt att det finns information om de faktiska förhållandena. Det är 

värdefullt med bra information och det är en tillgång när det ska fattas beslut. Det är också 

viktigt att veta att dålig information kan skapa problem och förvirring.  

2.1.5 Kvalitativ forskning    

Denna studie att har en kvalitativ ansats. Den är viktig då vi behöver ha en dialog för att ta 

fram den empiri som är viktig att ha med för att besvara vårt syfte. I kvalitativ forskning finns 

fokus på tolknings perspektivet enl. Bryman och Bell (2013, ss. 409 - 410). Vidare beskrivs 

att - ”de sociala aktörernas ögon åtföljs” och det i sin tur visar att det är möjligt att komma 

under ytan.  Detta är något som vi författare önskar att göra för att kunna uppfylla syftet med 

att bidrag med förståelse för fördelar och nackdelar med planering med datoriserade 

styrverktyg. Bryman och Bell (2013, ss. 411-412) skriver också om att kvalitativa forskare har 

ofta fokus på deskriptiva detaljer och att forskarna ser den kontextuella förståelsen som viktig 

och detta är i samband med det sociala beteendet. Detta sammanhang är det centrala. 

Vi som arbetar med studien har en förståelse för de påverkningsfaktorer som finns i 

kvalitativa studier och försöker att vara så neutrala som det är möjligt utifrån de 

förutsättningar som finns. Vår ansats är att öka kunskapen under de förutsättningar som denna 

studie ger. Studien ger oss möjlighet att förmedla ökad förståelse för den kunskap som 

individer inom den dagliga verksamheten har av planering med IT-system. I denna studie 

inser vi också att det kan vara svårt att generalisera de resultat vi kommer fram till. Detta då 

studien är gjord på en specifik arbetsplats med de förutsättningar som finns på den. Vi ser det 

inte som möjligt att det som studien kommer fram till gäller alla arbetsplatser, och vi har inte 

heller denna ansats. Det finns kritiska röster om att det vid kvalitativ forskning finns risk att 

bli - ”alltför impressionistiska och subjektiva.” (Bryman och Bell 2013, ss. 416-417). De 

beskriver vidare att de kritiska rösterna kan bygga på att kvalitativ forskning är mer öppen och 
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att frågeställningarna preciseras efter hand. I kvalitativa undersökningar så är det mer upp till 

forskaren i undersökningarna och här är forskaren det viktigaste redskapet. Här poängterar 

också författarna av boken att undersöknings personerna -”... i en kvalitativ studie påverkas 

högst sannolikt av forskarnas egenskaper, till exempel deras kön, ålder och personlighet.” 

Kritikerna säger också, enligt bokens författare, att det är svårt att generalisera resultaten och 

att de som intervjuas inte utgör en representativ population. Detta har vi haft en förståelse för 

när vi gjort denna studie. 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi kommer här att på ett övergripande sätt visa på hur studien är upplagd för att besvara dess 

syfte. Studiens syfte som är att belysa fördelar och nackdelar med ett IT-baserat verktyg vid 

styrning och planering av daglig verksamhet i offentlig sektor. Studien har en kvalitativ ansats 

där intervjuer görs med individer som arbetar med IT-verktyget i planeringsarbetet inom 

offentlig verksamhet. Arbetet med studien och dess upplägg diskuteras här under. 

 

2.2.1 Arbetssätt samt samspel teoretisk referensram och empiri 

Arbetet med studien startade med en genomgång av litteratur samt tidigare forskning. 

Forskning som vi såg på var kopplat till verksamhetsstyrning, MSC, IT-verktyg och 

planering. Denna forskning sammanställdes sedan till en bakgrund samt en 

problemformulering. Utifrån denna problemformulering kom vi fram till studiens syfte. För 

att besvara syftet utvecklades en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen har 

under arbetsgång utvecklats i nära samspel med empirin. Studien har en abduktiv ansats vilket 

innebär att gå fram och tillbaka mellan teori och empiri (Carr et al 2004 s. 84). Vi började 

med att utveckla den teoretiska referensramen där vi såg på MCS samt IT-verktyg. Detta 

gjordes för att lägga en grund för studien. Det empiriska materialet fick vi sedan fram genom 

intervjuer gjorda med stöd av en intervjuguide. Vid systematiseringen av empirin har vi 

inspirerats av grounded theory. Arbetet med materialet ledde fram till tre teman. De tre 

temana är: 

 

 Arbetsplanering 

 Kommunikation 

 Tidsplanering 
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Efter att ha samlat in det empiriska materialet har vi genom den abduktiva ansatsen gått 

tillbaka till den teoretiska referensramen. Vi ansåg efter att ha kommit fram till de tre temana i 

empirin att studien vinner på att den teoretiska referensramen utökas med aspekter kopplade 

till de tre temana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen illustration av samspelet teoretisk referensram och empiri 

 

Under den teoretiska referensramen har vi presenterat MCS samt IT-verktyg. Därefter har vi 

presenterat forskning som är kopplade till de tre temana. Studien har ett aktörssynsätt, detta 

innebär ”- i mycket att söka sig fram och låta undersökningen efter hand visa på möjliga 

vägar” (Arbnor och Bjerke 1994 s.441). Vi anser att vi genom att låta empirin påverka den 

teoretiska referensramen har sök oss fram och sett möjliga vägar för att genomföra studien. I 

studien har den teoretiska referensramen starkt påverkats av empirin genom den växelverkan 

som har skett mellan dessa två delar. I studiens disposition har vi valt att sätta materialet till 

den teoretiska referensramen före det empiriska materialet. Vi anser dock att genom det starka 

inflytandet empirin har på den teoretiska referensramen bör läsaren av studien vara medveten 

om den växelverkan som finns mellan dessa båda delar. Vidare behövs en medvetenhet om att 

delar av den teoretiska referensramer har uppkommit efter insamlandet av det empiriska 

materialet. 

 

Studien presenters därför i följande ordning. Bakgrund, problematisering diskussion, syfte, 

metod, teoretisk referensram med efterföljande empirin som sedan har analyserats mot den 

teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen, det empiriska materialet samt 

analysen har presenterats under rubriker kopplat till de tre temana, arbetsplanering, 

kommunikation samt tidsplanering. Studien avslutas med studiens bidrag samt förslag till 

vidare forskning. 

 
TEORETISK 

REFERENSRAM 

 

EMPIRI 
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2.2.2 Primär och sekundärdata 

Sekundär data är hämtad från böcker, avhandlingar, uppsatser samt vetenskapliga artiklar. 

Primär data som redovisas är i form av intervjuer med respondenter (Ejvegård 2003 s.18). 

Denna studie baseras på både primär- och sekundärdata. 

Böcker, avhandlingar, uppsatser samt vetenskapliga artiklar har använts för att söka kunskap 

för att besvara syftet i den här studien. Bryman och Bell (2013, s. 111) skriver att litteratur 

genomgång inför en studie är en viktig start. Syftet med den litteraturgenomgång som vi har 

utfört är att se på tidigare kunskap inom området, vilka teorier, begrepp och metoder som 

redan finns samt om det finns frågor som inte är besvarade inom området.  

Inför skrivandet har vi läst böcker för att öka vår kunskap inom området verksamhetsstyrning 

och planeringssystem. I förarbetet så har det även ingått att läsa böcker inom området 

forskning. Detta för att öka kunskapen om hur en undersökning ska göras samt för hur en 

uppsats ska skrivas. Vi har använt oss av biblioteken i Bollnäs och Alfta för att finna böcker. 

Dessutom har vi läst böcker via HelGe bibliotekets E-boks avdelning. 

Under denna studieperiod har vi även läst ett stort antal avhandlingar och uppsatser inom 

området verksamhetsstyrning, IT-verktyg samt MCS med inriktning på planering. Dessa 

artiklar har sökts på Internet via bl.a. biblioteket vid högskolan i Gävles databaser för 

uppsatser och avhandlingar. Dessa artiklar har lästs för att ge oss en bild av den forskning som 

finns på området. Genom detta har vi ökat vår kunskap inom området, det har även givit oss 

kunskap om var vi kan fortsätta att utforska och därigenom försöka ge ett bidrag till den redan 

existerande forskning som finns. Internetkällor har använts för att öka vår kunskap om de 

system som studien kommer att se på. Vi har också genom Internet haft tillgång till 

bibliotekets databaser, vilka har varit till stor hjälp för att hitta artiklar. 

2.2.3 Fallstudie   

Fallstudie är en grundläggande form när ett enda fall ska undersökas på ett grundligt och 

detaljerat sätt (Bryman och Bell 2013, s.84). Det innebär att ett fåtal objekt undersöks i många 

avseenden (Eriksson och Wiederheim 2001 s.102). Bryman och Bell (2013, s.85) beskriver att 

i en fallstudie kan en plats, en arbetsplats eller en organisation anses som ett fall för ett 

studium. Studier med hjälp av fallstudier är ofta förknippade med intensiva undersökningar av 

platsen och dess miljö eller situation. Vi har i denna studie sett på en arbetsplats i kommunal 

sektor och dess verksamhetsstyrning med hjälp av datoriserade IT-verktyg. Det är en 
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arbetsplats inom hemtjänsten där den dagliga verksamheten planeras med hjälp av IT-verktyg. 

Valet att enbart se på en del av verksamheten, som handlar om IT-verktyg, har gjort att vi har 

kunnat se på den delen mer på djupet.  Med att se mer på djupet så menar vi att vi har haft 

möjlighet att prata direkt med individer i den dagliga verksamheten och fråga specifika frågor 

angående IT-verktyg. Vi har i och med fallstudien också haft möjlighet att få mer uttömmande 

svar och vara avvaktande och låta de intervjuade styra samtalet åt de erfarenheter som de 

anser är viktiga. Detta gör att vi anser att en fallstudie passar bra för just den här studien. När 

det dessutom efterlyses erfarenheter från daglig verksamhet i tidigare forskning så anser vi det 

som intressant att ha möjlighet att bidra med ökad förståelse inom området. Yin (2013, s.17) 

anser att en fallstudie som metod är användbar för att bidra med att utöka den samlade 

kunskapen som redan finns inom olika situationer. Inom bl.a. ekonomi har fallstudier använts 

där en önskan finns om att förstå sociala företeelser som kan ses som komplicerade. Ett av 

skälen till att fallstudie kan vara användbar i dessa situationer kan vara att en helhet kan 

bevaras samt att det meningsfulla som finns bibehållen (Yin 2013, s.18). Vi har sett på 

tidigare forskning angående IT-verktyg för planering. I denna studie har vi valt att se på ett 

fall i dess helhet och fånga upp erfarenhetsmässig kunskap om IT-verktyg för planeringen vid 

verksamhetsstyrning i daglig verksamhet. Därmed har målet med denna studie varit att öka 

förståelsen. Vi vill på detta sätt bidra på ett kumulativt sätt till den forskning som redan finns. 

När en fallstudie används i en undersökning är det fallet som är centralt och det kan belysas på 

följande genom att det i ”... en fallstudie är det fallet i fråga som av egen kraft utgör det man 

intresserar sig för, forskarens mål är att på ett ingående sätt belysa detta fall.” (Bryman och 

Bell 2013 s. 86). 

2.2.4 Val av empiri    

Valet av empiri har vi gjort utifrån att vi vill belysa för- och nackdelar med datoriserade IT-

verktyg vid planering. I vår empiri så vill vi försöka tillföra förståelsen en ytterligare 

dimension genom att ta reda på erfarenheter. Empirin till studien hämtas från intervjuer av 

individer som arbetar i daglig verksamhet med verksamhet planerad i IT-verktyg. Det finns 

många olika sorters datoriserade planerings verktyg och dessa verktyg används idag i ett 

flertal kommuner och de vanligaste heter TES och Laps Care (Vinnona 2004 s. 6).  På 

arbetsplatsen där empirin är hämtad används IT-verktyget Laps Care. Utförligare beskrivning 

av Laps Care finns i bilaga 1. Arbetsplatsen vi valt är en hemtjänstgrupp i en medel stor 

kommun. Intervjuer har gjorts med 15 individer med en till tre deltagare i de sju 

fokusgrupperna. Dessa 15 har till övervägande del arbetat tillsammans under en längre tid. 
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Alla 15 har vana vid IT-verktyget som används för planeringen av den dagliga verksamheten. 

Vi presentera inte arbetsplatsen på ett utförligare sätt eftersom anonymitet är utlovad. När det 

gäller anonymitet och konfitentialitet så återkommer synpunkter och tankar om detta under 

rubriken kvalitativa intervjuer. 

2.2.5 Urval   

I den här studien har vi, med forsknings målet i tanken, valt att använt oss av målstyrt urval. 

Detta för att vi i vårt syfte önskar att ge mer förståelse angående erfarenheter som en speciell 

grupp har om IT-verktyg. Målstyrt urval visar på urval där forsknings målet har varit i åtanke 

(Bryman och Bell 2013 s.452). Denna grupp, som är utvald för den här studien, är individer 

som arbetar med IT-verktyg inom daglig verksamhet i hemtjänsten. Bryman och Bell (2013, 

s.441) skriver att det kan vara en fördel att göra studier i en miljö där undersökaren är känd. 

Det kan innebära att det är lättare att få tillträde samt att det redan finns en relation till de som 

intervjuats säger författarna. Detta är en aspekt som vi har valt att anta. På den arbetsplats som 

vi har valt att hämta vår empiri från är en av oss författare väl känd. Den personliga 

kännedomen har medfört att vi på ett fördelaktigt sätt fått kontakt samt tillgång till 

arbetsplatsen och till de personer som har intervjuats. Vi har valt att se på en arbetsplats i en 

kommun i Sverige. Valet av arbetsplatsen har baserats på personlig kännedom. Detta hoppas 

vi att det har gjort det lättare att skapa en relation till dem som intervjuades och genom detta 

fått mer ärliga svar. 

Urvalet i den här studien har inte gjort anspråk på att vara representativt. Detta kan ses som en 

svaghet för vår studie. Vi kan se att även om forskaren försöker att göra ett urval 

representativt så finns det ändå det Bryman och Bell (2013, s 211) skriver - ”osannolikt att 

man kommer fram till ett helt och hållet representativt urval, även då man använder 

sannolikhetsurval.”. Det är enligt Bryman och Bell (2013, s.210) endast möjligt att 

generalisera utifrån den population som “samplet” är hämtat ifrån.  Vi ser här att det alltid kan 

resas tvivel om hur överförbar informationen är till andra grupper. Försiktighet bör beaktas i 

uttalanden som går utanför ramarna av det undersökta. Vi ser dock studien som intressant 

utifrån de förutsättningar som gäller för studien. Det har efterfrågats, som nämnt tidigare, 

studier som är gjorda inom daglig verksamhet och därför ser vi denna studie som meningsfull. 

Vi har till vår empiri intervjuat 15 individer i sju fokusgrupper med en till tre deltagare som 

arbetar i den dagliga verksamheten i offentlig sektor.   



24 
 

2.2.6 Kvalitativa intervjuer    

I arbetet med att ta fram det empiriska materialet så har vi använt oss av en intervjuguide. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s.482) kan en intervjuguide ses som en kort minneslista över 

de frågeställningar som ska täckas. Intervjuguide består främst av de områden som intervjun 

ska handla om och den ser olika ut allt eftersom om det ska vara en ostrukturerad eller en 

semistrukturerad intervju. I en intervju under de här förhållandena så kan båda som intervjuar 

ställa ytterligare frågor som kan behövas för att förklara något. Bryman och Bell (2013, s. 

477) visar att en ostrukturerad intervju nog kan vara att föredra när forskaren vill ha fram 

egenskaper och/eller faktorer som är gemensamma för ett antal individer. Vi ser att det är bra 

för vår studie att vi har en ostrukturerad intervjuform då vi önskar att se på erfarenheter med 

de datoriserade IT-verktygen vid planeringsarbete i den dagliga verksamheten. I och med 

detta så var förhoppningen att få fram faktorer och egenskaper som är enande. Vi önskade 

också att det gavs möjlighet för deltagarna att svara med egna ord för att kunna fånga upp 

eventuella faktorer som inte skulle ha framkommit annars. 

Att göra intervjuer som icke-styrda intervjuer bidrar till att de som intervjuas ges en friare 

möjlighet att svara med egna ord (Arbnor och Bjerke 1994, s.243 och s. 246). Intervjuer inom 

aktörsynsättet innebär att mer av en dialog förs. Dialogen som förs har en mer vardaglig 

vinkel men där intervjuaren har en reflektiv hållning vilket innebär att intervjuaren tolkar, 

registrerar samt sammanställer dialogen. Ansatsen är att skapa ett samarbete mellan parterna i 

att förstå den sociala verkligheten. Vid intervjuerna i denna studie har intervjuarna antagit en 

reflektiv hållning för att ge de intervjuade möjligheterna att svara med egna ord. Detta för att i 

så stor utsträckning som möjligt ge de som har intervjuats möjligheten att komma fram med 

egna synpunkter. 

Intervjuerna är gjorda i fokusgrupper och som icke-styrda intervjuer med öppna frågor. De 

individer som är intervjuade har alla koppling till daglig verksamhet i hemtjänsten. 

Fokusgrupp metoden innebär en form av gruppintervju med flera deltagare (Bryman 2009, 

s.325). Frågor i en intervju som utförs i en fokusgrupp bör enligt Bryman och Bell (2013, s. 

509) vara väl avgränsade till ett område. Fokusgrupp metoden har en allmän kvalitativ 

forskningsprincip. Inom fokusgrupp finns det två metoder, gruppintervjuer samt fokuserad 

intervju. I denna studie görs fokuserade intervjuer. Anledningen till detta är det som Bryman 

(2009, s. 325) skriver att de som väljs ut till fokuserade intervjuer är delaktiga i vissa 

situationer. Här har gruppen en gemensam upplevelse p.g.a. att de arbetar i samma IT-verktyg 
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under lika förutsättningar. Vi har också varit intresserade av det som Bryman (2009, s. 324) 

anser är en av anledningarna till att fokus grupp används, -” att se hur gruppmedlemmarna 

diskuterar frågorna”. Enligt Bryman och Bell (2013, s.508) ska den som sköter intervjun, 

moderator, i en fokus grupp inte vara alltför styrande. Vi har i intervju situationerna i 

fokusgrupperna använd den intervjuguide som finns bifogad. Utifrån intervju guiden har 

fokus gruppen diskuterat ämnet. 

Vi har arbetat under insamlingen av det empiriska materialet på det sätt som Bryman och Bell 

(2013, s.484) beskriver i sin bok. De tar upp att kvalitativa forskare för det mesta spelar in 

intervjuerna på band och att forskaren sedan skriver ut intervjun. De intervjuer som har gjorts 

som icke styrda intervjuer där en av fokusgrupperna har spelats in på band och därefter 

skrivits ut. De andra fokusgrupperna har haft en önskan om att vi inte skulle spela in 

intervjuerna. Dessa intervjuer har gjorts med en av oss författare som moderator och en har 

skrivit ner allt som sagts. Det har dock under intervjutillfällena hänt att även skrivaren har 

kommit med frågor. Därefter har dessa intervjuer skrivits ut direkt. Att inte alla intervjuer har 

spelats in kan ses som en svaghet. Vi anser dock att vi har på ett tillräckligt gott sätt kunnat 

dokumentera dessa intervjuer samt att dessa intervjuer har ett stort värde för studien. Bryman 

och Bell (2013, s. 490) skriver att vid situationer då de som ska intervjuas inte vill att 

bandspelare ska användas ska intervjuerna ändå göras. Detta då viktig och intressant 

information annars kan gå förlorad. De anser även att de personer som inte kan acceptera 

bandspelaren inte kan slappna av och därigenom blir inte intervjuerna så intressanta som de 

skulle kunna vara. Vi anser att de individer som har intervjuats i fokusgrupper där inte 

bandspelare har använts har haft så viktig information att dessa intervjuer har betydelse för 

studien. 

Intervjuerna gjordes på ett sätt som ska ge anonymitet inför läsaren av studien. Intervjuerna 

inspelades in så att intervjuobjekten inte nämns med namn utan med en siffra. 

Intervjuobjekten informerades om att de spelas in samt att de inte nämns med namn under 

inspelningen. Detta för att säkerställa anonymitet. Intervjuerna skrivs ut allt eftersom de 

gjordes och skrivs även ut endast med nummer motsvarande numret på den inspelade 

intervjun. Numreringen har inte följts logiskt efter den ordning som intervjuerna företogs. Vi 

har i studien försökt att arbeta efter största möjliga säkerhet i förhållande till konfidentialitet 

och anonymitet helt i linje med vad vi lovade personerna som intervjuades. Etniska principer 

tillsäger att konfidentialitet och anonymitet ska tas tillvara så att uppgifter inte kommer 

obehöriga tillhanda (Bryman och Bell 2013, s. 137). 
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Antalet intervjuer var på förhand inte fast beslutat. Det har gjorts ett antal intervjuer till att 

börja med och sedan utvärderas dessa upp emot om vi har kommit till en teoretisk mättnad. 

Med teoretisk mättnad använder vi det som Bryman och Bell (2013, s.453) tar upp i sin bok. 

Där skriver de att ”flera på varandra följande observationer/intervjuer utgör både grunden för 

formulering av en kategori och en bekräftelse av kategorins vikt.”. När mättnad har uppnåtts 

så behövs det inte samlas in mer data. Bryman och Bell (2013, s.453) skriver vidare att enligt 

Glaser & Strauss så är sannolikhetsurval bygd på statistiska kriterier. Inriktningen på 

kvalitativ forskning är inte statistisk och därför så passar inte sannolikhetsurval på samma sätt 

i kvalitativ forskning. Vi ser det därför som naturligt att ta in den utvecklade kvalitativa 

dataanalysen tankegångar och inspireras av det som enligt Bryman och Bell (2013, s.453) 

kallas “grounded theory” och där begreppet teoretisk mättnad är ett använt begrepp. Detta 

kommer att diskuteras mer under rubriken grounded theory. 

2.2.7 Kvalitetskriterier   

Vi ser att kvalitetskriterierna diskuteras med lite andra begrepp i kvalitativ forskning om man 

jämför med kvantitativ forskning. Det är dock en liknande innebörd av grundbegreppen 

validitet och reliabilitet som de kvalitativa kriterierna vill få fram. Under arbetets gång med 

den här studien så har vi hela tiden haft i tankarna att studien ska bli så forskningsmässigt 

riktig som möjligt. Det finns några olika infallsvinkar vid diskussioner runt kvalitet i studier 

och vi kommer här att ta upp en del om detta. Vi har dock inte ambitionen att göra en 

uttömmande redovisning i kvalitetskriterier utan lägga fokus runt våra tankar angående vårt 

arbete.  

Först vill vi ta något om den förståelse som vi har för validitet och reliabilitet. Validitet visar 

på att den information vi uppger är giltig och att informationen inte är förvanskad på något 

sätt (Hultén et al. 2011, s. 83). Validiteten kan också beskrivas som Bryman och Bell (2013, s. 

172) gör att det ”rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att 

mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet.” I detta fall förklaras då att reliabiliteten 

som man också pratar om vid bedömningen av ett arbete, visar på - ”frågor som rör måttens 

och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet.”. När det gäller reliabilitet och validitet så har 

vi förstått att det inte alltid är så lätt att använda dessa begrepp i kvalitativ forskning.  

Det finns andra metoder att ta tillvara och ge kvalitet till forskningen inom det kvalitativa 

området. Ett sätt är att forskaren kan se sitt material utifrån fyra olika delar som Scott (1990 s. 

19-28) visar och som föreslår att det ses som uppdelat i fyra delar: 1)- autenticitet, vilket 
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bedömer äktheten och dess materials ursprung, 2) trovärdighet – som ska visa på att materialet 

inte innehåller felaktigheter och missvisningar, 3) representativitet – som tar upp om 

materialet är i enhet med den kategori som det gäller och vidare om det inte är typiskt i vilken 

grad är det inte det, 4) meningsfullhet – som visar på om materialet är tydligt samt begripligt. 

Vi har under studiens gång varit helt eniga i att materialet som presenteras ska innehålla 

autentiskt material. Vi har gjort intervjuerna och presenterar dem i den här studien som den 

empiri som vi har fått fram vid intervjuerna. Vi har skrivit ut intervjumaterialet i nära 

anslutning till intervjuerna. Trovärdigheten angående materialet i studien har varit viktig för 

oss. Vi har arbetat med ostrukturerade intervjuer och det är de intervjuade som har fått styra 

och ge sin uppfattning i de olika ämnena. Det är också en styrka för studien, anser vi, att de 

intervjuade i fokusgrupperna har intervjuats i nära anslutning till varandra i tid. Detta 

medförde att personerna i de olika grupperna inte har haft stora möjligheter att diskutera 

eventuella ämnen berörande vår studie med varandra när intervjuerna gjordes. Materialet i 

empirin ger därmed mer trovärdighet. Det kan alltid diskuteras om materialet är representativt 

Vi har i den här studien en vilja att visa till vilka erfarenheter som personer som arbetar i den 

dagliga verksamheten har av IT-verktyg. Självklart så blir denna studie begränsad av att vi 

endast sett på ett IT-verktyg och att personerna arbetar i hemtjänsten. Detta vill förmodligen 

begränsa överförbarheten. Vi kan dock se en möjlighet i att materialet i studien också vara 

med vid jämförelser med material från andra studier och därmed bidra till att se och 

eventuella identifiera liknande drag. Vi ser vårt material som representativt för just det som vi 

har undersökt. Vi har inte intervjuat vikarier utan den personal som finns i vår empiri utgör en 

vanlig arbetsgrupp inom området. Med tanke på vår studie och meningsfullhet, så har vi 

arbetat för att materialet ska framställas så tydligt som möjligt och att det ska vara möjligt att 

förstå vår studie även om den läses av personer som inte är väl insatta i detta ämnesområde. 

Vi inser begränsningarna som en c-uppsats kan innebära av bredare kunskap och eventuell 

avsaknad av ett bredare förstående av den teorietiska referensramen. Denna studies syfte är 

dock att belysa IT–verktyg i den dagliga verksamheten, och vår strävan genom arbetet ha varit 

att göra detta på ett så begripligt sätt som möjligt genom att ge noggranna förklaringar.  

För att ytterligare vända på vår studie och dess kvalitet har vi även valt att se på kvalitén på ett 

annat sätt och reflektera över vårt arbete.  LeCompte och Goetz (1982) använder kriterierna 

extern och intern reliabilitet samt extern och intern validitet.  Extern reliabilitet betyder att om 

en undersökning kan upprepas samt om svaren på den upprepande undersökningen blir de 

samma eller liknande den tidigare undersökningen, så är extern reliabilitet uppnådd. Det kan 
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vara svårt för en forskare som ska upprepa en undersökning att kunna gå in i en liknande 

social miljö för att göra en jämförelse möjlig. Vi inser att denna studie kan vara svår att 

upprepa. Det främsta skälet vi ser är att det är svårt att finna en liknande miljö som vi har 

använt oss av för att hämta vår empiri. En av oss har en mångårig relation till de intervjuade 

vilket kan vara svår att återskapa, då den relation vi har är mycket beroende av oss som 

individer. Studien är trots sin svårhet att upprepas intressant anser vi. Det har tidigare skrivits 

ovan att det från flera håll efterlyses forskning på operativ nivå. Med den unika förutsättning 

vi har via den relation som vi besitter, anser vi att vi kan bidra med kunskap som kan vara 

svår att få fram utan den relationen och kunskap på området. 

 

Intern reliabilitet innebär hur de som gör undersökningen tolkar det som hörs och ses 

(LeCompte och Goetz 1982).  Hur en forskare tolkar de som den ser och hör kan påverkas av 

forskarens förförståelse beskriver Eriksson och Wiederheim (2001, s. 222). Förförståelse är 

vad forskaren vet om området i förväg. Båda vi författare har en förförståelse för området som 

studeras. Vi är medvetna om att detta kan påverka resultatet av studien. Under arbetet med 

studien så har vi försökt att på ett så neutralt sätt som möjlig tolka den information vi fått när 

vi hämtat vårt empiriska underlag. Under rubriken “Källkritik” diskuterar vi detta mer. 

Extern validitet är enligt LeCompte och Goetz (1982) hur väl en studies resultat kan överföras 

till andra miljöer. Varje organisation är unik och organisationen påverkas av flera faktorer så 

som t.ex. de individer som arbetar där samt organisationens sätt att styras m.m. Detta gör det 

enligt oss svårt att överföra studier till andra miljöer än miljöer som har liknande 

förutsättningar. Denna studie är gjord på IT-verktyg och empirin är hämtad från en 

hemtjänstgrupp. För att studiens resultat ska kunna överföras till andra miljöer än den 

studerade miljö anser vi att resultatet och slutsatserna bör ses mot liknande miljöer. 

LeCompte och Goetz (1982) tar även upp intern validitet vilket ser på överensstämmelsen 

mellan forskarens observationer och de teorier som utvecklas i samband med forskningen. Det 

ses även på hur väl överensstämmelsen är mellan forskarens förståelse och de begrepp samt 

observationer som görs. Vi anser att denna studie har en god intern validitet. Detta beroende 

på att vi har en god insikt i den miljö som har studerats. Den teoretiska referensramen har 

utvecklats i en växelverkan med empirin, där empirin har starkt influerat utformandet av den 

teorietiska referensramen. Den insikt som vi har fått i ämnet ger oss möjlighet att på ett 

genomtänkt sätt kunna tolka materialet som använts samt tolka de observationer som gjorts 

vid inhämtning av empirin. 
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2.2.8 Källkritik   

Vårt mål under hela processen med den här studien har varit att se vårt arbete med kritiska 

ögon för att materialet som presenteras ska var så hållbart som möjligt. Källkritiken har enligt 

Thurén (2006 s.16) en relativt lång tradition och kan ses tillbaka på 1800-talet. På den tiden 

handlade det inte om statistik utan om att se på sitt material med kritiska ögon och granska 

påståendena för att sedan - ”rensa bort allt som man anser ohållbart.”. 

För att studien ska öka sin trovärdighet behövs källkritik till de material som har samlats in. 

Vi har i den här studien försökt citera alla källor på ett forskningsmässigt bra sätt. 

Informationen som är hämtad från andra källor är citerade och återgivna i så korrekt miljö och 

sammanhang som möjligt. Vi har som högsta mål att vårt material i den här studien ska vara 

så som Hultén et al (2011, s.83) beskriver det – ”valid, äkta och tillgänglig som möjligt”. 

Det kan anses som en svaghet i denna studie att vi har hämtat vår empiri från en och samma 

arbetsplats. Vi ser att studien kan ha en svaghet då det material som har framkommit i empirin 

kan vara svårt att se som representativt. Vi anser dock att materialet är intressant då vi genom 

att se mer ingående på en arbetsplats har fått en djupare förståelse för IT-verktygen. Att enbart 

ha sett på en arbetsplats kan innebära att materialet kan vara mer likartat än om det skulle ha 

hämtats från flera olika arbetsplatser. När materialet är hämtat från samma arbetsplats så kan 

det vara flera faktorer som har gjort att informationen kan ha blivit likartad. Intervjuerna är 

gjorda i fokusgrupper. Detta kan innebära att de som har intervjuats kan påverka varandra. 

Denna påverkan kan vara att någon kanske håller med om ett påstående som någon annan har 

uttalat som den kanske inte riktigt håller med om men gör det p.g.a. grupptrycket. En annan 

faktor som kan spela in är grupptryck som gör att den egna åsikten inte uttrycks under 

intervjuerna. Det kan bero på att ledningen på den här arbetsplatsen har en viss ledarstil vilket 

ger just det här resultatet. Hade ledningen varit på ett annat sätt så hade resultatet vid 

intervjuerna kanske sett annorlunda ut. Det kan här också diskuteras om resultatet ser olika ut 

utifrån om en verksamhet styrs av en manlig eller en kvinnlig ledning. Här finns också 

riskfaktorer som t.ex. intervjuarnas påverkan på de intervjuades svar och stress som visar sig i 

snabba enkla svar. Alla dessa faktorer har vi varit medvetna om och tagit på alvar för att få ett 

så sant material till vår empiri som möjligt. Vi har också valt att inte ta upp dessa faktorer som 

ett problem. Vår studie lutar sig mot den ontologiska idealismen och den har individen i 

centrum och att det är individens uppfattning av verkligheten och att individer fungerar olika. 
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Syfte med studien är att bidra med kunskap när det gäller erfarenheter av IT-verktyg i 

planerings arbetet från individer som arbetar ute i den dagliga verksamheten.  

Det kan vara en risk för “going native” (Bryman och Bell 2013, s.411) vid insamlingen av 

material till den empiriska delen p.g.a. att båda författarna av denna studie har arbetat inom 

det område där det empiriska materialet har hämtats från under ett stort antal år. Denna risk är 

vi mycket medvetna om och har därför varit mycket kritiska till materialet för att i största 

möjliga mån behandla denna studie på ett så akademiskt och neutral sätt som möjligt. Vi har 

även varit medvetna om att den som lämnar information till oss kan ha ett partsintresse som 

blandas in i den informationen i en större grad än vad vi kanske antar från början. 

Partsintresset kan enligt Hulten et al (2011, s 87) ta sig olika uttryck, men kan t.ex. utgöras av 

valet av ord eller uttryck som använts vid lämnandet av information. Vi inser att det genom att 

vi har arbetat inom området kan detta ha påverka svaren i intervjuerna. Vi anser att detta kan 

ha både en positiv så väl som negativ inverkan på intervjuerna. Den positiva aspekten kan 

vara att de som intervjuas känner oss och därigenom är mer avslappnade i situationen. Vid 

flera av intervjuerna fick vi detta bekräftat då intervjupersonerna uttryckte att det kändes bra 

att bli intervjuad av någon de kände samt av någon som var insatt i det arbete de utförde. De 

negativa aspekterna kan vara de intervjuade inte ville framställa sin arbetsplats i ett dåligt ljus 

inför oss intervjuare. 

2.2.9. Grounded Theory 

För att analysera det empiriska materialet som är insamlat genom intervjuerna så har vi 

inspirerats av grounded theory (Gustavsson 1998, s. 10-13). 

    

Grounded theory är en metod som passar vårt sätt att närma oss det empiriska materialet i den 

här studien. Vi har startat upp studien med att sätta oss in i den forskningsteori som finns i 

ämnet som studien berör. Detta för att vara pålästa i ämnet, men inte för att göra en studie 

som ska bekräfta något av det som redan har studerats. Teoristudierna har gjorts för att ge oss 

en insikt i den forskning som redan är gjord och för att ge oss material till att diskutera de svar 

som intervjupersonerna gav. Vi anser också att det är en fördel att ha läst forskning inom 

området innan insamlingen av empirin. Det har givit oss både kunskaper och trygghet inom 

området. Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för datoriserade IT-verktyg inom 

daglig verksamhet. I och med det så har det varit centralt att ta fram kunskap som inte är 

färgad av tidigare teorier, i ämnet, från individer i daglig verksamhet.  I den här studien 
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betyder det att vi i empirin har koncentrerat oss på att försöka fånga upp de intervjuades 

åsikter angående fördelar och nackdelar inom området.  Vi har dock en förförståelse för IT-

verktyg i verksamhetsstyrning och detta kan i viss utsträckning ha påverkat en del i de 

frågeställningar som togs upp i intervjuerna. Gustavsson (1998, s. 10-13) kallar grounded 

theory för grundad teori. Han tar upp att i grundad teori är det centrala att teorin framkommer 

ur den data som finns. Vidare tar Gusstavsson upp att teorin är öppen och ger möjlighet för 

empiri och teori att växelverka.  Detta resonemang passar in på den arbetsmetod som vi har 

arbetat med genom att det har varit en vaggande process mellan teori och empiri. Allt 

eftersom vi kunde se ett mönster i det empiriska materialet så blev det naturligt att även läsa 

mer om de ämnen som de intervjuade ansåg som viktiga. Detta medförde att den teoretiska 

referensramen utökades inom dessa områden.   

 

Det insamlade materialet från intervjupersonerna i den här studien har skrivits ner till text och 

sedan har texten granskats. I studien så har de intervjuades svar grupperats och kodats. Vi ser 

att svaren har kunnat delas in i beståndsdelar som skilt sig från varandra. I och med kodningen 

av det empiriska materialet så har vi valt ut tre teman. Dessa teman är arbetsplanering, 

kommunikation samt tidsplanering. De tre teman bidrar med att ge en förståelse för vad de 

intervjuades erfarenheter är av IT-verktyg i verksamhetsstyrningen i daglig verksamhet. Det 

finns olika former av kodning och i den här studien så har vi inspirerats av grounded theorys 

öppna kodning. Enligt Bryman och Bell (2013, s.574) är kodning centralt i grounded theory. 

Kodning innebär att forskaren går igenom det insamlade materialet i empirin och tar ut de 

delarna som ser ut att vara viktiga. Till hjälp i arbetet finns både det som kan ses som 

teoretiskt av vikt och det som de som intervjuas ser ut att ha lagt vikt vid (Bryman och Bell 

2013, ss.580-581). Kodningen innebär att data bryts ner till beståndsdelar och namnges 

(Bryman och Bell 2013, s.579). Detta beskriver Gustavsson (1998, s.60) och visar till att i en 

öppen kodning så innebär det att det skapas kategorier. 

 

Data i den här studien är insamlat från intervjupersoner fram till att insamlingen nått en 

teoretisk mättnad. En teoretisk mättnad innebär två saker enligt Bryman och Bell (2013, s. 

580). För det första innebär det att mättnad har uppnåtts vid kodningen när ny data som 

inkommer inte tillför begreppen något mer. För det andra så innebär mättnad att det har 

uppnåtts en nivå då det inte längre inkommer data som har ny information. Dessa två delar av 

teoretisk mättnad har uppfyllts vid datainsamlingen till den här studien. Vid avslutad 
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insamling av det empiriska materialet så hade vi kommit fram till tre teman. Dessa teman var 

arbetsplanering, kommunikation samt tidsplanering. 

 

Memon användes i studien. Vi är två personer som arbetat aktivt med studien och memon 

möjliggjorde ett aktivt samarbetsunderlag för studien. Under resterande del av studien så har 

teman i form av memo gjort att vi har kunnat systematisera arbetet på ett, för oss, bra sätt. 

Bryman och Bell (2013, s.583) visar att memon påminner om termernas existens och vad de 

används till och ger även möjlighet till reflektion. De visar till att memon skapar möjlighet att 

urskilja idéer och skapa tema som forskarna kan samlas runt. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Disposition teoretisk referensram 

Referensramen består av ett avsnitt rörande MCS (management control system) för att skapa 

förståelse samt ett avsnitt om IT-verktyg vilket är det som den här studien kretsar kring. 

Under genomgången av empirin framkom tre teman vilka även bildar avsnitten 

arbetsplanering, kommunikation samt tidsplanering. Studiens abduktiva ansats har gjort att 

den teoritiska referensramen påverkats av empirin och dess tre teman. Den teoretiska 

referensramen har byggts upp genom en växelverkan med empirin där empirin har haft en stor 

inverkan på uppbyggnaden av referensramen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Egen illustration av den teoretiska referensramen vilken är kopplad till de tre teman som framkom ur 

empirin 

3.2 MCS 

 

MCS (management control system) kan definieras som den process som ledare använder sig 

av för att influera andra medlemar i organisationen och implementera organisationens 

strategier (Anthony och Govindarajan 2004 s. 7). Malmi och Brown (2008 s. 288)visar till att 

när en studie ska göras som inkluderar MCS är den första svårigheten att definiera MCS. Det 

finns många olika sätt att definiera MCS (Otley 1999; Malmi och Brown 2008; Armesh 2010; 

Beuren och Teixeira 2014). I denna studie har vi valt att se på MCS till övervägande delen 

MCS 

IT-VERKTYG 

TEMAN: 

ARBETSPLANERING 

KOMMUNIKATION 

TIDSPLANERING 
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utifrån Anthony och Govindarajan (2004) definition ovan men för att bredda förståelse har vi 

även sett på Malmi och Brown (2008) och deras sätt att se på MCS. 

 

MCS innehåller tre ord som här kommer att förklaras för att ge en djupare förståelse för den 

här inriktningen av verksamhetsstyrning. Förklaringarna ligger under M) – Management, C) – 

Control och S) – System. 

 

M) - Anthony och Govindarajan (2004 s.4) förklarar att management betyder ledning eller 

styrelse. En organisation består av personer som arbetar mot ett visst mål. Alla organisationer 

leds av en hierarki av ledare. Organisationens storlek avgör hur stor ledning som behövs.  

C) - Control innebär kontroll. Här visar Anthony och Govindarajan (2004 s. 3) att alla 

organisationer behöver kontrolleras. Det finns minst fyra kontrollelement inom varje kontroll 

system. Dessa är detector, assessor, effector samt communications network. Detector - sensor 

kan ses som en mätanordning som har till uppgift att identifiera det som händer i en process. 

Mätanordningens uppgift är att se de aktiviteter som organisationen gör. Detta för att sedan se 

på denna information mot den standard som organisationen utgår från eller genom att se den 

mot det resultat som organisationen vill uppnå. Om aktiviteten inte uppfyller det den ska göra 

är det ledningens roll att avgöra om och vilka handlingar som ska utföras. En assessor - 

värderingsmekanism är den process som bestämmer hur viktig en handling är. 

Värderingsmekanismen värderar det som organisationen har åstadkommit mot de planer som 

organisationen har gjort. Denna del av kontroll systemet innehåller även en stor del planering. 

Effector - feedback är den mekanism, vilket frambringar det beteende som 

värderingsmekanismen anser att det finns ett behov av. Det fjärde elementet kallas 

communication network - kommunikations närverk. Detta är ett nätverk som överför 

information till alla de andra tre elementen.  

S) - Det tredje ordet i MCS är system, vilket Anthony och Govindarajan (2004 s.6) förklarar 

är ett sätt att framhålla en handling.  En organisations handlingar är ofta upprepade, men alla 

handlingar följer inte de föreskrivna regler som finns inom organisationen. När dessa 

situationer uppkommer är det ledningen som behöver styra organisationen.  
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MCS inkluderar en rad olika aktiviteter, Anthony och Govindarajan (2004 s.7) listar ett antal 

som följer: 

Planering - vad organisationen ska göra 

Koordination - aktiviteter av flera olika delar av organisationen 

Kommunikation - information 

Utvärdering - information 

Beslutar - om och i så fall vad som ska göras 

Påverka - individer att ändra sitt beteende. 

 

  

Anthony och Govindarajan (2004 s.93) beskriver att MCS innefattar mänskligt beteende. Han 

säger vidare att ett bra MCS försäkrar att organisationens individers agerande mot sina mål 

samstämmer med organisationens mål. Organisationen har sina mål som ledningen strävar för 

att uppnå. Även individerna har sina personliga mål som de strävar efter att uppnå. När dessa 

båda har samma mål fungera organisationen optimalt. 

 

Det konstateras i befintlig forskning att det inte finns mycket forskning med utgångspunkt i 

MCS och dess användning i de dagliga aktiviteterna (Cruz, Scapens och Major 2011). 

Forskare konstaterar även att det inom MCS, som ett helt paket, är gjort väldigt lite forskning 

av både teoretisk och empiris art. Forskning runt MCS är ofta gjord på delar av konceptet. 

Malmi och Brown (2008) är en av dessa som sett på hela paket och menar att MCS fungerar 

som ett paket och bör ses som ett paket. Det är en utmaning att se på hela konceptet, men att 

det också ger möjligheter. De menar att när en studie tar upp hela konceptet så finns det 

möjlighet att se de olika faktorerna emot och i förhållande till varandra. Det finns dock för 

närvarande inte så många etablerade teorier runt relationerna mellan de olika delarna i MCS. I 

vår studie så har vi sett på arbetsplanering och kommunikation. Vi har även valt att lägga in 

tidsplanering som en aspekt som vi ser på. Vi har inspirerats av grundad teori och genom 

denna förankring i studien så har vi arbetat växelvis mellan empiri och teori där empirin har 

haft starkt inflytande. De svar som de intervjuade gav oss blev det material som kopplades till 

tre teman, och genom detta så har det känts naturligt att fokusera studien på arbetsplanering, 

kommunikation samt tidsplanering. 
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3.3 IT-verktyg 

 

Anthony och Govindarajan (2004 ss. 13-14) tar upp att IT har signifikant påverkat 

organisationer. IT framväxten har även påverkat MCS genom att tillhandahålla den struktur 

som behövs i MCS. Strukturen ger möjlighet att processa informationen och ge en 

infrastruktur till organisationen. IT-verktyg har gjort att det blir lättare och snabbare att 

hantera informationen samt att misstagen blir färre. IT har möjliggjort en utveckling inom 

metoderna för verksamhetsstyrning runt om i världen förklarar Gulledge & Sommer (2003). 

De fortsätter med att användningen av dessa nya metoder har inneburit att det skett en 

förbättring inom organisationen och den har därigenom också uppnått förbättringar och ökad 

effektivitet. Dessa nya metoder inom verksamhetsstyrning med IT i fokus har sedan år 2000 

även kommit att spridas inom offentlig sektor. Armesh et al. (2010 s.196) skriver att IT-

verktyg kan spela en central roll i processen att kontrollera så väl interna som externa 

faktorer. Detta är av vikt för att en styrning med hjälp av MCS ska bli optimal. Forskarna 

Hyvönen et al (2006) konstaterar att det vid förändringar verkar vara av intresse att använda 

IT.  IT-verktyg i kombination med en viss frihet vid införingsprocessen ger vidare möjligheter 

när nya verktyg ska införas. Forskningen visar faktiskt att motståndet minskar till nya verktyg 

när det redan finns etablerade verktyg. Det finns idag en rad färdiga IT-verktyg att användas 

direkt i verksamheter. Dessa kan uppfattas som ett expertverktyg som också styrker 

professionaliteten i organisationen.  

 

IT-verktygen tar inte hänsyn till de sociala aspekter som behövs för att en organisation ska 

fungera (Anthony och Govindarajan 2004 ss. 13-14). Bernoider et al (2011) visar i forskning 

gjord på CobiT (Control Objectives for IT and related Technology) visar att projekt som har 

ett kontroll system kommer bättre ut än projekt som saknar ett kontrollerande system. De 

säger dock att de i sin studie av CobiT inte hittat någon signifikant framgång för att endast 

använda CobiT som kontrollerande ramverk i projekt. Forskarna Osiurak & Wagner & Djerbi 

& Navarro (2013) har i en artikel behandlat ämnet om vad människor väljer om de får valet 

mellan IT-verktyg och manuell verksamhet om förutsättningarna är att det tar lika lång tid. De 

visar på att det kan vara så att människan väljer bort IT-verktyg om de får valet att använda 

det eller inte. Detta bland annat p.g.a. att människan upplever att IT-verktyget minskar deras 

möjlighet till kontroll och stimulans och dessutom framkallar tristess. De anser dock att det 

behövs mer forskning inom området. Agarwal & Rathod (2006) visar i sitt resultat angående 
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deras forskning på vilka framgångsfaktorer olika intressenter t.ex. projektledare och 

programmerare anser är viktiga vid användning av mjukvaror (IT). Intressenterna rapporterar 

till deras studie att bl.a. funktionalitet har hög prioritet. 

 

3.4 Teman  

Abduktion innebär, enligt Carr et al (2004 s. 84), att gå fram och tillbaka mellan teori och 

empiri. Vi har i den här studien inspirerats av grounded theory p.g.a. att de olika delarna 

påverkar varandra och det blir en växelverkan. Det empiriska materialet har påverkat 

utvecklingen av den teoretiska referensramen. Vi såg det då som viktigt för studie att se på 

tidigare forskning kopplat till de tre teman som framkom i det empiriska materialet. Vid 

granskning av intervju materialet till empirin kom följande tre teman upp: 

 arbetsplanering  

 kommunikation  

 tidsplanering  

Arbetsplanering innebär den planering av det dagliga arbetet som görs på arbetsplatsen. 

Denna arbetsplanering görs genom ett IT-verktyg för att fördela arbetet mellan arbetstagarna. 

Kommunikationen som vi sett på är den kommunikation som sker mellan arbetstagarna på 

arbetsplatsen. Tidsplanering innebär att det dagliga arbetet som har fördelats tidsplaneras. Den 

tidsplanering som görs är dels att det sätts en start tid för den insats som ska göras samt dels 

hur lång tid insatsen ska vara.  

 

3.4.1 Arbetsplanering 

Planering är en del av MCS enligt Malmi och Brown (2008). De skriver vidare att forskning 

om MCS beskrivs på olika sätt av olika forskare. Många har lite olika benämningar på de 

olika delarna men innehållet liknar varandra. Ett forskarlag beskriver planering så här. Till 

grund för planeringen så ligger de förväntningar som finns på organisationens medlemmar 

(t.ex. personalen) i form av prestationer och förväntade beteenden. Inom planering så ingår 

även mål och handlingar inför den närmaste 12 månaders perioden som då kan benämnas som 

taktiskt planerande. Därutöver ingår ett strategiskt fokus som innehåller en bred planering för 

en längre tidsperiod där mål och handlingar etableras för en längre period.  Helo och Szekely 
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(2005) visar att vid produktions planering så krävs det också att det finns anpassade verktyg 

som klarar produktions strukturer som är komplexa. 

 

Bernoider et al (2011) tar upp att praxis ute i fältet är att många företag växer fort och litar på 

kontroll genom ramverk för att klara sin produktivitet. IT-verktyg har blivit ett av dessa 

ramverk som styr verksamheten. Forskning visar dock att det är mer centralt att se på hur stor 

gruppen är när det gäller att lyckas med verksamhetsstyrning än en verksamhetsstyrning 

baserat med eller utan IT-verktyg inom MCS. IT har kommit för att stanna, skriver Lai, Zhao 

och Wang (2006), och förklarar att det är ett instrument som anses som en stor fördel vid den 

strategiska planeringen. Det ser ut att vara en fördel som ger så många fördelar att IT befinner 

sig hela tiden i focus i verksamhetsstyrningen. IT är en integrerad del av logistiken idag. 

Utvecklingen inom logistiken har gått från att inneha en mer passiv roll till att vara en central 

del för att uppnå målen i verksamhetsstyrningen. Forskning gjord på IT och 3PL (third-part 

logistics) visar att en fungerande logistik är till stor fördel för verksamheten. IT inom 

verksamhetsstyrningen kan också bidra med en ökad säkerhet och snabbhet emot kunderna. I 

den här studien har de dock förbehåll mot att den är gjord i Kina och inom 3PL och att deras 

resultat inte nödvändigtvis kan överföras till andra länder och IT-system. I en 

doktorsavhandling av Hedström (2004, s. 242-245) tar hon i sitt material bl.a. upp IT-systemet 

SÅVA (System Åkerbo Verksamhets Administration). I avhandlingen så beskriver hon bl. a. 

arbetet med att balansera flexibilitet och styrning i systemet. Hon tar upp att – ”I samband 

med en ökad professionalisering, utveckling av kvalitetssäkringssystem och införande av IT-

system uppstår en konflikt mellan kraven på styrning och möjligheten att arbeta flexibilitet.”. 

Vårdbiträden rapporterade, i Hedströms empiri, att IT-systemet på området angående 

bemanning hade en stark styrning medan flexibiliteten var större i manuell administration.  

Vi ser också att det är gjort forskning på vilka konsekvenser som kan uppstå när det blir en 

förändring av kontrollen i verksamhetsstyrningen genom teknologin. Det finns forskning av 

Beaubien (2013)  som är gjord på ERP (enterprise resource planning system) denna forskning 

diskuteras sedan upp emot MCS. Resultaten i den här forskningen visar att det finns en 

tröghet i systemet vid införingen av teknisk artefakt. Förutsättningar för hur bra en 

implementering av ett tekniskt system blir kan diskuteras och diskussionen handlar då om hur 

människan möter nya situationer. I Hedströms (2004 s.166) avhandling finns det 
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argumentering i Beslutsunderlag 2001-09-06 att IT-verktyg kan komma att minska 

kostnaderna vid introduktion samt tillsättning av personal.  

 

3.4.2 Kommunikation 

När en organisation arbetar mot sina mål behöver ledningen veta vilka aktiviteter som ska 

göras skriver Anthony och Govindarajan (2004 s.97). För att veta detta behöver ledningen ha 

information, berättar de vidare. Informationen kan de få dels genom formell information samt 

även genom kommunikation. Armesh et al (2010 s.196) tar upp att MCS hjälper till på flera 

olika sätt som visar sig genom att vara beslutsfattande i organisationer, systemet som 

integrerar, samt motiverar och kommunicerar organisationens mål. 

 

Ahrens och Chapman (2007 s.23) visar till att MCS innehåller strukturer som medverkar till 

organisering och förståelse. I detta ligger också flera faktorer som teknik och tolkningar av 

redovisningar. I praktiken så är inte allt klargjort. Mycket rör sig om förändringar som sker 

kontinuerligt och verksamheten är känslig på flera sätt. Det är mycket värt att försöka belysa 

aktiviteter med beskrivningar, men en beskrivning är aldrig fullständig över en aktivitet. I en 

undersökning har det dragits slutsatsen att förhållandet mellan aktörerna och metoderna som 

används i verksamhetsstyrningen inte kan vara mekaniska. Det går inte att förlita sig på att 

aktiviteterna ser helt lika ut för varje gång. Praxis är ett samspel mellan olika aktörer och 

verksamheter som -”kunder, praktiker, tekniker, resurser, strategier, institutioner etc.” De 

trycker också på att individens betydelse och att det är en komplex situation och därför behövs 

en ständig diskussion runt begränsningar och möjligheter i styrningen av ekonomin. I 

verksamhetsstyrning så är nyckeln till framgång att förstå hur praktiken fungerar och 

sammanställa aktiviteterna. I forskningen som Bernoider et al (2011) gjort om CobiT, som det 

tidigare också är refererat till, så utpekas faktorn “erfarenheter” som en viktig komponent för 

framgång i verksamhetsstyrningen. Faktorn erfarenheter framkommer i den forskningen som 

en viktigare faktor än den att använda ett kontroll system. I en artikel om IT -verktyg i 

verksamhetsstyrning skriver Dechow och Mouritsen (2005) om att det saknas i litteraturen hur 

förhållandet är mellan teknologin och individen.  

  

Inom alla organisationer finns det, enligt Anthony och Govindarajan 2004 (ss.94-95), flera 

faktorer som påverkar både externt och internt. En av faktorerna är organisationens kultur. 

Denna innefattar bl.a. organisationens gemensamma övertygelser, normer och standarder. 
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Kulturen påverkas av fler faktorer, en av de starkaste påverkningsfaktorerna är cheferna. 

Chefernas och ledningens agerande påverkar organisationens kultur. En organisation som har 

en starkt sammankopplad kultur har svårare att acceptera förändringar inom organisationen. 

Det finns belägg för att det är viktigt att personalen känner att de har förtroende att diskutera 

förändringar med ledningen (Henderson, Schoonbeek och Auditore 2013). En viktig aspekt, 

påpekar Neely (1999), är att vid förändringar motivera personalen att fortsätta att arbeta mot 

organisationens mål.  

 

Forskning av Zatzick och Iverson (2006) beskriver att det finns en trend i att höja 

involveringsgraden inom arbetsmetoderna på arbetsplatserna och för att därigenom minska 

arbetsplatserna. I företag där personalen har involverats i hög grad i arbetsmetoderna så har 

forskning visat att arbetsplatsen är mer sårbar vid uppsägningar än på de företag där de inte 

har involverats i samma utsträckning Förmildrande omständighets finns dock. Detta har 

kunnat uppnås på de arbetsplatser där de har fortsatt att lägga ner arbete på hög involvering 

med arbetsmetoderna. I dessa fall har forskarna sett att den negativa effekten av 

uppsägningar har kunnat mildras och det har visat att utfallet inte har påverkat på sambandet 

mellan praktikern och produktiviteten i samma utsträckning som i de fall där de inte har 

fortsatt med hög involvering av arbetsmetoderna.  

 

3.4.3 Tidsplanering 

Forskarna Helo och Szekely (2005) rapporterar att de i sin forskning har kommit fram till att 

det bl.a. är viktigt att det hela tiden finns uppdaterad information i samband med användning 

av IT system.  De menar även att det är av vikt att IT-systemet klarar att göra 

sammanlänkningar och hantera stora mängder data. Kontrollsystem kan definieras, enligt 

Goold och Quinn (1990 ss. 43-44), som en process där ledningen bland annat ser att de är 

fortlöpande tillfredsställda med arbetsenheten. De skriver också att genom kontrollsystemet så 

framkommer ett underlag om planerade mål och om eventuella korrigeringar behöver göra. 

Chapman och Kihn (2009) säger att vid forskning om integrering av informationssystem (ISI), 

så har det visat sig att det mellan ett redan integrerat informationssystem och att systemet som 

upplevs som lyckat så finns det ett samband. Denna forskning har också visat att för att uppnå 

kontroll så är det viktigt med flexibilitet. Det är dock viktigt med ett strukturerad, stöttande 

och kontrollerad flexibilitet för att det ska uppnå en positiv effekt. Accepterad flexibilitet, 

budget kontroll och att systemet upplevs som lyckat framkom ha ett samband i deras 
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forskning. Vid användning av ISI och MCS bör ledningen tänka på att ha ett tydligt 

förhållningssätt och kontroll på sociala och tekniska fenomen. Det har visat sig i forskning, 

från Helo och Szekely (2005), att det är viktigt att IT-verktyg är flexibla och att systemen är 

lätta att sammanbinda och att de går snabbt att ändra i. De menar att det vill uppstå en ny sorts 

användning av avancerat företagande när det är möjligt att läsa av kundernas beteenden när 

företagen har tillgång till realtids (nutids) information. Detta kommer att leda till att det 

efterfrågas system inom logistik och ledning genom att det kommer att finnas förståelse och 

kunskap om vanorna hos kunden.  

 

IT-verktyget Laps Care, som vi ser på i den här studien, är konstruerat så att arbetstagarens 

arbetsdag är uppbokad enligt arbetsgivarens tidsinstruktioner. Pruijt (2000) tar bl.a. upp att 

planering enligt arbetsgivarens instruktioner arbetade taylorismen efter. I korta drag kan 

taylorismen beskrivas som ett arbetssätt där arbetsgivaren har kontroll på arbetstagarens 

arbetsutövning och tider. Forskning rapporterar att det enligt dessa metoder är lättare för 

arbetsplatsen att sätta in vikarier och företaget förlorar inte så mycket kunskap vid eventuella 

personalbyten. Med ett tayloristiskt tankesätt och arbetssätt så är kunden i fokus och 

arbetsgivaren kan genom sin arbetsmetod lätt ställa in produktionen efter kundens behov. Det 

finns även negativa konsekvenserna med taylorismen. I forskning visas det på att taylorismen 

saknar flexibilitet, förlust angående kreativitet, har kostander för vägledning samt är i konflikt 

med de demokratiska värderingarna. Det finns åsikter, skriver Tolsby (2000), om att IT-

verktyg med ett tayloristiskt upplägg gör att personalens kompetens minskar. Personalen kan 

få en mer uppgiftsorienterad inställning till sitt arbete. Pruijt (2000) skriver också om 

alternativa möjligheter att leda organisationen kan vara att välja ett mer mänskligt mönster 

och där utförande och planering går mer hand i hand. Möjligheterna till alternativ planering av 

arbetet finns genom att öka medbestämmande och minska disciplinen. Detta behöver inte 

automatiskt leda till minskad produktivitet.  

 

3.4.4 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Vi har kunnat konstatera att det inte är så lätt att finna forskning som är gjord inom fältet för 

vilka fördelar och nackdelar som finns med verksamhetsstyrning som inkluderar IT-verktyg. 

Vid granskning av den forskning som finns så konstateras från flera håll att det saknas 

information om hur IT och verksamhetsstyrning förhåller sig mot praxis. Den forskning som 

finns signalerar att det uppfattas som en fördel att använda IT vid planeringen och att 
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verksamheten blir mer orienterad mot kunden. Utvecklingen med IT- verktyg har, enligt 

Gulledge och Sommer (2003), gjort att det skett förbättringar inom organisationerna. 

Dessutom visar forskning skriven av Helo och Szekely (2005) att verksamheten klarar att 

hantera större mängder information när IT-verktyg används. 

 

Hyvönen et al (2006) visar på att IT-verktyg i kombination med en viss frihet ger möjligheter 

när nya verktyg ska införas. Det finns idag ett stort utbud av färdiga program som används ute 

i verksamheterna. Forskning visar även att verksamheter behöver ha ett kontrollsystem 

(Bernoider et al 2011). Här bidrar Helo och Szekely (2005) med kunskap om att vid 

produktionsplanering så behövs anpassade verktyg som klarar komplexa situationer. En 

forskning gjord av Lai et al (2006) i Kina visar att IT-verktyg kan bidra till ökad säkerhet och 

snabbhet emot kunderna. 

 

När det gäller kommunikation så anser Anthony och Govindarajan (2004 s. 97) bl.a. att 

ledningen behöver information för att leda organisationen mot sina mål. Informationen 

behövs för att veta vilka aktiviteter som ska göras. Ahrens och Chapman (2007) beskriver i en 

artikel att förhållandet mellan aktörerna och metoderna som används i verksamhetsstyrningen 

inte kan vara mekaniska. De tar också upp i artikeln att nyckeln till framgång i 

verksamhetsstyrningen är att förstå hur praktiken fungerar. Anthony och Govindarajan (2004 

s. 94-95) säger att chefens och ledningens agerande påverkar organisationskulturen. En 

organisation med starkt sammankopplad kultur har svårare för förändringar. Neely (1999) 

visar inom detta område till att en viktig aspekt vid förändringar är att motivera personalen att 

fortsätta att arbeta mot organisationens mål. 

 

Forskning från Chapman och Kihn (2009) visar samband mellan accepterad flexibilitet, 

kontroll över budgeten, och upplevelsen av ett lyckat system.  Helo och Szekely (2005) har 

visat att flexibilitet i IT-verktyg är viktigt. IT-verktyg har möjliggjort att kunna påverkar 

logistiken och kunskapen om kunden har förändrats. IT-verktyg kan också, som Pruijt (2000) 

beskriver det, arbeta helt efter arbetsgivarens instruktioner och tider. Han skriver vidare att ett 

strikt arbetsschema där inte arbetsgivaren förlorar så mycket kunskap vid personalbyten. 

Forskning har visat att system liknande taylorism saknar bl.a. flexibilitet och ger förlust 

angående kreativitet bland personalen. 
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4 Empiri 

4.1 Empirisk bakgrunds information 

 

Intervjumaterialet är grupperat efter tre teman som framkom när vi tittade på vad som de 

intervjuade lade vikt vid. Dessa teman är arbetsplanering, kommunikation samt tidsplanering. 

Arbetsplanering innebär den planering av det dagliga arbetet som görs på arbetsplatsen. 

Denna arbetsplanering görs genom ett IT-verktyg för att fördela arbetet mellan arbetstagarna. 

Kommunikationen som vi sett på är den kommunikation som sker mellan arbetstagarna på 

arbetsplatsen. Tidsplanering innebär att det dagliga arbetet som har fördelats tidsplaneras. Den 

tidsplanering som görs är dels att det sätts en start tid för den insats som ska göras samt hur 

lång tid insatsen ska vara. Under dessa teman kommer det att redovisas de för- och nackdelar 

som framkom under intervjuerna.   

 Inom offentlig sektor och kommuner idag så är det vanligt med införande av datoriserade IT - 

verktyg. Som tidigare nämnts så finns många olika sorters datoriserade planerings verktyg. 

Dessa verktyg används idag i ett flertal kommuner och de vanligaste heter TES och Laps Care 

(Vinnona 2004 s. 6). Vårt empiriska material kommer att inhämtas från anställda i en 

kommun i Sverige och som använder IT-verktyget Laps Care i sitt dagliga arbete. Denna 

kommun använder det IT-baserade planerings verktyg i den dagliga verksamheten och har 

gjort det under ett antal år. I bilaga 1. finns en utförligare beskrivning av IT-verktyget Laps 

Care. Intervjuerna är gjorda i en hemtjänstgrupp där alla hade vana av IT-verktyget som 

används vid planeringen av den dagliga verksamheten. Intervjuerna gjordes i 7 fokusgrupper 

med totalt 15 deltagare fördelade med en till tre personer i varje grupp.  

När intervjuerna gjordes lovade vi deltagarna full anonymitet. Detta är något vi under studien 

har varit väldigt nog med att hålla. I empiri avsnittet har vi valt att citera de intervjuade men 

för att inte på något sätt riskera att bryta löftet angående anonymitet har vi valt att inte uppge 

referens till citaten. Vi anser inte att detta är en nackdel för studie. 

4.2 Arbetsplanering 

 

Arbetsplaneringen av det dagliga arbetet i den verksamhet som har studerats görs via IT-

verktyget Laps Care. De aspekter som vi har sett på är hur arbetsplaneringen påverkar de som 
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arbetar i den dagliga verksamheten. Planeringen görs av planerare utifrån de beslut som de får 

från biståndshandläggarna. Dessa beslut har av kunden, personal och omvårdnadschef brutits 

ner till hur och när kunden vill, samt behöver ha hjälp med insatserna. Dessa insatser har 

sedan planerats ut på den personal som arbetar med kunderna. Varje personal får dagligen 

dessa planer på hur dennes dag ser ut. Planeringen skrivs ut på ett arbetsdokument. Detta 

arbetsdokument är ett pappersark med all information som varje enskild personal behöver. 

Personalen kallar arbetsdokumentet för “lappen”. Efter personalens benämning på sitt 

arbetsdokument “lappen” kommer även vi i denna studie kalla arbetsdokumentet för lappen.   

4.2.1 Fördelar och nackdelar med arbetsplanering 

I början av användandet av planeringsverktyget upplevde alla utom två det som negativt. Men 

i dags läget ser alla på systemet mest som positivt. En av de intervjuade sa ”att det var 

besvärligt när Laps Care var nytt men att man lär sej efter vart”. En annan åsikt som kom 

fram var att “det var mycket nytt när Laps Care kom”. “Nu är det mer ett in jobbat system” 

sa ytterligare en intervjuperson. 

Den fördel som alla de intervjuade rapporterade var att arbetsplatsen hade gått från en stor 

hemtjänstgrupp till två små. Det beskrevs att ”delningen med mindre grupper blev bättre för 

oss (medarbetarna) och bättre för kunderna”. En annan person sa ”Liten arbetsgrupp är bra. 

Då har de samtal som fungerar.”. Denna uppdelning har inneburit stora och många fördelar 

för planeringen av det dagliga arbetet. I de små grupperna är det lättare att planera och, enligt 

planeraren, speciellt när det gäller att få en kontinuitet av personal hos kunderna. Här tog de 

intervjuade också upp att vid den dagliga rapporteringen innan delningen, så var det för 

många som skulle rapportera sina kunder samtidigt. Personalen blev då tvungen at sitta och 

lyssna på rapporter som inte berörde dem. 

I vår studie så har vi sett att majoriteten av de intervjuade har pratat om hur lätt det är att ta in 

vikarier. En av personerna säger ”Laps Care är bra för vikarierna. Dom får en lapp med vad 

som ska göras och kan följa arbetet efter den.”. Den ordinarie omvårdnadspersonalen 

behöver inte berätta arbetsuppgifterna när vikarier tas in. Det datoriserade planerings systemet 

ger vikarien all information som vikarien behöver när personen kommer till arbetsplatsen. 

Personen får en papperslapp där alla arbetsuppgifterna står utförligt och det står var de skall 

utföras. Tiderna för när arbetet ska startas och när de ska avslutas.    
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I intervjuerna i studien har de intervjuade pratat om fördelen med att det inte går att lägga på 

för mycket jobb. IT-verktyget lägger inte in insatser (arbetsuppgifter) så att de ligger omlott. 

Några av de intervjuade sa dock att de visste att på andra arbetsplatser kring gås systemet och 

manuellt läggs det in insatser omlott. Men intervjupersonerna sa att på den arbetsplats som 

den här studien omfattar gör de inte så. Det uppfattas som en fördel av personalen att de inte 

får inlagt på lappen för många insatser som ska göras. Det uppfattas även av ledaren och 

administrativa personalen att detta är en fördel. Detta då de ser när arbetsbelastningen blir för 

hög eller för låg. De kan då reglera arbetsstyrkan efter behovet. En av de som jobbar i vården 

säger att den tycker att ”... det är ett rättvist system. Vi ser om det är mycket eller lite att 

göra.”. Vid behov av vikarie gör systemet det lättare att se i vilken utsträckning som vikarier 

behövs. Det rapporteras att arbetsplatsen har lyckats göra besparingar genom att de har kunnat 

reglera vikarie beställningarna till enbart de tillfällen och tider som det behövs. 

Alla utom tre säger att de inte vid alla tillfällen följer den tur ordning på insatser som finns 

angiven i IT-verktyget. De kan vid behov flytta om insatserna så att det fungerar bättre. 

Intervjupersonerna säger att de kan göra så, eftersom de känner till kunderna och deras behov 

så väl. De säger att detta är något som den som är ordinarie personal kan göra, men om det är 

vikarier som arbetar så görs det inga omflyttningar i arbetsordningen. Den intervjuade 

personalen upplever att vikarierna styrs mer av den turordning som finns uppgjord av 

systemet.   

Den fördel som tas upp ovan, angående att det som ska göras finns planerat och nedskrivit på 

lappen är även den nackdel som tas upp som den största nackdelen. Nackdelen med att allt 

som ska göras är nedskrivet är att personalen slutar tänka. Det tas upp att det är lätt att fastna i 

tankesättet att det som inte står på lappen inte ska göras. Flera av de som intervjuades 

rapporterar att de innan IT-verktyget Laps Care gjorde fler saker som de egentligen även idag 

ser som självklara att göra. Sedan IT-verktyget införts har de sluta tänka utanför det som står 

på lappen. Detta upplevs som en nackdel av alla parter men trots att de är medvetna om detta 

är det svårt att bryta vanan. 

Flera av de intervjuade pratar om faran med om planeringssystemet inte fungerar, t ex vid 

ström avbrott, data haveri o dyl. De upplever det som en nackdel att de inte har koll på vad 

som ska göras när de inte har tillgång till IT-verktyget. Även denna aspekt kan ses kopplad till 

att de har slutat tänka. De intervjuade rapporterade att de tidigare visste kundernas insatser 
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utantill.  Någon person anser dock att det har blivit lite bättre efter det att grupperna har blivit 

mindre eftersom det är lättare att komma ihåg alla kunder när de inte är så många. 

4.3 Kommunikation 

Kommunikationen som vi har sett på är den kommunikation som finns mellan arbetstagarna 

på arbetsplatsen. De arbetstagare som finns är personal som arbetar med kunderna, planerare 

samt ledare. Med planerarna menas de personer som sitter och planerar i IT-verktyget Laps 

Care. På den arbetsplats där intervjuerna är gjorda finns det flera planerare som arbetar delvis 

med planering samt delvis i omvårdnadsarbetet. Planerarna har schemalagd arbetstid som gör 

att de arbetar vid olika tider. Detta för att det ofta ska finnas en planerare i tjänst. Ledare är 

den chef som är stationerad på arbetsplatsen. 

4.3.1 Fördelar och nackdelar med kommunikation 

De flesta intervjuade anser att kommunikationen mellan personalen inte påverkas av IT-

verktyget Laps Care. En av de intervjuade som arbetar ute bland kunderna sa ”Man bollar 

med varandra för att det ska bli bra.”  

Däremot säger alla att kommunikationen mellan personalen och planerarna påverkas. 

Intervjupersonerna, med något undantag, anser att det är en stor fördel att planerarna sitter på 

samma ställe som resten av personalen samt att planerarna arbetar i omvårdnadsarbetet ute 

bland kunderna. Fyra av de intervjuade pratar om att på andra ställen i kommunen sitter 

planerarna inte på samma ställe som resten av personalen. Detta tror de är sämre, än som de 

har det med närheten till planerarna. En av de intervjuade sa ”det är en himla tur att ha 

planerarna här.” 

Fördelarna som rapporteras är att det är lätt att nå personerna som arbetar som planerare. Vill 

personalen prata med planerarna så finns det nästan alltid någon av planerarna på plats. Om 

personalen vill att tiden för någon insats ska ändras, så anser personalen som har intervjuats, 

att det är lätt att kommunicera detta till planerarna. Även den intervjuade planeraren anser att 

det fungerar bra med kommunikationen mellan denne och personalen. Planeraren tycker att 

det är bra att personalen lätt kan nå henne och de andra planerarna.  

De intervjuade säger att det inte är något problem att ändra tider som inte fungerar. Detta 

gäller både den tid som insatsen ska starta samt den tid insatsen ska ta. Det rapporteras att det 

inte alltid kan ändras som en viss personal vill ha tiden angiven. Detta då all personal arbetar 
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olika snabbt, och i dessa fall så tar planeraren en snitt tid. Med snitt tid så menas att 

planeraren ser efter i IT-verktyget hur lång tid varje enskild personal har använt hos kunden 

och utifrån dessa tider så räknas det ut en snitt tid. Den administrativa personal som 

intervjuades sa att det är bra att personalen och planerarna kan kommunicera så lätt. Det 

händer mycket och tiderna för insatserna behöver ändras ofta. Planeraren säger ”Personalen 

säger till om det behövs mer tid. Det kan hända mycket på en månad.”. Den chef som har 

intervjuats är samstämmig i de uppgifter som den övriga personalen rapporterade. 

Det rapporteras nästan inga nackdelar med kommunikationen. En lite del anser dock att det 

finns en viss risk med att planerarna kan favorisera sig själva, när de också arbetar ute bland 

kunderna. Vidare så fanns det även åsikt om att det inte sågs som någon fördel att planerarna 

satt på samma ställe. Det finns åsikt om att det skulle vara bra om planerarna satt på annat 

ställe. Detta ser vi att är en åsikt som går i sär i förhållande till mot vad som har kommit fram 

i de andra intervjuerna. 

4.4 Tidsplanering 

 

Tidsplaneringen som vi har sett på är den tidsplanering som finns i IT-verktyget Laps Care. 

Den finns dels som tid för när insatserna ska börja, men också angående hur lång tid insatsen 

ska ta och som tids-angivelse för sambesök. Sambesök är de besök där det behövs två 

personal för att kunna genomföra insatsen. 

4.4.1 Fördelar och nackdelar med tidsplanering 

Alla intervjupersonerna berättade att när de började med IT-verktyget kände de sig väldigt 

stressade av tiderna. Både av tiden när de skulle börja samt även av hur lång tid de hade avsatt 

för varje besök. I dags läget känner ingen av de intervjuade, med något undantag, sig stressad 

på detta sätt. Flera av de intervjuade rapporterade att de i dags läget inte lägger så stor vikt vid 

den tid en insats ska ta. De sa att om det tar längre tid än planerat så får det ta den tid det 

behövs. En person sa ”Tiderna bryr jag mej inte om.”. En annan sa angående kunder de 

känner väl ”När de är kända så kan man dom. Då ser man inte på tiderna.” 

En del av de som intervjuades sa att en fördel var att kunderna får den tid de är beviljade. 

Kunderna får samma tid av all personal. De intervjuade anser att personalen hann ta sig tid 

med de inplanerade arbetsuppgifterna. Personalen behöver inte känna att de hela tiden måste 

skynda sig iväg till nästa kund. Det ansågs att kunderna genom detta får en högre kvalitet på 
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insatsen genom att personalen kan känna att de har en viss tid avsatt. En av de intervjuade sa 

“kunderna fick inte lika bra kvalitet förut utan nu får de mer tid.” Detta förutsätter dock att 

det finns tillräcklig tid avsatt. Flera av de intervjuade säger att det inte är något problem att få 

mer tid hos kunderna om det behövs.  

Vi ser att intervjupersonerna i vår studie med IT-verktyget har möjlighet att påverka sitt 

arbete. Om de behöver mer tid hos en kund så har de möjlighet att kunna påverka tiden och 

utöka den vid behov. Tiderna är på förhand uppgjorda och när arbetstagaren kommer till 

arbetet så har arbetstagaren inte möjlighet att påverka tiderna för den dagen. Det finns dock 

möjlighet att försöka resonera med berörda kolleger och planerare för att förändra tiderna så 

att det är möjligt att hinna de uppgifter som de är tilldelade. 

Det fanns en samstämmig bild hos de intervjuade som tyckte att det var fler fördelar med 

tiderna i IT-verktyget än det var nackdelar. De intervjuade rapporterade att de i början av 

användandet av IT-verktyget upplevde nackdelar med tidsplaneringen som sedan har 

förändrats till fördelar vilket har diskuterats ovan. Dock rapporteras det en annan nackdel. Den 

nackdel som de flesta av de intervjuade rapporterade är stress vid sambesök. Sambesök 

innebär att de vid hela eller delar av insatser behövs fler än en personal. Dessa sambesök finns 

planerade och angivna i IT-verktyget lappen vid en viss tid. Det som upplevs som negativt är 

att det känns stressande om en personal blir sen och en annan personal väntar på stället för 

sambesöket. En av de intervjuade sa spontant ”Man kan bli stressad om man är sen på ett 

ställe och man vet att det är en person som väntar.”. 

Vid intervjuerna rapporterades det av några av de intervjuade även om nackdelar. 

Nackdelarna representerar dock inte flertalet av de som intervjuades. Dessa nackdelar bestod 

av att en del av personalen ibland kände sig styrd av tiderna. Detta skedde främst om en insats 

drar ut på tiden. De sa att de kände då en viss stress att tiden för besöket överskrider den tid 

som finns angiven. En nackdel som togs upp var att det ibland uppfattades att det inte fanns 

tillräcklig tid inplanerad för transport mellan insatserna. Detta upplevdes av en del av 

personalen framför allt vintertid, då väglag och väder kunde försena deras transport mellan 

kunderna. Det rapporterades även att det fanns en nackdel med tidsangivelsen för insatsen. 

Denna nackdel var om personalen redan innan de kom fram till kunden uppfattade tiden som 

knapp. Det kunde då kännas stressande eftersom personalen kände att det måste skynda på 

redan från start. 
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4.5 Sammanfattning av empiri 

 

I studien har de intervjuade angivit att IT-verktyget Laps Care är ett hjälpmedel som är 

positivt i förhållande till flera områden. En av dessa är att det genom IT-verktyget är svårare 

för arbetsgivaren att lägga på för mycket arbete på varje enskild arbetstagare. I IT- verktyget 

så kan administratören av IT-verktyget vid verksamhetsplaneringen också ha en översikt över 

hur mycket personal som verksamheten hela tiden behöver. Ett annat område handlar om att 

de upplevde en fördel med IT-verktyget när det gällde att ta in vikarier. IT-verktyget ger dem 

då möjlighet att snabbt sätta vikarierande personal i arbete.  

 

Fördelen som rapporterades var också att personalen hade möjlighet att påverka och ge 

information till IT-verktyget och bidra till verksamhetsstyrningen. Möjligheten till flexibilitet 

ligger också i att det på individnivå även fanns möjlighet till viss egen anpassning av 

arbetsuppgifterna för att praktiskt underlätta den dagliga verksamheten. IT-verktyget 

upplevdes därigenom som flexibelt. Kommunikationen mellan de olika personalgrupperna 

rapporterar de intervjuade som positiv och fungerande. IT-verktyget anser de inte har 

förändrat kommunikationen och de är i stort sett positiva till att ha en nära kontakt mellan de 

olika personalgrupperna. 

 

De intervjuade uppgav att mindre arbetsgrupper gav möjlighet att bibehålla en kontinuitet hos 

kunden samt att det var lättare att planera verksamheten. En annan fördel som de intervjuade 

rapporterade angående tidsplaneringen, var den avsatta tiden som kunden beviljats. De 

menade att detta gjorde att kvalitén ökade för kunderna och att de fick lika mycket tid av all 

personal som träffade kunden. 

 

IT-verktygets arbetsbeskrivning upplevdes som positivs av de intervjuade. Det kunde dock 

medföra en nackdel med att arbetsmoment som var nytillkomna inte utförts p.g.a. att de inte 

stod på lappen. 

 

Ytterligare en nackdel som vikarierna kunde uppleva var att det inte fanns lika stor flexibilitet, 

då de inte har samma översikt som ordinarie personal. Detta gjorde att vikarier kunde uppleva 

IT-verktyget som stressande genom att den dagliga verksamheten var färdig inbokat med alla 

tider. 
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Många av de intervjuade beskrev att de vid införandet av IT-verktyget Laps Care kände sig 

stressade av den exakta tidsplaneringen som IT-verktyget tog fram. Denna stress rapporterade 

de avtog efter vart. De intervjuade i den här studien uppfattar det som negativt att IT-

verktyget inte tar hänsyn till yttre omständigheter som kan uppstå. Tidsplaneringen tar inte 

hänsyn till förseningar som uppstår vid dåligt väder som t.ex. att rutor på bilen måste skrapas 

eller att det är vägarbeten så att personalen måste köra omvägar. IT-verktyget tar inte hänsyn 

till nya moment som dyker upp och kan därmed ge förseningar som kan dras med under 

resten av dagen. Här kunde även sambesök bli en stressfaktor. En viktig negativ faktor som de 

intervjuade tog upp var att IT-verktyget, i dess nuvarande form, var väldigt sårbart vid 

strömavbrott. I det här fallet kunde de mindre arbetsgrupperna kompensera en del för de 

negativa följderna då personalen hade bättre översikt över arbetsuppgifterna som vanligtvis 

ligger på dem än vid stora arbetsgrupper, ansåg de intervjuade. Det rapporterades så gott som 

inga negativa effekter angående kommunikationen mellan de intervjuade vid användning av 

IT-verktyget Laps Care.  

 

Vi ser en stor samstämmighet hos de intervjuade i de för- och nackdelar med IT-verktyget 

som tas upp. En farhåga vi kan se med att de intervjuade var så samstämmiga är att de genom 

gruppintervjuerna har påverkat varandra. För att försöka eliminera detta ställde vi öppna 

frågor. Detta för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att svara med egna ord samt ta upp 

det de tyckte var väsentligt. De sju olika intervjugrupperna, med en till tre deltagare i varje 

grupp, har visat sig ta upp samma ämnen oberoende av varandra. Vi har dragit slutsaten att på 

denna arbetsplats var de som arbetade där väldigt samstämmig i åsikterna angående IT-

verktyget Laps Care. 
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5 Analys 

5.1 Disposition av analys 

 

Det som den empiriska undersökningen har kommit fram till analyseras här mot den 

teoretiska referensramen för att se på likheter och skillnader. Vi har i den här studien, som vi 

tidigare nämnt, fokuserat på IT-verktygen och dess fördelar och nackdelar och vikten av att 

fånga upp röster från den dagliga verksamheten. Detta har inneburit att vi inte har lagt någon 

större vikt vid att ange exakta antal svar utan förhåller oss till större grupperingar av de 

intervjuade. Analysen kommer att göras i de tre temana arbetsplanering, kommunikation samt 

tidsplanering som har presenterats tidigare. 
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Figur 3: Egen illustration av analysen 

5.2 Arbetsplanering 

 

Materialet i vår empiri visar att det fanns, till att börja med, motstånd till IT-verktyg då de 

tidigare inte har haft IT-verktyg för planering i sin dagliga verksamhet på den här 

arbetsplatsen. Efter en tids arbete med IT-verktyget så rapporterade personerna, som arbetar 

ut mot kunderna, att motståndet avtog. Vi ser här också att Beaubien (2013) resonerar om 

implementering av tekniska system och att det finns en viss tröghet i systemen. Han skriver 

att diskussionerna vid implementeringen handlar om förutsättningar, människan och hur han 

eller hon möter de tekniska verktygen. I detta sammanhang kan Neelys (1999) sätt att se på 

saken vara aktuellt. Han säger att det är viktigt vid förändringar att motivera personalen att 
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arbeta mot organisationens mål. Forskning visar även att motståndet minskar till nya IT-

verktyg när det redan finns etablerad IT vid införandet (Hyvönen et al, 2006). Den här studien 

bekräftar tidigare fynd angående att det kan finnas motstånd mot införandet av IT-verktyg, 

men att förhållningssättet mot IT-verktyg ser ut att ändras vart efter tiden går. Vi ser att på 

arbetsplatsen där vår empiri kommer ifrån så diskuterar ledningen att eventuellt implementera 

ytterligare system och de intervjuade funderar över detta. Det uttrycktes dock ingen massiv 

kritik mot det nya systemet som var på väg in i verksamheten. Detta ligger också i linje med 

den forskning som nämnts ovan. 

 

Personalen i den dagliga verksamheten berättade att de upplevde positiva saker med IT-

verktyget. Det har visat sig vara bra när det behövs sättas in vikarier. Detta då vikarierna hade 

en stor hjälp av lappen. Forskning från Malmi och Brown (2008) beskriver att vid planering 

av verksamhet i dag så förväntar sig organisationen prestationer av personalen. Det är också 

av vikt, skriver Helo och Szekely (2005), vid planeringen att det finns IT-verktyg som är 

anpassad till den produktionen som verktyget ska planera. En av personerna som intervjuades 

säger vid intervjun att ”Laps Care är bra för vikarierna.”. Vikarien får en lapp utskriven från 

IT-verktyget (Laps Care) när personen kommer till arbetsplatsen. På lappen 

(arbetsdokumentet från IT-verktyget) står alla arbetsmomenten och den information som 

behövs för arbetspasset. Vi ser att IT-verktyget Laps Care ger möjligheten för vikarien att 

snabbt komma in i förväntade arbetsuppgifter. Hedström (2004 s. 166) talar om via att 

referera till Beslutunderlag 2001-09-06 att det finns en möjlighet att kostnaderna för 

introduktion av vikarier kan komma att minskas genom användningen av IT-verktyg. Vi ser 

genom detta att det också finns flera aspekter på hur IT-verktyget kan komma till 

andvändning. 

  

Arbetsplaneringen av verksamheten skedde under en tid i en större grupp på den här 

arbetsplatsen. De intervjuade personerna, både de ute i verksamheten mot kunderna och 

planerare, konstaterar spontant att arbetet i verksamheten fungerade bättre efter att 

arbetsgruppen delats och antalet personer i varje grupp blivit mindre. Forskning på området 

IT-verktyg och verksamhetsstyrning skriven av Bernoider et al (2011) konstaterar att det är 

viktigare att ha rätt antal i arbetsgruppen än att se på en verksamhets styrning med eller utan 

IT-verktyg. Logistiken har, enligt Lai et al (2006), blivit viktig i verksamhetsstyrningen och 

en väl fungerande logistik kan enligt forskning skapa fördelar åt t.ex. företagets kunder. 

 Innan arbetsgruppen blev delad så var gruppen stor. De intervjuade sa att det vid 
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morgonmötena pratades i mun på varandra och att det var svårt att få ordning på rapporttiden. 

Rapporttid behövdes även vid användning av IT-systemet Laps Care för att uppdatera 

personal som börjar arbetsdagen om de sista nyheterna angående kunderna. När 

personalgruppen var stor så blev personal som inte var berörd av en kund ändå tvungen att 

sitta och lyssna på de andra i väntan på att deras kunder skulle tas upp. Vi ser här att 

ledningen av verksamheten har sett en effektivisering genom att minska ner grupperna. Det 

ligger också i linje med den forskning som finns att verksamheten behöver se över sin logistik 

för att få en smidig och välfungerande arbetsgrupp. 

 

Ett annat resultat som kom upp i empirin var att det rapporterades som en fördel att det fanns 

möjlighet att på eget bevåg byta ordningen på kundbesöken på lappen (från IT-verktyget) om 

t.ex. två kundbesök under den närmaste tiden låg nära varandra geografiskt. Personalen kunde 

genom att omfördela tiderna på lappen själv effektivisera sina pass. Detta resultat styrker 

resonemanget i forskning från Chapman och Kihn (2009) som pratar om behovet av flexibla 

system. Det ger dock funderingar angående om IT-verktyget Laps Care. Detta då personalen 

rapporterar att de tycker att de kan effektivisera genom att göra ändra på kundordningen. Flera 

av de intervjuade gav uttryck för att de har bytt ordning på kundbesöken för att få det mer 

rationellt med tanke på kundernas belägenhet och insparing av förflyttnings tid. Vi ser här att 

både vår empiri och Hedströms (2004, s.242) arbetstagare i empirin tar upp flexibilitet i 

förhållande till IT och arbetssituationen. Hedström visar till att vårdbiträden, i hennes 

material, rapporterade om -”att manuell administration är mer flexibel” när de jämförde detta 

med det IT-program som de använde. Vi ser att flexibiliteten är ett diskussionstema vid IT 

och verksamhetsstyrning och att detta ser ut att vara ett tema att ha i tankarna vid arbete med 

IT-verktyg. Flexibilitet är en viktig aspekt när IT-verktyg planerar för människors behov. 

 

I intervjuerna berättade de intervjuade att de kände att IT-verktyget ger dem möjlighet att 

under ett arbetspass få rätt arbetsmängd. Resultatet blev också att chefen visste när det var 

stor arbetsmängd och vikarier behövde tas in. Detta ledde vidare till att avdelningen också såg 

var de kunde spara in. IT-utvecklingen har gått framåt och givit förbättrings möjligheter för 

verksamhetsstyrningen enligt Gulledge och Sommer (2003). Vid verksamhetsstyrning har IT-

verktygen betydelse både internt och externt beskriver Armesh et al (2010). Han säger också 

att verksamheten kan där med kontrolleras. Personalen som arbetade ute bland kunderna 

berättade att de tyckte IT-verktyget var bra. Detta p.g.a. att IT-verktyget Laps Care 

begränsade arbetsmängden genom att det inte, vid korrekt användning av systemet, 



55 
 

dubbelbokades arbetspass hos kunder. Tiderna i systemet gjorde att mängden planerat arbete 

var utmätt efter besluten hos kunderna. Arbetets tidsmängd var då inplanerad och 

arbetsmomenten var systematiserade efter varandra.  

 

I intervjuerna framkom det ett antal nackdelar med IT-verktyget så som det såg ut vid 

undersöknings tillfället för vår studie. Personerna som arbetade i den dagliga verksamheten 

visade på, det som tidigare nämnts, att de upplevde det som negativt med arbete i stora 

grupper. Önskemålet med kontinuitet hos kunden var svårare att upprätthålla när 

personalgruppen var stor. Forskning som vi visat till även tidigare från Bernoider et al (2011) 

visar just på att det är av stor vikt att verksamheten är observant på hur verksamheten är 

utformat för att få så bra effekt av verksamhetsstyrningen som möjligt. Ledningen började 

med en stor grupp vid användningen av IT-verktyget, men allt eftersom användningstiden 

gick så övergick ledningen till mindre grupper. Vi ser här att ledningen har arbetat i linje med 

den forskning som vi sett på från Chapman och Kihn (2009) och som framhåller vikten av 

flexibilitet vid arbetet även när IT-verktyg är involverade. 

 

IT- systemets stora nackdel som de intervjuade pratade om var att personalen slutade att 

tänka. Insatser som såg självklara ut på plats utfördes inte utan personen tittade på lappen och 

gjorde det som stod där. Forskning om Taylorismen från Pruijt (2000) rapporterar om 

negativa konsekvenser t.ex. i form av nedsatt kreativitet. Det finns även belägg för att 

personalen kan bli för uppgiftsorienterad vilket gör att de har svårt att se utanför de uppgifter 

de är tilldelade enligt Tolsby (2000). När vi ser på personalens kreativitet vid planering av 

besök så ser det ut att fungera väl, men i fallet att se uppgifter som behövs göras utöver 

arbetsbeskrivningen så ser läget lite annorlunda ut rapporteras det från de intervjuade. Det 

finns en samstämmighet hos alla de intervjuade att de efter att IT-systemet infördes så har det 

vid enstaka tillfällen hänt att personal har slutat tänka utanför lappen. Vi tolkar detta som att 

de gör de uppgifter som de har blivit tilldelade, men att de vid enstaka tillfällen har haft svårt 

att se andra insatser som kunderna kan behöva ha hjälp med. 

 

Ytterliggare en nackdel som de intervjuade rapporterade var att det vid planering med IT-

verktyg var beroende av ström. Vid strömavbrott gick det inte att få ut information från IT-

verktyget. Anthony och Govindarajan (2004 ss. 13-14) skriver att IT-verktyg ger möjlighet att 

göra färre misstag samt ökar också hastigeten i hanteringen av information. Detta ser vi 
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hjälper inte om inte strömtillförseln är säkrad. Vid ett strömavbrott så ställs verksamheten på 

prov. De intervjuade beskriver att det då gäller att komma ihåg kunderna och att ha sparade 

lappar från andra dagar så att det kan bli så rätt som möjligt i kundhanteringen. 

Strömberoendet i dagens samhälle är inte något okänt fenomen och en datoriserad verksamhet 

drabbas när det inte finns ström tillgängligt. Den verksamhet som vi har sett på riktar sig mot 

människor som är i behov av hjälp för att klara sig. Detta leder till att det är viktigt att ingen 

glöms bort eller kommer bort i systemet när det inte finns ström. Människans utsatthet gör att 

denna verksamhet nog kan ses som central i frågan om att ha backupp system som inte är 

strömberoende och andra säkerhets åtgärder för att säkra verksamheten vid alla eventualiteter. 

Verksamheten idag med planerare i närheten av den dagliga verksamheten och små 

arbetsgrupper gör att det ändå finns möjligheter när strömmen inte fungerar. Forskning från 

Anthony och Govindarajan (2004) har visat att IT-verktyg ger möjlighet till att minska 

misstagen, men det är sårbart ser vi i vår empiri. 

 

5.3 Kommunikation 

 

Det har framkommit att de intervjuade ansåg det som viktigt att de som planerade in arbetet i 

IT-verktyget hade nära kontakt med personerna som arbetar ut mot kunderna. Detta stödjs i 

forskningen av Ahrens och Chapman (2007) som visar på vikten av att förstå praktiken. De 

intervjuade tog upp att arbetet fungerade bra när de hade möjlighet att kommunicera med 

planerarna angående arbetet. Det kunde vara snabba förändringen hos en kund och då 

behövdes det läggas in i IT-verktyget för att arbetet skulle fungera vid nästa kundbesök. De 

intervjuade konstaterade och en av dem sa att “Man bollar med varandra för att det ska bli 

bra.”. Denna studie visar att IT-verktyg i daglig verksamhet behöver ha en struktur som är väl 

anpassad och flexibel för att vara välfungerande. Detta samstämmer med forskning inom 

området (Helo och Szekely 2005; Chapman och Kihn 2009). Vi har sett att för att ett IT-

verktyg som planerar aktiviteter som inbegriper människor ska fungera optimalt behöver 

verktyget vara flexibelt. Henderson et al (2013) tar upp att det är viktigt att personalen har 

förtroende att diskutera förändringar med ledningen. Vi ser att de vi har intervjuat rapporterar 

att de kommunicerar på ett bra sätt med planerarna. 

 

IT-verktyget i sig är mekaniskt men verksamhetsstyrning kan inte vara mekaniskt och 

forskning visar att det behövs ett samspel med praktiken enligt Ahrens och Chapman (2007). 
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Intervjuerna vi gjorde gav oss material som visar att personalen pratar med varandra för att få 

arbetet att fungera och bli så bra för verksamheten som möjligt. Pruji (2000) säger att ett IT-

verktyg kan om det styrs på ett tayloristiskt strikt sätt göra att arbetet styrs helt av 

arbetsgivaren där arbetsgivaren har kontroll över arbete och tid. 

 

Någon direkt nackdel för kommunikationen mellan personalen ut mot kunderna vid 

användningen av IT-verktyget Laps Care togs inte upp av personalen som intervjuades. Det 

fanns dock synpunkt på att det inte behövde vara någon fördel att planerarna satt på samma 

ställe för att kunna kommunicera om planeringen. Denna synpunkt talade emot det som 

tidigare nämnt som fördel. Planerarna kan enligt det här uttalandet placeras någon annanstans. 

Forskning av Ahrens och Chapman (2007) visar på att verksamhetsstyrning inte kan förlita sig 

på ett mekaniskt system. De anser vidare att praktiken är en samverkan av olika faktorer som 

samspelar med varandra. Vi ser att om planerarna sitter på annat ställe så sätter det 

verksamhetsstyrningen i en situation där de behöver arbeta aktivt med kommunikationen 

mellan planerarna och personalen som arbetar med kunderna. Forskningen vi har sett på från 

Ahrens och Chapman (2007) visar att nyckeln till framgång i verksamhetsstyrning ligger i att 

förstå praktiken. 

5.4 Tidsplanering 

 

Vi ser att det på den arbetsplats vi har hämtat empirin från finns ett väl fungerande sätt att 

hålla tidsplaneringen aktuella. De fördelar som har framkommit är att den tidsplanering som 

finns i IT-verktyget är lätt att påverka (flexibilitet). En tidsplanering som lätt påverkas gör att 

planeringen hålls aktuell. Den goda kommunikation, som har diskuterats ovan, har gjort att de 

intervjuade har en god möjlighet att påverka tiderna inom planeringen. Helo och Szekely 

(2005) anser att det är viktigt att det hela tiden finns uppdaterad information när IT-verktyg 

används. För att denna uppdatering ska vara möjlig behövs flexibilitet. Chapman och Kihn 

(2009) anser att flexibilitet är viktigt för att kontroll ska uppnås. De intervjuade har 

samstämmigt rapporterat att de kan påverka sitt arbete. Om någon kund behöver mer tid för 

en insats kan personalen tala om detta för planerarna. Planerarna justerar då tiden hos kunden 

så att tiden blir anpassad efter behovet. De intervjuade tog i samband med detta upp att de 

upplevde det som positivt med den närhet som fanns mellan planerarna och de som arbetade 

med kunderna. Detta har diskuterats även ovan.    
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En annan fördel, tidsangivelserna för kundbesöken, som vid studien rapporterades sågs i 

början av användningen av IT-verktyget som en stressande nackdel. Resultat av empirin visar 

att de intervjuade i början av användningen av Laps Care kände sig stressade av 

tidsangivelserna i IT-verktyget. Men när studien gjordes kände de inte den stressen längre. De 

intervjuade var inte längre så fokuserade på tidsangivelserna. De ansåg att kundernas behov är 

viktigare än att hålla tiden på lappen. Det fanns några intervjuade som även i dags läget kände 

en viss stress av tidsangivelserna. Hyvönen et al (2006) har visat att motstånd kan förändras 

med tiden. Vi ser det som intressant i vår studie att en nackdel kan förändras till en fördel 

efter en tid. Pruijt (2000) anser att genom ett tayloristiskt tankesätt så är kunden i centrum. 

Han menade att ett arbete efter Taylors tankesätt är styrt av arbetsledningen som genom denna 

styrning har fullständig kontroll på arbetstagaren. Detta kan skapa en förlust av flexibilitet 

samt kreativitet. Den empiri som vi har inhämtad visar till att detta inte stämmer. De 

intervjuade sa att de sätter kunderna i centrum och ger dem den tid de behöver. De intervjuade 

la inte vikt vid att tiden inte alltid räckte till. Om tiden är knapp gav de kunden den tid den 

behövde vid det tillfället för att sedan signalera detta till planerarna som eventuellt kunde 

förlänga tiden till framtida besök. En fördel med tidsstyrningen var att kunderna får minst den 

tid de är beviljade. Detta kan ses som att det samstämmer med den forskning av Pruijt (2000) 

som nämnts ovan att kunden är i centrum. De intervjuade sa att kunderna får en bättre 

kvalitet. Detta genom att det inte går att lägga på mer tid på de som arbetar mot kunderna än 

vad de hinner. IT-verktyget begränsade för det. De behövde inte känna att de måste stressa 

vidare till nästa kund eftersom de hade en viss tid avsatt för den kund de var hos. 

En nackdel som kom fram var att det upplevdes en stress vid sambesök. Sambesök var de 

besök hos kunder som krävde att två personal närvarade hela eller delar av tiden. Det är 

viktigt att IT-verktyg är flexibla (Helo och Szekely 2005; Chapman och Kihn 2009). Vi ser 

här en utmaning för IT-verktyg att underlätta för denna typ av planering. Vi tror att en 

flexibilitet inom IT-verktyget kan behövas. De intervjuade kände en stress i situationer när en 

av personerna i sambesöket fanns hos kunden medan den andra inte hade hunnit komma. 

Stressen fanns hos både den som väntade samt även hos den som var sen. 

Vissa körtider mellan kunderna kan ses som en nackdel då de är korta. Även här behöver IT-

verktyget vara flexibelt (Helo och Szekely 2005; Chapman och Kihn 2009). Denna nackdel 

togs upp av några enstaka av de intervjuade. De anser att det kan kännas stressande med 

körtiderna främst vintertid då väglaget kan variera samt att vindrutor på bilarna kan behövas 

skrapas. 
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6 Bidrag 

Idén till denna studie har växt fram genom att vi i tidigare forskning har sett en efterfrågan på 

kunskaper angående verksamhetsstyrning i daglig verksamhet och även att det var 

svåråtkomligt att hitta de eventuella kunskaper samt erfarenheter av IT-verktyg som fanns. 

Studiens syfte är att belysa fördelar och nackdelar med IT-verktyg i den dagliga verksamheten 

i offentlig sektor och det har vi gått igenom i analysen. Här i studiens bidrag så lyfte vi 

blicken ytterligare och ser vårt material i studien i ett lite större perspektiv.  

6.1 Studiens bidrag 

 

 Upplevda nackdelar kan förändras. 

Anthony och Govindarajan (2004) och Gulledge och Sommer (2003) anser att det under 

senare tid har det skett en förändring inom styrning av verksamheter. En av förändringarna är 

införandet av IT-verktyg. Införandet av IT-verktyg kan förbättra hanteringen av information 

samt att misstagen blir färre menar Anthony och Govindarajan (2004). IT-verktyg har 

utvecklats, säger Kald och Nilsson (2000), för att tillgodose behov av bl.a. planering. Denna 

studie har kommit fram till att de rapporterade för- och nackdelarna med IT-verktyget som 

används på den arbetsplats som empirin är hämtad från har förändrats över tiden. Vid 

införandet av IT-verktyget upplevdes det vissa nackdelar. Dessa nackdelar försvann efter en 

tid. Med tiden har de intervjuade börjat se mer fördelar med verktyget. Vi ser det som 

intressant att inställningen till användandet av IT-verktyg har förändrats. Att inställningen till 

IT-verktyg kan förändras över tid visar Beaubien (2013) som visar på tröghet i system. Även 

Hyvönen et al (2006) fann att motstånd kan förändas över tid. Vi ser att upplevda nackdelar 

kan förändras till fördelar som ett bidrag som studien kan ge.  

 

 IT-verktyg behöver ta hänsyn till alla komponenter i verksamheten. 

Vårt bidrag blir också att visa till att det är viktigt att ha ett IT-verktyg som är på nivå med de 

uppgifter som det ska arbeta med. Det är viktigt att IT-verktyget tar hänsyn till alla 

komponenter i verksamheten. Forskning från Agarwal och Rathod (2006) stöder våra tankar 

att funktionalitet har hög prioritet. IT-verktyget används som ett bra hjälpmedel för vikarier 

(som det beskrivits i analysen) och dessa vikarier kanske inte känner till området lika bra som 
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ordinarie personal. Ytterligare en fördel som rapporterades var att IT-verktyget kunde visa på 

arbetsbelastningen och därmed hjälpa verksamheten till att rätt antal personer var på arbete. 

Idag förväntar sig, enligt Helo och Szekely (2005), verksamheterna prestationer från 

personalen. Vi ser att IT-verktyget Laps Care ger möjligheten för vikarien att snabbt komma 

in i förväntade arbetsuppgifter och möjlighet för en översiktlig logistik i verksamheten. 

 

 IT-verktyg som planerar för aktiviteter som inbegriper människor behöver ha en 

flexibilitet. 

IT-verktyget kan uppfattas som mer strukturerande och styrande genom att det har 

tidsstyrning samt klara arbetsbeskrivningar på arbetsmomenten som ska utföras. Empirin visar 

dock att detta inte behöver uppfattas som negativt av personalen. De menar att det ger 

möjlighet till en balanserad arbetsbelastning då systemet säger till då det blir för mycket 

arbete lagt på varje arbetstagare. Det har även kommit fram att de inte känner sig så styrda av 

den tidsplanering som finns inbyggt i verktyget. Vi har i studien kunnat se att personalen på 

den här arbetsplatsen, på eget initiativ ändrar om i kundbesöken för att få bättre logistik. Helo 

och Szekely (2005); Chapman och Kihn (2009) anser att IT-verktyg behöver vara flexibla. En 

viktig del i en verksamhet är motivation att arbeta mot dess mål (Armesch et al 2010; 

Cugueró-Escofet och Rosanas 2013; Neely 1999). Vi har sett att personalen har en motivation 

att sätt kundens behov i centrum. Detta är även ledningens strävan. Personalens sätt att 

använda IT-verktyget på ett flexibelt sätt har gjort att kunderna är i centrum. Dock har det 

kommit fram att personalen slutar tänka och att de endast gör det som finns med på lappen. 

Det här motsäger att de sätter kundens behov i centrum. Vi baserar det här på att kunderna är 

människor och att det i en sådan verksamhet kan vara svårt att ha en exakt arbetsorder som ska 

se lika ut alla dagar. Kundernas behov kan vara variera olika dagar. Vi har sett att för att ett 

IT-verktyg som planerar aktiviteter som inbegriper människor ska fungera optimalt behöver 

verktyget vara flexibelt. Ett IT-verktyg som har flexibilitet i sig ser vi som en fördel som vi 

anser att studien kan bidra med. 

 

Vi har efter den här studien funderingar på om Laps Care, i den versionen som den arbetsplats 

där vi hämtat vår empiri från använde sig av, har ett tillräckligt förfinat system angående 

planeringen av kundbesöken. Detta med anledning av att de intervjuade har uppgivit att de på 

eget bevåg ändrar om besöken för att få logistiken mer funktionell. Fördelen med ett flexibelt 

IT-verktyg, som även forskningen visar till (Chapman och Kihn 2006), ser här ut att visa på 
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att då kan personalen i den dagliga verksamheten hjälpa verksamheten till att få en bättre 

verksamhetsstyrning. Denna fördel kan då ses som en nackdel med anledning av att IT-

verktyget inte är så förfinat att det klarar logistiken på ett tillfredsställande sätt.  Ett IT-

verktyg som inte är precist nog kan bidra till en arbetsinsats från vikarier som inte är i linje 

med den ordinarie personalen. 

Det finns planer på att i stället för den lapp som personalen har idag läsa in informationen i 

smarttelefoner. Om detta görs behövs inga papperslappar utan allt ligger i en bärbar telefon. 

Detta är i grund inte ett ämne för denna studie. Det är dock intressant, tycker vi, att konstatera 

att de intervjuade inte verkar vara helt negativa till det nya IT-verktyget utan mer funderar 

över om det kommer att fungera lika flexibelt eller om flexibiliteten kommer att försvinna. 

Detta ligger i linje med den forskning angående att flexibilitet är viktig som vi sett på 

(Beaubien, 2013; Hyvönen et al, 2006). 

6.2 Vidare forskning 

 

Vi ser i vår studie att logistiken i IT-verktyg kan vara en svag punkt. Andersen och Raymond 

(2014) tar upp att IT-verktygen ändras och görs om, även nya varianter av IT-verktyg 

tillkommer. Verksamhetsstyrningen behöver vara i en kontinuerlig process av utvärdering av 

sin verksamhet och vi ser det som viktigt att IT-verktyget ingår i denna utvärdering. Det 

skulle vara intressant att se vidare på om det nya IT-verktyget som är på väg in i 

verksamheten tillför förbättringar eller om det minskar flexibiliteten i verksamheten. 

Forskningen från Lai et al (2006) som vi har sett på visar att verksamheten mår bra av 

flexibilitet och därigenom känns ämnet aktuellt för vidare forskning. 

 

Ett ytterligare ämne för vidare forskning är personalen i daglig verksamhet och hur 

verksamhetsstyrningen planerar sin verksamhet efter dem. Hemtjänst personalen rapporterar 

att de har fått information om att det sätt de använder Laps Care på idag kan komma att 

förändras. Idag får varje personal ett pappersark där allt de ska göra finns nedskrivet.  De har 

nu fått information om att det inom en snar framtid kommer att ersätta pappersarket med en 

smarttelefon där all information kommer att ligga. Personalen ställer sig frågande till hur detta 

kommer att fungera. De undrar bl.a. om de då kommer att ha samma översikt och kunna ändra 

besöken om det behövs? Vi ser det som intressant för vidare forskning att se på hur 

personalen kommer att uppleva denna förändring, vilka för- och nackdelar de upplever efter 

införandet av ytterligare ett moment som kopplas ihop med dagens system. 
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Andersen och Raymond (2014, ss 188-197) anser att forskning om datoriserade IT-system 

hela tiden går framåt samt att nya arbetssituationer kommer att framkallas. Vi ser det som 

intressant hur forskning och arbete med datoriserade IT-system inom den offentliga 

verksamheten kommer att utvecklas. Inom den offentliga verksamheten arbetar idag mycket 

personal som inte har vana av datorer från tidig ålder. Vi ser att Hedström (2006, s.194) 

skriver i sin studie om vårdbiträdens ovana att arbeta med IT-system. Hon diskuterar vikten 

av tydliga illustrationer av designförslag vid utveckling av IT-system. Den generation som 

växer upp idag har väldigt tidigt introducerats i data teknik. Hur kommer den generation som 

idag växer upp att se på de datoriserade IT-systemen? Hur ska den offentliga verksamheten 

hantera denna förändring av data vana? Hur kommer den offentliga verksamheten att använda 

datoriserade IT-system i framtiden, så att det blir en tillgång och inte en belastning som 

försämrar arbetsvillkoren?  Allt detta är alla frågor som vi anser kan vara intressanta att forska 

vidare om. 
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Bilaga 

Bilaga 1 Laps Care 

 

För att underlätta läsningen och förståelse av det datoriserat IT-system som tas upp i studien 

ger vi en kort beskrivning av planeringssystemet Laps Care. Laps Care är ett IT-system som 

ersätter manuell planering samt som matchar behov och resurser allt för att gynna både 

vårdtagare och vårdgivare. Vårdtagaren ska få en god kontinuitet när det gäller personal, få 

rätt insats gjord på rätt tid, En trygg personal med rätt kompetens som kommer samt inte bli 

bortglömd. Vårdgivaren ska få besöken jämnt och rättvist fördelade, alltid ha rätt information 

tillhands samt att vikarier ska ha lättare att komma igång i arbetet. Systemet bygger på fyra 

hörnstenar kunskap, optimering, integration samt kontinuitet. (Laps Care u.å.) 

Efter att kunden har fått hjälpbehovet beviljat läggs detta in i Laps Care systemet. Det läggs in 

vad hjälpen ska bestå av, vilka tider besöket ska göras samt tider för besökets längd detta 

kallas en vårdplan. I systemet kan det läggas in exakta beskrivningar hur och vad som ska 

göras. (Everborn, Flisberg och Rönnqvist 2005 s. 964) Relevant data om de anställda så som 

arbetstider, utbildning och delegering mm registreras i systemet. Detta för att kunna matcha 

de krav som varje insats kräver på t.ex. utbildningsnivå eller om det är en åtgärd som behöver 

en viss delegation. I systemet registreras restider mellan kunder genom detta behövs det även 

kartor inlagda i systemet. (Everborn et al. 2005 s. 969) Varje anställd som arbetar den dag 

planeringen berör har en rad. På dessa rader lägger systemet in block som alla innehåller en 

insats som ska göras. Efter att en planering som planeraren är nöjd med är gjord skrivs 

planerna ut och ges till personalen. (Everborn et al. 2005 s.970) 
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Figur 4: Exempelbild på hur en Laps Care plan kan se ut (Everborn et al. 2005 s. 971) 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Hur tycker du att arbetets upplägg fungerar idag? 

 

Vad ser du som positiva egenskaper med planeringen av det dagliga arbetet med hjälp av 

datoriserat IT-system som ni har? Hur påverkar dessa egenskaper?  

 

Vad ser du som negativa egenskaper med planeringen av det dagliga arbetet med hjälp av 

datoriserade IT-system som ni har? Hur påverkar dessa egenskaper?  

 

Om du skulle vilja ge verksamheten (de som bestämmer) ett råd när det gäller planeringen av 

det dagliga arbetet med hjälp av datoriserade IT-system, vilka förändringar och förbättringar 

vill du föreslå? 

 

Hur skulle du vilja att arbetet är organiserat? 

 

Har du något mer du vill berätta om datasystemet?   

 

Ledord för förståelse: 

 

Kommunikation  

 

Planering 

 

Tidsaspekt 

 

Möjligheter att påverka arbetssituationen 

 

Flexibilitet  

 

Kontakt med medarbetare och ledning 

 

Påverkan 



70 
 

Bilaga 3 Intervjulista 

 

Intervju 1 

Personlig kommunikation i fokusgrupp gjord 2014-04-10 

Personal 1,2 samt 3 

Intervju 2 

Personlig kommunikation i fokusgrupp gjord 2014-04-10 

Personal 4 samt 5 

Intervju 3 

Personlig kommunikation i fokusgrupp gjord 2014-04-10 

Personal 6,7 samt 8 

 Intervju 4 

Personlig kommunikation i fokusgrupp gjord 2014-04-10 

Personal 9 samt 10 

Intervju 5 

Personlig kommunikation i fokusgrupp gjord 2014-04-16 

Personal 11 samt 12 

Intervju 6 

Personlig kommunikation i fokusgrupp gjord 2014-04-16 

Personal 13 samt 14 

Intervju 7 

Personlig kommunikation i fokusgrupp gjord 2014-04-16 

Personal 15 

 

 


