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Sammanfattning:  

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg (SGF) initierade inom 
området hälso- sjukvård och omsorg aktiviteten vårdplanering på distans. Två 
hemtjänstgrupper i Karlskrona kommun medverkar i projektet och ska med 
videokonferensteknik genomföra vårdplanering på distans. Hemtjänstpersonalens deltagande i 
vårdplaneringsmötet ska öka tryggheten genom att de utgör ett välkänt ansikte för 
vårdtagarna. Studiens syfte är att belysa hur hemtjänstpersonalen upplever vårdplanering på 
distans genom att identifiera deras attityder till aktiviteten. Därtill är syftet att uppmärksamma 
deras tidigare erfarenheter av IT-stöd för att tillföra mer substans till de framkomna 
attityderna. Två faktorer som påverkar införandet av IT-stöd i verksamheter är identifierade. 
Dessa är stöd hos personalen och verksamhetsanpassad informationsteknologi. Metodologisk 
utgångspunkt i studien är undersökningstriangulering bestående av kvantitativ 
enkätundersökning utifrån ett positivistiskt perspektiv och kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv. Vägledande är analytisk 
induktion och att den reliabilitet och validitet som eftersträvas uppnås. Resultaten i studien 
visar att hemtjänstpersonalens attityder är positiva till vårdplanering på distans och de 
upplever IT-stöden i arbetet som förtjänstfulla. Tid utgör en problematik både vid 
implementeringen av aktiviteten och nyttjandet av IT-stöd. Samtliga medverkande i studien 
uttrycker omtanke och omsorg om vårdtagarna. Därmed konstateras att en av de identifierade 
faktorerna som påverkar införandet av IT-stöd är uppfylld och det finns ett stöd hos 
personalen för vårdplanering på distans. För hemtjänstpersonalen innebär aktiviteten en ökad 
trygghet till vårdtagaren när de möter ett välkänt ansikte samtidigt som den förstärker 
kontinuiteten och tillgängligheten inom omsorg. Studien påvisar även att 
hemtjänstpersonalens attityder överensstämmer med SGF:s syfte som är att öka 
tillgängligheten inom hälso- och sjukvård. 
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Abstract: 
                      Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg (SGF) initiated in the field of 

health care- and nursing discharge planning at a distance. Two home health care personnel 
groups in Karlskrona municipality are involved in the project and will with video 
conferencing technology realize discharge planning at a distance. By the personnels’ 
participation in discharge planning they will increase the feeling of safeness, in that they 
represent a familiar face, for the person in receipt of care. The purpose of this study is to 
illustrate how the homecare personnel experience discharge planning at a distance by 
identifying their attitudes towards the activity. In addition, the purpose is to draw attention to 
their past experience of IT-applications at work in order to add more substance to the 
personnel’s attitudes. Two factors influencing the implementation of IT-applications in 
organizations are identified. These are support from the personnel and organizational adjusted 
information technology. The methodological basis of this study is a method triangulation 
consisting of a quantitative survey based on a positivistic perspective and qualitative semi 
structured interviews based on a hermeneutic perspective. A guide line through the study is 
analytic induction and there is an aim to attain the claimed reliability- and validity value. The 
results of the study show that home health care personnel attitudes are positive to discharge 
planning at a distance and they experience IT-application at work as meritorious. Time is 
however a problem in the implementation of the activity and in the use of IT-application. All 
participants in the study express a concern and care for the care recipients. One can therefore 
say that one of the identified factors influencing the implementation of IT-application is 
attained and there is support among the personnel of discharge planning at a distance. For 
home health care personnel the activity signifies a greater feeling of safeness for the care 
recipient when they encounter a familiar face. The activity also strengthens he continuity and 
accessibility of home health care. The study shows that home health care personnels’ attitudes 
correspond with SGF's purpose which is to increase the availability of health care. 
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1. Inledning 
Informationsteknologins möjligheter inom hälso- och sjukvård har börjat uppmärksammas i 
allt högre utsträckning och utvecklingen går framåt. År 2005 tillkom Nationella IT-strategin 
för vård och omsorg för att förbättra IT-användandet inom hälso- och sjukvård. Det 
konstateras i skrivelsen att patientsäkerhet, vårdkvalité och tillgänglighet kan förbättras med 
användning av IT-stöd. Modern IT tillför också nya förutsättningar som gynnar medborgare, 
patienter och personal.1 År 2008 etablerades Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i 
vård och omsorg (SGF), projektet är ett treårigt genomförande- och samarbetsprojekt mellan 
Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet finansieras med medel från 
Europeiska Regionalfonden. Syftet med SGF är att öka tillgängligheten inom hälso- och 
sjukvård med vardagsteknologi. Avsikten är också att undersöka hur hälso- och sjukvård kan 
effektiviseras. Projektorganisationen förgrenas i två huvudområden; folkhälsa och hälso- 
sjukvård samt omsorg. En av verksamheterna inom området hälso- sjukvård samt omsorg är 
aktiviteten vårdplanering på distans som tillhandahåller utrustning för att genomföra 
vårdplaneringsmöten med videokonferensteknik. IT-applikationen implementeras i två 
hemtjänstgrupper i Karlskrona kommun som medverkar i projektet. Hemtjänstpersonalen har i 
sitt arbete daglig kontakt med vårdtagaren i hemmet. De utgör därmed en värdefull resurs för 
trygghet och kontinuitet. Via videokonferenstekniken erbjuds vårdtagaren ökad trygghet när 
de möter ett ”välkänt” ansikte under vårdplaneringsmötet. Vårdplaneringen inleds genom att 
sjukhuspersonalen frågar vårdtagaren om samtycke och informerar om att deltagandet är 
frivilligt. Mötet genomförs tillsammans med berörda personalgrupper och vårdtagare i ett 
speciellt vårdplaneringsrum med tv-monitor, hemtjänstpersonalen deltar i mötena via 
videokonferensutrustningen.2  
 
    Vi har ett intresse av hur IT och vård samspelar och därför riktas uppmärksamhet mot 
SGF:s aktivitet vårdplanering på distans, intresset omfattar också hur hemtjänstpersonal 
ställer sig till aktiviteten vårdplanering på distans. Förhoppningen är att studien ska bidra med 
förståelse för hur integration mellan IT och vård och omsorg kan ske på ett bra sätt. Det 
sociologiska perspektivet och metodologiska tillvägagångssättet är lämpligt för att studera 
implementering av IT inom hälso- och sjukvård eftersom det ger möjlighet att nå kunskap om 
individens erfarenheter och upplevelser av tekniska och sociala förändringar på arbetsplatsen. 
Inom sociologin är attityder ett betydelsefullt begrepp och innebär en relativt beständig 
inställning för eller emot något (attitydobjektet). Attityder består av tre huvudsakliga 
komponenter; den kognitiva, den affektiva och den intentionella.3 Vi anser att dessa är 
användbara och de utgör en grund i vår tolkning av studiens resultat. 

2. Problemformulering och syfte 
Vi har uppmärksammat den problematik SGF har funnit om svårigheterna med 
implementering av tekniska verktyg för att underlätta arbetet inom hälso- och sjukvård samt 
omsorg.4 Problematiken får stöd av Timmons sociologiska forskning inom området IT och 

1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg 2005/06:139. 
2 Blekinge kompetenscentrum. Minnesanteckning Workshop 09-12-17 
3 Brante, Thomas, Andersen, Heine, Korsnes, Olav. (1997) Sociologiskt lexikon. Universitetsforlaget: Oslo.s.24f.  
Nationalencyklopedin (2010). Ungdomsstyrelsens Attityd- och utvärderingsstudie (2003) De kallar oss unga. 
Ungdomsstyrelsens skrifter: Stockholm. s.19f. Bruzelius, Lars, Skärvad, Per-Hugo. (2004) s.288f 
4 Syster Gudruns Fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Ansökan om medel från Europeiska 
Regionalfonden. Slutversion 2008-01-05. 
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hälso- och sjukvård.5 Utifrån det har vi identifierat två faktorer som påverkar införandet av 
IT-stöd i verksamheter. Stöd hos personalen är väsentligt för att lyckas med implementeringen 
och därtill ska informationsteknologin vara verksamhetsanpassad. Tekniken ska fungera 
tillfredställande i relation till dess syfte.  
 
    IT-system i omsorgsverksamheter har visat sig fördelaktiga genom att personalen har fått 
större ansvar som lett till att yrkesidentiteten har stärkts. De har också utvecklat kunskap om 
omsorgsarbetet, den egna organisationen samt har medarbetarna ökat sin datorvana.6 För att få 
bra genomslag fordras likväl stöd hos chefer och personal i omsorgsverksamheten. Positiv 
inställning, öppenhet för förändringar och ny teknik är synsätt som underlättar införandet av 
IT-stöd. Timmons konstaterar dock i sin forskning att informationssystem inom hälso- och 
sjukvård sällan når de resultat som förväntas. Brister i systemen eller i implementeringen av 
tekniken är vanliga problem. Därtill innehåller de ofta vissa givna idéer om vård och hur den 
utförs, överensstämmelsen är låg mellan verkligheten och praktiken.7  
 
    Det fordras således en kombination av stöd hos personal jämte väl utformad och anpassad 
informationsteknologi. Personalen är därmed en av två avgörande faktorer för att 
vårdplanering på distans ska nå de önskade effekterna och det behövs en förankring av 
aktiviteten hos chefer och personal. 
 
    Syftet med vår studie är att belysa hur hemtjänstpersonalen upplever vårdplanering på 
distans genom att identifiera deras attityder till aktiviteten. Därtill är syftet att uppmärksamma 
tidigare erfarenheter av IT-stöd för att tillföra mer substans till de framkomna attityderna. 
Resultatet av undersökningen innebär att kunskap tillförs huruvida personalen stödjer 
vårdplanering på distans. I förlängningen kan resultatet belysa om en av de två identifierade 
faktorerna för implementering av IT-stöd är uppfylld. 
 
Med utgångspunkt i syftet är frågeställningarna följande; 

• Vilka attityder har hemtjänstpersonalen till vårdplanering på distans? 
• Vilka tidigare erfarenheter har hemtjänstpersonalen av IT-stöd i arbetslivet? 

3. Disposition 
Studien är disponerad i kapitel som omfattar olika delar, dessa är skrivna nedan med kursiv 
text. I inledningen skapas förståelse och läsaren får en inblick i ämnet. Efter detta preciseras 
problemområde, syfte och frågeställningar. Kontexten i studien utgörs av personalen i 
hemtjänstgrupperna. Därpå definieras attityder som är ett centralt begrepp i studien. 
Bakgrunden innehåller information om projektet SGF, Nationell IT-strategi, Karlskrona 
kommuns riktlinjer gällande deras värdegrund och vårdplanering, IT-stöd och vårdplanering 
samt Lina Nilssons magisteruppsats om tillgänglighet i samordnade vårdplaneringar. Tidigare 
forskning behandlas med utgångspunkt i två vetenskapliga artiklar och en avhandling som 
samtliga belyser IT och vård och omsorg. Därefter följer kapitlet metod som innehåller 
metodbeskrivning, etik, tillvägagångssätt och metoddiskussion. Redovisning av resultat samt 

5 Timmons, Stephen. (2002). The Potential Contribution of Social Science to Information Technology 
Impelentatioon in Healthcare. CIN: Computers, Informatics, Nursing. Vol 20, No 2. Lippincott Williams & 
Wilkins Inc. s. 74-78. 
6 Hedström, Karin. (2004). Spår av datoriseringens värden- Effekter av IT i äldreomsorg. Institutionen för 
datavetenskap: Linköpings universitet. 
7 Timmons, Stephen. (2002). s. 74-78. 
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analys och tolkning av både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen presenteras 
utförligt efter metoden. Avslutningsvis tillhandahålls diskussion. 

4. Studiens kontext 
Kontexten i studien utgörs av hemtjänstpersonalen som deltar i SGF:s aktivitet vårdplanering 
på distans. 
 
    Hemtjänst innebär att vid behov få omsorg, stöd och service i hemmet. 
Hemtjänstpersonalen har till uppgift att med engagemang, flexibilitet och kompetens ge 
omsorg, stöd och service med utgångspunkt från varje enskild individs personlighet och 
förutsättningar. Två hemtjänstgrupper i Karlskrona kommun medverkar i SGF:s aktivitet 
vårdplanering på distans. Genom videokonferensteknik ges möjlighet för hemtjänstpersonalen 
att delta i de vårdplaneringar som utförs för hemtjänstgruppernas vårdtagare på 
Ortopedavdelningen vid Blekingesjukhuset. Videokonferenstekniken kommer att ge 
hemtjänstpersonalen delaktighet i vårdplaneringen som utförs i samband med vårdtagarens 
hemgång. Syftet är ökad tillgänglighet, bättre resultat av vårdplanering för vårdtagaren och att 
denne upplever ökad trygget inför hemgången från sjukhuset. Därtill skall tekniken ge 
vårdtagaren trygghet när de möter ett ”välkänt” ansikte under vårdplaneringsmötet. 
Ytterligare en målsättning är större delaktighet för hemtjänstpersonal. Målgruppen utgörs av 
patienter som tidigare haft hemtjänstinsatser utförda av Karlskrona kommun och är inlagda på 
ortopedavdelningen vid Blekinge Sjukhuset. Före medverkan ska vårdtagaren lämna ett 
skriftligt samtycke. 8 
 
    Testperiod av videokonferenstekniken utgörs av ett år med start januari år 2010. 9 Till följd 
av problem med den tekniska utrustningen och implementering av tekniken så har 
vårdplaneringarna på distans med hemtjänstgrupperna ännu inte startat upp i ”skarpt läge”. 

5. Definition av centrala begrepp 
Attityd är en viktig utgångspunkt i problemformuleringen och en förklaring tydliggör dess 
betydelse. Därtill beskrivs begreppets tillhörande komponenter; den kognitiva, den affektiva 
och den intentionella komponenten. Slutligen ges en redogörelse av Lyons modell om 
attitydens funktioner.  

5.1 Attityder 
Attityd är en viktig utgångspunkt i studien så därför följer en förklaring av vad begreppet 
betyder, dess tillhörande komponenter samt Lyons modell om funktioner.  
 
    Begreppet Attityd har sedan 1920-talet varit ett betydelsefullt begrepp inom sociologi, 
socialpsykologi och andra socialvetenskaper. 10 Definitionen av attityd överensstämmer hos 
Brante et al, Bruzelius et al, Nationalencyklopedin och i Ungdomsstyrelsens skrifter. Samtliga 
författare framställer begreppet attityd som en tämligen varaktig inställning för eller emot 
något (attitydobjektet). De flesta fenomen i samhällslivet blir föremål för attityder och dessa 
kan vara av abstrakt eller generell karaktär som religion eller jämlikhet, de kan även vara 

8 Blekinge kompetenscentrum. Minnesanteckning Workshop 09-12-17 
9 Projektplan 1. Samordnad vårdplanering. Syster Gudruns Fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg. 
10 Nationalencyklopedin (2010) 
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specifika eller konkreta objekt som hårschampot eller filmstjärnan. 11 Attityder beskrivs som 
hierarkiskt uppbyggda. Övergripande attityder speglar de föreställningar som berör centrala 
och viktiga delar i individens liv. Dessa anses vara mer beständiga och svårrubbade, försök att 
förändra dem möts ofta av psykologiskt motstånd hos individen. Längre ned i hierarkin finns 
de specifika attityderna som anses vara mer lättpåverkade. Ifall de generella attityderna 
förändras är det sannolikt att det också medför ändringar för de specifika attityderna lägre ned 
i hierarkin medan omvänt inte har samma sannolikhet. 12 
 
    Vanligtvis anses attityder bestå av tre komponenter; den kognitiva, den affektiva och den 
intentionella. Den kognitiva komponenten omfattar vad individen tror eller vet om något. 
Affektiv komponent motsvaras av individens känslor och styrkan i dessa; hur starka 
förställningarna är för eller emot attitydobjektets olika egenskaper. Den intentionella 
komponenten avser individens handlingsberedskap inför objektet. 13 För att förtydliga de tre 
komponenterna med utgångspunkt i attityder till vårdplanering på distans utgörs den kognitiva 
komponenten av de kunskaper som hemtjänstpersonalen tror eller vet om aktiviteten. Den 
affektiva komponenten illustreras med hemtjänstpersonalens känslor för och emot, hur starkt 
de tar ställning till aktivitetens egenskaper. De positiva och negativa bedömningarna av 
vårdplanering på distans är affektiva komponenter i attityderna. Slutligen berör den 
intentionella komponenten hur hemtjänstpersonalen förbereder sig till handling. Finns 
intresset och avsikten att genomföra vårdplanering på distans.  
 
    Lyons modell av attitydens fyra funktioner beskrivs som kunskapsfunktion, nyttofunktion, 
värdefunktion och försvarsfunktion. Attityder fyller en kunskapsfunktion som innebär att de 
underlättar förståelsen av den verklighet individen lever igenom att strukturera informationen 
som finns i vardagslivet. Nyttofunktionen hjälper till att nå uppställda mål genom att 
attityderna låter individen orientera sig på två sätt; handlandet styrs mot det som personen har 
positiva attityder till och motsvarande så undviks handlande som innefattar negativa attityder. 
Värdefunktionen innebär att individen förstärker sig egen självbild och hur andra upplever den 
genom att ge uttryck för de värderingar som finns mot andra människor och sociala fenomen. 
Försvarsfunktionen betyder att individen avsiktligt kan inta olika attityder och därmed dölja 
och försvara sig mot situationer och företeelser som uppfattas obehagliga eller pinsamma.14 

6. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs projektet SGF och den Nationella IT-strategin samt förklaras vad IT-
stöd och vårdplanering innebär. Dessutom tydliggörs Karlskrona kommuns riktlinjer för 
vårdplanering och obruten vårdkedja (OVK). Avslutningsvis skildras Lina Nilssons 
magisteruppsats om tillgänglighet vid samordnade vårdplaneringar. 

6.1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg 
SGF uppstod till följd av att tillgänglighet inom hälso- och sjukvård är ett ständigt närvarande 
problem och enbart ökade resurser är en otillräcklig lösning. Nya och förändrade 
arbetsmetoder måste komplettera resurserna för att hälso- och sjukvård ska kunna ge 

11 Brante, Thomas, Andersen, Heine, Korsnes, Olav. (1997). s. 24f. Nationalencyklopedin (2010). 
Ungdomsstyrelsens Attityd- och utvärderingsstudie (2003) .s.19f. Bruzelius, Lars, Skärvad, Per-Hugo. (2004) 
s.288f 
12 Brante, Thomas, Andersen, Heine, Korsnes, Olav. (1997). s. 24f. Nationalencyklopedin (2010) 
Ungdomsstyrelsens Attityd- och utvärderingsstudie (2003).  s. 19f 
13 Nationalencyklopedin (2010) Brante, Thomas, Andersen, Heine, Korsnes, Olav. (1997).  s.  24f 
14 Lyons, Williams.  (1995) Approaches to Intentionality Oxford: Clarendon Press.  s. 223-240 
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människor stöd och hjälp av god kvalité. Utveckling av IT-applikationer som kan användas 
för konsultation, handledning, utbildning, information, integration och samarbete förväntas 
kunna öka kvaliteten och effektiviteten i vården. Därtill ska personalen utbildas för att kunna 
ge bättre service samt skall kostnaderna minska för medborgare, kommun, sjukvård och andra 
vårdgivare. Grundidén med SGF är att klargöra i vilken omfattning hälso- och sjukvård kan 
göras mer tillgänglig med ökad kvalité och effektivisering som följd. I förlängningen 
eftersträvas också en mer hållbar utveckling samt att satsningarna ska komma alla till godo 
oavsett kön, inkomst, etnisk bakgrund etc. Möjligheterna till utbildning i egenvård för att 
kunna ta större eget ansvar för sin hälsa jämte förebyggande arbete som motverkar ohälsa är 
också områden som SGF ska utveckla. SGF:s övergripande syfte är att belysa kombinationen 
mellan sjukvårdens tillgänglighetsproblem och möjligheterna med den nya” 
tjänsteinfrastukturen. Därmed påvisas dessa möjligheter för de verksamma aktörerna i 
samhället och inom den offentliga sektorn. Projektet ska bidra till ökad livskvalité och 
självständighet för människor samt till ökad delaktighet för fler grupper i 
informationssamhället. SGF:s arbete fokuserar på två områden, folkhälsa och hälso- sjukvård 
samt omsorg.15 Aktiviteten vårdplanering på distans ingår i området hälso- sjukvård samt 
omsorg, inledningsvis är det vårdplaneringar mellan Ortoped avdelningen i Karlskrona och 
Stroke avdelningen i Karlshamn som ska genomföras i samarbete med Karlskrona kommun, 
Olofströms kommun och Karlshamns kommun. Inom området hälso- sjukvård och omsorg 
finns även en vårdkanal som exempelvis ger föräldrar till förtidigt födda barn möjlighet att 
över bild kontakta personal på Neonatal avdelningen genom en mobil lösning i hemmet. 
Nätbaserat lärande ingår också i området och hanterar bland annat utbildning i Landstingets 
intranät och certifieringar. Området folkhälsa bygger ett virtuellt hälsotorg och 
ungdomsmottagning (BUMO), hjärtövervakar på distans med BodyKom som ska kartlägga 
arytmier hos den äldre befolkningen, Fullskalelabbet Forskningslabbet arbetar med 
uppkopplingar och utför tester av Tandberg Movie som ska användas vid vårdplaneringar.16 
 
    SGF:s målgrupper är den enskilde, medarbetarna samt vården och samhället. För den 
enskilde innebär det ökad tillgänglighet, kvalitet och trygghet. Medarbetarna ska genom 
utbildning och ”learning by doing” få mer delaktighet som också medför att på ett bra sätt 
arbeta med IT. Vården och samhället främjas av projektet genom att befintlig 
informationsteknologi sätts in i rätt sammanhang vilket leder till effektivitet och 
måluppfyllelse. Problem som uppmärksammats hos medarbetarna är att de till antalet är flest 
kvinnor som arbetar i vården och de har inte upplevt de tekniska verktygen som hjälpmedel 
för att underlätta arbetet. Det har också uppstått ett för stort avstånd mellan 
teknikutvecklingen och användarna. Således är integration dem emellan nödvändig för att 
vården i fortsättningen skall kunna uppnå de krav som allt mer medvetna vård- och 
omsorgstagare ställer. Förväntningarna på aktiviteten vårdplanering på distans är att få 
förståelse för fördelarna med en gemensam kommunikationsteknik i kommun och landsting 
och utveckla alternativa metoder för vårdplanering.17 

6.2 Nationell IT-strategi 
Den första nationella IT-strategin18 tillkom år 2005 för att förbättra IT-användandet inom 
hälso- och sjukvård. Strategin slår fast att olika former av IT-stöd kan förbättra 

15 Syster Gudruns Fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Ansökan om medel från Europeiska 
Regionalfonden. Slutversion 2008-01-05. 
16 Blekinge kompetenscentrum. Månadsbrev December 2009, Januari 2010 och Februari/ Mars 2010. 
17 Syster Gudruns Fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Ansökan om medel från Europeiska 
Regionalfonden. Slutversion 2008-01-05. 
18 Nationell IT-strategi för vård och omsorg 2005/06:139 Socialdepartementet 
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patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg. Därtill konstateras att 
personal inom vård- och omsorg bör ha tillgång till ett väl fungerande och samverkande IT-
stöd som både underlättar arbetsuppgifter och tryggar patientsäkerheten. I den nationella IT-
strategin är syftet att stödja informationsteknologiska insatser inom hälso- och sjukvård och 
angränsande omsorgsverksamheter. Strategin ska utgöra ett stöd för lokalt och regionalt 
arbete och fungera som grund för samverkan. En rad frågor som berör IT-användning inom 
vården ska lösas på nationell nivå. Arbetet med att utveckla IT-användandet inom vård ses ur 
ett långsiktigt perspektiv och lägesrapporter ges årligen ut för att beskriva hur arbetet 
fortskrider. Målet med den nationella IT-strategin beskrivs som ”Tillgänglig och säker 
information inom vård och omsorg.”19 I lägesrapporten från år 2009 fastslås att 
nyttoeffekterna med den nationella IT-strategin kan skönjas. Olika projekt i form av nationella 
IT-tjänster implementeras över landet. Dock betonas att antalet hälso- och 
sjukvårdsverksamheter är stort samtidigt som deras förmågor, intresse och kapacitet att införa 
gemensamma IT-lösningar inom hälso- och sjukvård varierar. Effekterna av IT-strategin 
kommer därmed att få olika genomslag vid skilda tidpunkter i landet. 20 

6.3 IT-stöd 
I studien innebär IT-applikation att med videokonferens genomföra vårdplanering på distans 
som möjliggör att hemtjänstpersonal virtuellt kan närvara vid vårdplaneringsmöte. Valet har 
gjorts att benämna IT-applikationen i studien som IT-stöd då det tillför en mer fullständig 
beskrivning av det tekniska hjälpmedlet. Därtill används IT-stöd som begrepp för 
informationsteknologiska hjälpmedel i dokumentet Nationell IT-strategi för vård och 
omsorg.21  
 
    Broberg konstaterar i avhandlingen Verksamhetsanpassade IT-stöd – Designteori och 
metod svårigheten med att hitta en tydlig definition av begreppet IT-stöd. Hennes beskrivning 
av relationen IT-teknik, IT-system och verksamhet leder till en bild av verksamheters IT-
system bestående av ett flertal sammanhängande applikationer; databaser, gränssnitt, 
pappersdokument och manuella rutiner utgör tillsammans ett IT-system. I de fall en 
verksamhet har ett avgränsat IT-verktyg med en applikation exempelvis handdator eller 
kommunikationslösning anser Broberg att begreppet IT-stöd är mer korrekt och användbart. 
Begreppet betonar samtidigt dess funktion som ett stöd för verksamheten och att det hjälper 
personalen att utföra arbetet. Därtill är det är viktigt att IT-stödet är användarvänligt, 
användbart och användaraccepterat samt att det är anpassat till andra aspekter i den 
omgivande verksamheten.22  

6.4 Vårdplanering 
Efraimsson har i avhandlingen Vårdplaneringsmötet preciserat vårdplanering och hon betonar 
den väsentliga förutsättningen som att aktiviteten ska utföras med utgångspunkt i individens 
samlade behov.23 I vårdplanering deltar utöver patienten; biståndshandläggare, 
sjukvårdspersonal från slutenvård, primärvård och kommun samt vid behov 
rehabiliteringspersonal från kommunen. I vissa fall är även närstående närvarande. 
Efraimsson hänvisar till Ernsth och Malmberg som sammanfattat vårdplaneringens 
övergripande tre syften; en ökad kostnadseffektivitet genom tidigare utskrivningar, att sörja 

19 Nationell IT-strategi för vård och omsorg 2005/06:139 Socialdepartementet. 
20 Nationell IT-strategi. Tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Lägesrapport 2009. 
Socialdepartementet. 
21 Nationell IT-strategi för vård och omsorg 2005/06:139. 
22 Broberg, Hanna. (2006).  s.  20ff. 
23 Efraimsson, Eva. (2005). Vårdplaneringsmötet. Umeå University Medical Dissertations. s. 12f. 
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för kontinuitet i vården för att behålla och förbättra vårdtagarens hälsa samt förbättring av 
individens och dennes familjs livskvalité. Vårdplaneringens värdegrund skildras såsom 
vårdtagarens rätt till självbestämmande, integritet och normalitet. Därtill har de berörda 
personalgrupperna en förpliktelse att främja samverkan och samarbete för att nå god och säker 
vård ur både sociala och medicinska aspekter. Slutligen är den ekonomiska aspekten en 
viktigt grund, föreskrifter och lagar fastslår att utskrivning från sluten vård är högt 
prioriterat.24 I Socialstyrelsens föreskrift Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i 
sluten vård ges riktlinjer för hur vårdplanering ska utföras.25 Dessa överensstämmer med 
Efraimssons beskrivning av aktiviteten.  

6.5 Karlskrona kommuns riktlinjer; värdegrund och obruten 
vårdkedja  
Äldrenämnden är det politiska organ som fattar beslut om vilka mål och riktlinjer 
omsorgsverksamheten skall anta i Karlskrona kommun. Målet är att människor så långt det är 
möjligt ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv i egen bostad. Karlskrona kommuns 
äldreomsorg utgår ifrån en gemensam värdegrund som anger att varje möte och samspel 
mellan alla människor ska präglas av respekt, värme och lyhördhet.26 
 
    Landstinget Blekinge har tillsammans med Blekinges kommuner, Primärvården och 
Psykiatrin utarbetat gemensamma riktlinjer för OVK (obruten vårdkedja) med syfte att trygga 
vårdtagares rätt till en god och säker vård. I de gemensamma riktlinjerna redogörs det för hur 
ett ärende ska hanteras. Målet med att upprätta en vårdplan är att den ska ge en samlad bild av 
patientens behov av insatser efter utskrivning från sluten vård. Patienten eller närstående 
måste ge sitt samtycke till vårdplanering innan informationsutbyte får ske mellan 
huvudmännen. Vidare anges det att inför ett vårdplaneringsmöte skall mötesplats på 
avdelningen i slutenvården vara förberedd och personal skall vara påläst om patienten. Dator 
ska finnas tillgänglig för att en upprättad vårdplan ska kunna klarmarkeras eller justeras på 
plats. Alla huvudmän har ett gemensamt ansvar för att förvissa sig om att patienten möts upp 
vid hemkomst när behov av detta föreligger.27 

6.6 ”Vad då tillgänglighet? Det är ju två låsta världar!”– 
primärvårdens upplevelser av begreppet tillgänglighet i 
vårdplaneringar inom Landstinget Blekinge 
Tillgänglighet är ett centralt begrepp inom hälso- och sjukvård, dess innebörd är dock inte helt 
entydig. Lina Nilsson har genomfört en kvalitativ studie som undersöker 
primärvårdspersonalens upplevelser av begreppet tillgänglighet i vårdplaneringar vid 
Landstinget Blekinge.28 Studien utgår från SGF:s projekt och aktiviteten vårdplanering på 
distans. Syftet var att få förståelse för primärvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter av 
begreppet tillgänglighet inom vårdplanering samt att undersöka hur informationsteknologiska 
lösningar påverkar aktiviteten och begreppet tillgänglighet. Vid tidpunkten för Nilssons 
undersökning hade ännu inte vårdplaneringar på distans påbörjats.  
 
    Studien utfördes med kvalitativa djupintervjuer med primärvårdspersonal bestående av sju 
distriktssjuksköterskor, två arbetsterapeuter och en sjukgymnast. Den teoretiska 

24 Efraimsson, Eva. (2005). s. 12ff. 
25 Socialstyrelsens författningssamling. (SOFS 2005:27). 3 kap1-6§§. 
26 Karlskrona kommun. http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/ [2010-04-15] 
27 Gemensamma riktlinjer för OVK. Gemensamma_Blekingerutiner.pdf. 
28 Nilsson, Lina. (2008). Vadå tillgänglighet? Det är ju två låsta världar! Magisteruppsats. Lunds universitet, 
Sociologiska Institutionen. 
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utgångspunkten tar avstamp ifrån symbolisk interaktionism och kommunikationsteorier, 
därmed fokuseras på förståelse för individers interaktion och deras tolkning av begrepp.  
 
    Nilsson påpekar i resultatet svårigheten med att tydligt visa vad begreppet tillgänglighet 
betyder inom vårdplaneringar för de olika informanterna. Tolkningen av begreppet och 
erfarenheterna av aktiviteten varierar i hög grad och tillgänglighet som fenomen beskrivs som 
styrt av situationen. Det framkommer också att vårdplanering inte är en sådan situation som är 
tillräckligt sammanbindande för att ge begreppet tillgänglighet en gemensam betydelse för 
informanterna. Vårdplanering skildras utav informanterna som en oordnad aktivitet som 
innehåller bristande samspel och kommunikation mellan primärvårdspersonal och 
sjukvårdspersonal samt att patienten inte hamnar i fokus på ett adekvat sätt. Samtidigt 
konstaterar Nilsson att informanterna visar en viss skepticism mot projektet vårdplanering på 
distans. Informationen om projektet beskrivs som bristfällig och en farhåga upplevs vara att 
patienten i ännu högre grad hamnar utanför samspelet i vårdplaneringsmötet. Parallellt ser 
informanterna positiva fördelar ur personalsynpunkt när hjälpmedlet ska införas. Resultatet i 
studien diskuteras av Nilsson som påpekar att ordningen och styrningen inom 
vårdplaneringsmötet måste förstärkas och finna förankring hos samtliga personalgrupper för 
att målen med vårdplaneringsaktiviteten skall uppfyllas. Nilsson anser att ytterligare 
undersökningar bör göras av vårdplaneringsmöten för att komma till rätta med de inneboende 
problem som aktiviteten uppvisar och menar därtill att IT-stödet inte kan utföra underverk och 
lösa de problem som finns sedan tidigare.29 
 
    Innehållet i bakgrunden tillför värdefulla insikter som ökar vår förståelse för aktiviteten 
vårdplanering på distans och vilka erfarenheter och upplevelser andra personalgrupper har om 
aktiviteten. Det är viktigt att bära med sig att vårdtagaren ska vara i centrum och att deras 
självbestämmande, integritet och normalitet prioriteras i varje vårdplaneringsmöte samt att 
mötet och samspelet präglas av respekt, värme och lyhördhet. Vår studie riktar sig till 
hemtjänstpersonal och har fokus på attityder till vårdplaneringar på distans och tidigare 
erfarenheter av IT-stöd, dock anser vi det betydelsefullt att även beakta vårdtagarna. Vilket 
också SGF framhåller och avser den enskilde som ska ges ökad tillgänglighet, kvalitet och 
trygghet. Den nationella IT-strategin fastslår att personal bör ha tillgång till väl fungerande 
och samverkande IT-stöd som både underlättar arbetet och tryggar patientsäkerheten. Detta 
tillför betydelsefulla insikter för oss vid undersökningens genomförande. Slutligen anammar 
vi, i likhet med Broberg, att använda begreppet IT-stöd för att förtydliga funktionen som ett 
stöd för verksamheten. 

7. Tidigare forskning 
Två vetenskapliga artiklar och en akademisk avhandling utgör valet av tidigare forskning. 
Den första artikeln behandlar implementering av tekniska lösningar inom hälso- och sjukvård 
utifrån ett sociologiskt perspektiv. Den andra artikeln utgår från en undersökning som 
genomfördes i syfte att utveckla kunskap rörande överföringen av information mellan grupper 
som medverkar i vårdplaneringsmöten. Slutligen framhålls resultat från Karin Hedströms 
avhandling Spår av datoriseringens värden.30  

29 Nilsson, Lina. (2008). 
30 Hedström, Karin. (2004).  
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7.1 The Potential Contribution of Social Science to Information 
Technology Implementation in Healthcare  
[Sociologisk forsknings potentiella bidrag vid implementering av informationstekniska 
lösningar inom hälso- och sjukvård] 
 
Stephen Timmons skildrar hur sociologisk forskning kan bidra med tekniker och metoder för 
hur implementering av datasystem kan genomföras med bra resultat.31 Studien har fokus på 
informationssystem inom främst hälso- och sjukvård och det konstateras att systemen ofta inte 
uppnår de fördelar som förutsågs vid planeringen och många gånger uppstår problem. Dessa 
brister i systemen är vanligt förekommande och beror på olika faktorer, en allmän uppfattning 
anses vara den ”mänskliga faktorn”. Författaren föreslår att sociologiska metoder kan vara 
fördelaktiga för att nå bättre förståelse för de problem som återfinns inom ramen av den 
mänskliga faktorn. Metoderna kan också på ett bra sätt avslöja informella kulturer i 
organisationer och arbetsrutiner som inte alltid uppmärksammas vid första anblicken. 
Timmons hänvisar till tidigare forskare (Wagner, Schneider och Wagner, Berg, Berg et al, 
Timmons) som samtliga betonar vikten med detaljerade fältundersökningar av den 
professionella kulturen och arbetspraxis hos de framtida användarna. Betoning görs också på 
att systemanalyser och design som använder traditionella metoder inte alltid fångar 
komplexiteten i det undersökta området. Nämnda forskares studier i olika länder visar också 
på andra gemensamma slutsatser. Informationssystem inom hälso- och sjukvård innehåller 
ofta vissa givna idéer om vård och hur den utförs, något som inte alltid överensstämmer med 
verkligheten och praktiken. Sjuksköterskor utför många saker samtidigt. Det är också skillnad 
på hur de beskriver sitt arbete och vad de egentligen gör, en omständighet som framkommer 
vid observationer.  
 
    Timmons refererar till Berg et als forskning om läkare och deras arbetsrutiner som betonar 
datasystemens svårigheter att fånga upp och hantera den ”tysta kunskapen” på arbetsplatsen. 
Det finns en komplexitet i att datorisera kunskap som är implicit och outtalad samt den 
kunskap som har betydelse i sin kontext och förändras snabbt i tid och rum. En lösning på 
traditionella systemanalyser och design föreslår Timmons är att gripa sig an utveckling av 
datoriserade system ur ett sociologiskt perspektiv. 
 
    En väsentlig rekommendation är att design och implementering av datoriserade system ska 
föregås av en mer ödmjuk attityd. Även konstateras att systemdesign ofta bygger på en bild av 
hur verkligheten borde se ut, systemen skulle fungera bättre om de designades på grunderna 
för hur arbetet i själva verket ser ut. Detta kräver i vissa fall mycket tid och möda för att 
detaljerat undersöka och förstå arbetsuppgifterna och arbetsplatsen. Timmons beskriver 
praktiska steg för att designa och implementera hälso- och sjukvårdssystem med sociologiska 
metoder. Vidare föreslås att i ett senare skede av forskningen ska testning av systemen utföras 
i en så realistisk miljö som möjligt. Detta ska vara i den miljön som systemen skall 
implementeras i och av ”riktiga” användare. 
 
    Denna typ av systemutveckling kan upplevas tidskrävande och kostsamt. Naturligt kommer 
frågan att ställas av beställare/chefer i organisationer om det finns tillräckligt värde i 
genomförandet som motsvarar kostnaden. Detta är ett argument som kan vara problematiskt 
att bemöta eftersom det är svårt att uttryckligt visa de olika former av vinster och besparingar 
som finns att hämta. I ljuset av de stora kostnader som påträffas i investeringar av datasystem 
som inte fungerar alls och även de system som aldrig implementerats är några av de 

31 Timmons, Stephen. (2002). s. 74-78. 
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föreslagna metoderna kanske värda det trots allt. Andra fördelar med systemdesign som 
använder sociologiska metoder är att dessa ofta är mer användbara hos användarna. De passar 
bättre ihop med hur arbetet utförs och det finns en mindre risk att de stöter på motstånd hos 
personalen. Sammanfattningsvis kan sociologiska metoder tillföra bra bidrag till 
informationsteknologi inom hälso- och sjukvård. 

7.2 Coordinated care planning for elderly patients using 
videoconferencing 
[Samordnad vårdplanering för äldre patienter som genomförs med hjälp av 
videokonferensteknik] 
 
I Journal of Telemedicine and Telecare32 publicerades en undersökning som genomfördes i 
samarbete mellan Landstinget i Västerbotten och Vännäs kommun. Undersökningens syfte 
var att utveckla informationsöverföringen mellan olika samverkande grupper som deltar i 
samordnad vårdplanering. Förutsättningarna för att inleda projektet var patienterna inte 
tidigare varit i behov av vård eller att deras behov av vård hade förändrats. För studiens 
genomförande framställdes fyra verktyg;  

• Utvärderingsmanual innehållande information om patienten, vilka som varit delaktiga 
i vårdplaneringsmötet, information om samtycke till vårdplanering och om några 
tekniska problem förekommit under mötet.  

• Vårdplaneringsrapport som bland annat beskriver sjukdomshistoria, social bakgrund, 
rehabilitering (vad har gjorts och vad återstår), rörelseförmåga och färdigheter, fortsatt 
rehabilitering och behandling, medicinering samt beslut som fattas. 

• Intervjuguide riktad till patienten och anhöriga som fokuserar på deras delaktighet, syn 
på personalens handlingar och kvaliteten på den tekniska utrustningen. 

• Handlingsplan för övning av att använda den tekniska utrustning som 
videokonferensteknik fordrar. 

    Totalt 17 vårdplaneringsmöten ägde rum, tio av dessa genomfördes med 
videokonferensteknik och resterande genom fysisk närvaro på plats. Genomsnittstiden för ett 
videokonferensmöte var 45 min motsvarande tid för ett traditionellt möte var 60 min. Problem 
som förekom bestod främst av att bildkvaliteten var ojämn och ibland uppstod svårighet att få 
kontakt med alla parter. Dock förbättrades detta med tiden. Resultatet visade att; 

• patienter och deras anhöriga fick en mer framträdande roll  
• fler personalgrupper deltog i mötena vilket förbättrar kvaliteten på vården 
• tidsåtgången minskade 
• vårdplaneringsrapporten var användbar genom att den tillhandahöll förstahands 

information om patienten 

    Förväntningarna på studien var att den skulle visa att kombinationen vårdplaneringsmöten 
med videokonferensteknik och användande av verktyget vårdplaneringsrapport skulle 
resultera i förbättrad kommunikation mellan personalgrupper som i sin tur skulle leda till 
bättre samordnad vårdplanering och mindre tidsåtgång till vårdplaneringsmöten. Studiens 
resultat ansågs motsvara förväntningarna. Innan studien initierades uttryckte 
personalgrupperna en viss oro för att patienterna skulle uppleva videokonferenstekniken som 
skrämmande och därmed vara ovilliga att medverka i studien. Farhågorna besannades dock 

32 Helgesson A, Johansson U-B, Walther-Stenmar K, Eriksson J, Strömgren M, Karlsson R. (2005). Coordinated 
care planning for elderly patient using videoconferencing. Journal of Telemedicine and Telecare. Nr.11: 85-92 
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inte. Med verktyget intervjuguide genomfördes intervjuer med patienter och i resultatet från 
dessa återfanns en positiv attityd till vårdplanering med videokonferensteknik. 

7.3 Spår av datoriseringens värden - Effekter av IT i äldreomsorg 
Hedströms avhandling33 illustrerar hur fyra IT-system utvecklats och implementerats i 
äldreomsorgens verksamhet utifrån forskningsfrågan: Vilka värden kan anses vara drivkrafter 
och konsekvenser vid datorisering av äldreomsorg? Den teoretiska basen i avhandlingen 
utgörs av fyra teorier; värdeteori, Aktörsnätverksteori (ANT), Socialkonstruktivistisk-
tekniksociologi (SCOT) samt utvärderingsforskning. Genomgående i avhandlingens 
forskningsansats är ”Multigrounded Theory” som av Hedström beskrivs som en kombination 
av induktiv analys med en deduktiv teori som utgångspunkt. Som skäl för sitt val att använda 
”Multigrounded Theory” anger Hedström att det leder till både en fokuserad datainsamling 
och en öppen kunskapsutveckling. 
 
    Genom fallstudier framställer Hedström hur två standardsystem och två lokalt 
egenutvecklade IT-system har utvecklats och implementerats i fyra kommunala 
hemtjänstgrupper. Resultatet åskådliggör att de olika systemen har fått olika genomslagskraft 
bland omsorgspersonalen i hemtjänstgrupperna beroende på vilket system som 
implementerats och använts. De egenutvecklade systemen har fått större genomslagskraft och 
tillfört mer till personalen än de standardiserade systemen, vilket tyder på att lokal 
egenutveckling av system är att föredra. Utmärkande i resultatet är att de egenutvecklade 
systemen har bidragit till modernisering och statushöjande av vårdbiträdesrollen, vilket varit 
ett syfte med implementeringen. Dessutom har personalen tillgodogjort sig systemen på ett 
sådant sätt att de ses som en naturlig del i arbetet. Vårdbiträdesrollen har förändrats till att 
omfatta mer administration med större ansvar vilket har lett till att yrkesidentiteten stärkts. 
Vidare har problem som tidigare varit osynliga framkommit och därmed kunnat åtgärdas, 
exempelvis vårdbiträdenas syn på vårdtagarna och arbetsrutiner. Systemet har också bidragit 
till lärande och förändringar inom det sociala området. Som följd av användandet av systemen 
har personalen fått ökad datorvana och utvecklat kunskap om omsorgsarbetet och den egna 
organisationen. Ytterligare har systemen bidragit till att omsorgspersonalen även använder e-
post och Internet i större utsträckning. Vårdbiträdena anser att användningen av de 
egenutvecklade systemen medverkat till att göra informationen mer samlad och det är lättare 
att få tillgång till den. Dock måste den finnas i Outlook eller i det egenutvecklade systemet 
annars finns en överhängande risk att den glöms bort. För övrigt har systemet lett till 
personlig utveckling hos vårdbiträdena såsom datormognad och att de exempelvis använder 
datorn för att hitta information om läkemedel i FASS. 
 
    Vi tror att de fördelar som finns med att studera IT och hälso- sjukvård samt omsorg utifrån 
ett sociologiskt perspektiv kan synliggöras i vår studie genom att inrikta undersökningen på 
begreppet attityder som appliceras på aktiviteten vårdplanering på distans genom 
hemtjänstpersonalens uppfattning. Intressant för oss är möjligheten att kunna sammanlikna 
våra resultat med de effekter av implementering av IT-stöd i omsorgsverksamheter som 
framkommer i tidigare forskning. Fördelarna vi ser och kan relatera till vår undersökning är 
framförallt möjligheten att videokonferensutrustningen som ska användas faktiskt är 
användarvänlig och är anpassad till verkligheten så som den ser ut. Speciellt som testningen 
utförs av användarna i rätt miljö. 

33 Hedström, Karin. (2004).  
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8. Metod  
Metod är ett viktigt hjälpmedel för att nå de målsättningar en studie har. Metoden arbetar med 
frågor som handlar om vem, hur och varför med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställning.34 Ejvegård framställer metod som det vetenskapliga sätt att närma sig studiens 
ämnesområde och hur det ska behandlas. Innebörden av det är att metoden inverkar och sätter 
sin prägel på studien och att ett medvetet metodval är betydelsefullt för att studien skall vara 
vetenskaplig.35 Med det i beaktande inleder vi vår studies metod med att berätta om vår 
koppling till IT, hälso- och sjukvård samt omsorg genom att delge vår förförståelse samt 
redogöra för urvalet. Därefter ges en framställning av vetenskapsteori med dess två 
huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. Därpå skildras metodtriangulering som 
påbjuder en möjlighet att kombinera skilda metodologiska tekniker. I kapitlet redogörs det 
också för deduktiv och induktiv ansats. Kvantitativ och kvalitativ metod är två viktiga avsnitt 
i metodtrianguleringen som behandlar olika undersökningsmetoder, fenomen och begrepp 
inom de båda traditionerna som avslutas med en beskrivning av analys och hantering av 
databearbetning samt tolkning av resultat. Därefter förflyttas uppmärksamheten till begreppen 
reliabilitet och validitet. På detta förs sedan ett resonemang kring de för- och nackdelar som 
sammankopplas med kvantitativ och kvalitativ metod. Avslutningsvis hanteras etik och etiska 
övervägandena samt en metoddiskussion. 

8.1 Förförståelse 
För att klargöra vad vi sedan tidigare har kunskap och erfarenhet om beskriver vi vår 
förförståelse. 
 
    Begreppet förförståelse syftar till den kunskap och förståelse som finns om fenomenet före 
undersökningen. Birkler illustrerar förförståelse med den förståelse som föregår själva 
förståelsen, exempelvis den förväntan, åsikt eller fördom som finns om innehållet när man ska 
läs en bok. Därtill betonar författaren förförståelsens betydelse och dess påverkan på 
förståelsen och tolkningen i hermeneutiska undersökningar.36 Hartman beskriver förförståelse 
som den kunskap som används vid tolkningen och avser både forskarens egen föreställning 
om det undersökta fenomenet och personliga erfarenheter. Samtidigt menar han att 
förförståelse är ett led i en process där ny kunskap leder till att omtolka den tidigare 
förförståelsen för att slutligen leda till en förståelse av det fenomen eller individs livsvärld 
som är avsedd att undersökas.37 Holme och Solvangs resonemang är likvärdigt och de betonar 
att forskare har olika förförståelse beroende på vilket ämnesområde de har kunskaper i. 
Samtidigt är förförståelse en del av forskarens socialt grundade fördomar och värderingar som 
hör samman med social miljö.38 
 
    Personalens attityder till vårdplanering på distans undersöks utifrån hur de uppfattar och 
upplever aktiviteten. Studien tydliggör de tolkningskonstruktioner som personalen använder i 
sin förståelse och upplevelse av vårdplanering på distans samtidigt som det undersöks ifall det 
finns en gemensam och sammanhållen bild av personalens attityd. Vår förförståelse för 
undersökningsområdet består av tidigare arbetslivserfarenhet inom omsorg. En av oss är 
utbildad undersköterska och har arbetat i hemtjänstverksamhet under ett antal år. Den andre 
har främst haft semestervikariat inom omsorg. Därtill har vi en viss erfarenhet av fenomenet 

34 Holme, Magne, Idar & Solvang, Krohn, Bernt. (1991). Forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. s. 11. 
35 Ejvegård, Rolf. (2009). Vetenskaplig metod. Studentlitteratur: Lund. s. 33. 
36 Birkler, Jacob. (2005). s. 101ff. 
37 Hartman, Jan. (1998). s. 191. 
38 Holme, Magne, Idar & Solvang, Krohn, Bernt. (1991). Forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. (1991). s. 
151. 
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videokonferens genom vår användning av IT för privat bruk. Till följd av vår tidigare 
arbetslivserfarenhet inom omsorgsverksamheter har vi varit i kontakt med aktiviteten 
vårdplanering. 

8.2 Urval 
Urval handlar om att bestämma varifrån datamaterialet skall inhämtas. Enligt Trost kan 
urvalen vara antingen slumpmässiga eller icke-slumpmässiga.39 Till skillnad från Trost 
använder Bryman begreppen sannolikhetsurval som innebär att urvalet betraktas som 
representativt, och icke-sannolikhetsurval som baseras på tekniker som kan medföra att vissa 
har större möjlighet att komma med i urvalet än andra.40 Studier som avser att undersöka en 
hel population kräver inget urval eftersom det då är fråga om en totalundersökning.41  
 
    Beroende på vad som efterfrågas i en studie används olika typer av urval, en kvantitativ 
undersökning baseras ofta på sannolikhetsurval eftersom den eftersträvar att generalisera för 
att kunna dra slutsatser om exempelvis en hel population. I huvudsak är det mångfalden som 
utgör grunden, urvalet måste representera alla som ingår i den population som ska undersökas 
för att kraven för generalisering ska uppfyllas. Vid en kvalitativ undersökning görs urvalet på 
andra grunder eftersom syftet är att förstå och tolka exempelvis upplevelser, uppfattningar och 
erfarenheter. I de fall när individerna som ska ingå i undersökningen är svåra att nå eller ifall 
endast ett fåtal är tillgängliga görs ett bekvämlighetsurval. Även i forskning där lämpliga 
individer inte nödvändigtvis behöver vara representativa utan där det istället eftersträvas en 
djupare analys kan bekvämlighetsurval tillämpas.42 Ett annat tillvägagångssätt är 
snöbollsurval, där forskaren försöker komma i kontakt med en eller flera personer i 
forskningsområdet som är intresserade att delta samt ifall de kan rekommendera andra 
personer som eventuellt skulle vilja medverka i forskningen.43 Teoretiskt urval kännetecknas 
av att ett antal intervjupersoner väljs ut och efter att de uppkomna kategorierna är mättade, 
väljer man ut en annan intervjugrupp som skall svara på de teoretiska frågorna som uppkom i 
första gruppen. Processen kan fortsätta iterativt tills en teoretisk mättnad är nådd.44 Oavsett 
vilken urvalsmetod forskaren anser lämpligast är det viktigt att vid första kontakt med 
informanterna ge dem en tydlig förklaring av studiens syfte, vilka metoder som används samt 
även ge en uppriktig beräkning av den tid som informanterna behöver lägga på intervjun.45  
 
    I den kvantitativa delen av vår studie genomför vi en totalundersökning. Enkäten kommer 
att lämnas ut till samtlig hemtjänstpersonal i de båda arbetsgrupperna. Vi vill på så sätt kunna 
synliggöra all hemtjänstpersonals attityder till vårdplanering på distans och uppmärksamma 
deras tidigare erfarenheter. I den kvalitativa delen av vår studie baseras vårt urval på det s.k. 
bekvämlighetsurvalet. Vi koncentrerar oss på ett antal informanter som under våra personliga 
möten har anmält sitt intresse till att delta i undersökningen eller som genom våra 
förfrågningar medverkar frivilligt. Vi anser att genom att tillföra närhet och förståelse i den 
kvalitativa undersökningen medför det störst tilltro till att våra frågeställningar vill besvaras. 

8.3 Vetenskapsteori 
Vetenskapsteori innebär olika synsätt att se på vetenskap där de två främsta 
huvudinriktningarna är positivismen och hermeneutiken. Inriktningarna står för olika 

39 Trost, Jan. (2007). s. 29. 
40 Bryman, Alan. (2002). s. 101. 
41 Trost, Jan. (2007). s. 37. 
42 Bryman, Alan. (2002) s. 313. 
43 Bryman, Alan. (2002) s. 115. 
44 Bryman, Alan. (2002) s. 314. 
45 Bryman, Alan. (2002) s. 282. 
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uppfattningar om vad som är vetenskap och hur den ska hanteras. I vår studie har den 
kvantitativa enkätundersökningen en positivistisk ansats och de kvalitativa semistrukturerade 
intervjuerna en hermeneutisk ansats.  
 
    Vetenskapsteorin har historiskt sett sina rötter i filosofiska frågor som rör värderingar och 
vad värderingarna baseras på samt om vad som är kunskap. Enligt Wallén handlar 
vetenskapsteori om hur vetenskaplig kunskap bildas och prövas samt vilken roll den har i 
samhället.46 Ett andra sätt att klarlägga vetenskapsteori eller egentligen vad problematiken 
inom det vetenskapsteoretiska ämnet handlar om gör Thurén genom sin beskrivning av en 
paradox innehållande två påståenden. Dels att vetenskapen söker sanningen, och dels att 
vetenskapen ständigt går framåt.47 Dessa påståenden är relevanta oavsett vilket ämne en studie 
eller undersökning bedrivs inom eftersom målet är att nå kunskap i någon form. Ett tredje sätt 
att beskriva vetenskapsteori görs av Patel och Davidson som menar att vetenskapsteori kan 
anta ett filosofiskt och/eller ett metodiskt synsätt eller förhållningssätt. Vilket innebär att 
vetenskapsteorins huvudinriktningar skiljer sig åt gällande sättet att uppfatta individer, 
världen, filosofi, vetenskap och vad som kan ses som kunskap. De olika förhållningssätten 
behöver dock inte utesluta varandra på alla plan. Förhållningssättet till vetenskapsteori kan 
alltså relateras till forskningsmetodiska ansatser. Detta innebär möjlighet att kombinera 
förhållningssätt och Patel och Davidson anser att all forskning gynnas av att ha inblick i olika 
ståndpunkter.48  

    Patel och Davidsons framställning av vetenskapsteori är betydelsefull. Framförallt är deras 
resonemang om metodologiskt synsätt relevant; att huvudinriktningarna inom vetenskapsteori 
är åtskilda men ändå inte uteslutna från varandra. Därtill att forskningsmetoder som grundas 
på olika vetenskapsteoretiska perspektiv är möjliga att förena. Vilket har betydelse i studien 
eftersom vi utifrån både ett positivistiskt och hermeneutiskt perspektiv vill synliggöra 
attityder till vårdplanering på distans och uppmärksamma tidigare erfarenheter av IT-stöd.  

8.3.1 Positivism och hermeneutik 
Positivismen grundlades av den franske sociologen August Comte som verkade under mitten 
av 1800-talet. Målsättningen var att skapa en vetenskaplig metodologi som var gångbar inom 
alla vetenskaper. Kunskap var avsedd att vara åtkomlig genom sinnen och förnuftet. 
Dessutom skulle kunskap vara positiv vilket innebär säker. Förutsättningarna var att kunskap 
skulle vara nyttig och kunna förbättra samhället.49 Wallén anser att den positivistiska 
traditionen i dess uppkomst hade en filosofisk inriktning med idéer om att allt som inte kunde 
prövas empiriskt inte var vetenskap, vilket utesluter allt ifrån känslor och värderingar till 
politiska uttalanden. En verifierbarhetstes formulerades som antog inställningen att 
vetenskaplig forskning bara kan vara betydelsefull om den kan prövas empiriskt. Modernare 
tankar inom den positivistiska traditionen är mer inriktade på metod. Kännetecken enligt 
Wallén är tilltron till vetenskaplig rationalitet, metoderna ska ge tillförlitlig kunskap och 
forskaren skall vara objektiv.50 Till positivismen hör också begreppet reduktionism som enligt 
Patel och Davidson innebär att helheten kan reduceras till delar som var för sig kan studeras 
och leda till slutsatser.51 Vidare utmärks positivismen av att den rekommenderar 
naturvetenskapliga metoder. Enligt Bryman är de flesta förespråkare för positivismen överens 
om att endast företeelser och fenomen som kan verifieras med sinnena är kunskap, 

46 Wallén, Göran. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. s. 11. 
47 Thurén, Torsten. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Runa Förlag AB: Stockholm. s. 10. 
48 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur: Lund. s. 26. 
49 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003). s. 26f. 
50 Wallén, Göran. (1996). s. 26f. 
51 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003). s. 27. 
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vetenskapen kan och ska vara värderingsfri, teorin har till syfte att generera hypoteser som 
kan prövas och kunskap uppnås genom att samla in fakta. Slutligen är de eniga om att det är 
skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden och endast de vetenskapliga 
påståendena kan vara vetenskapliga.52  

    Hartman skriver att kvalitativa undersökningar hämtar bränsle till sina vetenskapliga 
metoder från det hermeneutiska synsättet.53 Vidare söker hermeneutisk vetenskap efter att nå 
förståelse för hur individer uppfattar sin verklighet, sin livsvärld. För att få tillgång till 
kunskapen om individernas livsvärld förutsätts också att forskaren har en tolkande ansats av 
deras subjektiva livsvärld.54 Birklers syn på hermeneutiken överensstämmer med Hartmans 
men han använder sig i större utsträckning av ordet förståelse istället för tolkning. Att nå en 
förståelse om medvetandet som individen uppfattar sin livsvärld genom. Det hermeneutiska 
synsättet kan med fördel utgöra utgångspunkt i kvalitativ forskning som avser nå förståelse av 
individers livsvärld.55 Även Kvale och Brinkmann beskriver den hermeneutiska ansatsen som 
tolkande men framhåller att studiet av texter är av central betydelse.56 Starrin och Svensson 
uttrycker sig med att synsättet handlar om att visa hur det är för enskilda individer att existera 
under sina egna villkor och därmed är hermeneutikens uppgift att synliggöra innebörder i 
unika mänskliga förhållanden och sammanhang. Att försöka förstå människan och även 
betrakta hennes handlingar som något som händer när hon förhåller sig till både omvärlden 
och det inre självet.57 Hermeneutiken bedöms ofta efter hur den förhåller sig till det 
positivistiska perspektivet och det är ett drag som blir tydligt i framförallt Brymans 
framställning. Hans förhållningssätt till hermeneutiken utgår ifrån begreppen om tolkning och 
förståelse men med återkommande jämförelser med positivismen.58 De gemensamma 
uppfattningarna om hermeneutiken som vetenskaplig disciplin sammanfattas med att ett 
tolkande perspektiv anläggs som metodologisk utgångspunkt och att disciplinen försöker nå 
förståelse och kunskap om individers livsvärld, hur de uppfattar sin egen verklighet.  

    Det positivistiska förhållningssättets innebörd i vår studie utgörs av de metodologiska 
betydelserna. Vi ser att vår kvantitativa undersökning ger tillförlitlig kunskap som kan 
verifieras genom det vetenskapliga förhållningssättet. Resultatet från datainsamlingarna 
värderas inte och i alla stadier av undersökningen förhåller vi oss objektiva. Hermeneutiken 
återspeglas i studien genom att vi försöker med kvalitativa semistrukturerade intervjuer nå 
förståelse och kunskap om hemtjänstpersonalens attityder till vårdplanering på distans, hur 
aktiviteten uppfattas i deras verklighet. 

8.4 Metodtriangulering 
Kvantitativa metoder är användbara vid studier som exempelvis inriktar sig på att undersöka 
attityder som säger något om ett fenomen på ett generellt plan och kan ge ett totalperspektiv. 
Kvalitativa metoder är inriktade på förståelse för ett fenomen istället för på numerärt mätbara 
enheter. För att nå upp till syftet med studien väljer vi att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Med utgångspunkt i problemformuleringen som föreskriver att 
användning av vardaglig teknologi möjliggör ökad tillgänglighet, delaktighet och 

52 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB: Malmö. s. 24. 
53 Hartman, Jan. (1998). Vetenskapligt tänkande. Studentlitteratur AB. s. 273. 
54 Hartman, Jan. (1998). s. 190-193. 
55 Birkler, Jacob. (2005). Vetenskapsteori. Liber AB Stockholm. s.98-107. 
56 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, Lund. 
s.30. 
57 Starrin, Bengt, Svensson, Per-Gunnar. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur, Lund. 
s.73f. 
58 Bryman, Alan. (2002). s. 25. 
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effektivisering inom hälso- och sjukvård undersöker studien både gruppens attityder till 
vårdplanering på distans och deras tidigare erfarenheter av IT-stöd. Samtidigt som vi vill 
fånga hela gruppens attityder eftersträvas också fördjupad förståelse för deras uppfattningar 
och erfarenheter. Därför genomförs en kvantitativ enkätundersökning som riktar sig till hela 
gruppen och som kombineras med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem 
informanter från personalgrupperna. 
 
    Metodtriangulering innebär olika former av kombination utav kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Trost utgår ifrån idén och termen ”property-space”, egenskapsrymd. Denna 
kombinationsmodell av kvalitativa och kvantitativa metoder betraktar studien som en process 
som delas in i tre steg. Första steget är datainsamling, andra steget är bearbetning eller analys 
av data och tredje steget är tolkning av analysen/bearbetningen. Varje steg kan vara antingen 
kvantitativt eller kvalitativt vilket innebär att totalt åtta olika modeller av processen är 
möjliga.59 Studier med både kvantitativ och kvalitativ uppläggning är enligt Trost ingen 
ovanlighet eftersom han anser att det i verkligheten är nästintill omöjligt att genomföra en helt 
kvantitativ undersökning inom beteende- och samhällsvetenskap.60 Även Larsen betonar att 
metodtriangulering kan vara användbart i studier. Detta eftersom alla metoder har både starka 
och svaga sidor som vid kombination kan komplettera varandra. Dessutom kan en kvantitativ 
undersökning följas upp och fördjupas av en kvalitativ metod och vice versa. Kombination av 
metoder leder till ökad trovärdighet om resultaten verifierar varandra.61 Metodtriangulering 
skildras också av Bryman som framhåller att triangulering kan användas för att dubbelkolla 
resultat.62 Utöver kontrollen redogör Bryman även för Hammersleys klassifikation av en 
flerfaldig forskningsstrategi som föreslår tre sätt att genomföra en forskningsstrategi på. Det 
första sättet är triangulering som kan tillämpas för att bekräfta en metod med en annan. Det 
andra sättet handlar om att en metod kan ge stöd eller hjälp till huvudmetoden. Slutligen kan 
två metoder komplettera varandra.63 Fördelar med att kombinera olika metoder enligt Holme 
och Solvang är att det i analysen, om analysresultaten överrensstämmer, stärks tilliten till 
analysen genom att det som framkommer inte beror på metoden.64 Likt ovan nämnda 
författare ansluter sig Ejvegård till uppfattningen att flera metoder kan vara positivt i en 
studie. Ejvegård anser att användandet av flertalet metoder i en studie stärker de analytiska 
slutsatserna, detta på grund av att risken för systematiska felkällor minskar.65 
 
    Den undersökningstriangulering som används i denna studie är förenlig med Hammersleys 
klassifikation i avseendet att två metoder kompletterar varandra. Datainsamling, bearbetning, 
analys av datamaterialet, tolkning och diskussion utförs i likhet med den egenskapsrymd Trost 
beskriver som möjliggör olika kombinationer av kvantitativa och kvalitativa steg i en 
undersökning. Vilket innebär att enkätundersökningen utgår från det positivistiska synsättet 
och de semistrukturerade intervjuerna från det hermeneutiska synsättet.  

8.4.1 Deduktiv och induktiv ansats 
Den kvantitativa forskningsstrategin är deduktivt inriktad med innebörden att teorin och de 
begrepp som bygger upp teorin utgör förutsättningar för undersökningsprocessen. Deduktiv 
betyder följaktligen att utifrån en teori härleda en eller flera hypoteser som styr 
datainsamlingen och vidare resultatet för att därefter verifiera eller falsifiera hypoteserna och 

59 Trost, Jan. (2007). Enkätboken. Studentlitteratur: Polen. s. 20f. 
60 Trost, Jan. (2007). s. 20. 
61 Larsen, Ann Kristin. (2007). Metod helt enkelt. Gleerups Utbildning AB: Malmö. s. 28. 
62 Bryman, Alan. (2002).s. 260. 
63 Bryman, Alan. (2002). s. 411. 
64 Holme, Magne, Idar & Solvang, Krohn, Bernt. (1991). s. 93. 
65 Ejvegård, Rolf. (2009). s. 34. 
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slutligen omformulera teorin.66 Patel och Davidson ger en redogörelse av den deduktiva 
processen som att det sker en deducering av teorier till hypoteser som prövas empiriskt för att 
sedan kunna dra slutsatser om enskilda fenomen.67  
 
    Kvalitativa metoder kännetecknas ofta av ett induktivt synsätt enligt Bryman och avser 
därmed förhållningssättet mellan teori och praktik. Genom det induktiva förfarandet använder 
sig forskaren av ett öppet angreppssätt istället för en teoretisk utgångspunkt. Undersökningen 
baseras inte på en teori i inledningen utan istället sker en teorigenerering först i slutfasen. 
Samtidigt menar Bryman att det inte är alltid som kvalitativ forskning genererar teorier utan 
istället empiriska generaliseringar.68 Birkler beskriver den induktiva vägen som en metod som 
drar slutsatser från något, istället för till något. Bevisföringen blir omvänd; observationer, 
experiment och datainsamling sker först och därefter sker en teorigenerering. Dock menar 
Birkler att i induktiva metoder dras slutsatser ofta med mer innehåll än vad det egentligen 
finns belägg för. Därför bör det inte kallas säker kunskap utan istället sannolik kunskap när 
induktiva metoder används.69 Sjöbergs erfarenhet av kvalitativ forskning beskriver hon som 
en blandning av deduktivt och induktivt förhållningssätt i arbetet.70 
 
    Eftersom vi eftersträvar ett öppet angreppssätt såsom Bryman skriver och har valt att 
använda begreppet attityder som förutsättning finns vid genomförandet ingen teoretisk 
utgångspunkt och studien avser inte att generera teorier. Vilket innebär att vår analys och 
tolkning av det insamlade materialet härleds från attitydbegreppets komponenter. 

8.4.2 Kvantitativa metoder 
If you can´t count it, it doesn´t count. 

(Holsti, 1969) 

Kvantitativa metoder utmärks av närheten till siffror, kvantifiering och möjligheten till 
statistiska resultat. Enligt Trost karakteriseras en kvantitativ studie av att frågeställningen 
gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt.71 Ejvegård å sin sida framhåller att 
undersökningar oavsett metodens inriktning måste uppfylla vissa krav för att undersökningen 
skall vara av vetenskapligt värde. De undersökningsmetoder som tillämpas, såsom mått, 
parametrar, mätinstrument och tester måste vara reliabla och valida.72 Bryman utgår ifrån fyra 
intresseområden; mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Mätningens funktion är 
att upptäcka skillnader och variationer. Vidare är mätningen verktyget som används för att 
göra upptäckterna samt avser mätningen att generera konsekventa resultat. Kausalitet är 
kärnan i förklaringarna som kvantitativa metoder avser att ge. Generalisering betyder att 
resultat vid undersökningar ska kunna säga något även om dem som inte har varit delaktiga i 
en undersökning. Replikation handlar om att en undersökning inte skall påverkas av 
forskaren. Med det följer att undersökningen måste vara exakt och explicit för att resultatets 
validitet inte skall kunna ifrågasättas.73 Analogt med Trost och Bryman beskriver Holme och 
Solvang kvantitativ forskning som ett metodologiskt tillvägagångssätt som sätter sin tilltro till 
siffror och strukturerade uppläggningar men som inte på de grundvalarna kan uppfattas som 

66 Bryman, Alan. (2002). s. 20f. 
67 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003). s. 23. 
68 Bryman, Alan. (2002). s. 21ff. 
69 Birkler, Jacob. (2005). s. 72f. 
70 Sjöberg, Katarina. (1999). Mer än kalla fakta. Författarna och studentlitteratur. s. 130. 
71 Trost, Jan. (2007). s. 23. 
72 Ejvegård, Rolf. (2009). s. 77.  
73 Bryman, Alan. (2002). s. 92ff. 
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sannare eller riktigare endast genom statistikens betydelse.74 Inom det kvantitativa området 
åtskiljs sedan olika metoder som tillämpas beroende av vad studien avser att undersöka och 
vilket material som är tillämpligt för studiens syfte. Enkät, strukturerad intervju, och 
innehållsanalys är exempel på kvantitativa metoder som har det gemensamma att de fokuserar 
på de utmärkande dragen i kvantitativ forskningsstrategi.  
 
    Enkäter karakteriseras av att respondenterna själva läser frågorna och fyller i svaren. Vilket 
förutsätter att enkäten i alla avseenden måste vara begriplig att förstå och besvara. Därför är 
enkätens utformning mycket betydelsefull.75 Ställningstaganden om hur enkäten ska besvaras, 
dess omfattning och relevans till studiens syfte och frågeställningar är behövliga. Enkäter 
enligt Ejvegård är bland annat användbara för att klargöra attityder och åsikter.76 Svaren i en 
enkät kan vara öppna, slutna eller en kombination av båda. Enligt Bryman ger öppna frågor 
respondenten möjlighet att svara med egna ord och utrymme att lämna ovanliga eller 
oförutsedda svar. Slutna svar innebär att respondenten väljer mellan givna svarsalternativ.77 
Standardisering och strukturering, det vill säga frånvaro av variationer och att frågorna 
motsvarar studiens frågeställningar är viktiga begrepp vid enkätundersökningar. Hög grad av 
strukturering leder till hög grad av standardisering vilket är ett krav inom kvantitativ 
forskning.78 Beroende på vad som efterfrågas i en enkätundersökning kan olika frågor ställas 
med varierande utformning. Trost skiljer på olika typer av frågor, attityd- eller åsiktsfrågor är 
två alternativa sätt att ställa frågor på. Antingen får respondenten ta ställning till påståenden 
och i vilken grad respondenten instämmer eller ställs frågor som kan besvaras jakande eller 
nekande.79 Vidare vid enkätundersökningar framhåller Bryman att det finns regler att följa. 
Exempelvis skall studiens syfte och frågeställningar alltid finnas i bakgrunden, det ska tydligt 
framgå vad som efterfrågas och forskaren själv bör betänka hur frågorna ska och kan 
besvaras.80 Bryman understryker också att frågor som är alltför långa, dubbla, generella, 
flertydiga eller innehåller negationer skall undvikas.81 Ejvegård betonar att svarsalternativen 
vid enkätundersökningar måste utesluta varandra och i likhet med Bryman poängterar 
Ejvegård att enkäter innehållande oklara, ledande eller triviala frågor inte får förekomma samt 
att antalet frågor bör begränsas för att minska bortfallet.82  
 
    Indikatorer, kodning och variabler är viktiga faktorer i kvantitativa undersökningar. 
Indikatorer är mått på ett begrepp och används för att få fram information om begreppet som 
undersöks. Enkätundersökningar som mäter attityder fordrar i regel många indikatorer för ett 
begrepp för att betydelsefull information skall kunna inhämtas om begreppet, eftersom 
attityder inte kan kvantifieras utan att först kodas.83 Kodning görs genom att ge varje 
svarsalternativ en siffra som sedan bearbetas i exempelvis ett statistikprogram.84 Likt kodning 
måste indikatorerna fastställas i förväg. Variabler beskrivs av Trost som att varje fråga eller 
uppgift i en undersökning är en variabel. Varje variabel kan anta ett antal variabelvärden, det 
vill säga variabelvärdena utgörs av svarsalternativen.85 Vidare är bortfall en faktor som måste 

74 Holme, Magne, Idar & Solvang, Krohn, Bernt. (1991). s. 162. 
75 Bryman, Alan. (2002). s. 145f. 
76 Ejvegård, Rolf. (2009). s. 55. 
77 Bryman, Alan. (2002). s. 158f. 
78 Trost, Jan. (2007). s. 59ff. 
79 Trost, Jan. (2007). s. 67-72. 
80 Bryman, Alan (2002). s. 164. 
81 Bryman, Alan (2002). s. 165ff.  
82 Ejvegård, Rolf. (2009). s. 55. 
83 Bryman, Alan. (2002). S. 82f. 
84 Trost, Jan. (2007). s. 122. 
85 Trost, Jan. (2007). s. 119. 
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hanteras. Trost föreslår att en bortfallsanalys som jämför det insamlade materialet med det 
ursprungliga urvalet görs.86 Till bortfall räknas dels material som inte inlämnats och dels det 
interna bortfallet som innebär att vissa frågor inte är besvarade.87 
 
    För genomförandet av den kvantitativa undersökning har vi utarbetat ett frågeformulär med 
tillhörande följebrev där vi berättar om studiens syfte, ändamål och tillvägagångssätt.88 
Begreppen vi valt att mäta är vårdplanering på distans och tidigare erfarenheter av IT-stöd. 
Varje begrepp har fått ett antal indikatorer för att vi ska kunna mäta begreppen. Indikatorerna 
utgörs av antalet frågor vi har ställt till varje begrepp och frågorna i sig utgör de olika 
variablerna. I förväg har vi kodat de fem variabelvärdena, svarsalternativen vi valt att använda 
genom att ge varje svarsalternativ en siffra. Bakgrundsfrågorna som ingår i frågeformuläret är 
respondentens ålder, antal verksamma år i yrket och om respondenten tidigare deltagit i 
vårdplaneringsmöten. Indikatorerna består av tio påståenden som respondenterna får ta 
ställning till genom att kryssa i antingen det svarsalternativ som överrensstämmer med 
respondentens inställning eller i svarsalternativet vet ej, vi har alltså valt att använda oss av 
frågor med slutna svar. Dock ges möjlighet i slutet av frågeformuläret att lämna kommentarer. 
Innan frågeformuläret används i undersökningen kommer det att testas för att upptäcka 
eventuella fel och brister i utformningen av studiekamrater och av doktorand Lina Nilsson. 
 
    När de 19 enkäterna är utlämnade till och ifyllda av hemtjänstpersonalen samt inhämtade 
av oss räknas de för att upptäcka externt bortfall. Samtidigt som vi sedan kodar kommer vi 
också att se eventuellt internt bortfall. Därefter skriver vi in dem i statistikprogrammet SPSS. 
Alla variabler sammanställs till antingen frekvenstabeller eller korstabeller för att göra 
resultatet överskådligt, för sedan välja ut de frekvenstabeller och korstabeller som tydligast 
förmedlar respondenternas attityder och erfarenheter.  
 
    Vår förhoppning är att vi ska kunna förmedla vår studies syfte till respondenterna på ett 
sådant sätt att de med ärlighet och eftertanke svarar på frågeformuläret vilket bidrar till ett 
pålitligare resultat. Därför kommer vi att med tydlighet och öppenhet möta respondenterna på 
deras respektive arbetsplats för att informera om undersökningen och lämna ut 
frågeformuläret. 

8.4.3 Analys av kvantitativ data 
I den kvantitativa undersökningen gäller att efter kodningen och datainläsningen av de 
insamlade frågeformulären påbörjas arbetet med att analysera, tolka och diskutera materialet. 
Analys av kvantitativ data görs genom univariat analys, bivariat analys och/eller multivariat 
analys.89 Både Larsen och Bryman beskriver univariat analys som en analys av en variabel i 
taget, det vill säga fördelningen av en variabel som exempelvis framställs genom 
frekvenstabeller.90 Bivariat analys skildras av Larsen och Bryman som analys av två variabler. 
Larsen skriver att bivariata analyser möjliggör studerande av samband mellan två variabler.91 
Bryman understryker att det handlar om just samband, inte om orsak och effekt och därför 
skall inga slutsatser dras utifrån sambanden, eftersom sambanden kan orsakas av andra 
variabler än de som undersöks.92 Gällande mulitvariat analys förklarar Bryman att det är en 
komplicerad analys som främst är användbar då det finns falska samband, när mellanliggande 

86 Trost, Jan. (2007). s. 137. 
87 Trost, Jan. (2007). s. 76. 
88 Bilaga 1 
89 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 59. 
90 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 59.    Bryman, Alan. (2002) s. 230. 
91 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 63. 
92 Bryman, Alan. (2002). s. 233. 
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variabler ska hanteras och när en tredje variabel är aktuell.93 När analysen är slutförd och 
resulterad i tabeller tolkas det. Kvantitativ tolkning av resultat innebär beskrivning av vad 
tabellerna visar. Därefter diskuteras det framkomna, antingen i anslutning till tabellen eller i 
ett diskussionsavsnitt.94 
 
     Vår studies kvantitativa undersökning analyseras genom univariat analys och bivariat 
analys. Vilket innebär att vi utformar dels frekvenstabeller för att visa fördelning av olika 
variabelvärden på de utvalda variablerna och dels korstabeller för att vi ska kunna ställa två 
variabler mot varandra, dock utan att vi drar slutsatser utifrån till synes eventuella samband. 
Tabellerna omvandlar vi med hjälp av diagramfunktionen i Microsoft Word till lämpliga 
diagram. Under diagrammen tolkar vi med objektivitet det framkomna och avslutar den 
kvantitativa undersökningen med en diskussion.  

8.4.4 Kvalitativa metoder 
De utmärkande egenskaperna för kvalitativ forskning beskrivs av Hartman som att de vill 
undersöka hur något är beskaffat, dess natur och egenskaper. Framförallt har kvalitativa 
metoder fokus på människors livsvärld, individernas relation till omgivningen och hur de 
upplever sin verklighet. 95 Även Starrin och Svensson delar samma uppfattning och menar att 
det i vissa mänskliga upplevelser finns egenskaper som inte är möjliga att mäta numerärt. I 
kvalitativa undersökningar är det fördelaktigt att undersöka fenomen såsom exempelvis 
människors egenskaper, värde, motiv, innebörd och avsikter.96 Holme och Solvang är av 
samma uppfattning och de menar att kvalitativa forskare strävar efter att se världen utifrån 
informantens subjektiva perspektiv, att se fenomenet inifrån.97 Brymans skildring av 
kvalitativa metoder visar att det är svårt att på ett enkelt sätt visa vad kvalitativ forskning 
exakt är men hänvisar till dess tolkningsinriktade perspektiv och att metoderna inte genererar 
siffror i samma bemärkelse som de kvantitativa metoderna. En gemensam ståndpunkt för 
kvalitativ forskning anser Bryman är dess konstruktioniska karaktär; att sociala egenskaper 
betraktas som resultatet av ett samspel mellan individer och inte som något åtskilt och 
separat.98 Kvalitativa metoder beskrivs på olika sätt i litteraturen och författarna fokuserar 
många gånger på skilda särdrag. Gemensamt är dock uppfattningen att kvalitativa 
undersökningar syftar till att undersöka människors situation och livsvärld och att nå en 
förståelse som inte är möjlig genom kvantitativa metoder. 
 
    Den kvalitativa forskningen består av ett antal olikartade metoder varav de vanligaste är 
observationer, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper.99 Kvalitativa intervjuer är en av de 
mest förekommande metoderna inom kvalitativ forskning och Bryman beskriver de två 
vanligaste; ostrukturerade och semistrukturerade. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas 
av förhållandevis få frågor och intervjupersonen talar ifrån ett eller ett fåtal övergripande 
teman. Intervjusituationen liknar mycket ett vanligt samtal. Semistrukturerade intervjuer 
tillåter forskaren att använda sig av ett större antal teman och med ett antal förskrivna frågor 
som intervjupersonen ska svara på. Dock är handlingsutrymmet stort och bjuder till 
förhållandevis hög flexibilitet i samtalet så länge som fokusering finns på det ursprungliga 
ämnet. De teman och frågeställningar som utarbetas och används i intervjun benämns 

93 Bryman, Alan. (2002). s. 239. 
94 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 70. 
95 Hartman, Jan. (1998). s. 272ff. 
96 Starrin, Bengt, Svensson, Per-Gunnar. (1994). s. 56-61. 
97 Holme, Magne, Idar, Solvang, Krohn, Bernt. (1991). s. 92. 
98 Bryman, Alan. (2002). s. 249ff. 
99 Bryman, Alan. (2002). s. 251. 
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intervjuguide.100 Kvale och Brinkmann beskriver kvalitativa intervjuer och nämner den 
halvstrukturerade intervjun som ett sätt att nå beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. 
Därtill gör de en åtskillnad mellan explorativa intervjuer och intervjuer som prövar hypoteser. 
Explorativa intervjuer är öppna och ostrukturerade medan hypotesprövande intervjuer är mer 
strukturerade. 101 
 
    Kvale och Brinkmann skildrar kvalitativa intervjuer som en blandning av ett vardagligt och 
ett professionellt samtal. Kunskap konstrueras i samspelet mellan forskaren och informanten. 

102 Vidare beskriver författarna olika aspekter av kvalitativa intervjuer. En betoning görs på 
intervjuns fokus som är att informanten ska beskriva och samtala om sin livsvärld. I den 
intervjun eftersträvas kvalitativ och deskriptiv kunskap av ämnet. Forskaren eftersträvar 
specifika beskrivningar av livsvärlden och inte allmänna åsikter samtidigt som utrymme ges 
för nya och oväntade fenomen. Intervjusituationer innehåller ofta ett visst mått av 
mångtydighet och visar på motsägelser i informantens livsvärld. Dessutom kan intervjun leda 
till förändringar hos informanten, under intervjuns gång kan uppfattningar eller beskrivningar 
förändras. Kvalitativa intervjuer kan också vara en positiv upplevelse för informanten som 
genom samtalet når nya insikter och upplevelser av sin livsvärld.103 
 
    Frågorna till informanten bör vara korta och tydliga. Olika typer av intervjufrågor nämns av 
Kvale och Brinkmann såsom inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor och 
specificerade frågor. Samtidigt kan tystnaden utnyttjas för att ge informanten tid att tänka 
efter och associera. 104 Holme och Solvang menar att intervjusituationen kan vara ganska 
krävande för både forskaren och informanten. Forskaren måste vara uppmärksam, ha god 
inlevelse och förståelse för att kunna få fram intressant och viktig kunskap. Informanten ska i 
sin tur argumentera för sina åsikter och beskriva upplevelser. Även miljön där intervjun 
utspelar sig är viktig. Vilken plats man sitter på, hur man sitter och föreberedelserna är 
faktorer som påverkar resultatet av intervjun. 105 Efter genomförda intervjuer är det en stor 
fördel för forskaren ifall materialet transkriberas utförligt, dels för att enklare dra sig till 
minnes vad som sades under intervjun, dels för möjligheten att gå igenom materialet flertalet 
gånger samt för att underlätta databearbetningen.106 Dock är det angeläget att påpeka att i en 
transkribering förloras informantens röstläge, betoningar och tempo som ganska mycket kan 
förändra ordens betydelse.107 Transkriptioner av intervjuer tar även lång tid i anspråk. 
 
    I kvalitativa metoder är växlingen mellan närhet - distans viktig och innebär att forskaren i 
sina undersökningar strävar efter närhet till deltagarna för att nå en möjlighet att se världen 
med deras ögon. Därefter skall en distansering från undersökningsområdet ske i analysarbetet 
för att eftersträva objektivitet i forskningen. 108 
 
    Eftersom vår studie har tydligt fokus ska semistrukturerade intervjuer genomföras i den 
kvalitativa undersökningen.109 Metoden ger möjlighet att förstå och belysa attityderna till 
vårdplanering på distans och IT-stöd i arbetslivet ur hemtjänstpersonalens perspektiv. Vi har 

100 Bryman, Alan. (2002). s. 301-304 
101 Kvale Steinar, Brinkmann, Svend. (2009). s. 121. 
102 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend. (2009) s. 19. 
103Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend. (2009) s. 43ff. 
104 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend. (2009) s. 150ff. 
105 Holme Magne Idar, Solvang Krohn Bernt. (1991) s. 105ff. 
106 Bryman, Alan. (2002) s. 310f. 
107 Bryman, Alan. (2002) s. 257f. 
108 Bryman, Alan. (2002) s. 317. 
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utarbetat en intervjuguide med olika teman och utifrån dem är ett antal korta och tydliga 
frågor formulerade. Eftersom vi inte deltar samtidigt i intervjuerna utan istället genomför två 
till tre stycken vardera är semistrukturerade intervjuer med intervjuguide ett bra val och tillika 
en försäkran om studiens giltighet eftersom det är möjligt att frågorna inte ställs i samma 
ordning och på samma sätt till informanterna. Tillvägagångssättet tillåter informanten att 
utforma svaren och resonera kring ämnet på ett öppet sätt men ändå inom angivna ramar. I 
semistrukturerade intervjuer är det också enklare att behålla en röd tråd och snabbt återuppta 
ämnet om informanten skulle komma in på sidospår under samtalet. Vid våra möten och 
under intervjuerna med informanterna strävar vi efter att nå förståelse och närhet. Intervjuerna 
äger rum i informanternas grupplokaler, under deras arbetstid och i enskilda rum för att mötet 
ska ske ostört. Under samtalet uppmuntras informanterna till tydliga beskrivningar och 
resonemang genom uppföljningsfrågor och sonderade frågor. Tystnad under 
samtalssituationen bedöms som ett tillfälle till eftertanke och återhämtning för både 
informanten och oss själva. Det är ansträngande att vara en god, uppmärksam och styrande 
lyssnare samtidigt som det är påfrestande för informanterna att argumentera för sin sak, 
berätta och beskriva. Vi eftersträvar därtill att informanterna ska känna tillit genom att bemöta 
dem ödmjukt och anspråkslöst samt göra intervjusituationen till en positiv upplevelse för 
informanterna där de får tid till reflektion kring aktiviteten vårdplanering på distans, IT-stöd 
och sitt arbete.  
 
    När intervjuerna är genomförda transkriberas de noggrant genom att det inspelade samtalet 
överförs till textmaterial som beaktas och diskuteras. Vi är förberedda på att ny kunskap och 
information tillkommer som medför att innehållet i intervjuguiden eventuellt förändras. Detta 
är en flexibilitet som ingår i kvalitativa undersökningsmetoder och som medför högre validitet 
i studien. Vid bearbetning av materialet, under analys och tolkningsfasen sker en distansering 
från informanterna och strävan efter en hög grad av objektivitet. 

8.4.5 Analytisk induktion och analys av kvalitativ metod 
Kvalitativa undersökningar baseras på metodteoretiska regler skriver Hartman. Detta för att 
trygga att de vetenskapliga krav som återfinns inom det hermeneutiska synsättet uppfylls. 
Forskningsprocessen kan utföras på olika sätt och en åtskillnad mellan två traditioner görs; 
analytisk induktion och interaktiv induktion. Hartman beskriver den analytiska induktionen 
som en linjär arbetsprocess där olika stadier i forskningen avlöser varandra för att sedan 
närma sig ett slutresultat. Stadierna är planeringsfas, datainsamling och analysfas. I 
planeringsfasen formuleras en eller ett par forskningsfrågor samtidigt som man planerar själva 
utförandet av undersökningen. Därefter sker datainsamling som i kvalitativa metoder 
förutsätter ett skickligt och finkänsligt hantverk för att få fram det som är viktigt och 
intressant. Slutligen är det dags för analysfasen där en noggrann analys av materialet sker och 
resultat samt eventuell teorigenering kan nås. Interaktiv induktion består av ett mer 
omväxlande arbete av de olika stadierna; ett arbete med iterativ karaktär där omprövning av 
data och datainsamling görs utifrån den information som växer fram under 
forskningsprocessen.110  
 
    Studien genomförs med analytisk induktion som vägledning för att säkerhetsställa att 
arbetet följer metodteoretiska regler. Den linjära arbetsprocessen med de tre olika stadierna 
ger stabilitet till studien och även om de tre faserna är olika delar som följer efter varandra 
förhindrar det inte att eventuellt växla mellan faserna vid behov. Eftersom ett induktivt 
angreppssätt har valts finns inte någon teoretisk utgångspunkt utan vi väljer ett öppet 
förhållningssätt utifrån studiens syfte och problemformulering. 

110 Hartman, Jan. (1998). s. 275-280. 
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    Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt att genomföra analys och kodning på. Bryman 
beskriver kodningsprocessen som en iterativ granskning och kodning av materialet som inleds 
med att först läsa igenom texten utan att anteckna något. Vid andra genomgången skrivs 
notiser, så många som möjligt för att därefter upprepa proceduren tills ett mönster kan 
skönjas. Under genomläsningen uppstår koder och begrepp som forskaren ska 
uppmärksamma och förhålla sig till, dessa bildar i ett senare skede kategorier. Kategorierna 
prövas sedan återigen mot det insamlade materialet och denna upprepning görs tills inga nya 
mönster eller kategorier uppstår och materialet är mättat111. Analys av kvalitativa data skildras 
utav Hartman med analytisk induktion som utgångspunkt och tillvägagångssättet 
överensstämmer i hög grad med Brymans beskrivning av kodning. Analysen påbörjas när allt 
datamaterial är insamlat. Därefter sker två huvudsakliga moment, koda och tolka. I kodningen 
sker en reducering, organisering och kategorisering efter olika begrepp som är intressanta. 
Begreppen bildar i sin tur kategorier. Dessa kategorier utgör grunden när det är dags för 
tolkningsprocessen. I analytisk induktion och med hermeneutiskt perspektiv tolkas 
kategorierna i relation till varandra. Därmed får man en bild av hur olika företeelser är 
sammankopplade och når en förståelse av både delar av fenomenet och dess helhet. 
 
    Vår analys, bearbetning och tolkning av det kvalitativa materialet genomförs med 
Hartmans vägledning om analys av kvalitativa data. I första stadiet görs en analys av insamlat 
material, en genomläsning flera gånger. Därefter genomsöks texten efter begrepp som är av 
intresse. Begreppen granskas iterativt mot materialet, nya begrepp tillkommer och vissa 
sorteras in under varandra. Så småningom bildas kategorier av begreppen som vi iterativt 
prövar mot materialet åtskilliga gånger. Processen fortsätter tills vi anser materialet mättat. De 
utkristalliserade kategorierna används därefter som grund i tolkningsfasen. Vi har tolkat 
kategorierna som skilda enheter samtidigt som en tolkning har skett i deras relation till 
varandra. Genom det noggranna och detaljerade förfaringssättet anser vi att resultatet 
innehåller hög grad av validitet och att vi har nått förståelse för informanternas attityder av 
vårdplanering på distans och deras tidigare erfarenheter av IT-stöd. 

8.5 Reliabilitet och validitet  
Inom kvantitativ forskning finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en undersökning 
ska anses vetenskaplig. Validitet handlar om huruvida mätinstrumentet verkligen mäter vad 
som är avsett att mäta.112 Larsen karakteriserar validitet som att ställa rätt frågor utifrån 
problemformuleringen i en undersökning.113 Bryman å sin sida betonar att validiteten kan 
bestämmas på olika sätt, begreppsvaliditeten eller den teoretiska validiteten inom kvantitativ 
metod är viktig eftersom den handlar om att måttet för ett begrepp verkligen mäter det 
avsedda begreppet. Reliabilitet utifrån Trosts synsätt innebär att ta fasta på fyra komponenter i 
reliabiliteten eller trovärdigheten, kongruens som är relevant vid kvantitativa undersökningar 
och betyder att liknande frågor ställs om samma fenomen för att fånga nyanserna. Vilket 
ytterligare innebär att precision vid utformningen av frågor är viktiga eftersom precisare 
frågor är enklare att besvara. Objektivitet i kontexten ger uttryck för att allt material i 
datainsamlingen ska behandlas lika, det vill säga objektivt. Slutligen utgör konstansen den 
sista komponenten som påvisar att tidpunkten för när materialet är inlämnat inte ska inverka 
på materialet i sig.114 Bryman använder begreppet reliabilitet som det verktyg som hanterar 
pålitligheten, följdriktigheten och överrensstämmelsen i en mätning. För att kunna fastställa 
att ett mått är reliabelt beaktas stabiliteten, den interna reliabiliteten, det vill säga pålitligheten 

111 Bryman, Alan. (2002). s. 384. 
112 Trost, Jan. (2007). s. 65. 
113 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 41. 
114 Trost, Jan. (2007). s. 64. 
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hos indikatorerna och internbedömarreliabiliteten, alltså överrensstämmelsen bland de 
forskare som är inblandade i en studie.115 I enlighet med Bryman och Trost beskriver även 
Larsen grunden i reliabiliteten som pålitlighet och precision och att mycket fokus riktas på att 
detaljerat formulera frågor och svar i undersökningar.116 Slutligen i vetenskapliga 
undersökningar måste enheter, vem är det vi undersöker, variabler, vad undersöker vi och 
värden, på vilket sätt varierar variablerna fastställas.117 
 
    I den kvantitativa undersökningen innebär validitet att de indikatorer vi har utformat för att 
mäta begreppen vårdplanering på distans och tidigare erfarenheter av IT-stöd har förmåga att 
fånga attityderna och erfarenheter för att ge oss möjlighet till förståelse för dem. Svårigheten 
för oss är alltså att hitta rätt indikatorer till begreppen. Vilket vi försökt att säkerställa genom 
att testa frågeformuläret innan det används i undersökningen. Reliabiliteten tryggar vi som 
nämndes av att frågeformuläret är noggrant formulerat utifrån problematiken kring 
implementering av teknik inom hälso- och sjukvård. Vi har också tidigt i vår studie fastställt 
att vår undersökning riktar sig till hemtjänstpersonalen och att vi vill undersöka deras attityder 
till VPL på distans samt uppmärksamma deras tidigare erfarenheter av IT-stöd, såsom Larsen 
anger. Vidare tar vi fasta på Trosts komponenter som i vår undersökning betyder att vi har 
preciserat frågorna och även ställt liknande frågor för att fastställa kongruensen samt 
behandlar vi allt material objektivt. Gällande konstansen anser vi att den ingår i vår 
undersökning genom att vi vid olika tillfällen har utdelat och insamlat vårt frågeformulär utan 
inverkan på dess resultat. 
 
   Begreppen reliabilitet och validitet har ett mer komplicerat förhållningssätt inom kvalitativ 
metod. Forskningen är i högre grad inriktad på att fenomen studeras och tolkas i sitt 
sammanhang, vilket gör varje undersökning unik och medför en svårighet att mäta 
reliabiliteten. Visserligen finns möjligheten att genomföra samma undersökning två gånger 
men resultaten kommer att variera eftersom olika forskare har annorlunda förförståelse och 
tolkningsperspektiv. Trots att reliabilitet och validitet är svårare att mäta i kvalitativa metoder 
har forskare utvecklat skilda förhållningssätt till begreppen. Exempelvis nås extern reliabilitet 
genom att belysa i vilken omfattning undersökningen kan upprepas. Ett förslag är också att 
problemet med att utföra samma kvalitativa undersökning två gånger är möjlig att kringgå 
ifall den andra forskaren intar en snarlik roll som den första forskaren. Validitetsbegreppet 
hanteras med begreppet intern validitet; att det måste förekomma en stor överensstämmelse 
mellan forskarens kvalitativa arbete och den teori som utvecklas i slutfasen.118 Kvale och 
Brinkmann beskriver validitet inom samhällsvetenskaplig forskning huruvida metoden 
undersöker det som den säger sig undersöka. Därtill redogör de för validitet inom 
intervjukunskap genom att skildra sju olika stadier i forskningsprocessen; tematisering, 
planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. Validitet nås i 
tematiseringsstadiet genom att en logisk härledning görs från teoretiska antaganden till 
forskningsfrågor. I Planeringsstadiet utgörs validitet av att använda sig av lämplig 
intervjumetod samtidigt som forskningen ska tillföra kunskap och föregås av ett gott syfte. 
Under intervjun nås validitet genom hög kvalitet på utfrågningen. Utskrift avser att validitet 
erhålls genom en sann översättning från muntlig till språklig text. Validitet under analysen 
säkerhetsställs genom att frågorna som ställs till texten är valida och att det finns en logik i 
tolkningen som är hållbar. Validering i forskningen beror också på vilken form av 

115 Bryman, Alan. (2002). s. 86. 
116 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 41. 
117 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 37. 
118 Bryman, Alan. (2002). s. 257f. 
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valideringsprocedur som väljs. Slutligen ska rapporten innehålla en hög grad av validitet som 
erbjuder läsaren ett tillfälle att självständigt validera resultaten.119  
 
    Den kvalitativa undersökningen säkerhetsställer graden av validitet genom användning 
Kvale och Brinkmanns skildring av olika validitetsstadier i forskningsprocessen. 
Problemformuleringens logik mynnar ut i att införande av IT-stöd kräver förankring och stöd 
hos berörd personal för att nå planerat resultat och härleds följdriktigt till syftet med 
undersökningen. Tematiseringsstadiet i studien uppnår därmed god validitet. 
Semistrukturerade intervjuer är en lämplig, och för undersökningen valid, kvalitativ metod för 
att studera och nå förståelse av aktiviteten vårdplanering på distans och för att få kunskap om 
hemtjänstpersonalens tidigare erfarenheter av IT-stöd. Intervjuguiden har noggrant framställts 
och godkänts av vår handledare för att under intervjuerna med personalen möjliggöra att 
utfrågningen når hög kvalité. Därtill har vi inblick i området och är lyhörda och öppna i 
samtalssituationen. Vid transkriberingen överför vi detaljerat och omsorgsfullt det muntliga 
materialet till text samt registreras tystnad, skratt och andra situationer som går utöver det 
faktiska samtalet men som inte kräver någon första tolkning vid nedskrivning. Analysstadiet 
förhåller sig till validiteten genom att beakta att de frågor och kategorier som ställs till 
materialet är valida och sammanfaller med studiens syfte och problemformulering. Slutligen 
presenterar vi resultatet genom att ge läsaren en möjlighet att självständigt bedöma validiteten 
och förhålla sig till tolkning och resultat. 
 
    Hög validitet nås också genom återkommande resonemang och reflektioner för att 
kontrollera att studien undersöker det som är avsett att undersökas samt infogas en 
redogörelse för vår förförståelse i det metodologiska kapitlet. Samtidigt är syftet med studien 
endast gott, vi är ärliga i våra redogörelser och vi vill bidra med mer kunskap och förståelse 
till området hälso- och sjukvård och IT. Vi anser att validiteten i vår studie är hög. 

8.6 Fördelar och nackdelar med kvantitativa och kvalitativa 
metoder 
Det finns egentligen ingen total skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa metoder eftersom 
båda vill förklara eller förstå samhället genom att undersöka hur enskilda människor, grupper 
och institutioner handlar och påverkas av andra. Metod är redskap för att genomföra 
undersökningar.120 Dock har metoderna styrkor och svagheter som medför att beroende på 
syftet är den ena eller andra metoden bättre lämpad att använda. Fördelar med kvantitativ 
metod är att informationen lättare kan begränsas till det studien avser genom att i förväg 
precisera frågor. Det innebär också möjlighet att få information om många begrepp även om 
informationen inte är djupgående. Andra positiva egenskaper med kvantitativ metod är 
möjligheten till generalisering och att få uppfattning om det gemensamma.121 Anonymiteten 
kan också förenkla för respondenten att svara ärligt på frågorna. Till de negativa 
egenskaperna märks främst svårigheten att uppnå god validitet, det vill säga att informationen 
är relevant i förhållande till frågeställningen. Vidare finns en risk att dra felaktiga slutsatser. 
Vilket beror på ovan nämnda svårighet att uppnå god validitet. Gällande de kvalitativa 
metoderna har de fördelen att de når större djup i informationen, missförstånd kan klaras upp 
omgående och forskaren kan få en helhetsbild av det studien avser att undersöka. Dessutom är 
det lättare att uppnå en god validitet eftersom informanten kan tala fritt och ställa frågor om 
något är oklart. Den negativa sidan av kvalitativa studier handlar om att det inte går att dra 
generella slutsatser. Många gånger är det också ett omfattande material som skall analyseras. 

119 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend. (2009) s. 266-269. 
120 Holme, Magne, Idar, Solvang, Krohn, Bernt (1991) s. 85. 
121 Holme, Magne, Idar, Solvang, Krohn, Bernt (1991) s. 88. 
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Under datainsamlingen finns risk att informanten påverkas av intervjuaren.122 Holme och 
Solvang resonemang kring för- och nackdelar med kvantitativa och kvalitativa metoder är 
likartat, de betonar även flexibilitetens styrka och svaghet i kvalitativa metoder. Flexibiliteten 
ger forskaren en möjlighet att under undersökningen korrigera frågeställningar till ny 
information som tillkommer och det finns ett öppnare förhållningssätt till ny kunskap och nya 
insikter. Samtidigt är flexibiliteten en svaghet eftersom det medför en viss svårighet att 
jämföra information mellan olika enheter. I kvantitativa metoder återfinns styrkan framförallt 
i möjligheten till generalisering samtidigt som svagheten består av att det är omöjligt att under 
undersökningens gång förändra frågeställningar till respondenterna som inte är relevant. 
Oftast uppmärksammas detta i exempelvis obesvarade enkätfrågor.123 
 
    Genom att kombinera enkätundersökning med semistrukturerade intervjuer vill vi tillvarata 
metodernas fördelar och samtidigt minska nackdelarna. Dessutom anser vi att en kombination 
ger resultaten hög tillförlitlighet och samtidigt uppfyller studiens syfte. I enkätundersökningen 
ser vi framförallt fördelar med att respondenterna kan vara anonyma och förhoppningsvis ge 
ärliga svar. Då vår avsikt inte är att generalisera resultatet från den kvantitativa 
undersökningen ser vi endast fördelar med att populationen undersökningen riktar sig till är 
liten. Vilket ger oss möjligheten att genomföra en totalundersökning som är intressant i det 
avseende att de båda hemtjänstgrupperna utgör testgrupper inför införande av vårdplanering 
på distans, därmed är det relevant att fånga allas attityder och erfarenheter. Styrkan i 
kvalitativa undersökningar beskrivs som att större djup nås i undersökningen och det finner vi 
betydelsefullt eftersom vi eftersträvar både en förståelse av delarna och en helhetsbild. 
Flexibiliteten ger oss också möjlighet att korrigera felaktiga frågeställningar i intervjuguiden 
och ny kunskap som tillkommer under undersökningen kan vi uppmärksamma och tillföra 
nästkommande intervju. Att detta arbetssätt medför en svårighet att jämföra de olika delarna i 
undersökningen försöker vi att frånkomma genom att använda oss av väl utformad 
intervjuguide. Dessa är dock möjliga att ändra ifall informationen visar sig oväsentlig eller 
felaktig. 

8.7 Etik 
Etikprövningskommittén Sydost (EPK Sydost) tillhandahåller information om etik i 
forskningssammanhang. Kommittén består av representanter från Blekinge Tekniska 
Högskola, Linnéuniversitet, Landstinget i Kalmar län och Landstinget Blekinge. De arbetar 
med rådgivning och etisk granskning av studentarbeten samt utgör kunskapsresurs för 
forskningsetiska frågor. Deras hemsida länkar vidare till viktig information såsom lagtexter, 
regler och riktlinjer samt hur personuppgifter hanteras.124 
 
    Vetenskaplig forskning innebär intervention i människors liv vilket gör etiska 
överväganden nödvändiga att beakta. Etik är ytterst forskarens ansvar, forskningen skall 
utmärkas av god kvalitet och vara moralisk acceptabel.125 Ytterligare innebär yrkesetik inom 
forskningsområdet att forskningen skall vara överrensstämmande med god vetenskaplig 
praxis och att forskaren skall vara insatt i den vetenskapliga litteraturen. Nationella och lokala 
regler, anvisningar och normer ska följas samt ska forskarrollen och forskaraktiviteten syfta 
till att tjäna mänskligheten och ha respekt för mänskligt liv.126 

122 Larsen, Ann Kristin. (2007). s. 21-28. 
123 Holme, Magne, Idar, Solvang, Krohn, Bernt (1991) s. 79-83. 
124 Etikprövningskommittéen Sydost http://www.epksydost.se/ [2010-04-18] 
125 Codex, regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml [2010-04-18] 
126 Codex, regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml [2010-04-18] 
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• Enligt etikprövningslagen ska forskningspersonen informeras om; 
• Den övergripande planen för forskningen 
• Syftet med forskningen 
• De metoder som kommer att användas 
• De följder och risker som forskningen kan medföra 
• Vem som är forskningshuvudman 
• Att deltagande i forskningen är frivilligt 
• Att forskningspersonens har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 127 

    Utöver de lagstadgade kraven finns rekommendationer som bör följas, exempelvis är 
förtydligande om hur datamaterialet bevaras relevant att informera om.128 
Etikprövningskommittén sydost tillhandahåller också ett formulär som de benämner Etisk 
egengranskning. Där ges tio frågor om etik och etiska överväganden och dessa kan besvaras 
för att utvärdera ifall undersökningen kräver en etisk prövning. I vår studie har vi genomfört 
egengranskningen utifrån Etikprövningskommittén sydosts frågeformulär och finner att vår 
studie inte behöver genomgå en etisk prövning.129  
 
    Bryman betonar att det finns grundläggande etiska principer inom svensk forskning som är 
relaterade till de personer som medverkar i forskningen. Principerna består av; 
Informationskravet som innebär att forskaren måste delge personerna som deltar i en 
undersökning information om undersökningens syfte, användningsområde och 
tillvägagångssätt. Därutöver skall de få vetskap om att det är frivilligt att delta och möjligt att 
när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att deltagare i 
undersökningar själva bestämmer över sin medverkan, föräldrars eller vårdnadshavares 
godkännande krävs om någon är underårig. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter 
som deltagarna lämnar hanteras på sådant sätt att de inte kan härledas till någon enskild 
person samt att de förvaras på lämpligt ställe. Nyttjandekravet anger att inlämnade uppgifter 
endast får användas ändamålsenligt med undersökningsområdet.130 Enligt Bryman uppstår 
ibland oklarheter om var gränsen mellan etiska och oetiska tillvägagångssätt går. Speciellt 
tydligt är det vid kvalitativa undersökningar eftersom de har ett öppnare förhållningssätt 
innehållande ospecificerade frågor vilket medför svårigheter för forskaren att tydligt redogöra 
för studiens syfte och användning.131 
 
    Vi har reflekterat över vilka etiska avvägningar som finns i studien och vid vårt första möte 
med hemtjänstpersonalen informerades de om syftet, användningsområdet och 
tillvägagångssättet i undersökningen. De blev också upplysta om att det var frivilligt och att 
de vid vilken tidpunkt som helst kan avbryta deltagandet. Samtlig personal gav sitt samtycke 
och vi berättade för dem att de uppgifter vi samlar in förvaras oåtkomligt för andra. Därtill 
presenteras resultaten anonymt och det finns ingen möjlighet till igenkänning eller härledning 
till enskilda individer. Hemtjänstpersonalen meddelades också att det insamlade materialet 
endast får användas i studien och för det syfte som angetts. 

8.8 Genomförande 
Det är viktigt att etablera god kontakt med hemtjänstpersonalen i ett tidigt stadium och därför 
inledde vi med att presentera oss för dem på deras personalmöten. Vi redogjorde för 

127 Codex, regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml [2010-04-18] 
128Codex, regler och riktlinjer för forskning.  http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml [2010-04-18] 
129 Bilaga 3 
130 Bryman, Alan. (2002). s. 440f. 
131 Bryman, Alan. (2002). s. 450. 
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informationskraven och under våra två möten beskrevs också det praktiska tillvägagångssättet 
för att genomföra de båda undersökningarna. Det visade sig att en i personalgruppen inom 
kort skulle ha semester, därför bokades tid för intervju omgående. I den första 
personalgruppen enades vi om att återkomma med frågeformuläret till enkätundersökningen 
samt tidsbokning för resterande intervjuer. I den andra personalgruppen delades 
frågeformuläret ut under mötet och ifylldes av hemtjänstpersonalen samt bokades samtliga 
intervjuer omgående. 
 
    Enkätundersökningen genomfördes på olika sätt i de två hemtjänstgrupperna. I den ena 
gruppen placerades enkäterna på deras arbetsrum under två veckor. Det innebar att 
hemtjänstpersonalen på eget initiativ och när de själva kände att de hade tid kunde fylla i 
frågeformuläret. I den andra gruppen ifylldes frågeformuläret under vårt första möte när vi 
presenterade studien. Avsikten var dock att lämna enkäterna för att hämta dem vid ett senare 
tillfälle. Emellertid besvarade personalen dessa omedelbart vilket medförde att alla möjligen 
inte läste det tillhörande följebrev samt att de fyllde i formuläret på kort tid.  
 
    Vid räkningen och kodningen upptäcktes ett externt bortfall motsvarande två frågeformulär. 
Anledningen till bortfallet förmodas vara att personalen ifråga inte vill delta i undersökningen. 
Likaså upptäcktes ett internt bortfall på två frågor som kan antas bero på antingen ovillighet 
att svara på frågorna eller missförstånd. Bearbetningen i statistikprogrammet SPSS gjordes 
genom att en läste de kodade variabelvärdena och den andre skrev in dem.  
 
    De fem semistrukturerade intervjuerna genomfördes på hemtjänstpersonalens arbetsplatser 
med utgångspunkt i en intervjuguide, se bilaga. De teman som togs upp var 
Vårdplaneringsmöte, Vårdplanering på distans, IT-stöd och Videokonferensteknik. 
Inledningsvis frågades informanterna om hur länge de arbetat inom omsorg och ifall de 
deltagit i vårdplaneringsmöten. De bads därefter att beskriva sitt arbete och vi försökte att få 
dem att känna sig avslappnade med situationen och samtalet. Informanterna fick därefter stort 
utrymme att samtala kring de utvalda temana. I genomsnitt tog varje intervju cirka 20minuter. 
De fem intervjutillfällena fördelades mellan oss och därmed närvarade endast en av oss under 
varje intervju eftersom vi ansåg att mötet för informanterna då skulle upplevas bekvämare och 
tryggare. I den första hemtjänstgruppen skedde intervjuerna i ett ostört rum och det var en tyst 
och behaglig miljö. I den andra hemtjänstgruppen genomfördes intervjuerna i rummet som låg 
intill personalköket där deras videokonferensutrustning var placerad. Det fanns endast 
möjlighet att avskärma med ett trädraperi vilket medförde att det var mycket brus av röster 
och en del köksslammer. Samtliga informanter accepterade att vi spelade in intervjuerna på 
band. Materialet analyserades, genomlästes flertalet gånger utan att göra några anteckningar. 
Därefter antecknades alla begrepp som uppstått under genomläsningarna på en 
”whiteboardtavla” som analyserades noga och iterativt för att fastställa de begrepp som 
konstruerar kategorierna. För att säkerställa att allt viktigt materialet tillvaratas färgkodade vi 
texten utifrån kategorierna. Det vill säga vi gav alla begrepp i varje kategori en speciell färg. 

8.9 Metoddiskussion 
Att kombinera kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
genom undersökningstriangulering har visat sig fruktbart och givande. Vi har konstaterat att 
båda metoderna har tillfört insikter och resultat och att de kompletterar varandra på ett bra 
sätt. Men som alltid finns två sidor och vid närmare reflektion kan vi möjligen föreställa oss 
att om endast en av metoderna hade använts, oavsett vilken av dem, skulle det kunna tillföra 
större djup eftersom omfånget på ett naturligare sätt blivit bredare. 
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    Enkäterna hanterades olika i grupperna. Att den ena gruppen fyllde i enkäten i vår närvaro 
skulle kunna minimera risken för externt bortfall och kanske även för internt bortfall eftersom 
vi som undersökare fanns tillgängliga att tillfråga om oklarheter infann sig. Av det insamlade 
materialet har vi dock inte kunnat se någon påtaglig skillnad i frågeformulären som skulle 
kunna tyda på att det ena förfaringssättet skulle vara lämpligare än det andra. Detta  
 
    Vi har konstaterat att det eventuellt hade varit fördelaktigt om intervjuerna inte ägt rum på 
informanternas arbetsplats. Detta eftersom vi upplevde att vårt möte med informanterna i 
ganska hög grad påverkades av det dagliga arbetets sysslor som utfördes av övriga 
medarbetare parallellt med våra möten. Intervjuerna i helhet präglades av att vi försökte skapa 
utrymme för fritt samtal. I efterhand kände vi dock att vi inte alltid nådde hela vägen fram till 
det fria samtalet. Samtidigt som stämningen var god fanns det emellertid också en osäkerhet 
hos båda sidor för hur undersökningen skulle formas. Detta till följd av att vårdplanering på 
distans ännu inte genomförts. Informanterna hade många gånger svårt att redogöra för sina 
attityder till aktiviteten på grund av detta. Resultatet hade förmodligen nått mer fokus som 
tillfört mer bredd och djup om undersökningen genomförts med strukturerade intervjuer.  

9. Resultat 
För att belysa hemtjänstpersonalens attityder till vårdplanering på distans och tidigare 
erfarenheter av IT-stöd som är syftet med studien insamlas genom enkätundersökning och 
semistrukturerade intervjuer ett datamaterial som analyseras, sammanställs, tolkas och 
diskuteras. Inledningsvis presenteras de kvantitativa resultaten med diagram och tolkande text 
som avslutas med diskussion. Efter detta presenteras det kvalitativa textmaterialet som 
sammanställts utifrån påträffade kategorier med tillhörande fenomen och begrepp. Därpå 
tolkas resultatet för att utmynna i en diskussion. Det förs därefter ett resonemang om 
hemtjänstpersonalens attityder till vårdplanering på distans utifrån begreppets tre 
komponenter; kognitiv, affektiv och intentionell attityd.  

9.1 Kvantitativ analys 
En summarisk introduktion av deltagarna i undersökningen är relevant att ge eftersom det 
skapar en mer åskådlig bild av respondenterna. Som bakgrund kan nämnas att de flesta i 
hemtjänstgrupperna är födda mellan åren 1975 och 1987 men med en spridning som drar sig 
ner till födelseår på 1950-talet. Vanligast är att ha varit verksam i yrket i 3 till 10 år men även 
där sträcker sig de yrkesverksamma åren upp till 25 år. Tilläggas kan också att ålder och antal 
verksamma år i yrket inte står i direkt förbindning med varandra. Tidigare deltagande i 
vårdplaneringsmöten har till viss del utgjort referensram för hur tolkning av de analyserade 
variablerna skall förhållas till varandra.  

    Den kvantitativa undersökningen presenteras genom cirkeldiagram, stapeldiagram och en 
tabell. Avsikten är att på så sätt tydligöra varje variabels resultat. Sammanlagt består analysen 
av nio analysenheter som tolkas enskilt. Då vi anser att diagrammen i sig själva på ett tydligt 
sätt klargör innebörden har vi valt att inte tolka alla variabelvärden utan fokuserar på de vi 
ansett är viktiga att ta med för studiens förståelse och helhet. Texten över diagrammen är 
exakta återgivelser av variablernas utformning i frågeformuläret. 
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Tabell 1: 

Jag har tidigare deltagit i vårdplaneringsmöten 

 

Majoriteten av personalen i hemtjänstgrupperna har tidigare deltagit i vårdplaneringsmöten. 
Skillnaderna är förhållandevis små men ändå betydelsefulla. 

 

Tabell 2: 

Jag ser ett positivt värde i att genomföra vårdplanering på distans 

 

I personalgrupperna anser de flesta att det finns ett positivt värde i att genomföra 
vårdplanering på distans. Samtidigt påträffas det en viss tveksamhet till aktivitetens förmåga 
att i sig kunna skapa ett positivt värde för personalen. 
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Tabell 3: 

Jag har fått tillräcklig information om syftet med VPL på distans 

 

Informationen om syftet med vårdplanering på distans upplevs av personalen som 
tillfredsställande då det endast är ett fåtal som har instämt delvis till påståendet.  

 

Tabell 4: 

Deltagande i VPL vs Delaktigheten i VPL på distans 

 

Bland personal som har deltagit i vårdplaneringsmöten visar analysen på skilda inställningar 
till huruvida vårdplanering på distans är ett bra sätt för personal att vara delaktig. Personal 
som inte har deltagit i vårdplaneringsmöten är odelat positiva och sätter sin tilltro till att det är 
ett bra sätt att vara delaktig genom. 
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Tabell 5: 

Tidigare deltagande i VPL vs Förmedla trygghet till vårdtagaren 

 

I analysen framkommer likt diagrammet om delaktighet att personal som inte deltagit i 
vårdplaneringsmöten i något högre utsträckning anser att de kan förmedla trygghet till 
vårdtagarna genom videokonferensteknik än de som har deltagit i vårdplaneringsmöten. De 
som har deltagit uppvisar även negativa uppfattningar till skillnad från de som inte har 
deltagit. 

 

Tabell 6: 

Jag tycker att IT-stöd underlättar mitt arbete 

 

Som framgår av diagrammet ovan underlättas arbetet genom användande av IT-stöd. Mer än 
hälften av personalen instämmer helt till uttrycket. Dock framkommer det att alla inte delar 
uppfattningen utan istället är tveksamma till om IT-stöd underlättar arbetet inom omsorg. 
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Tabell 7: 

Tillräcklig information om videokonferensteknik vs 

Redo att använda videokonferensteknik 
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Tabellen visar att de som instämmer helt eller till stor del i att de fått tillräcklig information 
om videokonferensteknik även känner sig att redo att använda tekniken. Dessutom 
framkommer det att de som endast instämmer delvis till att de har fått tillräcklig information 
likfullt känner sig redo att använda tekniken. Därutöver finns också uppfattningar om att 
informationen inte varit tillräcklig som medför en osäkerhet inför att använda 
videokonferenstekniken. 
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Tabell 8: 

Min helhetsbild av vårdplanering på distans är positiv 

 

Antalet bekräftande uppfattningar om en positiv helhetsbild av vårdplanering på distans 
överväger antalet negativa uppfattningar. Emellertid är det till antalet lika många som inte har 
en positiv helhetsbild som de som instämmer helt till påståendet. 

9.2.1 Diskussion av kvantitativ analys och tolkning 
Bryderier som uppstått i samband med sammanställningen av studiens kvantitativa material är 
svårigheten att objektivt och sakligt kunna diskutera analysen och tolkningen. Detta eftersom 
vi har fått något av en förförståelse inför deras attityder då vi genomfört kvalitativa intervjuer 
och därigenom erhållit beskrivningar av det efterfrågade, som vi i den kvantitativa 
diskussionen är tvungna att bortse ifrån.  
 
    Av det som kommit fram ur analysen ser vi att det finns vissa skillnader beroende på om 
personalen deltagit i vårdplaneringsmöten eller inte. Det framträder som allra tydligast när 
respondenterna svarar på hur de uppfattar hur delaktiga de kommer att vara vid vårdplanering 
på distans. Vidare kan det också skönjas att det har förflutit längre tid mellan 
informationstillfällena och det faktiska ”skarpa läget” än vad som var tänkt. Ett påstående 
som vi grundar på tabellen som tyder på något dubbeltydiga svar angående om de känner sig 
redo att använda videokonferensteknik i förhållande till hur välinformerade de känner sig. 
Intressant är också att trots att alla variabelvärden är överhängande positiva uppträder 
negativa inriktningar ifråga om helhetsbilden. Dock bedömer vi att det är resultat som dels 
hänger ihop med att personalen ännu inte fått genomföra en vårdplanering på distans och dels 
att det som redan nämnts har förflutit ganska lång tid sedan aktiviteten först introducerades 
för dem. Likaså betraktas de tveksamheter som framkommer angående det positiva värdet i att 
genomföra vårdplanering på distans förmodligen beror på svårigheten för personalen att 
kunna svara på något som de ännu inte medverkat i. Tillräcklig information om syftet tyder på 
att personalen har uppskattat och tagit projektet till sig på allvar och varit inställda på att 
genomföra aktiviteten helhjärtat. 
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    Slutsatsen vi drar i den kvantitativa undersökningen är att den personal som inte har 
deltagit i vårdplaneringsmöten är entydigt mer positiva till vårdplanering på distans och vad 
som kan förmedlas och tillföras genom aktiviteten. 

9.3 Kvalitativt resultat 
Analysen av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna resulterade i fyra huvudkategorier. 
Dessa är Tillgänglighet, IT-stöd, Timmar och Arbetsgruppen. I varje kategori återfinns ett 
antal identifierade och återkommande fenomen som härletts ur informanternas attityder och 
beskrivningar från intervjuerna. Kategorierna uppkom genom att materialet först analyserades 
och genomlästes flertalet gånger utan att göra några noteringar. Därefter antecknades alla 
begrepp som uppstått under genomläsningarna på en ”whiteboardtavla” som analyserades 
noga och iterativt för att fastställa de begrepp som konstruerar kategorierna. För att säkerställa 
att allt viktigt material tillvaratogs och för en bättre överblick färgkodade vi texten utifrån 
kategorierna. Det vill säga vi gav alla begrepp i varje kategori en speciell färg. 
 
    Kategorin Tillgänglighet betraktas som hur hemtjänstpersonalen förvaltar särskilda 
fenomen som är direkt eller indirekt relaterade till vårdplanering på distans. Kategorin IT-stöd 
uppfattas som samlingsbegreppet för de IT-stöd som både förenklar, utvecklar och stärker 
personalen samt ger bekräftelse och kontroll i dess arbete. Kategorin Timmar framhåller att 
tiden är en återkommande faktor som både problematiserar och möjliggör. Slutligen gestaltar 
kategorin Arbetsgruppen personalen som arbetsgrupp och deras förhållande till aktiviteten 
och IT-stödet. 
 
    Informanterna har försetts med nummer från ett till fem för att särskilja resultaten samt blir 
informanterna könsneutrala. Vid användning av fingerade namn föreligger en risk till 
förväxling om ett personnamn nyttjas som någon annan i personalgruppen redan har. Citat 
används för att det återger informanternas beskrivningar på ett tydligt och uttrycksfullt sätt 
samt ges möjlighet till läsaren att själv tolka och det stärker trovärdigheten. Vid användandet 
av dessa är de korrekt återgivna i talspråk.  
 
    Resultatet inleds med en sammanfattad bild av informanternas beskrivning av deras 
arbetsuppgifter inom hemtjänstgrupperna, detta framträder även i senare text. Därefter ges en 
skildring av deras redogörelse för vad ett vårdplaneringsmöte är och vad det innebär. Utav de 
fem informanterna hade fyra av dem tidigare deltagit i ett vårdplaneringsmöte. 

    Informanterna framställer deras arbete som omvårdnad av vårdtagarna, att hjälpa dem i 
deras vardag med uppstigning och läggning, mat, påklädning, hygien, ledsagning och social 
aktivering. De ska göra det möjligt för vårdtagaren att på egen hand klara resten av dagen med 
utgångspunkt i ett rehabiliterande arbetssätt.  
 
    Aktiviteten vårdplanering beskrivs med att vårdtagaren, biståndshandläggaren och ett antal 
andra personer möts och fastställer vad som ska göras och vilka hjälpinsatser som behövs. 
Därefter får hemtjänstpersonalen via mejl en beställning och en arbetsplan på vilka insatser 
som ska genomföras för vårdtagaren. Insatserna beskrivs kortfattat tillsammans med en liten 
sammanfattande bakgrund om varför vårdtagaren vårdats på sjukhus.  

Tillgänglighet 
Ett återkommande fenomen i informanternas beskrivningar av deras förväntningar med 
vårdplanering på distans är möjligheten att vara ett välkänt ansikte till vårdtagarna under 
aktiviteten. Under intervjuerna skildrades den känsla av trygghet som de anser kan tillföras 
vårdtagarna under sammankomsten. Det resonerades kring det stora antalet aktörer från olika 
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verksamheter som deltar i ett vårdplaneringsmöte och att vårdtagaren kan känna sig osäker 
och orolig både under mötet och inför den stundande hemkomsten. Att få se ett välkänt 
ansikte från hemtjänstpersonalen tror informanterna skulle lugna och trygga vårdtagaren 
samtidigt som de kan förbereda för hemkomsten genom att önska dem välkomna hem, fråga 
om det är något speciellt de behöver ha hjälp med och visa sin delaktighet. Möjligheten till en 
liten kommunikation dem emellan innan hemfärden är betydelsefull. Informanterna ger sin 
bild av vårdplaneringsmötet och visar sina förväntningar av deltagandet i vårdplanering på 
distans; 

Oftast så är det flera stycken som sitter med på en vårdplanering och oftast är det ju 
såna som dom inte träffat men som fungerar i denna verksamheten. Men oss ser dom 
ju varje dag. Alltså, det går ju inte mer än tre dagar emellan och så träffar jag dom 
igen. Informant 2 

Jag tror att det är rätt viktigt för brukaren, dom som sitter där. Och inte vet vad som 
väntar också kommer jag och dig känner jag igen. Det blir lite tryggare, det blir 
liksom en trygghet.” Informant 3   

Informanterna tror att hemtjänstpersonalens närvaro i sig betyder mycket för vårdtagarna och 
att det medför en ökad trygghet under vårdplaneringsmötet. Det påtalas under intervjuerna att 
vårdplanering på distans inte passar alla vilket syftar till att en del äldre kanske inte förstår 
den nya tekniken och att de inte heller vill engagera sig utan kanske agerar motsträvigt. I 
början kan det finnas svårigheter med hur vårdtagaren knyter an till videokonferenstekniken; 

Dom är inte så moderna en del, dom kan inte så mycket om tekniken så dom 
kommer nog att vara lite bakåtsträvande dom också. Att inte vilja, dom förstår sig 
inte på det. Informant 2 

Dock finns övertygelsen att en eventuell motvilja kommer att övervinnas ganska snabbt. 
Intervjudeltagarna framhåller även det positiva med att hemtjänstpersonalen får tillfälle att 
med egna ögon se vårdtagaren. Ofta har de i sitt arbete också mycket kontakt med anhöriga 
via telefon. Informanterna ser en möjlighet att även få ett ansikte på dem, i de fall som de 
deltar i vårdplaneringsmötet; 

Om de är med på vårdplaneringen[de anhöriga] så vet man vilka de är för det är inte 
ofta man träffar dom. Det är inte ofta man träffar dem. Men man pratar ju mycket 
med dom på telefon men det är ju alltid trevligt att ha ett ansikte. På personen. 
Informant 3 

[…] det är ju lite extra för oss att säga någonting och ja, få ett ansikte på vårdtagaren 
med ju. Och de får ett ansikte på oss. Informant 3 

Att båda parter, hemtjänstpersonal och vårdtagare/anhöriga, får se varandras ansikte är en 
fördel de tillskriver vårdplanering på distans. Vikten av kontinuitet för vårdtagarna är ett 
samtalsämne under intervjuerna. Varje vårdtagare är tilldelad en kontaktperson inom 
hemtjänstpersonalen som ansvarar för genomförandeplanen, om det finns behov av mer hjälp 
och de håller extra koll på tider för exempelvis läkarbesök. Hemtjänstpersonalen har ungefär 
fyra till fem kontaktpersoner var och informanterna berättar att det ofta uppstår en tät kontakt 
till dessa;  

Samarbete med vårdtagaren, om jag är kontaktperson till någon så fäster man sig vid 
den och om den känner trygghet med en så tror jag att brukaren kommer att känna 
lugnet. Du vet ju hur det kan vara på morgonen kan dom ju säga, liksom. Informant 
2 

Vid vårdplanering på distans ska i första hand kontaktpersonerna till vårdtagarna delta i 
aktiviteten och informanterna anser det stärker kontinuiteten och tryggheten på ett bra sätt. 
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Delaktighet i vårdplaneringsmötet finner intervjudeltagarna positivt. De ser fördelarna med 
insikt i vad som sker under mötet, få lyssna och lära sig vad som händer. Det uttrycks en 
önskan om deltagande i vårdplaneringar på plats men de konstaterar att lite delaktighet via 
distans är bättre än ingenting; 

Och man sitter mest med och får lyssna, jag tror att det är viktigt också att få lära sig 
vad som händer, vad är vårdplanering, vad är det som sker. Informant 3 

Men det är bättre än ingenting. Informant 4 

Insikt i hur vårdplaneringar fungerar anser intervjudeltagarna är en nytta de erhåller via 
deltagandet i aktiviteten. Deras funktion under mötet består av att vara ett välkänt ansikte och 
eventuellt svara på frågor. Informanterna uttrycker sig om tillgängligheten inom vården som 
ökar genom att de kommer närmare vårdtagaren. Vid ett vårdplaneringsmöte närvarar 
biståndshandläggaren och oftast har dessa endast haft telefonkontakt med vårdtagaren. Då 
vårdtagaren känner hemtjänstpersonalen sedan tidigare ökar både delaktigheten och 
tillgängligheten med deras virtuella närvaro vid aktiviteten. 

IT-stöd 
Under intervjuerna beskrev informanterna de IT-stöd som de använder i sitt arbete. Samtliga 
tycker att IT-stöden fungerar bra och är användbara. Intervjudeltagarna skildrade dock att de 
tekniska hjälpmedlen många gånger behövt en inlärningsperiod och personalen i 
hemtjänstgrupperna hade olika lätt att lära sig hantera IT-stöden. Samtliga betonar att de är 
nöjda, dock påpekar en informant att det har blivit mer jobb till följd av införandet av IT-stöd. 
Hemtjänstgrupperna använder sig framförallt av fyra IT-stöd; Procapita, Mobipen, Medhelp 
och mejl. Procapita är en databas med information om vårdtagarna med tillhörande mejl och 
meddelandefunktion. I Procapitan hämtar personalen ut beställningen som 
biståndshandläggaren lägger in om kommande vårdtagare. Efter vårdplaneringen är 
genomförd skickas också den upprättade vårdplanen/arbetsplanen. 
 
Framförallt beskriver informanterna IT-stödet Mobipen under intervjuerna. Det är ett relativt 
nyinfört IT-stöd som utgörs av en datapenna som hemtjänstpersonalen loggar in sig på vid 
arbetspassets början. Därefter görs en registrering hemma hos vårdtagaren när personalen 
anländer och går därifrån. De insatser som utförs dokumenteras hos vårdtagaren på ett 
speciellt papper i en pärm. När personalen återkommer till grupplokalen och vid arbetspassets 
slut dockas pennan in i datorn och informationen som registrerats under dagen överförs. En 
utav intervjudeltagarna benämner det som kvalitetssäkring av arbetet och samtliga 
informanter är överens om att Mobipen både underlättar och fungerar bra. IT-stödet har blivit 
ett naturligt moment i arbetet. Därtill beskrivs en av fördelarna med hur samarbetet mellan 
dagpersonal och nattpersonal har förbättrats till följd av den nya informationsöverföringen; 

I början var det lite, ska vi hela tiden dutta fram och tillbaka? Men sen tillhörde det 
jobbet, det blev mer en vana liksom. Informant 5  

Och har man antecknat nått i den lilla pärmen så kommer det också upp i datorn. Så 
att nattpatrull kan se det. Det är ju rätt bra, det funkar för alla. Det är kanon. 
Informant 3  

Det poängteras dock att Mobipen var lite svårare att lära sig men funktionerna är mycket 
användbara. Medhelp är ytterligare ett IT-stöd som hemtjänstpersonal använder sig av. Vid 
sjuk- och friskskrivning anmäls detta via telefon till ett företag som vidarebefordrar 
meddelandet till hemtjänstgruppen och till deras chef via mejl. En utav de första uppgifterna 
på morgonen för personalen är att kontrollera mejlen för att se om någon har sjukskrivit sig.  
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IT-stöden inom hemtjänstgrupperna innebär att kontrollen av arbetet har förstärkts, framförallt 
genom Mobipen och informanterna erfar det positivt. Det beskrivs som en trygghet för 
personalen och innebär en möjlighet till bekräftelse om utfört arbete. I de fall vårdtagaren 
uttryckligen undanber sig en insats, exempelvis dusch eller städning, som vid senare tillfälle 
ifrågasätts av anhöriga eller vårdtagaren själv kan insatserna genom dokumentation 
kontrolleras på ett enkelt sätt. En av informanterna beskriver hur inledningsvis den utökade 
kontrollen upplevdes som negativ. Dock är omdömet numera positivt;  

Men det är faktiskt en trygghet för oss alla att man faktiskt kan bekräfta att så är det 
och man kan få information liksom asså hur långt tillbaka i tiden som helst. 
Informant 4 

Mobipen har även inneburit att personalen blivit duktigare på anteckning och skriva upp 
händelser i samband med arbetet. IT-stöden innebär att hemtjänstgrupperna får en personlig 
utveckling i sitt arbete;  

All kunskap är nyttig liksom. Så att det är. Det är bra. Informant 3 

Därför att jag gillar utveckling. Jag gillar inte att man stannar på en och samma rad 
liksom. Informant 5 

Ja, livet går framåt och inte bakåt och det är roligt att lära sig så länge man lever. 
Informant 5 

Informanterna anser det mycket positivt med utveckling. Även utbildningar och kurser 
beskrivs som värdefulla tillfällen för ny kunskap. Samtidigt oroar sig en utav 
intervjudeltagarna över de kostnader som förknippas med personalutbildningar;  

 […] det är en massa hela tiden. Utbildning två dagar där och två dagar dit och sen 
lägga ner och hoppa över det, så det är mycket pengar. Informant 1 

Det framhålls att det istället borde investeras mer resurser i vårdtagarnas tid. Under 
intervjuerna föreslog informanterna nya lösningar och möjligheter med användandet av IT-
stödet Mobipen. Det framkom också att de ansåg att teknisk utveckling i arbetet var viktigt. 

Timmar 
En genomgående röd tråd under intervjuerna var informanternas resonemang om disponering 
och planering av tid under arbetsdagen. Mobipen kräver överföring av information till datorn 
och justering av eventuella språk- och stavfel, mejlen ska läsas och personalen har ett eget 
ansvar för uppdatering av nyheter från Intranätet. Samtidigt ska dokumentation, planering och 
beställningar utföras och genomförandeplaner ska uppdateras. De påpekade att IT-stöden tar 
mycket tid i anspråk;  

[…] det är den tiden som räknas, de räknar inte den tiden vi går och sitter och 
planerar och skriver hit och dit, det räknas inte och det är så sjukt. Informant 1 

Informanterna betonar hur tiden vid datorn har utökats avsevärt och det finns bara en 
gemensam dator i grupplokalen. De uttrycker även en oro över att tiden till vårdtagarna blir 
mindre när tid till hantering av IT-stöd, dokumentation och planering utökas. En 
intervjudeltagare betonar hur kvalitén för vårdtagarna har försämrats till följd av tids- och 
kostnadsbesparingar samt att hemtjänstgrupperna belastas mer och mer med arbetsuppgifter 
som går utöver den direkta omsorgen av vårdtagarna. Den främsta nackdelen som nämns med 
vårdplanering på distans är förknippad med tiden. Två av informanterna påpekar hur 
aktiviteten fodrar cirka en halvtimme per gång av deltagande personal och det är tid som inte 
finns på schemat; 
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Tid som egentligen inte finns på vårt schema då, det måste ju finnas med såklart 
men eh. Fast vi har väldigt lite tid. Och nu ska vi ändå ha tid till lite mer. Så det är 
där det kan brista i såfall. Informant 3 

Det upplevs tröttsamt att ständigt vara stressad och med införandet av vårdplanering på 
distans ska de ha tid till lite mer. 

Arbetsgruppen 
De båda hemtjänstgrupperna har fått information om införandet av vårdplanering på distans. 
Introduktionsmöten har genomförts för utbildning av personalen hur videokonferenstekniken 
fungerar praktiskt. De har informerats om hur de ska agera under vårdplaneringsmötet samt 
hur de ska gå tillväga när en vårdplaneringstid bestämts. En av intervjudeltagarna berättade 
hur förväntningen inledningsvis inte var så hög;  

Då kände jag att jaha, ska vi sitta här och vinka på andra sidan datorn. Informant 4 

Fördelarna har upptäckts efterhand och vid mer information om aktiviteten. Samtidigt betonar 
en informant den långa tiden mellan informationsmötena fram tills vårdplanering på distans 
startar i ”skarpt läge” vilket innebär en viss risk att kunskapen glöms bort;  

[…] det tar ett år innan vi börjar med det sen hinner vi glömma bort allt, kanske de 
ska börja med ett nytt möte igen. Informant 1 

Den information som delgetts hemtjänstgrupperna i nuläget är endast att det ännu inte kommit 
igång. Intervjudeltagarna uttrycker också sitt missnöje med hur kommunen implementerar IT-
stöd på arbetsplatsen; 

Det är rättså vanligt för kommunen att det är mycket prat och sen tar det tid att 
komma till skott. Informant 3 

Tiden mellan informationen och införandet betraktas som en nackdel i vårdplanering på 
distans och att kommunen brister vid införande av projekt i hemtjänstgrupperna. Den främsta 
nyttan med personalens deltagande i vårdplanering på distans påtalas vara tillgången till 
förstahandsinformation. De berättar hur biståndsbedömningarna inte alltid överensstämmer 
med vårdtagarens behov, ofta är för lite eller för mycket tid beräknat i arbetsplanen. Detta 
brukar justeras vid ett senare tillfälle när det framkommer mer tydligt vilka insatser som 
behövs i hemmet. Därtill kan de genom videokonferenstekniken se vårdtagaren med egna 
ögon och få en egen bild av dennes hälsa. Även får hemtjänstpersonalen möjlighet att höra 
hela vårdplaneringssamtalet vilket intervjudeltagarna anser är viktig information;  

 […] man kan höra dom här mellanfrågorna som inte finns på pappret. […] man kan 
även se om brukaren är så pass pigg liksom som dom säger eller har skrivit, då ser 
man ju i alla fall. Informant 4 

Ytterligare fördelar som framhålls med videokonferenstekniken är kostnadsbesparingar och 
vinster för miljön. Informanterna anser att deras framtida deltagande i aktiviteten tillför 
insikter och kunskap om hur vårdplanering fungerar och på sikt kan samarbetet förbättras 
mellan biståndshandläggarna och hemtjänstpersonalen. Därtill framhålls viljan som funnits 
sedan tidigare att delta i aktiviteten men dock har detta inte medgetts. De berättar också hur 
vårdtagare efterfrågat möjligheten för hemtjänstpersonalen att delta i vårdplaneringar. 

Det framkommer i intervjuerna att hemtjänstpersonalen inte i hög utsträckning samtalar om 
införandet av vårdplanering på distans i grupperna.  

Vi pratar inte speciellt mycket om det. Utan att vi tänker att kommer det igång så 
kommer det igång så får vi ta tag i det då. Informant 3 
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Anledningen beskrivs framförallt bero på att aktiviteten ännu inte startat och informanterna 
väntar sig mer diskussion när det blir aktuellt och de deltagit i aktiviteten. Återkommande 
samtalsämne hos informanterna var vårdtagarna och de betonar vikten av att de får den hjälp 
de behöver. De uttrycker också en oro för ifall dementa vårdtagare ska delta i aktiviteten och 
den förvirring som de eventuellt kan uppleva. Samtidigt säger de att vid sådana tillfällen kan 
hemtjänstpersonalen vara mer betydelsefull under mötet och tillföra kunskap om vilka rutiner 
vårdtagaren har i hemmet. Intervjudeltagarna var mycket angelägna om vårdtagarnas 
välbefinnande;  

”Jag tänker inte på mig själv om jag blir trött eller så, jag tänker på att de ska få sina, liksom, 
vården ska vara exakt som dom vill. För det är deras, inte mitt. Jag är bara en stund till dem.” 
Informant 5 

De anser arbetet de utför är viktigt och framhåller återkommande att vårdtagarna ska placeras 
i det främsta rummet. 

9.3.1 Tolkning av kvalitativ analys och resultat 
Tolkningen görs med utgångspunkt i de fyra kategorierna som utkristalliserats och de 
presenteras i den följd som upprättats i resultatet. Dock har inte alla begrepp och fenomen i 
resultatredovisningen tolkats till följd av att vi anser att de talar för sig själva.  

Tillgänglighet 
Under intervjuerna präglas informanternas beskrivningar av omsorg och omtanke om 
vårdtagarna. Hemtjänstpersonalen har ofta daglig kontakt med vårdtagarna och betraktar det 
som sin uppgift att säkerhetsställa att dessa får kontinuitet i omsorgen och upplever trygghet. 
Fyra av de fem informanterna har tidigare deltagit i ett vårdplaneringsmöte och är införstådda 
med det stora antalet aktörer från olika verksamheter som är närvarande. De upplever att 
under mötet känner sig många vårdtagare desorienterade och osäkra samt att situationen är 
främmande för dem. Att föra sin talan, svara på frågor och resonera kring den hjälp som 
behövs i egna hemmet kan många gånger kännas svårt för vårdtagarna. Hemtjänstpersonalens 
uttalade funktion under vårdplanering på distans är att vara ett välkänt ansikte, utgöra stöd och 
få vårdtagaren att känna sig trygg och lugn under både sammankomsten samt inför den 
stundande hemfärden. Informanterna knyter under intervjuerna an till dessa funktioner och 
betonar starkt vikten av dem. De ser att deras begränsade delaktighet under sammankomsten 
främst ska fylla syftet att agera som vårdtagarens förlängda arm. Denna uppgift betraktas 
utgöra en viktig källa för kontinuitet och omsorg. För intervjudeltagarna innebär även 
medverkan i aktiviteten att de kan få vårdtagarna att känna sig mindre osäkra och oroliga. 
Informanterna befinner sig på vårdtagarens sida och tar parti för dessa på ett sätt som de andra 
aktörerna, förutom anhöriga, inte har uppgift eller funktion till. Därmed kan 
hemtjänstpersonalen uppfylla värdegrunden i sitt arbete och dess samspel som ska präglas av 
respekt, värme och lyhördhet. 
 
    Hemtjänstpersonalen har i sitt arbete ett antal kontaktpersoner de ansvarar extra för. Under 
intervjuerna framkommer att informanterna lägger vikt i uppgiften att värna om 
kontaktpersonerna. Genom deras upplevelse av det ökade ansvaret för dessa vårdtagare 
innebär det för informanterna att deras känsla för arbetets betydelse förstärks. Visar 
vårdtagaren att den känner tillit och trygghet till kontaktpersonen är det därtill uppmuntrande 
och motiverande för denne. Med hemtjänstpersonalens deltagande i vårdplanering på distans 
får de ett tillfälle att ge vårdtagaren den omsorg och kontinuitet som utgör ledstjärnan för 
deras arbete och det upplevs tillfredsställande av informanterna. 
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    Intervjudeltagarna konstaterar att deras framtida medverkan i vårdplanering på distans ger 
dem en möjlighet att få ett ansikte på anhöriga som de ofta endast talar med via telefon. Det 
beskrivna fenomenet betraktar vi som ett tillfälle för dem att hjälpa förståelsen och kontakten 
mellan hemtjänstpersonal och vårdtagarnas anhöriga. Det stillar också en nyfikenhet hos båda 
sidor samtidigt som det är lättare att skapa sig en sammanhållande bild av berörda personer. 

IT-stöd 
IT-stöden skildras som användbara och tillfredsställande. Parallellt betonar en del av 
informanterna att de är tidskrävande och inlärningsperioden för att lära sig hantera de tekniska 
hjälpmedlen ibland är lång. Beskrivningarna av IT-stöden är nyanserade hos 
intervjudeltagarna och därmed väcks frågan i vilken utsträckning hemtjänstpersonalen 
upplever IT-stöden som nödvändiga för deras arbete. Dessvärre är det en reflektion som 
kommit till oss i efterhand och som vi inte medtog i de kvalitativa intervjuerna. 
 
    Framförallt är Mobipen uppskattat av informanterna och dess fördelar beskrivs ingående. 
IT-stödet ger en möjlighet att i efterhand kontrollera och kvalitetssäkra arbetet och i 
förlängningen ger det personalen trygghet. De har fått ett redskap som bekräftar deras 
genomförda arbete och det upplevs fördelaktigt. Mobipen anses dock behöva en mer krävande 
inlärning men de fördelar som kommer därav bedöms uppväga den tidskonsumtionen. Den 
stressfaktor som associeras med IT-stöden förknippas i första hand med att tiden som 
disponeras på dessa är tid som hemtjänstpersonalen anser tas ifrån vårdtagarna. Därmed blir 
det en påfrestning för personalen att både uppfylla de kvalitativa anspråken om omsorg till 
vårdtagarna samtidigt som IT-stöden förbrukar en för stor del av arbetsdagens tid. 
 
    Såsom Broberg beskriver att IT-stöd ska fungera, som ett reellt stöd för verksamheten, 
knyter vi an detta till hemtjänstgrupperna och konstaterar att deras IT-stöd hjälper och stödjer 
personalen att utföra arbetet. I synnerhet syftar vi till Mobipen som tillfört en positiv kontroll 
för både vårdtagare, anhöriga och personal. Men även Procapita, Medhelp och mejl är 
tekniska hjälpmedel som är både användbara och användaraccepterade hos 
hemtjänstgrupperna. Under intervjuerna föreslår informanterna vidareutveckling av befintliga 
IT-lösningar och det visar på engagemang, kreativitet och intresse för de befintliga tekniska 
hjälpmedlen på arbetsplatsen. 

Timmar 
Tid är ett återkommande fenomen och intervjudeltagarna konstaterar att det finns en viss 
problematik kring hanteringen av timmarna på arbetsplatsen. Som tidigare påtalats inser de att 
IT-stöden i ett långsiktigt perspektiv sparar tid för dem och rättfärdigar på så sätt 
inlärningsperioden för de tekniska hjälpmedlen. Dock upplever informanterna att tid till IT-
stöd, dokumentation och planering tas ifrån tiden med vårdtagarna. Hemtjänstpersonalen har 
en bild de vill leva upp till för vårdtagarna och de vill ge dem bra omsorg, kontinuitet och 
trygghet. Det uppstår svårigheter med att upprätthålla och verkställa dessa målsättningar med 
tid som försvinner till andra områden än den faktiska vårdtagartiden. Det kan det medföra att 
tempot blir så högt att de inte har tid till den rekreation som behövs för att värdesätta det 
betydelsefulla arbete de utför. 
 
    Eftersom tiden är bristvara bidrar det till en utav anledningarna att vårdplanering på distans 
inte enbart mottas med positiva förväntningar. Hur ska de ha tid? 

Arbetsgruppen 
Det har gått för lång tid mellan introduktionsmöten, införande av utrustning och det faktum att 
vårdplanering på distans ännu inte har genomförts i ”skarpt läge.” Dessa faktorer utövar viss 
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verkan på informanternas förväntningar och inställningar till aktiviteten. 
Hemtjänstpersonalens positiva inställningar börjar mattas av och de ställer sig undrande till 
när det ska dra igång. Det uttrycks även missnöje över hur projektet genomförs och syftar till 
tidigare tillfällen när projekt introducerats och avvecklats innan det påbörjats. Vi konstaterar 
att det är hög tid för igångsättning, dels för att undvika att den kunskap som gavs på 
informationstillfällena går förlorad och dels för att hemtjänstgrupperna upplever det 
nedrivande. 
 
    Tillgång till förstahandsinformationen är viktig för informanterna och genom att få 
förfogande över denna upplever de att de blir mer delaktiga och betydelsefulla. Samtidigt 
betyder det lite högre ställning att få vara med i ”första ledet” och inte som brukligt för 
hemtjänstpersonalen att få information från de som bestämmer högre upp i hierarkin. 
 
    Hemtjänstpersonalens möjlighet att själva få se vårdtagarna innebär att de själva har egen 
tolkningsrätt i situationen, jämfört med det vedertagna att biståndshandläggarna har 
tolkningsföreträde. Vårdplaneringar på distans för dementa vårdtagare upplever informanterna 
som bekymmersamt och deras beskrivningar av en sådan situation får beskyddande och 
omvårdande formuleringar. Deras beskydd mynnar ut i förslag hur de kan öka sin delaktighet 
genom att berätta för de övriga mötesdeltagarna om vårdtagarens rutiner i hemmet om det 
uppstår ett sådant behov. Informanternas resonemang kan också tolkas som att vårdplanering 
på distans inte ska genomföras om vårdtagaren är alltför dement. 
 
    Delaktigheten i vårdplanering på distans innebär personlig utveckling för 
hemtjänstpersonalen och de får tillträde till ett rum som de tidigare inte haft så hög tillgång 
till. Delaktigheten sker på vissa premisser, de har fått tillgång och delaktighet men de måste 
finna tid till aktiviteten själva. Anledningen till att de inte pratar om vårdplanering på distans i 
gruppen tolkas till den omständigheten att det ännu inte införts och det finns inget stort 
underlag för diskussioner.  
 
    I sitt arbete har hemtjänstpersonalen upptäckt att biståndsbedömningen många gånger inte 
stämmer med vårdtagarens verkliga behov. Det betraktar vi som en schism mellan 
omsorgspersonalen och biståndshandläggarna. Med deras framtida medverkan i vårdplanering 
på distans får de insyn i hur biståndsbedömarna beräknar insatserna och hur svårt det är att 
bedöma dessa. Det är komplicerat för biståndshandläggaren att värdera vilka insatser som 
behövs för vårdtagaren i hemmet när de träffas på ett vårdplaneringsmöte i sjukhusmiljö. 

9.3.2 Attityd 
Hemtjänstpersonalens attityder tolkas utifrån begreppets tre komponenter; kognitiv, affektiv 
och intentionell. Den kognitiva komponenten betraktas som vad hemtjänstpersonalen tror eller 
vet om vårdplanering på distans. Utav intervjuerna och resultatet kan vi utläsa att 
informanternas kunskap i nuläget är baserad på den information de fått utav SGF. Det ser vi 
som naturligt eftersom aktiviteten ännu inte påbörjats i ”skarpt läge”. Däremot tror personalen 
att de med sin delaktighet kan trygga vårdtagarna i vårdplaneringsmötet och tillföra 
kontinuitet i vårdkedjan. De affektiva attityderna utgörs av hemtjänstpersonalens känslor och 
styrkan i dessa samt föreställningar om vårdplanering på distans. Informanternas engagemang 
och omtanke om sina vårdtagare vittnar om att de affektiva attityderna är starka. Styrkan av 
dessa attityder omgärdas av de regelbundna kopplingar till vårdtagarnas välbefinnande som 
under intervjuerna är ständigt närvarande. En målande beskrivning som tydliggör hur 
informanternas affektiva attityder till vårdplanering på distans definieras visas med en 
intervjudeltagares uttryck; ”Utan vi tänker att kommer det igång så kommer det igång så får 
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vi ta tag i det då.”132 Intentionella attityder är den handlingsberedskap som finns inför 
vårdplanering på distans. Merparten av deltagarna som medverkade i intervjuerna anser vi 
beskriver sig själva som förberedda att delta i aktiviteten. Sammanfattningsvis konstaterar vi 
att hemtjänstpersonalens attityder är i fas med aktiviteten och de uppvisar det nödvändiga stöd 
som krävs för en lyckad implementering av IT-stöd. 

10. Diskussion 
Studien är genomförd och det är dags att framföra ett sista resonemang. I avsnittet görs en 
återkoppling till syftet och vi reflekterar över vad undersökningens resultat betyder, dess 
rimlighet och om de pekar i en viss riktning. En tillbakablick till studiens problemområde, 
bakgrund och tidigare forskning knyter samman säcken.  
 
    Det vi vill framhäva efter genomförandet av studien är i första hand stödet till 
vårdplanering på distans som finns hos hemtjänstpersonalen. Syftet med vår studie var att 
belysa hur hemtjänstpersonalen upplever vårdplanering på distans genom att identifiera deras 
attityder till aktiviteten och uppmärksamma deras tidigare erfarenheter IT-stöd. I 
problemformuleringen identifierade vi två faktorer som påverkar införandet av IT-stöd i 
verksamheter. Dessa två beskrevs som stöd hos personalen och att IT-stödet ska vara 
verksamhetsanpassat. Vi har konstaterat att det finns stöd hos personalen och därmed är en av 
de två faktorerna uppfyllda. Kvarstår gör huruvida vårdplanering på distans är en 
verksamhetsanpassad aktivitet. De brister vi identifierat i projektet härleds till att det har gått 
för lång tid mellan information och igångsättande av det ”skarpa läget”. Kunskap glöms bort 
och de positiva förväntningarna hos personalen försvagas. Därtill har de inte fått avsatta 
timmar för medverkan i vårdplanering på distans och aktiviteten utgör ett pålägg på 
arbetsuppgifterna. Till sist är uppdatering om nuläget knapp och personalen har inte fått 
någon information om vad som händer och varför det inte påbörjats, det anser vi förtar lite av 
lusten för implementeringen av det nya IT-stödet. 
 
    Hemtjänstpersonalens helhetsbild till vårdplanering på distans är positiv och vi upplever att 
de är öppna för informationsteknologiska förändringar. Även att vårdtagaren kommer att 
känna ökad trygghet när denne ser ett välkänt ansikte under vårdplaneringsmötet är ett faktum 
hemtjänstgrupperna framhåller. För dem är aktiviteten en möjlighet till förstärkning av värden 
såsom trygghet, kontinuitet och tillgänglighet inom omsorgen. Studiens resultat påvisar 
därmed att personalens attityder till aktiviteten överensstämmer med SGF:s syfte som är att 
öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvård. Ytterligare ett av SGF:s mål avser ökad 
integration mellan teknikutvecklingen och användarna. Vi anser att hemtjänstpersonalens 
positiva attityd till IT-stöd inte kommer att vara några hinder för en sådan integration. 
 
    I den nationella IT-strategin fastslås att olika former av IT-stöd kan förbättra vårdkvalitet 
och tillgänglighet inom vård och omsorg. Personal inom vård och omsorg bör ha tillgång till 
ett fungerande och samverkande IT-stöd som underlättar arbetsuppgifter. Vi kan konstatera att 
införandet av vårdplanering på distans och dess tillhörande videokonferensteknik ligger i linje 
med de målsättningar som finns inom ramen för strategin. Det innebär en fjäder i hatten för 
Blekinge län att testa kommunikationstekniska lösningar och visa framfötterna vid införande 
av videokonferensteknik inom omsorg. 
 

132 Informant 3 
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    Efraimssons sammanfattning av vårdplaneringens tre övergripande syften har tidigare 
beskrivits i bakgrunden. Ett av syftena är att sörja för kontinuitet i vården för att behålla och 
förbättra vårdtagarens hälsa samt förbättring av individens och dennes familjs livskvalité. Vi 
ser att vårdplanering på distans uppfyller detta syfte och genom hemtjänstpersonalens 
deltagande ökar kontinuiteten vilket bevarar och förstärker vårdtagarens hälsa. 
 
    I artikeln Coordinated careplanning visar ett resultat på att när fler personalgrupper deltar i 
vårdplaneringsmöten förbättras kvaliteten i vården. Det ansluter vi till och håller före att 
tillgången till förstahandsinformation för hemtjänstpersonal bidrar till ökad kvalité. 
 
    Hedströms studie visar hur omsorgspersonal med tiden tillgodogör sig implementering av 
IT-system på ett sådant sätt att de upplevs som naturliga i arbetet. Användandet av IT-
systemen har också lett till personlig utveckling och ökad datorvana. Studiens 
hemtjänstgrupper uppvisar liknande framsteg. För övrigt har vi resonerat över 
hemtjänstpersonalens positiva attityder och det är intressant med en reflektion hur pass 
”tillåtet” det är att visa en negativ inställning. Föredömligt är en positiv och bejakande 
inställning (till ny utveckling och teknik).  
 
    Det finns anledning att ta fasta på Timmons forskning som visar hur sociologiska metoder 
är fördelaktiga för att implementera IT-system inom hälso- och sjukvård. Genom de 
metodologiska tillvägagångssätten nås förståelse för den mänskliga faktorn, som beskrivs vara 
en faktor till att system inom hälso- och sjukvård inte når de resultat som förutsågs vid 
planeringen. Vår användning av sociologiska metoder i studien har visat sig vara fördelaktiga 
och vi instämmer till Timmons rekommendationer. Vård och omsorg gagnas av sociologiska 
undersökningar då de tillför insikter om individperspektiv. Därtill har vi under studiens gång 
uppmärksammat att det finns lite forskning inom området IT och vård och omsorg. Under 
våra intervjuer präglades informanternas samtal i hög utsträckning om omtanke av 
vårdtagarna och vi finner förhållandet mellan hemtjänstpersonal och vårdtagare 
intresseväckande. Fortsatt forskning som tydliggör deras relation skulle bidra till utveckling 
av området. Verksamhetsanpassade IT-lösningar skulle nå fördel om det tydligt framgår vilket 
sammanhang de ska passas in i.  
 
    Vid studiens början såg vi framför oss en betydelsefull uppgift som krävde mycket arbete. 
Vi kan i efterhand instämma med att det varit mycket arbete men samtidigt ska det tilläggas 
att utförandet av studien har varit otroligt intressant, roligt och fängslande. Men nu är det dags 
att lägga sista pusselbiten. Känslan vi båda bär med oss är att vi genomfört denna studie på ett 
tillfredsställande vis och med uppfyllt syfte. Vårt engagemang i undersökningen har lett till 
nya kunskaper och erfarenheter. Vi ser fram emot nya undersökningar att fördjupa oss i med 
en önskan om att kunna tillföra vårt bidrag till kunskapssamhället. 
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Bilagor:      
  

Bilaga 1 

Frågeformulär  

 

Information till hemtjänstpersonal 

Vi är två studenter, Annica Johansson och Anna Eriksson, från Blekinge Tekniska Högskola, 
Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning. Under vårterminen 
genomför vi en studie som undersöker vårdplanering på distans. Vi vore tacksamma om ni vill 
besvara frågeformuläret som delas ut, besvaras och återlämnas på arbetsplatsen. En del av er 
kommer också att intervjuas av oss personligen. 

Vår studie undersöker attityder till vårdplanering på distans, det vill säga vårdplanering som 
genomförs med videokonferensteknik. För att ge attityderna till vårdplanering på distans 
ytterligare innebörd undersöks även tidigare erfarenheter av IT-stöd. 

Syftet är att fånga attityder till vårdplanering (VPL) på distans och uppmärksamma tidigare 
erfarenheter av IT-stöd (tekniska hjälpmedel).  

Med attityder menar vi inställning, uppfattning eller åsikt till vårdplanering på distans. IT-stöd 
i detta sammanhang betyder tekniska hjälpmedel som ni använder i ert arbete. 

Medverkan i denna studie frivillig. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt på sådant sätt 
att ingen enskild person kommer att kännas igen.  

Vår handledare heter Kerstin Arnesson. Kerstin.arnesson@bth.se  

Har du frågor, kontakta; 

Anna Eriksson   Annica Johansson 

anna.eriksson@bth.se  annica.johansson@bth.se  

0709-369357   0733-640460 

 

Studien presenteras vid ett öppet seminarium fredagen den 4 juni kl. 09.00 i sal C216 på 
Blekinge Tekniska Högskola. Hjärtligt välkomna att närvara! 
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FRÅGEFORMULÄR ”vårdplanering på distans” 

Läs detta innan du svarar på frågorna 

Tänk på att frågorna endast avser Dina attityder till Vårdplanering på distans och Dina 
tidigare erfarenheter av IT-stöd.  

Vi vill att Du besvarar samtliga frågor genom att markera med kryss i lämplig ruta. Titta 
gärna igenom formuläret efter du har svarat så att du inte har glömt någon fråga. 

 

Jag föddes år 19…… 

Antal år i yrket …….      eller antal månader ……. 

Jag har tidigare deltagit i vårdplaneringsmöten           Ja   Nej          
          

                           

 
                                                                           Instämmer   Instämmer       Instämmer      Instämmer         Vet ej 

                                                                                                         helt          till stor del          delvis         inte alls 

Jag har fått tillräcklig information om syftet  
med vårdplanering på distans  

Jag har fått tillräcklig information om  
videokonferensteknik 

Jag känner mig redo att använda 
videokonferensteknik 

Jag tycker att vårdplanering på distans  
är ett bra sätt för mig att vara delaktig i  
vårdplaneringsmötena 
 
Jag tror att jag kan förmedla trygghet till 
vårdtagaren genom videokonferensteknik 

Jag ser ett positivt värde i att genomföra  
vårdplanering på distans  
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                                                                                                                     Instämmer     Instämmer     Instämmer   Instämmer            Vet ej 

                                                                                                           helt         till stor del         delvis           inte alls                 

Jag har tidigare använt andra former 
av IT-stöd i mitt arbete 
 

Jag tycker att IT-stöd underlättar mitt 
arbete  
 

Jag ser fördelar med att använda IT-stöd 
i mitt arbete 

                           

 
Min helhetsbild av vårdplanering på distans 
är positiv 

                           

 
 

Är det något övrigt du vill tillägga? 
 

 

 

 

 

 

 
Tack för din värdefulla insats! 
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Intervjuguide       
Bilaga 2 

Intervjuguide ”vårdplanering på distans” 

• Bakgrund 
• Ålder 
• Antal år/mån i yrket 
• Kort beskrivning av ditt arbete 

Vårdplanering 

• Vad innebär det i hemtjänsten 
• Erfarenheter av vårdplanering 
• Delaktighet i vårdplanering (vad kan hemtjänstpersonalen tillföra VPL) 

Vårdplanering på distans med videokonferensteknik 

• Attityd, inställning, åsikt till det 
• Förväntningar 
• Vad innebär det att vara ”ett känt ansikte” 
• Fördelar 
• Nackdelar 
• Övrigt 

IT-stöd 

• Erfarenheter 
• Möjligheter 
• Svårigheter 
• Videokonferensteknik 
• Erfarenheter 
• Fördelar 
• Nackdelar 

Övrigt 
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                                                                                                                                             Bilaga 3 

Etisk egengranskning  
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt eller motsvarande 
forskningsprojekt för rådgivande etisk bedömning/granskning 

 Projekttitel: ”att vara ett välkänt ansikte”  

 Projektledare: Anna Eriksson och Annica Johansson   

 Handledare: Kerstin Arnesson  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(enligt PUL eller personuppgifter om lagöverträdelser mm.)  

där forskningspersonerna inte uttryckligt givit sitt samtycke?      x  

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)?      x  

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysisk eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt)? 

     x  

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

     x  

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

     x  

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" finns möjlighet för forskningsarbetet att 
genomgå frivillig prövning vid regionens etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information se  
www.forskningsetikprovning.se 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej",  fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 
uppfylld: 
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    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex.  

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). x      

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc.  x     

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL-ansvarig).    x     

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande).  x     

 

Blanketten skall skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 
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Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

Ronneby 100518 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

Anna Eriksson och Annica Johansson 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

”Att vara ett välkänt ansikte” 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för Management 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

Kerstin Arnesson 

 

………………………………………………………………………………………. 
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namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
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