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Sammanfattning 

Organisationer förändras kontinuerligt och tack vare den snabba utvecklingen inom IT finns nu fler 

förändringsmöjligheter. Umeå kommun har nyligen infört ett IT-system för att beställa vikarier som 

heter Time Care Pool. Informanterna har i denna kvalitativa studie beskrivit sina upplevelser av 

implementeringen och användningen av IT-systemet. De har beskrivit att implementeringen präglats 

av otillräcklig information och bristfällig kommunikation. Trots detta ställer sig en del informanter 

positiva till att använda IT-systemet. De har löst de problem som det nya arbetssättet medfört och 

anpassat verksamheten efter detta. Andra upplever IT-systemet som missanpassat till arbetet och 

uppskattar inte att behöva använda datorer istället för personlig kontakt via telefon. Studien har visat 

att den kultur och attityd som finns på arbetsplatsen har verkat för eller emot förändringen. De som 

genom engagemang aktivt arbetat för att kunna använda IT-systemet har i högre grad ställt sig 

positiva till implementeringen.  

Nyckelord: Attityder, förändringsarbete, implementering, IT-system, kommunikation, ledarskap 

organisationskultur 
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Inledning  

 

Informationssamhällets ständiga utvecklingsprocesser till följd av den snabba IT-

utvecklingen har gjort att vi lever och verkar i en tid där förändring och utveckling 

sker kontinuerligt. Utvecklingens möjligheter har anammats av organisationer 

världen över, inte minst organisationer inom offentlig sektor där IT-utveckling och 

digitalisering ses som viktig och nödvändig enligt en fallstudie av Andréasson (2011). 

De framsteg som gjorts har medverkat till att flytta gränserna och rubba de 

traditionella idéerna kring struktur, strategi, uppgift, storlek, kommunikation och 

teknik (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Parallellt gör IT-utvecklingen att möjligheterna 

till förändring ökat markant. Digitaliseringen av välfärden medför inte bara en ökad 

tillgänglighet, ansvarsskyldighet och transparens för organisationer. Utan 

tillvaratagandet av teknologins möjligheter är även en del i organisationers strävan 

efter att bibehålla sin relevans i en ständigt föränderlig kontext. Vilket dagens 

informationssamhälle kan anses vara.  

 

Förutom de möjligheter som uppstår till följd av utveckling medför den snabba 

utvecklingen också utmaningar dels för organisationer som genomgår förändringar. 

Men även för individen som måste hantera den ständigt föränderliga kontext som de 

är verksamma i. Människor tenderar att söka stabilitet då detta bidrar till en känsla 

av trygghet. Vid förändring, exempelvis i arbetet, kan istället människor känna sig 

obekväma och otrygga (Jacobsen, 2013). Förutom människans strävan efter stabilitet 

kan förändringar även innebära att de maktrelationer som finns på arbetsplatsen 

sätts ur spel. Något som för de personer som drabbas negativt kan ligga till grund för 

motstånd då dessa ser att deras möjlighet till inflytande påverkas. En förändring kan 

också innebära att nya kunskapskrav införs vilket kan leda till att motstånd uppstår 

då den anställdes kompetens för yrket blir ifrågasatt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Ett exempel på detta kan vara införandet av nya IT-system som innebär att nya krav 

på kunskap ställs på medarbetaren. 

 

Umeå kommun har infört ett IT-system kallat Time Care Pool på ett testområde 

innefattande ett antal förskoleverksamheter. IT-systemet används till att beställa 

vikarier vid frånvaro av ordinarie personal. Denna intervjustudie har genomförts på 

uppdrag av Umeå kommun där deras intresse bottnar i en nyfikenhet hur IT-
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systemet tagits emot i verksamheterna. Eftersom IT-systemet är infört på ett 

testområde kan informationen i denna studie vara nyttig för eventuella framtida 

implementeringar.  

 

Implementering är en viktig del i förändringsarbetet och som i denna studie 

fokuserar på kommunikation och ledarskap, implementering av IT-system samt 

organisationskultur och attityder till förändring. Spetz, Burgess och Phibbs (2012) 

beskriver i sin intervjustudie hur attityder till förändring påverkar genomförandet. I 

denna amerikanska undersökning inom sjukvård underlättades genomförandet vid 

de tillfällen när personalen gav stöd till förändringen (Spetz et al., 2012). Hur en 

förändring kommuniceras bidrar till att öka trovärdighet och förståelse för 

förändringen. En enkätstudie utförd av Giaques (2015) på fem sjukhus i Schweiz visar 

på vikten av att beskriva syftet med förändringen samt att föra en kontinuerlig dialog 

då detta bidrar till att skapa en förståelse och känsla av delaktighet hos 

medarbetarna. Ledarskapet spelar också en viktig roll för underlättandet av 

processen där ledaren genom att vara tydlig och transparent samt agera ambassadör 

för förändringen kan påverka medarbetarnas mottagande av förändringen (Jacobsen, 

2013). Giaques (2015) studie påvisar även sambandet mellan kommunikation och 

information till mellanchefer vid förändring som en del av en mer lyckad 

förändringsprocess. Implementeringsprocesser påverkas av individernas attityder 

som både kan skapa motstånd men också underlätta förändringen (Spetz et al., 

2012). Förutom individen påverkar även kulturen inom en arbetsgrupp 

förändringsklimatet på arbetsplatsen, vilket kan bidra till liknande utmaningar för 

implementeringsprocesser.  

 

En genomgång av tidigare forskning och studier rörande implementering visar att det 

finns flera exempel där implementeringen av större förändringar studerats inom 

organisationer. Det har även gjorts studier kring implementering av IT-system inom 

utbildningssektorn, dock ur ett lärarperspektiv (se, Spetz et al., 2012; Giaque, 2015; 

Tearle, 2003; dos Santos Vieira, C. L., Coelho, A., S., & Luna, M., M., M.  2013; Chen, 

2013). Vad gäller implementering av mindre förändringar inom en avgränsad del av 

organisationer tyder genomgången på att det finns brister kring just detta. Denna 

studie kan därför fungera som ett komplement till de luckor som vi nämner och 

därmed bidra till en bättre helhetsbild av området. Studien kan även på ett lokalt 
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plan gentemot uppdragsgivaren fungera som ett underlag till framtida 

implementeringsprocesser. Slutligen är studien av detta fenomen viktig och relevant 

för oss som framtida personalvetare eftersom att implementering av förändringar 

faller inom ramen för vårt framtida yrkesliv.  

Bakgrund 

Umeå kommun införde i februari 2017 ett IT-system kallat Time Care Pool på ett 

testområde. Området kallas för- och grundskoleområde Nord och består av 13 

förskolor belägna i norra delen av Umeå. Time Care Pool är ett IT-system som i 

verksamheterna används för att beställa vikarier vid korttidsfrånvaro. Medarbetarna 

på förskolorna, det vill säga de personer som använder IT-systemet, lägger en 

beställning på det arbetspass som behöver vikarietillsättas. Beställningen går i sin tur 

till en bemanningsenhet på kommunhuset kallat Bemanningscentrum. En 

bemanningsadministratör arbetar sedan med att med att lösa frånvaron. När en 

frånvaro är löst genom att en vikarie bokats så skickas en bokningsbekräftelse till 

berörd förskola.  

 

Under rapporten kommer vi använda oss av begreppet användare som avser de 

personer som hanterar Time Care Pool i sin verksamhet. Det vill säga de förskollärare 

och barnskötare som använder IT-systemet på respektive arbetsplats.  

Med begreppet korttidsfrånvaro avses i rapporten frånvaro kortare än 14 dagar. Det 

är den typ av frånvaro som hanteras med hjälp av Time Care Pool i verksamheterna 

som studien omfattar.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera användarnas 

upplevelser av implementeringen och användandet av IT-systemet Time Care Pool 

inom för- och grundskoleområde Nord i Umeå kommun.  

Frågeställningar 

• Hur upplever användarna att förändringen implementerats? 

• Har användandet av IT-systemet påverkat användarnas arbetssituation? Om 

så är fallet, hur upplever de förändringen?  

• Hur kan användarnas upplevelser av implementeringen och användningen 

kopplas till deras attityder under förändringen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

 

I detta avsnitt följer en genomgång av det teoretiska ramverk och den empiriska 

forskning som studien baseras på. Avsnittet utgörs av rubriken förändringsarbete 

samt underrubrikerna kommunikation och ledarskap, implementering av IT-system 

och organisationskultur och attityder till förändring.  

Förändringsarbete 

Begreppet organisationsförändring är ett brett begrepp som kan innefatta många 

olika processer och en allmänt vedertagen definition är inte helt självklar. Enligt 

Sveningsson, Sörgärde och Alvesson (2007) är en organisationsförändring en 

kontinuerlig utveckling av organisationen som en anpassning till en föränderlig 

omvärld. Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver begreppet som en ändring från ett 

rådande tillstånd till ett framtida. Författarna förklarar vidare att det handlar om 

någon typ av omställning i sättet som arbetet utförs, organiseras och/eller styrs. Med 

andra ord inryms alltså en flera olika processer som på något sätt ändrar 

arbetssituationen inom verksamheten.  

Organisationer är i behov av ständig förändring, förändringarna kan vara mer eller 

mindre omfattande och hur varje organisation arbetar med förändringarna skiljer sig 

åt (Jacobsen, 2013). Som en del i förändring behöver organisationer implementera 

den nya förändringen i organisationen. Denna process av genomförande kan se olika 

ut och påverkas av flera faktorer, exempelvis anledningen till förändringen. Är det en 

nedskärning kan den innehålla andra typer av utmaningar än vad en nyinvestering 

kan göra. Oavsett vilken typ av förändring det rör sig om kommer det att uppstå 

utmaningar i förändringsarbetet. Jacobsen (2013) påpekar att organisationen bör ha 

som ambition att anpassa förändringsarbetet till organisationens förutsättningar i 

form av omvärldsfaktorer, medarbetarnas perspektiv, kulturen inom verksamheten 

och strukturella aspekter (Jacobsen, 2013). Den plan som finns för implementeringen 

kan fungera som mall men hinder som kan dyka upp är inte alltid självklara att 

förutse (Parmander, 2005). Hanteringen av de utmaningar som förväntas dyka upp 

är viktig samtidigt som organisationen även måste kunna hantera oväntade 

svårigheter som uppstår.  
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Kommunikation och ledarskap  
 

Ledare i organisationen får en viktig position inte bara under planeringen utan även 

under genomförandet av förändringen (Jacobsen, 2013). Som frontfigur får ledaren 

ett stort ansvar för förmedlingen av information och medarbetarna. Under en 

förändringsprocess kan osäkerheten hos personalen ställa högre krav på ledaren i 

form av tydlighet då detta kan bidra till att minska osäkerheten. Ledaren har även 

möjlighet att påverka genomförandet som budgivare av förändringen men även som 

hjälpmedel under processen (Kotter, 1996). Deras beteende har även en symbolisk 

karaktär som påverkar bilden av en förändring hos medarbetarna (Jacobsen, 2013).  

 

Sättet ledaren talar kring ämnet kan avspeglas till andra, attityden kan spridas och 

påverka genomförandet. Upplevelsen av ledarskapet bidrar därmed till attityden hos 

medarbetarna vilket ställer höga krav på ledarens agerande. Personal har en 

förväntan att ledaren genom dialog ska förankra förändringen hos dem som ett sätt 

att minska oro vilket Fagerström och Salmelas (2010) kommer fram till i sin 

enkätstudie om förändringsarbete inom sjukvården. Att låta medarbetarna sväva i 

osäkerhet är inte önskvärt utan ledaren bör under en förändringsprocess vara lyhörd 

för medarbetarna, anpassa sitt beteende till dessa och ha ett utrymme för diskussion 

som verktyg för att minska motstånd (Fagerström & Salmela, 2010).  

 

Förändringsarbete i stora organisationer är krävande och behöver en motiverad 

personal för att förändringen ska lyckas (Granberg, 2003). Såväl 

organisationskulturen som maktstrukturer inom kulturen kan vara faktorer som 

förorsakar motstånd till förändring. Med bakgrund av detta är sättet en förändring 

kommuniceras viktigt för förändringens utgång. Sättet som en förändring 

kommuniceras inom en organisation kan bero på organisationens uppbyggnad och 

ledarskapet inom organisationen. Kotter (1996) poängterar tydlighet och enkelhet 

som viktiga element för framställandet av budskapet. I tider av förändring är det 

vanligt att medarbetare upplever frustration, oro och en minskad arbetsmoral, det är 

därför viktigt att det finns tydliga strategier och kommunikationsvägar i 

organisationen (DuFrene & Lehman, 2014). Kommunikationens betydelse för vilken 

avsikt och nytta förändringen har bör förankras hos de inblandade. Giaques (2015) 

studie om mellanchefer på sjukhus visar på samband mellan 
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kommunikation/information och positiva attityder till förändring. Desto tydligare 

och bättre informationsförmedling desto bättre inställning kan verksamheten skapa 

vilket underlättar genomförandet. 

 

Medarbetaren har onekligen stort inflytande när det kommer till genomförandet av 

den nya företeelsen som uppkommer med förändringen. Delaktigheten kan stärkas 

genom det kommunicerade budskapet för implementeringen. Om medarbetarna 

upplever delaktighet samt har en förståelse finns större möjligheter att öka 

ansvarstagandet (Kihlblom, 2005). Är förändringens nytta oklar för personerna inom 

verksamheten blir det svårare att lyckas med genomförandet (Van den Ven & Sun, 

2011). En tillräckligt samlad bild av utmaningar och lösningsåtgärder bör finnas till 

hands för en lyckad process.  

 

Implementering av IT-system 
 

Hur information kommuniceras inom organisationer har kommit att förändras till 

följd av IT-revolutionen. Tidigare fanns tre kanaler för kommunikation; skriftliga 

dokument, telefon och ansikte mot ansikte. IT-revolutionen har medfört att fler 

kommunikationskanaler tillkommit, exempelvis e-post, chatt, gemensamma 

databaser, nätmöten och videokonferens. Dessa kanaler faller mellan skriftlig 

information och ansikte mot ansikte på skalan om hur rik information de kan 

förmedla. Förutom hur rik information som kan förmedlas kan ytterligare 

dimensioner läggas till i analysen av olika informationskanaler. Exempelvis hur 

snabb responsen är mellan mottagare och sändare, rikedom i form av hur många 

olika typer av information som kan förmedlas samt lagring i form av hur hög grad 

kanalen tillåter att tidigare skickat information hämtas fram igen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

 

I en fallstudie av Svejvig och Jensen (2013) utförd på ett skandinaviskt företag inom 

en industri med mer än 10 000 medarbetare behandlas en implementering av ett 

stort IT-system. Författarna lyfter bland annat den ömsesidiga relation individerna, 

organisationen och IT-systemet har med varandra. Studien gjordes över några år 

vilket påvisade de kontinuerliga utmaningarna med ett införande. Dock var den 

viktiga slutsatsen att över tid acklimatiseras förändringen och överlever trots hinder 
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på vägen. Studien kunde även påvisa ett positivt utfall av att implementera mindre 

delar i taget, gärna hos motiverade medarbetare, för att göra övergångarna enklare. 

Samtidigt kunde motstånd vara något positivt för att kunna utveckla IT-systemets 

användning och kontinuerliga utveckling (Svejvig & Jensen, 2013).  

 

Implementeringen av IT-system påverkas av medarbetarnas inställning i form av 

stöd till förändring (Spetz et al., 2012). Oavsett om det är helt nytt för personalen 

eller en utveckling av rådande tillstånd behövs likväl en verksamhet som sluter upp 

bakom förändringen. Införande av informationsteknik behöver resurser för att vara 

användbara vad gäller utrustning av hård- och mjukvara. Eriksson (2007) lyfter 

vikten av IT-systemets anpassning till verksamheten för att kunna nå en god kvalitet 

som passar behoven. Samtidigt är det människor som ska hantera utrustningen vilket 

enligt både Tearles, (2003) flermetodsstudie och Spetzs et al., (2012) studie kan 

innebära att utbildningsinsatser kan behövas för att medarbetarna skall kunna 

hantera förändringen.  

 

Organisationskultur och attityder till förändring 
 

Processer för att realisera förändring tenderar att stöta på motstånd från 

medarbetare och är ett fenomen som omnämns kring genomförande av förändring 

(Jacobsen, 2013; Parmander, 2005). Motståndet kan ses som något invant hos 

människan genom att förändring skapar osäkerhet som resulterar i motsträvighet 

(Parmander, 2005). Är förändringen omfattande kanske medarbetares arbeten hotas 

vilket skulle få konsekvenser för hens leverne som skapar osäkerhet och motstånd. 

Reaktioner är individuella och kan således inte bestämmas på förhand men med 

tanke på förändringens eventuella konsekvenser för medarbetare bör potentiella 

reaktioner kunna förutses. Samtidigt behöver motstånd inte alltid vara något negativt 

utan kan också bidra med positiva effekter (Jacobsen, 2013). Värdefull information 

om hur arbetet kan förbättras finns ute bland medarbetarna. Perspektiven på 

problemet kan därav vara skilda vilket rättfärdigar kritik mot förändringen och därav 

också visar olika lösningar på problemet. Motstånd kan därför bidra till reflektion och 

förståelse för organisationens verksamhet och hur den bör utvecklas (Jacobsen, 

2013). 
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Som tidigare nämnts visar Giaques (2015) studie på samband mellan delaktighet och 

en positiv attityd till förändring. Faktorer som främjar en attityd som är positiv till 

förändring är intressanta med utgångspunkten att medarbetares inställning påverkar 

genomförande av förändringar. För att det motstånd som kan skapas internt i 

verksamheten inte ska försvåra en förändring kan den goda attityden vara en viktig 

del av genomförandet. Organisationens kultur blir i sammanhanget en viktig faktor. 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) förklarar kultur inom organisationer som de 

normer och värderingar som finns inom gruppen av människor i verksamheten som 

påverkar deras beteende. Kulturen blir därmed en kraftfull aktör på arbetsplatsen 

som verksamheten bör vara medveten om. Den kultur som finns bidrar både till 

motstånd men även genomförande av förändring (Jacobsen, 2013). Det intressanta 

handlar om vilken kultur som råder och på vilket sätt den påverkar. Kan kulturen 

vara behjälplig är den en viktig resurs för processen då det kan uppstå en kollektiv 

kraft av de attityder som är samlade hos på arbetsplatsen. 

 

Jacobsen (2013) påpekar att en förändring kan upplevas som ett angrepp på kulturen 

som individerna identifierar sig med. Ett sådant angrepp kan få oanade konsekvenser 

och skapa motstånd. En förändringsprocess måste ta kulturen i hänsyn för att inte 

generera mer motståndskraft än nödvändigt. Aura (2010) beskriver hur kultur och 

invanda beteenden hos gruppen hela tiden måste ifrågasättas för att göra det möjligt 

med förändring. Författaren lyfter betydelsen av kultur som en mycket viktig del vid 

förändring vilket medför att den hela tiden måste omvärderas och arbetas för att 

möjliggöra förändring. I en enkätstudie av Gerard och Roberts (2011) genomförd i en 

offentlig verksamhet i Kanada behandlades organisationens klimat och samband till 

attityd till förändring både ur ett individ- och ett organisationsperspektiv. Av 

resultatet framhöll författarna vikten av klimatet på arbetsplatsen och en hänsyn till 

denna vid förändringar. De variabler som kopplades till individens attityd och 

organisationens kultur uppvisade samband med upplevelsen av en lyckad förändring 

(Gerard & Roberts, 2011).  
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Metod 

 

I avsnittet nedan redogörs för de metodologiska avvägningar som gjorts under 

studien samt för hur genomförandet av studien gått till. Avsnittet innefattar också 

reflektioner om vilken inverkan de olika avvägningarna haft för studien samt de 

forskningsetiska problem som uppstått under studiens gång. 

Kvalitativ ansats och metod 

Valet att göra en kvalitativ intervjustudie togs i samband med att vi träffade vår 

kontaktperson på Umeå kommun och fick ta del av uppdraget. Vid mötet 

diskuterades syftet med uppdraget och med vetskapen om storleken på området som 

skulle undersökas samt att intresset från uppdragsgivaren låg i att ta reda på 

medarbetarnas upplevelser kring implementeringen av ett IT-system så kändes en 

kvalitativ studie genom intervjuer som bästa sättet för att uppnå detta. Uppsatsen har 

därför baserats på kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att kunna uppfylla 

rapportens syfte att beskriva och analysera informanternas upplevelser av 

implementeringen och användningen av det nya IT-systemet. Detta innebär att 

intervjuerna utgått från vissa förutbestämda teman och frågeställningar samtidigt 

som informanterna haft möjligheten att ge uttömmande och egenformulerade svar. 

Intervjumetoden har också bidragit till möjligheten att kunna ställa följdfrågor och 

fördjupa sig i deras upplevelser (Bryman, 2011).  

Sökmetoder för forskningsgenomgång 

I arbetet med att söka relevant forskning och litteratur har ett flertal olika metoder 

använts. Exempelvis gjordes en sökning i databasen EBSCO på sökorden 

implementing, change, development, staffing, school, development och technology. 

Även litteratur från tidigare kurser under personalvetarprogrammet har använts 

samt Google-sökningar med sökorden bemanning, skola, Time Care Pool, 

digitalisering, välfärd, IT-utveckling, organisationsförändring och förändringsarbete.  

Urval 

Inför uppsatsen fanns ett intresse att skriva vår uppsats mot en offentlig verksamhet 

och därför kontaktades en person på Umeå kommun vi träffat under vår tid som 

studenter. Vid vårt första möte med kontakten på Umeå kommun diskuterades 
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möjligheten att skriva vår kandidatuppsats om implementering av ett IT-system i 

organisationen, vilket resulterade i denna studie. Efter första mötet blev vi lotsade 

vidare till en kontakt på Bemanningscentrum. Från kontakten på 

Bemanningscentrum fick vi mer information kring IT-systemet samt att vi fick en 

lista på fyra förskolechefer att kontakta som grund till vårt urval. Dessa fyra 

förskolechefer hade alla börjat använda IT-system i sina verksamheter. Efter att ha 

haft telefonkontakt med förskolecheferna fick vi tillåtelse att kontakta 

verksamheterna. Vid telefonkontakten med verksamheterna förklarades syftet med 

vårt arbete samt att vi efterfrågade att få prata med den person som arbetat mest med 

systemet på arbetsplatsen. Efter detta bokades ett intervjutillfälle in. Urvalet bestod 

slutligen av åtta stycken förskollärare inom för- och grundskoleområde Nord. De åtta 

förskollärarna kommer från sex av de tretton olika förskolorna inom området. Att de 

förskolor som ingår i studien valts ut är resultatet av ett bekvämlighetsurval där som 

tidigare nämnts mottagit namnen på fyra förskolechefer från vår kontakt på Umeå 

kommun (Bryman, 2011).  

Genomförande 

En intervjuguide utformades där frågorna i intervjuguiden kopplades till studiens 

syfte och frågeställningar utifrån den teoretiska referensram vi utgått ifrån. 

Tillsammans diskuterade vi oss fram till vilka frågor som kunde vara lämpliga för att 

beröra de tre rubrikerna kommunikation och ledarskap, implementering av IT-

system samt organisationskultur och attityder till förändring. Efter att intervjuguiden 

utformats hölls en pilotintervju med en person som arbetar med IT-systemet 

dagligen i en annan kommun. Mindre justeringar i intervjuguiden gjordes efter 

pilotintervjun eftersom vi upptäckte några förbättringsområden. Därefter 

kontaktades de olika förskolorna via telefon och intervjuer bokades med de personer 

som arbetat med eller haft mest erfarenhet av IT-systemet. För intervjuerna avsattes 

cirka 30 minuter, detta för att det skulle vara möjligt för informanterna att kunna 

delta, på grund av deras arbetssituation som gjorde det svårt att avsätta mer tid. 

Intervjuerna genomfördes på plats ute på förskolorna, därav kunde informanterna 

känna sig bekväma dessutom var det ur tidsmässig synpunkt enklast för dem att 

slippa lämna arbetsplatsen (Bryman, 2011). Båda författarna deltog vid 

intervjutillfällena och vi alternerade mellan att vara intervjuledare och föra 

anteckningar. Vid varje intervjutillfälle förtydligades för informanten vem av oss som 
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skulle agera intervjuledare och vem som skulle föra anteckningar. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades och togs efter det bort, därefter lästes allt det 

transkriberade materialet av oss båda. Intervjupersonerna anonymiserades genom 

att döpas till Informant 1 - 8. 

Bearbetning och analys 

Vi har använt oss av en kvalitativ analysmetod som utgångspunkt, detta för att 

studiens syfte är att beskriva informanternas upplevelser kring implementeringen av 

Time Care Pool. Den bearbetning och analys som skett av materialet har skett med 

inspiration från Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) analysprocess innehållande 

kodning, tematisering och summering. Kodning gjordes genom att hitta nyckelord 

och reducera transkriberingarna för att kunna urskilja samband mellan svaren. 

Därefter färgkodades det reducerade materialet till teman för att kunna sortera dessa 

till de teoretiska utgångspunkterna. Båda författarna gjorde detta individuellt och 

jämförde med varandra för att se hur väl det överensstämde. Utifrån det sorterade 

materialet analyserade vi tillsammans fram slutsatser genom att diskutera innehållet.  

Etik 

Under arbetets gång har vi ställts inför en del forskningsetiska ställningstaganden. 

Uppsatsen har skrivits på uppdragsbasis vilket har ställt krav på en medvetenhet av 

den förförståelse om kommunal verksamhet och förändringsarbete som vi haft med 

oss in i uppdraget. Vi har genom vår beskrivning av tillvägagångssätt försökt uppvisa 

en transparens och vara öppna med genomförandet. I anslutning till intervjuerna har 

vi varit noggranna med att informera om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, 

att det insamlade materialet endast kommer att användas till denna studie samt att 

de kommer att anonymiseras. Anonymiseringen har dock varit begränsad i den 

meningen att det framgår att informanterna jobbar inom för- och grundskoleområde 

Nord, vilket vi informerat om vid varje intervjutillfälle. Med ovan nämnda åtgärder 

anser vi att hänsyn tagits gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Metoddiskussion 

Vi anser att de metodologiska val som gjorts bidragit till att svara på det syfte och 

frågeställningar som studien bygger på. Valet av kvalitativ metod i form av intervjuer 
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har bidragit till att kunna fånga upp och låta informanterna beskriva sina upplevelser 

rörande ämnet för studien. Att vi använt oss av en semistrukturerad intervjuguide 

har inneburit att informanterna fått möjlighet att berätta fritt utifrån sitt eget 

perspektiv samt vår möjlighet att ställa följdfrågor ökat. Det har bidragit till ett 

innehållsrikt och beskrivande material.  

 

Studiens kvalitet stärks genom att intervjuguiden utformats efter studiens syfte och 

frågeställningar samt att en pilotintervju hållits med en person som dagligen arbetar 

med IT-systemet (Bryman, 2011). För att kontrollera att intervjuguidens relevans 

genomfördes en pilotintervju. Genom detta säkerställs ytterligare att den 

intervjuguide som utformats verkligen mäter det vi avser att mäta, samt att det är ett 

bra övningstillfälle för oss att kunna reflektera kring vilka följdfrågor som kan vara 

bra att ställa.  

 

Eftersom behovet av denna studie funnits är det lätt att anta att uppdragsgivaren 

identifierat problem rörande implementeringen av IT-systemet. Vi har dock försökt 

att hålla oss så objektiva som möjligt under studiens gång. Genom att båda har 

deltagit vid alla intervjuer och läst alla transkriberingar har vi under studiens gång 

haft en bra helhetsbild över studien (Westlund, 2014). Vi har beskrivit så tydligt vi 

kan vilka steg som tagits i processen med genomförandet av studien för att vara 

transparenta. Vi har innan och under arbetet diskuterat samt reflekterat kring vår 

förförståelse för både förändringsarbete och offentliga verksamheter. Å ena sidan kan 

förförståelsen varit positiv eftersom vi båda upplever ett intresse för de ämnen som 

studien berör samt att vi upplever att vi relativt snabbt kunnat sätta oss in i det 

sammanhang som studien utförts inom. Å andra sidan kan förförståelsen påverkat 

vårt genomförande på ett sätt som präglat arbetet vi inte är medvetna om.  

 

Eftersom IT-systemet i dagsläget endast införts på tretton förskolor samt att det på 

dessa förskolor finns personer som arbetar med IT-systemet i större utsträckning än 

andra kollegor så är endast ett begränsat antal personer som utifrån studiens 

definition av användare bör anses ha förmåga att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Således anser vi att åtta intervjuer är ett tillräckligt stort urval för att 

kunna ge en rättvis bild av upplevelsen kring implementeringen. Dock hade det varit 

optimalt att göra en totalundersökning där alla användare från varje förskola 
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intervjuats för att få ett ännu bredare underlag för en studie. Vi anser dock att det i 

sammanhanget inte går att bortse från det material vi samlat in. 

 

Det faktum att förskolorna vid intervjutillfället bara använt sig av IT-systemet under 

nästan tre månader kan ha påverkat resultatet i form av att det nya arbetssättet inte 

hunnit sätta sig ordentligt. Utfallet kan ha blivit annorlunda om studien genomfördes 

efter en längre tid.  

Resultat 

 

Nedan presenteras det material som samlats in genom de åtta intervjuer som gjorts 

med användare av Time Care Pool inom för- och grundskoleområde Nord i Umeå. 

Resultatet presenteras utifrån de teman som återfinns i den teoretiska referensramen 

tidigare i rapporten: kommunikation och ledarskap, implementering av IT-system 

samt organisationskultur och attityder till förändring. 

Kommunikation och ledarskap 

Informanterna berättade att besked om förändringen kommunicerades på någon 

form av möte i verksamheterna. Alla informanter har också beskrivit att kort 

information presenterats av förskolechef kring införandet av ett nytt IT-system. Det 

framkommer också av intervjuerna att de flesta informanterna fått ett papper med en 

steg-för-steg guide med instruktioner för hur IT-systemets fungerar. I ett fall uppgav 

informanten att förskolechefen visat arbetsgruppen hur IT-systemet skulle användas 

på en dator och överlämnade sedan uppgiften till användarna. En informant 

berättade om hur hen fått reda på att IT-systemet skulle införas: “Det var väl chefen 

som sa att det är ett nytt system som ska användas.” (Informant 8). På följdfrågan om 

någon mer information gavs svarade samma informant: “Nej.” (Informant 8). 

 

Ingen av informanterna har uppgett att de fått information om vad syftet med 

införandet av IT-systemet varit. Ingen information hade delgivits varför Time Care 

Pool var infört. Av intervjuerna framkommer också att en del av informanterna inte 

vetat om att IT-systemet bara implementerats i deras skolområde utan uppger att de 

trott att det implementerats i hela kommunen. De flesta informanterna spekulerade i 

att införandet hade för avsikt att minska arbetsbördan hos Bemanningscentrum. En 
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av informanterna beskrev sin kännedom om syftet med IT-systemet på följande sätt: 

“Ja, alltså det jag fick för mig det var att det skulle som vara enklare för dem att de 

hade det så körigt där på morgonen. Men jag vet inte” (Informant 6). En annan 

informant sade: “Som jag har förstått det så är mycket att göra jobbet enklare för de 

på bemanningen. Att de inte ska behöva lägga hela sin dag på att sitta i telefon.” 

(Informant 7). 

 

Ingen av informanterna har uppgett att de fått någon officiell utbildning i IT-

systemet. Däremot har informanterna inte beskrivit något behov av utbildning 

eftersom de upplever IT-systemet som ganska lätt att använda. Informanterna har 

beskrivit att det till en början tagit lite mer tid och energi att fylla i beställningen på 

rätt sätt men att det blivit bättre ju mer de använt systemet. Av intervjuerna har det 

framkommit att det i de flesta fall handlat om att lära sig själv eller tillsammans med 

en kollega för att få grepp om IT-systemet. En informant berättade: “Så jag kan väl 

känna att vi lärde oss själva. Men det blev ju bra” (Informant 4). 

 

Samma informant beskrev att hen önskat att den initiala informationen skulle varit 

utökad. Informanten berättade att hen frågat Bemanningscentrum om att kunna få 

fram en lista i IT-systemet över vilka beställningar verksamheten lagt i systemet, 

varpå informanten fått till svar att den funktionen redan finns i systemet. 

Avsaknaden av funktionen hade skapat oreda innan informanten fick reda på att 

funktionen redan fanns. Funktionen fanns alltså att tillgå men personen hade till en 

början ingen vetskap om detta. En annan informant uppgav att de inom 

verksamheten tagit fram en egen lathund för att förenkla användandet, speciellt för 

de personer som inte jobbar i IT-systemet ofta. Informanten upplevde det som 

anmärkningsvärt att en bättre punktlista inte förmedlats till verksamheten.  

 

Av intervjuerna har det framgått att flera olika versioner på vilka funktioner som 

finns i systemet presenterats till de olika informanterna, exempelvis möjligheten att i 

systemet önska specifika vikarier. Vissa har uppgett att den möjligheten tagits bort i 

samband med införandet av Time Care Pool samtidigt som andra beskrivit att de 

brukar ange önskemål om en specifik vikarie när de lagt en beställning.  
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Det framkommer av intervjuerna att den beskrivning och information man initialt 

fått av IT-systemet bidragit till hur informanterna ser på implementeringen. De 

informanter som fått information om att vissa funktioner inte längre finns upplever 

förändringen som negativ. En informant berättade att förskolechefen hade 

underlättat användandet av IT-systemet genom att ordna fram en direktlänk för att 

förenkla inloggningsprocessen, något som vissa av informanterna upplevt som 

krångligt. En annan informant hade aktivt sökt dialog med Bemanningscentrum för 

att underlätta användandet: “Så jag har själv aktivt haft kontakt med dem för att få 

reda på hur jag ska göra” (Informant 1). 

 

Vissa informanter uppgav att utvärderingar av förändringar skett emellanåt samtidigt 

som andra inte kunde komma ihåg att några utvärderingar gjorts. En informant 

menade att kommunen kan vara lite väl snabba att förändra och inte anpassa 

förändringarna till verksamheterna fullt ut. Samma informant hoppades att 

utvärderingar görs men kunde inte påminna sig att ha blivit varse någon utvärdering. 

När det gäller kommunikationsvägar inom organisationen för att exempelvis 

framföra åsikter om IT-systemet säger sig flera informanter kunna ha en dialog med 

deras förskolechef. Däremot har det framkommit att de har mycket begränsad 

kontakt högre upp i organisationen. Fler informanter har uppgett att det är deras chef 

som för deras talan men att de inte med säkerhet visste i vilken utsträckning det görs. 

Apropå den begränsade kommunikationen till högre positioner sade en av 

informanterna: “Det känns nog som att vad vi tycker och tänker spelar nog inte så 

stor roll.” (Informant 4). 

 

Sammanfattningsvis förefaller det uppvisade motståndet skilja sig åt 

mellan informanterna. Det en informant belyser som en nackdel ser en annan 

informant inte som något problem alls. Vissa av informanterna upplever en stor del 

vara grundat på en brist i kommunikationen i form av att de fått olika direktiv för vad 

som gäller kring användningen och hur de skall arbeta med IT-systemet. Det 

framkommer av intervjuerna att de informanter som ser positivt på IT-systemet även 

hittat lösningar för att anpassa verksamheten till det nya arbetssättet medan de som 

ser negativt på införandet fortsätter med samma arbetssätt som tidigare. 
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Implementering av IT-system 

Den genomgående uppfattning som framkommit av informanterna kring hur 

implementeringen av Time Care Pool påverkat informanternas arbete är att det skett 

en förändring i deras arbetssätt. Förändringen består i att informanterna gått från att 

använda telefon, till att använda sig av ett digitalt hjälpmedel i form av dator eller 

mobilapplikation. Det råder delade meningar om informanterna upplever 

implementeringen som positiv eller negativ. En del av informanterna argumenterade 

även mot IT-systemet på grund av de tekniska problem som uppstått. Samtidigt som 

vissa inte alls upplevt några tekniska problem. En informant beskriver hur hen haft 

problem och hur detta bidragit till hens negativa inställning till IT-systemet:  

 

“Alltså jag personligen tycker inte om Time Care Pool utan jag ringer hellre 

Bemanningscentrum. För det tar för lång tid att gå in, logga in och… Sedan så 

[ohörbart] fungerade inte våran inloggning. Det står såhär: inloggning 

misslyckades, fel lösenord eller fel användarnamn. Så då kommer vi inte ens in.” 

(Informant 8). 

 

Sättet de olika förskolorna arbetar med IT-systemet skiljer sig åt. Vissa förskolor har 

anpassat verksamheten efter det nya arbetssättet genom att exempelvis ha en 

dedikerad dator där beställningar i IT-systemet läggs. Andra förskolor har inte 

anpassat verksamheten till det nya arbetssättet. En av informanterna berättar hur de 

hittat en lösning för just deras verksamhet: 

 

“Det var lite jobbigt på morgonen, tills vi kom på att vi tar en dator och alla ser till 

att lägga in den här snabblänken på sitt skrivbord. Så är det ju så enkelt, så har vi 

ju alltid den datorn laddad när vi har öppning och stängning så den finns alltid 

där, vi har som hittat ett bra system”  

(Informant 4). 

 

Slutsatsen är att de fall där inga förändringar gjorts inom verksamheten har 

införandet orsakat mer problem än nytta. En verksamhet beskriver att de fortsätter 

använda telefonen för vikariebeställning då det alternativet finns kvar och upplevs 

som enklare: “Ja, men alltså man hinner inte. Det är mycket lättare att ringa. För 

även om det är telefonkö, fem före, så går det fortare” (Informant 8). Majoriteten 
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upplever möjligheten att fortfarande kunna ringa till Bemanningscentrum som 

positiv. Dels för att man känner sig obekväm med det nya IT-systemet, men även i 

rådgivningssyfte. Det kan även uppstå specialfall där det exempelvis finns 

verksamhetsspecifika krav och önskemål om vikarie som kräver telefonkontakt med 

någon på Bemanningscentrum. 

Organisationskultur och attityder till förändring  

Informanterna hade olika åsikter om att förändringen inneburit att den personliga 

kontakten ersatts av det nya IT-systemet. En del informanter upplever det som 

positivt samtidigt som andra upplever det som negativt. Att interagera med en dator 

istället för en människa kunde enligt vissa informanter upplevas vara en faktor för 

osäkerhet. En informants positiva attityd till det nya IT-systemet bygger på dennes 

bakomliggande uppfattning om telefonanvändning generellt. Informanten beskrev 

sin attityd till förändringen på följande sätt:  

 

“Om jag ska prata för mig personligen, jag menar en del föredrar ju att ringa. 

Medan jag är absolut ingen som tycker om att ringa. Så att jag tycker ju det här 

systemet är suveränt.” (Informant 5).  

 

En annan informant skildrade förändringen på ett annat sätt genom följande citat: 

“För det första känns det otrevligt att sitta vid datorn och hålla och fippla med det 

där. När man vill ta hand om de barn som kommer.” (Informant 3). 

 

Informanterna som upplever användandet av IT-systemet som negativt hävdar att de 

får mindre tid för barnen. De menar att de tidigare kunde gå runt med telefonen 

samtidigt som de tagit hand om barnen, något de uppgett att de inte kan med en 

dator. På grund av den stressade arbetssituationen upplever de att det inte finns 

utrymme att gå ifrån barnen och göra en beställning. Informanterna understrykte att 

de måste finnas tillgängliga eftersom det när som helst kan inträffa någonting som 

kräver deras närvaro. Telefonanvändningen gör att de upplever sig som mer flexibla 

och kan finnas till hands eftersom telefonen är bärbar.  

 

De andra informanterna som ställt sig positiva till IT-systemet beskriver likaså en 

stressad arbetssituation, men upplever beställningen genom dator som ett mer 
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effektivt och enklare tillvägagångssätt i kontrast till telefonanvändandet. Av den 

anledningen har de beskrivit förändringen som positiv. De upplever att användandet 

av IT-systemet går snabbt och det i sin tur sparar tid då det inte är önskvärt att 

hamna i telefonkö eftersom de behöver prioritera tid med barnen utan andra 

störningsmoment. Informanterna som ställt sig positiva till förändringen har också 

beskrivit att morgnarna i verksamheterna kan vara hektiska med flera ankomster av 

barn och vuxna vilket gör att tiden för vikariebeställning bör vara så kort som möjlig. 

En informant berättade:  

 

“Nu så skickar jag iväg det när vi öppnar kvart över sex och så vet jag att den är 

borta, då skickar jag bara iväg det på datorn. Sedan får jag ett mail och det är 

jättesmidigt. Det tar ju så mycket mindre tid.” (Informant 4). 

 

Det har framkommit av intervjuerna att vissa informanter upplever en känsla av 

tappad kontroll över vilka vikarier man tilldelas. Eftersom vikariernas färdigheter 

inom yrket kan variera mycket kan detta skapa osäkerhet på arbetsplatsen. Om 

verksamheten får en vikarie med mindre kunskap och erfarenhet kan det skapa mer 

arbete för ordinarie personal än det avlastar. Informanterna har också beskrivit en 

känsla av oro över att inte få bekräftat ifall någon arbetar med beställningen. Genom 

telefonen fick de snabb respons kring möjligheterna att tilldelas en vikarie och vilken 

erfarenhet den besitter. Idag finns en osäkerhet efter att ha gjort en beställning 

eftersom de får invänta svar. En av informanterna beskriver den minskade känslan av 

kontroll på följande sätt: 

 

“I och med att det har blivit det här att man skickar in och beställer, så kan man ju 

inte styra riktigt på samma sätt vilken vikarie man får. Eftersom man inte pratar 

personligen med dem.” (Informant 1). 

 

Av intervjuerna framkommer också att vissa informanter ser IT-systemet som 

omständigt, särskilt när behovet av att förlänga en vikarie uppstår. De uppger att det 

känns onödigt att behöva skicka in en ny beställning för en vikarie istället för att 

kunna förlänga personen på plats. Det vill säga när en vikarie bokats för att täcka en 

dags sjukfrånvaro och personen förblir fortsatt sjuk, hade det varit enkelt att kunna 
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prata direkt med vikarien och boka den istället för att behöva lägga en ny beställning. 

En av informanterna beskriver problematiken med att förlänga en vikarie så här: 

 

“Om vi har en vikarie här. Som har varit här en dag. Och så vill vi förlänga den 

vikarien, då måste vi in i systemet igen. Vi kan inte göra upp med personen 

direkt.” (Informant 3). 

 

Samtidigt som vissa upplever svårigheter med att förlänga en vikarie uppger en 

annan informant att de förlänger sina vikarier på plats och att detta aldrig varit ett 

problem: “Ja precis, vi förlänger [hen] på plats, [hen] får bara fortsätta så att säga, en 

dag till, en dag till.” (Informant 4). 

Analys 

 

Nedan presenteras en analys av det resultat som framkommit. Analysen kopplas till 

den teoretiska referensram som studien bygger på. Analysen redovisas enligt de tre 

rubrikerna kommunikation och ledarskap, implementering av IT-system samt 

organisationskultur och attityder till förändring. 

Kommunikation och ledarskap 

Informanterna betonade att informationen om IT-systemets införande var kort och 

inte särskilt innehållsrikt. Kotter (1996) accentuerar tydlighet och enkelhet när det 

gäller att kommunicera en förändring. Är däremot informationen för tunn kan det 

vara en faktor som skapar osäkerhet (DuFrene & Lehman, 2014). Giaque (2015) 

poängterar att information om förändring är en del av ett skapande av positiv attityd 

till förändring. Vad som är tillräcklig information för att ge medarbetaren möjlighet 

till förståelse är en avvägning och den bör därför heller inte vara för komplicerad. I 

resultatet framkommer dock att informanterna upplevt informationen som 

innehållsfattig. 

 

Huruvida det varit en strategi att kommunicera förändringen med så lite information 

som möjligt kan inte denna studie svara på. Däremot har informanterna gett 

indikationer på att förändringar i kommunen kan ske snabbt och utan förankring hos 

medarbetarna. Som Kihlblom (2005) beskriver kan delaktighet i förändringar bidra 
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till större ansvarstagande hos medarbetarna i processen, med den utgångspunkten 

skulle den bristfälliga informationen i detta fall kunna ses som en brist i personalens 

delaktighet i förändringsarbetet. Av resultatet skulle ansvarstagandet hos 

informanterna kunna ses som en av de starkaste orsakerna till ett framgångsrikt 

införande av IT-systemet. Som tidigare nämnts har vissa verksamheter klarat av att 

hantera de hinder som uppkommit i och med implementeringen. De visar på att de 

tagit ansvar och följaktligen inte hamnat i den situation som andra verksamheter 

hamnat i. Det vill säga en stagnation i implementeringen och återgång till det gamla 

arbetssättet i form av ringa till Bemanningscentrum. 

Som tidigare nämnts kan attityden till förändring bli mer positiv när tydlig 

information om förändringen ges (Giaque, 2015). Att informanterna inte fått 

information om syftet med implementeringen av IT-systemet går mot vad som enligt 

teorin beskriver som en god kommunikation. Det kan bli ett hinder för införandet om 

det inte framgår varför förändringen genomförs. Att förvänta sig ett ansvarstagande 

utan grundläggande information kan därmed inte anses självklart. Bristen på 

information kan istället vara en faktor för ökad osäkerhet och frustration (DuFrene & 

Lehmann, 2014). Det är en företeelse som kan skapa glapp i organisationen, den brist 

i kontakt med personer högre upp i organisationen som informanterna beskrivit 

påvisar detta. Detta lämnar verksamheterna ensamma att göra så gott de kan med de 

resurser de har att tillgå vilket kan vara en av anledningarna till det varierande 

resultatet av implementeringen.  

Implementering av IT-system 

Genom införandet av IT-systemet så har den mänskliga interaktionen minskat. Detta 

har av vissa informanter beskrivits som en osäkerhet. Att avvänja sig mänsklig 

interaktion har i detta fall visat sig vara svårt. Svejvig och Jensen (2013) menar att 

relationen mellan individerna i en organisation och ett IT-system ses som ett 

förhållande som över tid kan förbättras. Inställningen till IT-systemet har enligt 

resultatet blivit bättre efterhand vilket styrker Svejvig och Jensens (2013) studie om 

att relationen mellan individ och IT-system kan förbättras över tid. Eftersom vissa 

informanter uttryckt sig positivt till möjligheten att fortsatt kunna använda telefon 

istället för dator, kan det vara bra ur ett strategiskt perspektiv att behålla denna 

möjlighet som ett komplement och därmed stegvis införa det nya arbetssättet. Svejvig 

och Jensens (2013) studie framhåller ett gradvist införande som ett verktyg för att 
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uppnå bättre resultat. Huruvida detta kan skönjas i denna studie är mer tveksamt. 

Möjligheten att fortsatt kunna använda det gamla tillvägagångssättet istället för det 

nya kan ha hämmat implementeringen. Ett stegvis införande på ett annorlunda sätt 

hade kunnat ge ett annat resultat av de informanter som helt eller delvis tagit avstånd 

från det nya IT-systemet. Med det menat att möjligheten att fortsätta med samma 

arbetssätt som innan kan ha medfört att förändringen setts som nödvändig.  

 

Informanterna har oftast uppgett att det funnits tillräckligt adekvata medel för att 

kunna använda IT-systemet. Datorer finns att tillgå även om några informanter 

upplevt det som omständigt att starta den. I ett annat fall har informanten uppgett att 

det inte finns Wi-Fi att tillgå över hela byggnaden något som informanten upplevt 

som ett stort hinder. Vid införande av IT-system påpekar Eriksson (2007) vikten av 

IT-systemets anpassning till verksamheten. Det blir därmed anmärkningsvärt att en 

verksamhet förväntas använda ett IT-system som kräver internetuppkoppling när det 

inte finns att tillgå. En annan aspekt som Eriksson (2007) poängterar är det behov 

IT-systemet är tänkt att möta. Informanterna har inte angett någon önskan att få 

använda IT-systemet vilket, i relation till bristen på syftesbeskrivning, lyfter frågan 

om behovet för IT-systemet funnits i verksamheterna. Att vissa är positiva till 

förändringen behöver nödvändigtvis inte betyda att de efterfrågat densamma.  

Organisationskultur och attityder till förändring 

Förändring har en tendens att skapa osäkerhet hos individer (Jacobsen, 2013). 

Informanterna beskriver det nya arbetssättet som en förändring i kommunikationen, 

där man gått från att interagera med människor till att interagera med en dator. I 

vissa fall har detta upplevts som positivt och i vissa fall negativt. Detta skulle kunna 

spegla den osäkerhet som kan uppstå till följd den personliga reaktion som 

förändring kan medföra hos individer. Som Parmander (2005) beskriver blir en oro 

hos människan en faktor som påverkar genomförandet av förändring negativt. Denna 

studie påvisar detta genom att den personliga inställningen till antingen telefon eller 

datoranvändning tenderat att skina igenom under intervjuerna som en bidragande 

orsak till vissa informanters inställning till förändringen. Detta påvisar att den 

uttryckta, personliga åsikten om teknikutveckling relaterar till den uppfattning 

informanterna har till förändringen. I de fall där individer istället är positiva till 
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teknikutveckling. Kan detta bidra till en positiv attityd till denna typ av förändring, 

vilket enligt Giaques (2015) underlättar genomförandet. 

  

Det beteende som främjar problemlösning har verkat för ett mer lyckat 

genomförande av implementeringen. Det angreppssättet kan ses som en bidragande 

orsak till att hantera de hinder som uppkommit i samband med införandet av IT-

systemet. Bristen på information och kommunikation kring förändringen har gjort 

det till verksamhetens ansvar att få det att fungera. Det kan i detta sammanhang ses 

som ett uttryck för den kultur som finns på arbetsplatsen. De indikationer som 

informanterna gett med deras beskrivningar av att själva lösa problemen påvisar den 

kultur som verkat och varit behjälplig för förändringen. Som både Gerard och 

Roberts (2011) samt Jacobsen (2013) påpekar utgör kulturen på arbetsplatsen en 

aktör för en lyckad förändringsprocess vilket informanternas utsagor också visar på.  

Diskussion och slutsatser 

 

Det utmärkande i resultatet var den knapphändiga kommunikationen och 

informationen i förhållande ett lyckat genomförande i vissa verksamheter. Det 

faktum att studien visar på att syftet med förändringen förmedlats på ett bristfälligt 

sätt ser vi som en risk för oro och missnöje bland medarbetarna. Genom att 

informanterna uppgett att de inte vet varför förändringen gjorts kan det leda till att 

spekulationer och egna sanningar skapas. Vilket i sin tur kan bidra till att 

upprätthålla eller skapa en organisationskultur som ställer sig negativ till förändring.  

Detta har med ganska enkla medel gått att förebygga och därmed också ökat 

möjligheten för informanterna att ställa sig positiva till förändringen. Istället kunde 

resultatet visa på verksamheter som inte tillämpat det nya arbetssättet och 

förändringens genomförandet hade stannat av på grund av de problem som 

uppkommit. Organisationens ambition att vara behjälplig och lösa dessa svårigheter 

kunde inte skönjas, anser vi. Ett större stöd för verksamheterna som inte kommit lika 

långt i implementering skulle vi bedöma som en relativt enkel men ack så effektivt 

verktyg för ett genomförande. Vi upplevde inte att användarna haft några stora krav 

på organisationen vilket ligger till grund för vår föreställning för detta samt att de 

som lyckats med genomförandet lyckats lösa problemen med hjälp av delar av 

organisationen.   
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De framgångsfaktorer som framkommit har varit den attityd och kultur som 

användarna spridit och omgivits av samt den handlingskraft verksamheterna visat i 

och med genomförandet och anpassningen av förändringen. Studier kring större 

förändringar påvisar den viktiga rollen ledare och ledarfunktioner har för 

genomförande (Giaque, 2015; Tearle, 2003; Carolina et al., 2013; Chen, 2013). 

Genom den här studien har istället informanterna bevisat sin viktiga roll, att med lite 

resurser hantera de hinder som dyker upp på ett förtjänstfullt sätt. Potentialen med 

en positiv attityd till förändring framhävs av medarbetarnas betydelse för 

förändringar i organisationer. I det här fallet när förändringen saknar andra pelare 

att vila på, exempelvis information och eventuellt behovet av förändring, är 

personalen viktig för genomförandet. Härigenom styrks betydelsen av kulturen på 

arbetsplatsen när det gäller att implementera och förändra. Utan problemlösare inom 

verksamheten anser vi att förändringen varit betydligt svårare att genomföra. Deras 

engagemang och initiativ har legat som grund för att implementeringen av IT-

systemet i det vardagliga arbetet skulle lyckas. Det ger även fog för att inte se 

motstånd från medarbetarna vid förändringar som en kamp mellan två fronter. Det 

handlar istället om att tillsammans utveckla organisationen och tillsammans skapa 

utrymmen för förbättringar. Av resultatet framkommer inte att medarbetarna 

huvudsakligen varit till hinder för förändringen utan snarare lösningen, vilket påvisar 

vikten av ett sådant perspektiv.  

 

Hade förändringen varit av en mer omfattande karaktär och ändrat mer av arbetet 

hade förmodligen mer insatser varit ett krav. Vid ett sådant scenario kan det 

förmodas att krav på mer information, utbildning och behovet av en ledares närvaro 

eftersom medarbetarna skulle påverkas i större utsträckning. Det påvisar i alla fall 

studier som rör större förändringar (Giaque, 2015; Tearle, 2003; Carolina et al., 

2013; Chen, 2013). Studiens fynd ger dock mer krut åt diskussionen om 

medarbetaren och dennes roll som bärare av organisationen. Hade medarbetarna 

varit extrema motståndare hade förmodligen inte ett genomförande av en förändring 

varit möjlig trots mycket goda insatser vad gäller utbildning, kommunikation etc. I 

det här fallet har medarbetarna visat sin styrka och potential att genomföra önskade 

förändringar utan större hjälpmedel. Därmed hoppas vi att denna studie kan fungera 

som ett underlag till kommunens framtida implementeringsprocesser. Vi tror att 

större delaktighet och inkludering av medarbetarna leder till smidigare 
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implementering. För det är trots allt medarbetarna som utgör organisationen. Inga 

medarbetare, ingen organisation.  

 

Våra slutsatser blir därmed att när det gäller förändringar bör medarbetarnas åsikter 

involveras i ett så tidigt skede som möjligt för att öka delaktigheten. Många små 

problem kan förebyggas och därmed minska osäkerhet och frustration hos 

medarbetarna. Genom att engagera personalen kan organisationen skapa en bättre 

kommunikation och därmed utbyte av nödvändig information som kan bidra till att 

underlätta förändringsarbete. Den aspekt som i den här implementeringen varit 

viktigast för ett lyckat genomförande är verksamheternas kultur och de attityder som 

inryms. Dessa kan vara avgörande för möjligheterna att framgångsrikt kunna 

implementera en förändring. Hur organisationer främjar en vägvinnande kultur 

skulle därmed vara intressant för vidare forskning.  

 

Det kan vara värt att nämna att IT-systemet infördes i februari och är fortfarande 

relativt nytt i verksamheterna. Det skulle därför vara intressant att genomföra samma 

studie senare för att se om resultatet skulle bli detsamma eller om tidsaspekten 

påverkat resultatet. Eftersom att denna studie inte utvärderar användbarheten av IT-

systemet utan analyserar upplevelsen av användandet kopplat till användarnas 

attityder, hade det varit intressant att mer konkret utvärdera IT-systemets 

användbarhet. Vilket skulle kunna bidra ytterligare till att anpassa IT-systemet till 

verksamheternas behov.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Informera om: 

 

Vilka vi är och vilket syfte studien har. Vem som är intervjuledare samt vem som för 

anteckningar. Att intervjun spelas in, vilka som kommer läsa/höra samt att 

deltagande är frivilligt och att intervjun på begäran kan avbrytas när som helst. 

 

Inledning 

 

Vad heter du och vad jobbar du som/med? 

 

Hur länge har du jobbat som det? 

Kan du berätta litegrann om arbetsplatsen? (antal anställda, antal barn) 

Arbetar ni mycket med korttidsbemanning? 

- Varför (rutin, delegerad, improviserad)? 

- Vem sköter beställningarna 

- Är korttidsbemanning ett problem hos er? 

 

Implementeringen 

 

Hur fick du reda på att ni skulle börja använda er av Time Care Pool?  

 

Kan du beskriva syftet med det nya IT-systemet? 

 

Hur har IT-systemet tagits emot på din arbetsplats?  

 

Har du fått någon utbildning i hur man använder IT-systemet?  

Om ja, kan du beskriva utbildningen? 

                  - Vilken typ av utbildning? 

                  - Hur lång? 

                  - Bra, dålig? 



 

 
 

Om nej        

- Hade det varit önskvärt med utbildning? 

- Vet du vart du vänder dig för att få utbildning/hjälp med IT-systemet? 

Har införandet av Time Care Pool påverkat din arbetssituation 

- Hur då? 

 

Vilka för- och nackdelar ser du med IT-systemet? 

Hur upplever du att implementeringen av Time Care Pool varit? 

Hur upplever du att Umeå kommun arbetar med förändringar?   

- Kan du beskriva någon tidigare förändring? 

 

Avslutning 

 

Något annat som du vill tillägga? 

 

Tack så mycket för att du tog dig tid. 


