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Sammanfattning

Hemtjänst är ett bistånd som erbjuds till personer med olika former av funktionsnedsättning 
såsom ålder eller handikapp för att skapa en möjlighet att bo hemma trots 
funktionsnedsättning. Det dagliga arbetet i hemtjänsten planeras i huvudsak av personalen. 
Hur detta görs är olika på regional, lokal och individ nivå. I takt med samhällsutvecklingens 
krav på effektivitet och kvalitet ställs hårdare krav på hemtjänstens verksamhet. Personalen i 
hemtjänsten ska uppnå goda resultat med sitt arbete till en så liten kostnad som möjligt för 
kommunen. Uppsatsen baseras på en undersökning av hemtjänstens planering av det dagliga 
arbetet i två Norrlandskommuner, varav den ena planerar manuellt med hjälp av en 
planeringstavla och den andra med ett systemverktyg kallat TES (Trygghet, Effektivitet, 
Säkerhet). Metoden och tillvägagångssättet för undersökningen är av kvalitativ karaktär.
Intervjuer har används för att fånga som personalens egna upplevelser rörande arbetet med 
deras planering. Syftet med undersökningen är att undersöka hur personalen i hemtjänsten 
upplever att ha planeringen som arbetsuppgift och vad som påverkar den känslan, det vill säga 
om möjligheten att planera arbetet uppskattas av personalen eller inte. Vidare är syftet att 
undersöka om villkoren för planeringen ser olika ut beroende var hemtjänstgruppen befinner 
sig geografiskt sett och huruvida metod för planering påverkar resultatet av planeringen. 
Denna undersökning visar att personalen från kommunen med manuell planering uppskattade 
möjligheten till att planera. Personalen som planerade med systemverktyget TES upplevde att 
planeringen inte var en tillfredställande uppgift då det bland annat uppstår konflikter i 
personalgruppen. Villkoren för en lyckad planering ser olika ut beroende av metod och 
hemtjänstgruppens geografiska läge vilket har uttryckts i denna undersökning. Resultatet visar 
att oberoende av metod för planering så uppstår problem med planeringens utförande. Var 
hemtjänstgruppen befinner sig geografiskt sett har betydelse i båda kommunerna. 

Nyckelord: Planering, effektivitet, IT system, äldreomsorg, hemtjänst, TES.



Abstract

Home service is an assistance that is offered to persons with different shapes of function 
disability in order to create a possibility for them to live home despite disabilities. The daily 
work in the home service is planned mainly of the personnel. In line with the social change's 
requirements on effectiveness and quality is set harder efforts on the home service. The essay 
is based on a survey of the home service's planning of the daily work in two cities in the north 
of Sweden, of which one plans manually with the help of a planning-board and in the other 
with a system-tool called TES (safety, effectiveness, security). The method and the procedure 
for the survey are of qualitative nature. Interviews have is used in order to catch as the 
personnel's own experiences concerning the work with their planning.

The aim with the survey is to study how the personnel in the home service experiences to 
have planning as a duty in their work and what that influences that feeling in other words is 
planning a duty that the personnel appreciate or not. Furthermore the aim is to study if the 
condition for the planning sees differently depending of each home service group is located 
geographically and whether method for planning influences the result of the planning. This 
survey shows that the personnel from the city with manual planning appreciate the 
opportunity to planning. The personnel that planned with the system tool TES experienced 
that the planning was not an appreciated task. The condition for a successful planning sees 
differently depending on method and the home service group's geographic situation what has 
been expressed in this survey. The result shows that independently of method for planning 
arise problems with the performing of the planning. The geographically position of the home 
service group has seen importance in both cities.

Keywords: Planning, effectiveness, IT systems, geriatric care, home service, TES.
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1. Inledning

I Sverige har det skett en förändring i demografin. Människor lever längre och andelen äldre 
människor ökar i framtiden. Därmed ökar behovet av trygga och effektiva lösningar för att 
erbjuda framtidens omsorgstagare hjälp och stöd. Hemtjänst är ett individuellt behovsprövat 
bistånd som ges enligt Socialtjänstlagen 4:1§ SoL och är en av de viktigaste resurserna för att 
äldre, sjuka och funktionsnedsatta individer ska ha möjlighet att bo kvar hemma (Fahlberg, 
2006:130). Hemtjänsten är en politiskt styrd organisation (Se bilaga 1.). Socialnämnden är 
ansvarig för medborgarna i kommunen, och har tillsynsplikt över att verksamheten bedrivs 
utifrån de uppsatta mål och riktlinjer som ställs på hemtjänsten, samt att omsorgstagarna får 
hjälpen de har rätt till. Mål och riktlinjer med en underton, att uppnå goda resultat till minsta 
möjliga kostnad för kommunen (Nordström, 2000:7–8,26–27). 

Hemtjänsten som verksamhet har utvecklats från att ha varit en huslig och social verksamhet, 
där personalen hade stor frihet att möta omsorgstagarnas behov till ett arbete där tiden hos 
omsorgstagarna komprimeras. Förutom det sociala arbetet hos omsorgstagarna har personalen 
administrativa uppgifter rörande deras dagliga arbete som planeringen av arbetsuppgifter. Hur 
arbetet planeras är olika beroende på kommun och ibland även på lokal nivå hos olika 
hemtjänstgrupper. Hemtjänsten är en föränderlig verksamhet. Arbetsuppgifterna är 
tidsbestämda och byggs upp efter omsorgstagarnas behov. Personalen agerar utifrån uppsatta 
mål och riktlinjer men de tar egna beslut om hur arbetsdagen ska se ut. Arbetet styrs av ett 
detaljerat arbetsschema, bestående av personalens arbetstid och de beviljade insatserna för 
omsorgstagarna. I slutändan ska såväl omsorgstagarens behov och personalens arbetstid 
knytas samman till en dräglig arbetsdag för personalen. I hemtjänstens verksamhet ska ett 
viktigt arbete utföras, med kvalitet och omsorg till en så låg kostnad som möjligt. 

I takt med teknisk utveckling har i vissa fall IT-system införts för att underlätta planering och 
uppföljning av arbetet. Ökade krav på effektivitet har skapat en marknad för företag som
specialiserar sig på lösningar för effektivare personalplanering, ett sådant är 
verksamhetssystemet TES (Trygghet, Effektivitet, Säkerhet). TES syfte är att optimera 
användandet av personalens resurser, minska tidsåtgången för planering av arbetsuppgifterna 
och skapa en säkrare besöksplanering(www.sttcare.com). TES kan vidare kombineras och 
integreras med olika tillvalstjänster och andra system.

I denna uppsats har undersökningen utförts i två Norrlandskommuner. I den första kommunen 
används en planeringstavla och manuell planering som utförs av personalen i 
hemtjänstgrupperna. Personalens arbetstider planeras med bemanningsverktyget Timecare
och insatserna hos omsorgstagaren beviljas av arbetsledaren via en biståndsbedömning. 
Arbetstiderna och insatserna utgör grunden för planeringen. Personalen använder sig av små
lappar som placeras på en planeringstavla. Lapparna utgör ett kodsystem för att förenkla 
informationen för arbetsuppgifterna exempelvis utgör en rosa lapp betydelsen ”dusch” och gul 
lapp betydelsen ”lunchhjälp”. Systemet med lappar på planeringstavlan är samma i hela 
kommunen men rutinerna är olika i hemtjänstgrupperna. 

Den andra undersökningskommunen använder sig av TES ”optimal planering”. TES 
integreras med kommunens verksamhetsprogram för omsorgstagarens insatser och 
schemaverktyget Timecare, där personalens arbetstid schemaläggs. Resultatet ger en
möjlighet att samla all information om verksamheten rörande personalens arbetstid och 
arbetsuppgifter hos omsorgstagarna i TES. 
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Idén till ämnet för examensarbetet fick jag i samtal med den chef jag hade vid mitt 
sommarvikariat som vikarieanskaffare i en Norrlandskommun, sommaren 2009. Samma 
kommun som representerar manuell planering i denna undersökning. Det framkom att på 
arbetsgivarnivå råder en uppfattning att personalplanering många gånger är en svår och 
tidskrävande arbetsuppgift för personalen. Dock är arbetssättet ett verktyg för att öka 
engagemanget, menade hon/han och medför såväl delaktighet och öppenhet för personalen i 
kommunens hemtjänst, genom att personalen är med och påverkar den dagliga verksamheten.
Frågan väcktes från arbetsgivarens sida om någonting kunde göras för att förbättra 
situationen, genom att ändra arbetssättet för planering av arbetsuppgifterna. Kommunen 
önskar en ny metod för att spara tid och minska arbetsbördan men samtidigt bevara 
personalens delaktighet och engagemang. 

Detta väckte mitt intresse, jag har själv arbetat inom hemtjänsten och vet vad det innebär att 
handskas med planeringen. Jag vet att det krävs såväl tid som engagemang för en hållbar 
planering och hur snabbt allt kan förändras i verksamheten. Hur arbetet ska planeras och hur 
väl planeringen utförs är ur min synpunkt två viktiga frågor att beakta. En hållbar planering 
antas påverka hur väl personalens resurser används, deras känsla för arbetet och i slutändan 
kostnaden för kommunen.

1.2. Syfte och frågeställningar

Utifrån den givna problembeskrivningen är utgångspunkten med denna undersökning att ta 
reda på hur hemtjänsten i två kommuner i Norrland arbetar med personalplanering, varav den 
ena kommunen planerar sitt dagliga arbete manuellt på en planeringstavla och den andra 
använder sig av systemverktyget TES. Undersökningen kommer att ta vid på såväl 
arbetsledarnivå som på utförarnivå och kommer att äga rum både i stads- och landsbygd. 

Syftet är att undersöka hur personalen i hemtjänsten upplever att ha planeringen som 
arbetsuppgift, det vill säga om möjligheten att planera arbetet uppskattas av personalen. 
Vidare att undersöka om villkoren för planeringen ser olika ut beroende var hemtjänstgruppen 
befinner sig geografiskt sett och huruvida metod för planering påverkar resultatet av 
planeringen.

För att kunna besvara syftet användes följande frågeställningar;

- Hur upplever personalen att ha planering av det dagliga arbetet som arbetsuppgift? 
- Vad påverkar en hållbar planering i respektive verksamhet?
- Har metod och/eller geografiskt område någon inverkan för hur väl planeringen 

utförs? 

1.3. Disposition

I kapitel ett inleds uppsatsen med att behandla utgångspunkten för undersökningens syfte och 
dess frågeställningar. Därefter i kapitel två följer en bakgrund till hemtjänstens utveckling 
samt en beskrivning hur verksamheten ser ut idag. Vidare i kapitel tre presenteras tidigare 
forskning. Där beskrivs utvald forskning som är relevant för uppsatsen. I fjärde kapitlet 
redogörs undersökningens metod, avgränsning, urval och tillvägagångssättet. Vidare tar 
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kapitlet upp undersökningens validitet och reliabilitet, valda definitioner och etiska
reflektioner rörande undersökningen. I kapitel fem återfinns undersökningens teoretiska 
utgångspunkt. Under sjätte kapitlet finns undersökningens resultat. Där presenteras det 
empiriska materialet och resultatet framförs med hjälp av valda citat och teorier för att nå en 
slutsats. Avslutningsvis så återfinns diskussionen som sjunde kapitlet i denna uppsats. Där 
resultatet kommer att diskuteras för att presentera en slutsats och besvara undersökningens 
syfte. Inom sjunde kapitlet ryms även en rubrik som tar upp tidigare forskning.
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2. Bakgrund: från fattigvård till hemtjänst
I denna del av undersökningen kommer hemtjänstens historiska utveckling att beskrivas, vidare hur 
verksamheten ser ut idag. 

Under första halvan av 1900-talet ställdes höga krav på den äldre människan och dess 
anhöriga. Om den äldre inte kunde klara sig själv och saknade stöd från anhöriga så blev de 
tvungna att söka hjälp hos fattigvården. Dåtidens melodi var att äldre, föräldralösa och 
psyksikt sjuka individer hörde hemma på vårdinrättningar och institutioner. Under senare 
delen av 1950-talet kom en ideologin att växa fram. Det framkom protester i samhället och 
villkoren för den äldrebefolkningen debatterades. Teorier om vägen ut från ”Fattig Sverige” 
formulerades, dock skulle det dröja innan de efterlevdes i praktiken (Nordström 2000:11–15).

Flertalet orsaker bidrog till behovet av förändring. Det ekonomiska läget förbättrades i 
samhället, urbaniseringens utveckling och att fler kvinnor började förvärvsarbeta vilket 
minskade möjligheten till omsorg i hemmet. 1956 kom socialhjälpslagen och omsorg av äldre 
skulle inte längre vara godtycklig utan utgöra en grundsyn i Sveriges socialpolitik. Lagen 
följdes av riktlinjer för åldringsvården och äldre människor skulle nu ses som människor med
individuella behov. Institutionerna och fattigvårdens prägel fanns fortfarande kvar men det 
individuella behovet skulle prövas för att utreda behov av öppenvård eller hjälpinsatser. I
slutet av 1960-talet blev kommunen skyldig att söka upp äldre kommuninnevånare för att 
söka kännedom om deras behov av hjälp. Attityderna i samhället förändrades och den äldre 
befolkningen ansågs som en del av samhället. Nordström menar att äldreomsorg, eller omsorg 
om äldre har historiskt sett förändrats dramatiskt (ibid.).

Omsorgsarbetet utvecklades från fattigvård till ideell kvinnoverksamhet. Vidare att under 
1950-talet vara en arbetsplats för hemsamariter där tiden hos omsorgstagarna var frikostig. De 
som arbetade inom hemtjänsten var historiskt sett så kallade ”hemmafruar”. Dugliga kvinnor 
med erfarenhet av hushållssysslor men som saknade utbildning. Dessa kvinnor utgjorde en 
billig arbetskraft. Hemsamariternas arbetsvillkor liknade inga andra yrkesgrupper i samhället. 
De saknade kontakt med arbetskamrater och arbetsledare och spenderade ansenligt mycket
arbetstid hos omsorgstagaren.  Hemsamariter var timanställda och kunde tillsammans med 
omsorgstagaren komma överens om vad som skulle avklaras under den bestämda arbetstiden 
(Nordström, 2000:18,21).

2.1. Dagens hemtjänst

Hemtjänsten är en offentlig organisation med politisk styrning. Karakteristiska drag hos en 
sådan verksamhet är formell struktur och mänskliga möten. Den formella strukturen sätter en 
ram runt verksamheten och består av; regler, lagar och förordningar som positionerar 
individerna i organisationen. Det mänskliga mötet styrs i hög utsträckning av normer och 
värderingar som reproduceras och hålls levande (Jacobsen & Thorsvik 2002:16, Nordström 
2000:26–27). 

Verksamheten är en myndighetsutövande, tjänsteproducerande och en organisation av 
människovårdande natur. Myndighetsutövningen tas i uttryck genom; behovsbedömning, 
biståndsbeslut och verkställande. Den sociala hjälpen som omsorgstagaren erhåller skapas i 
ett socialt sammanhang där ett flertal aktörers krav och intressen kommer till uttryck. 
Aktörerna bidrar och påverkar till hur biståndet ska definieras och verkställas (Nordström, 
2000:26–27). 
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Nordström (2000:7) ställer sig frågan ”varför blir det så sällan som man tänkt sig inom 
verksamheter som vård och omsorg”? Och menar att en bidragande faktor kan vara alla olika 
aktörer som är inblandade i verksamheten som försvårar arbetet mot ett gemensamt mål. 
Sociala serviceorganisationer är komplexa. De är uppbyggda av samverkande enheter och är 
både sammankopplade och autonoma. De olika nivåerna i organisationen har en svag 
koppling till varandra, det praktiska arbetet är frikopplat från överordnade nivåer. Olikheten 
mellan den formella strukturen som härrör från politiska beslut och det mänskliga mötet i den 
sociala omsorgen på utförarnivå, gör att verksamheterna vet lite om varandras arbete. Detta
bidrar till spänningar och motsättningar för de inblandade aktörerna och i förlängningen att 
konformiteten i var del av organisationen bevaras (Nordström, 2000:28–30). 

Målen är formulerade av politiker och är svåra att förankra hos personalen eftersom de styrs 
av egna värderingar och normer för hur arbetet ska utföras. I varje omsorgstagares hem råder 
egna normer och värderingar och i den dagliga verksamheten ska alla aktörer mötas. Arbetet 
utgår ifrån omsorgstagarens hem och utgörs av vardagliga sysslor och omsorg. 
Omsorgstagarens individuella behov styr arbetsuppgifterna. Detta gör arbetet inom 
hemtjänsten unikt i sitt slag och liknar ingen annan offentlig serviceorganisation (Nordström, 
2000:30). Arbetssättet utgår ifrån en helhetssyn på omsorgstagaren, nyckelorden för vård 
inom hemtjänstens verksamhet kan sammanfattas som; närhet, trygghet och valfrihet för varje 
enskild individ. Arbetssysslorna inom hemtjänsten sker i interaktion med äldre och/eller 
personer med funktionsnedsättning i deras vardag. Nordström beskriver arbetet som att 
”hjärta och hand inte är skilda åt”, känslorna utrycks i handlingar som utförs i omsorgen av 
omsorgstagaren (Nordström, 2000:44–46).



6

3. Tidigare forskning
Som följer kommer en beskrivning av hur de olika aktörerna i hemtjänstens verksamhet samverkar. 
För att skapa en bild av hur systemverktyg påverkar verksamhetens personal har ett exempel lyfts 
fram från ett annat nordiskt land. Utvalda delar från detta kapitel kommer även att användas för att 
stärka det empiriska materialet i kapitlet för resultat. 

Det senaste decenniet kan sammanfattas med orden; förändring och utveckling. Den nya tiden 
präglar såväl samhället och dagens organisationer som arbetslivet och de anställda. Ord som 
förändringsvilja och förändringsbenägenhet är dagens honnörsord, men även en förutsättning 
för att organisationerna ska klara av en allt mer hårdnad konkurrens (Angelöw, 1991). 
Drivkrafterna bakom utvecklingen kan sammanfattas av framväxten och utvecklingen av 
informations- och kommunikationstekniken (IT) och en ökad globalisering (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Framväxten av IT skapar möjligheter för organisationerna att utveckla 
verksamheten, och därmed minska produktions- och distributionskostnader. Information kan 
förmedlas, meddelas och lagras snabbare och detta oberoende av tid och rum. 
Kommunikationen har utvecklats så att individer inte behöver fysisk kontakt för att växla 
information (ibid.). 

Inom organisationerna idag är det vanligt att kommunicera via databaser, där kan information 
lagras och vara tillgänglig för andra. Förutom att det blir enklare att kommunicera så kan 
organisationer idag med hjälp av IT behandla stora mängder information vilket medför att 
uppgifter kan automatiseras. Jacobsen & Thorsvik (2002) exemplifierar med produktionen på 
en bilfabrik. Tidigare bestämdes ”en färg” för hela produktionsserien, idag är det möjligt att 
skräddarsy efter kundens önskemål gällande färg på billacken, interiör och övriga 
designdetaljer. IT har även skapat möjligheter till kontroll inom organisationen, eftersom det 
är lättare att registrera detaljerad information samt att utvärdera resultat. Vidare har IT ökat 
möjligheten till att samordna verksamheter, individer kan anpassas till varandra oberoende av 
direkt kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002:43–47). Utvecklingen till att förlita sig på 
planerings- och kontrollsystem har ökat i omfattning och betydelse allt sedan datorerna blev 
ett arbetsredskap. Information om hur arbetet utförs i förhållande till uppsatta mål ökar 
möjligheten till kontroll av arbetsinsatser och resultat. Informationen finns nu mer tillgänglig 
inom hela organisationen, tidigare fanns det inte möjlighet att på ledningsnivå ta del av sådan 
information (Bolman & Deal 2006:65).

3.1. Besläktade system – ”Fælles sprog”

I andra delar av Norden har forskning gjorts gällande styr – och dokumentationssystem som 
”Fælles sprog”. VabØ (Szebehely, 2007:81) menar att Fælles sprog är ett 
effektiviseringsverktyg och efterföljning av NPM med syftet att registrera besöken och 
arbetsuppgifterna som personalen gör hos omsorgstagaren och på så sätt använda personalens 
arbetstid effektivare. Tidsbristen begränsar personalens möjlighet att möta omsorgstagarnas 
behov. Personalen har enligt VabØ ”vissa knep” för att anpassa sig till omsorgstagarnas 
spontana behov och den flexibla verksamheten. Som att välja bort fasta arbetsuppgifter om 
det finns behov för andra mer trängande behov eller om omsorgstagaren hellre vill göra annat. 
Personalen tolkar inte uppgifterna som fasta arbetsinstruktioner utan använde de som riktlinjer 
och ur ledningens perspektiv så är det godtagbart och de menar att tillvägagångssättet är 
nödvändigt (ibid.) VabØ menar att system som Fælles sprog inte är anpassningsbara till de 
specifika utmaningarna som verksamheten står för och anser att resultatet blir ett 
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”halvfabrikat” av halvfärdiga idéer som måste tolkas och preciseras innan de får en praktisk 
betydelse. System såsom Fælles sprog kan anpassas till rådande verksamhet och dess praxis
men att det är en krävande utmaning för de som bär ansvaret att överföra de i praktiken. Från 
tillverkarens sida åsyftas kommunens ansvar att vidareutveckla systemet till ett användbart 
redskap. Slutligen åsyftar författaren att sådana system alltid har behov av att utvecklas och 
att det är svårt att påvisa befogad kritik till systemen på grund av att de är så tolkningsbara
(Szebehely, 2007:83–84).
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4. Metod

Det empiriska materialet för undersökningen baseras på personalens upplevelser, 
uppfattningar och åsikter kring undersökningsområdet. Därav har en kvalitativ metod valts i 
arbetet med datainsamlingen och analysarbetet av resultatet. För att fånga personalens egna 
erfarenheter av planeringens utförande, menar Kvalé (1997)  att kvalitativ metod med intervju 
som verktyg är ett bra tillvägagångssätt. Denna undersökning kommer i första hand 
koncentreras på intervjuer som verktyg för datainsamling. Förutom gjorda intervjuer har 
denna undersökning stärkts av en rad observationer på arbetsplatserna. Undersökningen har 
koncentrerats på enskilda grupper och individer, den kvalitativa metoden kännetecknas genom 
att undersökningen går på djupet och inte på bredden, med betydelsen att undersökningen 
fokuseras på några få miljöer och dessa studeras som en helhet med alla deras konkreta 
nyanser (Repstad, 2007:15). 

Repstad (2007) skriver att den kvalitativa forskningen är flexibel på många olika sätt. I den 
kvalitativa metoden står forskaren i direkt påverkan till andra individer, genom att denne är 
direkt delaktig i intervjuer och observationer. Med andra ord så blir undersökningsobjektet 
hela tiden påverkad av forskaren, Repstad benämner detta som att personen som deltar i 
undersökningen utsätts av stimuli av olika slag. Konkret kan detta innebära att forskaren kan 
ändra verktyg under undersökningens gång utan att det har någon betydelse för 
undersökningens kvalité. Individer uppfattar och tolkar olika och forskaren kan använda detta 
för att ta sig vidare i undersökningen. I en kvantitativ metod vore det en dödssynd, menar 
Repstad (2007). Vidare exemplifierar Repstad (2007) som följer; ” ingen idé att fråga ännu 
fler personer om en organisations struktur när man väl har fått tillräcklig information från 
både muntliga och skriftliga källor” (Repstad, 2007:16). Den kvalitativa metoden går vidare i 
undersökningen för att få nya frågor besvarade medan den kvantitativa metoden koncentrerar 
sig snarare på hur vanligt förekommande denna uppfattning är. Ytterligare exempel på den 
kvalitativa metodens flexibilitet är förfarandet omkring intervjuer, när en fråga leder till en 
följdfråga. Repstad skriver att även om intervjuerna behandlar samma teman så kan resultatet 
bli mycket olika och detta beror på nyansrikedomen hos undersökningspersonerna. 

Inför varje intervju har en intervjuguide utformats i syfte att upprätthålla en röd tråd genom 
undersökningen. Intervjuguiden har justerats när undersökningen fortskridit beroende av vem 
som skulle intervjuas och om nya frågor uppkommit. Krag Jacobsen (1993) menar att en 
intervjuguide syftar till att informanterna får möta relevanta och likartade teman. 
Utformningen av intervjuguiden är inte viktig utan hur intervjuaren väljer att formulera sina 
frågor till informanten. Tillvägagångssättet gör att datainsamlingen ändå blir strukturerad så 
att den kan bearbetas. Vidare menar författaren att ”den goda intervjun” utvecklas medan den 
utförs. Ambitionen i denna undersökning var att ställa öppna frågor för att ge tillfällen för 
följdfrågor. Under intervjun har det som informanten berättat upprepats, för att minska risken 
för feltolkningar. Det är upp till forskaren att på ett autentiskt sätt redogöra för informantens 
verklighetsuppfattning ”the actor`s point of view” (Repstad, 2007:17). 

Alla intervjuer förutom en ägde rum i hemtjänstgruppens lokal eller lunchrum där hela 
personalgruppen hade tillträde och i en del fall så fanns det annan personal som 
kommenterade det som blev sagt. Ibland så tillfrågade informanterna andra ur 
personalgruppen om deras åsikter gällande vissa frågor. Efter intervjuernas slut gavs tillfälle 
att prata med andra personer ur personalgruppen. Observationer i form av informella samtal 
och iakttagelser är ofta en del i det kvalitativa fältarbetet vilket kan kombineras med 
intervjuer. Observationens syfte är att fånga den naturliga miljön där människorna befinner 
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sig som deltar i undersökningen (Repstad, 2007:33–35). I samband med intervjuerna har 
personalgruppernas rutiner för planeringen förtydligats genom att diverse dokument i form av 
listor över arbetsuppgifter har lagts fram, på så sätt har det som sagts under intervjun 
tydliggjorts. Allt detta, det vill säga samtalen som ägt rum efter intervjuerna med personal 
som arbetar i hemtjänstgrupperna och de gjorda observationerna har tillfört mycket till 
studien.

4.1. Avgränsning

Med utgångspunkten i det faktum att denna undersökning är begränsad i omfattning och tid 
har vissa avgränsningar gjorts av undersökningsområdet. Esaiasson ”et al” (2009) skriver i 
boken Metodpraktikan att en undersökning bör anpassas efter den tid som finns till 
förfogande. 

Äldreomsorgen har en lång historia och utveckling. I denna uppsats kommer det att göras ett 
försök att sammanfatta denna för att ge en bild av hemtjänstens förändring. Uppsatsen handlar 
om personalplanering och många av informanterna har varit verksamma inom äldreomsorgen 
under en lång tid och kan därmed ha varit delaktiga i stora omorganiseringar av såväl 
verksamheten som metod för hur arbetet ska planeras. Förutom detta så har yrket präglats av 
den utvecklingen som gjorts från oavlönad hemmafru till i vissa fall heltidsarbetande 
undersköterska. Därmed är det viktigt att beskriva hur yrket har vuxit fram och hur 
verksamheten har förändrats. 

Inom hemtjänstens verksamhet finns många olika yrkesgrupper, denna uppsats kommer att 
fokusera på de som planerar i respektive verksamhet. Det kommer inte att redogöras ingående 
för hur själva omsorgsarbetet utförs av personalen i hemtjänsten. Då undersökningen syfte 
koncentrerar sig på planering, inte relationen mellan personal och omsorgstagare. Dock 
kommer det att beröras i en del fall, då personalens arbete med planeringen påverkas av deras
relation till omsorgstagarna.

Sundin (1995) beskriver i sin forskning att kvinnor söker sig i en mindre utsträckning än män 
till tekniska utbildningar och återfinns sällan inom yrken där det förekommer avancerade 
tekniska arbetsuppgifter.  I denna undersökning kommer ingen större vikt läggas vid könets 
betydelse. Dock bör det framhävas att det är främst kvinnor som arbetar inom hemtjänsten 
och urvalet av informanter föll på ett antal kvinnor som har ansvaret för planering för 
verksamheten. Anledningen till att genus utelämnas är att ingen utav männen som arbetar i 
respektive hemtjänstgrupp har ansvar för planeringen. 

I denna undersökning används ett IT-system för bemanningsplanering kallat Timecare i 
samtliga hemtjänstgrupper detta har berörts vid intervjuerna. Timecare är ett systemverktyg 
såsom TES vilket påverkar personalens planering av det dagliga arbetet. På grund av 
undersökningens storlek och dess syfte kommer Timecare att omnämnas men inte utredas 
närmare. 

Inom hemtjänstens organisation finns aktörer från olika institutioner, såsom sjuksköterskor 
och arbetsterapeuter. Ett biståndsbeslut omfattar mycket mer arbete och inblandning av olika 
aktörer än vad som berörs i uppsatsen. På grund av utrymmes- och tidsbegränsning så 
kommer dessa aktörers påverkan och samarbete med personalen i hemtjänstgrupperna inte att 
utredas närmare. 
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4.2. Urval 

Inför detta examensarbete har problemområdet i första hand styrt urvalen för undersökningen. 
Hemtjänsten är en verksamhet där det kan vara svårt att jämföra arbetssättet rådande 
planering. Szebehely (2007) menar att svårigheten kan vara att hemtjänstens verksamhet 
varierar både på en regional nivå och på den lokal nivå samt att personalen i 
hemtjänstgrupperna arbetar och agerar olika. 

Undersökningen har ägt rum i fyra hemtjänstverksamheter i två Norrlandskommuner. Den ena 
kommunen gav mig ett uppdrag att belysa ett problem de hade gällande planeringen i 
kommunens hemtjänst. Den andra kommunen valdes ut av praktiska skäl. Den är en 
närliggande kommun och var den första i Norrbotten att planera med IT-systemet TES. Då 
valet av kommuner hade gjorts och det fanns en överenskommelse om ett samarbete 
kontaktades hemtjänstgrupperna via två hemtjänstassistenter i var kommun. För att uppnå 
variation i datainsamlingen togs ett beslut att datainsamlingen skulle äga rum i 
hemtjänstgrupper lokaliserade i både stads- och landsbygd. Detta gjordes utifrån mitt 
antagande att villkoren gällande planering av det dagliga arbetet skiljer sig mellan 
hemtjänstgrupperna som arbetar i en stadsmiljö och de som arbetar på landsbygd. 

Informanterna valdes utifrån ett icke slumpmässigt urval, ett kvoturval där krav ställdes att 
intervjupersonerna skulle ha kunskap och erfarenhet av personalplanering (Esaiasson et al 
2009). Dessa personer antas ha god insikt i hur planeringen utförs och vad som påverkar 
arbetet med planeringen. I denna undersökning har även två arbetsledare intervjuats, en från 
varje kommun. Vilket var nödvändigt för att skapa en bild av verksamheten och deras syn på 
personalens arbete med planering. Dels har arbetsledaren ansvar både över personalgruppen 
och verksamheten och har insikt i personalens arbete och kan klargöra centrala begrepp för 
respektive planeringsmetod. Denne kunde på ett lämpligt sätt ange vilka personer som 
lämpligen skulle kunna delta i undersökningen och avgöra när intervjutillfället skulle passa 
verksamheten, eftersom intervjuerna skulle utföras på arbetstid så var personal tvungen att 
friställas från arbetet.

4.3. Tillvägagångssätt

Samtliga informanter och hemtjänstgrupper har fått figurerade namn i undersökningen.
Undersökningen tog sin början när min chef, tillika verksamhetschefen för Hemtjänstens 
verksamhet i kommunen kontaktade mig och presenterade ett förslag på ett ämne som 
hemtjänsten i kommunen hade en önskan om att få belysa. Våren 2010 träffades vi för ett 
informellt möte, vid mötet fördes anteckningar och det gavs tillfälle att ställa grundläggande 
frågor. Ett beslut togs att anta undersökningen och att den skulle äga rum i två kommuner för 
att undersöka hur de arbetade med planeringen, den ena använde sig av manuell planering på 
en planeringstavla och den andra av systemverktyget TES.

För att bringa klarhet och få kunskap om systemverktyget TES kontaktades den omtalade 
kommunen. Tor arbetsledaren för hemtjänstgruppen Violen kontaktades. Det framkom att
Violen var den första hemtjänstgruppen i kommunen att arbeta med planering utifrån TES. 
Tor träffades för intervju i Violens hemtjänstlokal. Vidare togs kontakt med Lisa för intervju 
som är en av de som planerar det dagliga arbetet i Violens personalgrupp. Sedan kontaktades 
en arbetsledare för en av hemtjänstgrupperna som har ansvar över landsbygden i samma 
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kommun. Efter dennes godkännande så kontaktades hemtjänstgruppen Liljan och avtalade tid 
för en intervju med Mia som har i uppgift att planera det dagliga arbetet genom TES. 

Sedan fortsatte undersökningen i den kommun som planerar manuellt med hjälp av en 
planeringstavla. Undersökningen tog vid i en hemtjänstgrupp som är lokaliserad i stadsbygd.
Arbetsledaren Eva träffades för intervju i kommunens stadshus, för att gå vidare med 
undersökningen så skulle Eva ta reda på om någon var intresserad av att delta i en intervju 
från hennes hemtjänstgrupp Rosen. Vidare togs kontakt med Karin som är en av de som 
planerar i hemtjänstgruppen Rosen för att träffas och delta i intervju. 

När en grupp från landsbygden skulle kontaktas från denna kommun så användes samma 
tillvägagångssätt som i den tidigare kommunen. Arbetsledaren kontaktades och denne 
undersökte i sin hemtjänstgrupp Pionen om de som planerade var intresserade. Sedan 
kontaktades Anna och Sara som har planeringen som arbetsuppgift i Pionens hemtjänstgrupp. 

Inför analysarbetet av intervjuerna har Miles & Huberman (1994) Qualitative data analysis 
använts som stöd. Författarna menar kortfattat att inför den kvalitativa dataanalysen så ska 
forskaren välja den modell som är mest lämplig för det data som är insamlad. Analysering av
data har sin början redan under datainsamlingen, detta kan beskrivas såsom att forskaren får 
intryck av den omgivning den befinner sig i där undersökningen äger rum (Miles & 
Huberman, 1994:10). Denna undersökning har ägt rum mitt i en pågående verksamhet i 
hemtjänstgruppernas lokaler vid ett flertal gånger har detta gjort sig påmint i undersökningen. 
Författarna menar att det viktigaste i kvalitativ metod är att kontexten tas i beaktning och att 
informationen inte får tas ur sitt sammanhang eftersom den kvalitativa datainsamlingen är 
bunden till en specifik situation. 

Efter varje intervju så lyssnades inspelningen av för att sedan skrivas ned ordagrant. När 
samtliga intervjuer skrivits ned på papper lästes materialet igenom, till hjälp användes en 
överstrykningspenna för att förstärka viktig information. På kanten av pappret skrevs ord och 
kommentarer ned för att sammanfatta och förtydliga det som framkom i texten. Inför 
analysmomentet av intervjuerna är det jag som läsare som är det främsta verktyget. Miles & 
Huberman (1994) menar att analysen har sin början i att forskaren läser texten, sammanfattar, 
väljer ut, förenklar och använder sig av teoretiska begrepp för att förklara data/informationen. 
Tillvägagångssättet har inneburit att texten blivit tillgängligare för att tolka vad som sagts i 
intervjuerna. 

Författarna menar att sättet att reducera informationen till koder och sammanfattningar och på 
så sätt plocka ut relevanta teman för undersökningen underlättar bearbetningen av riklig 
information. När samtliga intervjuer har bearbetats såsom ovan har en del mönster uppdagats, 
sådant som de har gemensamt och vad som skiljer de åt. Kodning är en del av den kvalitativa 
dataanalysen, där data särskiljs och kombineras med ens egna reflektioner. Kodningens syfte 
är att förenkla analysarbetet, ett ord kan ersätta en mening, ett stycke osv. Hur koderna 
benämns är inte relevant, utan betydelsen av de (Miles & Huberman, 1994:10–11).

Inför undersökningens början formulerades ett preliminärt syfte och frågeställning, detta för 
att få en inriktning på undersökningen. Repstad (2007:129) menar att beroende på hur väl 
forskaren känns vid undersökningsområdet så kan det vara en fördel att forma så kallade 
arbetshypoteser, dessa förändras säkerligen i takt med att undersökningen fortskrider. Dock 
ska forskaren vara villig att revidera de, annars fungerar de mer som skygglappar än som ett 
vägvisade redskap. I denna undersökning har momentet att skriva både syfte och 
frågeställning ändrats och omformulerats i takt med att undersökningen har fortskridit. 
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4.4. Validitet

Malterud (1998) menar att kravet för validitet innebär att forskaren ifrågasätter 
undersökningens resultat och dess antaganden. Genom att bedöma relevansen för problem-
och frågeställning, urvalets lämplighet, metod för datainsamling och valda teorier. Validiteten 
har prövats genom att problemformulering, frågeställningar, urvalet, metod och valda teorier 
har diskuterats såväl vid: PM-seminarium, inlämning av forskningsplan samt vid 
handledningstillfällen. Urvalet av undersökningskommuner och informanter har gjorts utifrån 
undersökningens syfte och frågeställning. Valet att använda en kvalitativ metod för 
undersökningen har motiverats i denna uppsats. 

4.5. Reliabilitet

I kvalitativa studier mäts reliabiliteten genom att uppskatta forskningsresultatens 
tillförlitlighet vid intervjuerna, transkribering av intervjumaterialet och analysarbetet 
(Malterud, 1998). Vid intervjuerna är det jag som intervjuare och diktafonens kvalité som 
utgör viktiga instrument för resultatet.  I denna studie har en väl fungerande diktafon används, 
vilket var viktigt vid transkribering av intervjumaterialet. Vidare har min egen förmåga att 
utföra en intervju övats flitigt under åren som student. Vidare har uppsatsen som helhet 
bearbetats och korrekturlästs av såväl mig själv, studiekamrater, vänner och min handledare. 
På så sätt har reliabiliteten styrkt i denna undersökning. Reliabiliteten hade dock kunnat
styrkas ytterligare om informanterna hade läst igenom intervjuutskrifterna och sedan mina 
tolkningar.

4.6. Definitioner
Som följer kommer en del centrala begrepp i undersökningen att förklaras. 

Arbetsledare

Hemtjänstchef är mellanchef i organisationen och har i arbetsuppgift att fatta biståndsbeslut, 
administrera omsorgsarbetet och har ansvar över sin verksamhet (Nordström, 2000:38). I 
denna undersökning har Hemtjänstcheferna olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. I 
kommunen som planerar enligt TES har hemtjänstchefen ingen del i biståndsbedömningen, 
utan den görs centralt av en biståndsbedömare. I den andra kommunen har hemtjänstchefen 
biståndsbedömning som arbetsuppgift. För att enkelt kunna referera till hemtjänstchef, utan att 
göra skillnad på deras arbetsuppgifter så kommer de att benämnas såsom arbetsledare.



13

Personal

I hemtjänsten arbetar undersköterskor eller vårdbiträden. De utför det praktiska arbetet hos 
omsorgstagarna, verkställer hemtjänstassistentens bistånds och behovsbedömning. Skillnaden 
de emellan är att undersköterskor har en 3 årig gymnasieutbildning i omvårdnad. I denna 
uppsats kommer denna yrkesgrupp benämnas såsom personalen, eftersom det inte görs någon 
skillnad på undersköterskor och vårdbiträden ute i verksamheten (Nordström, 2000:39). 

Omsorgstagare

Under intervjuerna har den individ som erhåller hemtjänst benämnts på olika sätt exempelvis 
kund, vårdtagare och pensionär. I denna uppsats kommer benämningen omsorgstagare att 
användas. Nordström (2000:40) menar att när en medborgare har genomgått en 
behovsprövning och erhåller bistånd i form av hjälp och stöd, blir denne en omsorgstagare 
och omfattas av hemtjänstens verksamhet

Effektivitet

Effektivitet utgörs inte av en entydig definition. I denna uppsats har Tengblads (1990) 
definition valts för att förklara begreppet.

Tengblad (1990) menar att ett sätt att definiera effektivitet är att beskriva graden av 
måluppfyllelse för organisationen. Tengblad gör skillnad mellan inre och yttre effektivitet. 
Den inre effektiviteten beskriver prestationen som sker inom organisationens egna gränser. 
Detta genom att utreda hur verksamhetens resurser används för att utföra en prestation. Den 
yttre effektiviteten utgörs av hur prestationen uppfattas utåt. Tengblad menar att det är olika 
aktörer som intresserar sig för effektivitetens delar. Den inre effektiviteten berör de som 
arbetar inom verksamheten och den yttre effektiviteten för de som har ansvar för politisk 
beslutsfattning. 

Hållbar planering 

Vad som är att anse som en hållbar planering kan antas vara olika beroende på vem som får 
tycka till i frågan. I denna uppsats har benämningen ”en hållbar planering” används för att 
utrycka resultatet av personalens arbete med planering. Min egen uppfattning om en 
bra/hållbar planering är en planering som får arbetsdagen att flyta fram på ett smidigt sätt, där 
tiden är lämplig i förhållande till arbetsbelastningen.
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4.7. Etiska reflektioner

Forskning tillför mycket för samhället och dess medlemmar dock ställs det krav på att 
forskningen bedrivs utan att skada enskilda individer. Vetenskapsrådets kommitté har 
upprättat särskilda bestämmelser och riktlinjer rådande hur forskning ska bedrivas ur etiskt 
perspektiv (http://www.codex.vr.se/). Vetenskapsrådet menar att etik handlar om en 
medvetenhet och diskussion om hur man bör handla, som ska hållas levande. 
Individskyddskravet finns till för att skydda enskilda individers deltagande i forskning. I 
denna undersökning har hänsyn tagits till informationskravet. Informanterna har informerats 
om undersökningens syfte och rätten att själva avgöra om de vill delta i undersökningen. 
Vidare har de informerats om rätten att när som helst avbryta sin medverkan. 

Ett ytterligare krav som Vetenskapsrådet har upprättat för att skydda den enskilda individen är 
kravet om konfidentialitet. Detta har tillgodosetts genom att samtliga informanter har 
behandlats med tystnadsplikt och har därmed figurerade namn i denna undersökning. 

Dock råder det tvivelaktighet huruvida anonymiteten har uppfyllts då samtliga arbetsledare 
har vetskap om vem som deltagit i undersökningen ur dennes hemtjänstgrupp. Under rådande 
omständighet då personalen har medverkat i undersökningen under arbetstid så har det varit 
direkt nödvändigt att ha chefens godkännande, då denna har friställt personal inför 
intervjuerna. Ett alternativ hade varit att kontakta informanterna på deras fritid, men då 
återstår risken att kraven för urvalen såsom att få tag i personal med erfarenhet av planering 
hade riskerats att inte uppfyllas.
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5. Teori
Under denna rubrik återges uppsatsens teoretiska ståndpunkt i form av positiva såväl som negativa 
aspekter av användning av tekniska hjälpmedel i arbetet. För att knyta samman teorierna har ett 
resonemang i en del fall förts mellan teorierna.

5.1. Planering med hjälp av systemverktyg, hemtjänstens olika språk och 
världar

VabØ (Szebehely, 2007:63) beskriver hemtjänstens verksamhet som en tvåspråkig värld. De 
två språken; styrningsspråket och vardagsspråket både förmedlar och skildrar två språk om 
vad hemtjänsten är och vad som krävs för att den ska uppbära god kvalité. Författaren menar 
att högst i organisationen talar de styrningsspråket som består av exempelvis policys, mål och 
styrdokument. VabØ menar att dessa faktorer är totalt kontextlösa. Utifrån detta språk anses 
hemtjänsten som en modern serviceverksamhet, där personalen är servicepersonal och 
omsorgstagaren en konsument med rättigheter och krav. I den andra delen av hemtjänstens 
verksamhet finns personal och dess arbetsledare som talar ett vardagligt språk och 
verksamheten präglas av spontan anpassning. 

VabØ anser att denna tvåspråkighet har sitt ursprung i att ”New Public Management” (NPM) 
gjorde sitt intåg och influerade välfärdssystemet. Syftet var att motverka den offentliga 
sektorns ineffektivitet och göra den kostnadseffektiv. NPM står inte för någon klar och 
entydig utvecklingsstrategi utan för ett antal övergripande normer för en mer effektiv och 
modern organisation.  NPM resulterar i små resultat och målinriktade enheter kontrollerade av 
prestationsmätningar och olika former av konkurrens. NPM formar organisationer i den 
offentliga sektorn för att de ska efterlikna företag på den privata marknaden. Dock menar 
författaren att det saknas vetskap om hur offentliga organisationer ska rätta sig efter dessa mål 
(ibid.). 

När problem uppstår inom offentligsektor är det särskilt viktigt att värna om frågor som rör; 
rättvisa, jämlikhet och ansvar för de svaga grupperna i samhället. NPM tar ingen hänsyn till 
krav som finns inom offentligsektor utan fokuserar på förhållandet mellan resultat och 
resursförbrukning och på så sätt uppnå goda resultat menar VabØ (ibid.). 

Författaren menar att det har skett en förflyttning på fokuseringen över vad som är att anse 
som viktigt inom hemtjänstens verksamhet. Det är inte personalens omdömesförmåga utan 
organisationens service utbud som styr hjälpen. Rätten till att ansvara och tillgodose hjälp och 
trygghet för omsorgstagaren har förflyttats från personalen till organisationen (Szebehely, 
2007:65–67). 

Karin Hedström (2006:12) skriver i boken IT i äldreomsorgen – en fråga om värden att 
införandet av IT-system utgör mer än teknik och berör i hög utsträckning individers sociala 
liv. IT-systemen är utvecklade av människor, för andra människor vilket innebär att olika 
individers intressen och värderingar ligger till grund för utformningen av systemet. Hedström 
menar att vid utveckling av IT-system så involveras olika aktörer och det krävs prioriteringar 
för vilka intressen och värderingar som är att anse som betydelsefulla. I slutändan så kan inte 
alla intressen tillgodoses och en del aktörers intressen prioriteras på bekostnad av andra. IT-
systemets etiska och moraliska innebörd är ofta outtalad och omedveten dock har dess 
utformning direkt betydelse för personalens arbete. Inom äldreomsorgen har IT-systemen 
tillexempel förändrat personalens arbetsrutiner Hedström (2006:12) menar att systemen gör 
stor nytta i organisationerna samtidigt som de innebär en begränsning. 
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Nordström (2000) anser att hemtjänsten kan bildigt delas in i olika världar, den praktiska 
världen för utförarnivån där bland annat hemtjänstens personal befinner sig och idévärlden
för ledningsnivån där politiska beslut fattas. Skillnaden mellan dessa världar beskrivs enligt 
Nordström såsom att idévärlden och den praktiska världen fyller hemtjänstens verksamhet 
med olika innehåll och har olika tidsuppfattningar. Idévärlden anses verka för framtida mål 
genom att formulera idéer och handlingsplaner för att möta framtiden. Den praktiska världen 
fyller sin verksamhet av handling i vardagen och lever i nuet. Dessa två världar är svåra att 
förena eftersom de lever i olika verkligheter (Nordström, 2000: 90-91). 

Hedström (2006:12) anser att när systemverktygen för administrativa uppgifter skapas så sker 
en prioritering av många aktörers olika intressen. Utifrån Nordströms teori om olikheterna 
mellan hemtjänstens två världar så förklaras Hedströms (2006) ståndpunkt att de två 
världarnas intressen sällan tillgodoses när utvecklingen av ett systemverktyg sker.

I hemtjänstens praktiska värld (Nordström 2000: 90-91) styrs arbetet av vardagslivets normer, 
värderingar och rutiner som är svåra att förändra. Idévärlden är känsligare för yttre 
påverkning och influeras av värderingar och modetrender i samhället. Nordström menar att 
den formella organisationen måste anpassas till det omväxlande samhället för att vinna 
legitimitet. Den praktiska världen produceras och införlivas genom att normer och värderingar 
skapas i interaktion mellan människor (Nordström, 2000: 90-92). 

Hedström (2006:120) menar att trenden att effektivisera det administrativa arbetet med IT-
system står i kontrast med det faktum att vårdpersonalen får allt mer administrativa uppgifter. 
Hedström är av den uppfattningen att system för att effektivare administrera och planera 
verksamheten kan vara mycket användbara för äldreomsorgens verksamhet om de utvecklas 
med hänsyn till omsorgens villkor. 

Utifrån Hedströms (2006:120) teori att administrationsverktygens effektivitet kan göras 
användbar om verktygets innehåll skapas med hänsyn till omsorgens villkor så samstämmer 
den synen med Nordströms (2000:90–91) teori om att hemtjänsten delas in i olika världar. 
Utifrån Nordströms ståndpunkt så har ett administrationsverktyg olika betydelse för 
hemtjänstens två världar då de fyller den med olika innehåll. I den praktiska världen kan 
verktyget innebära möjligheten att förenkla planeringsarbetet och därmed underlätta 
arbetsuppgiften. I idévärlden så kan verktyget utgöra möjlighet till kontroll över personalen.

De två världarna har även olika former för att uppvisa legitimitet (Nordström, 2000). I den 
praktiska världen måste personalen för att vinna legitimitet inåt i organisationen genom att 
utföra arbete som upplevs meningsfullt för omsorgstagarna. Nordström menar att det kan röra 
sig om att utföra uppgifter som inte är tillåtna enligt de yttre mål och värderingar som finns 
inom organisationen, dock är det möjligt då det uppfattas legitimt av både personal och 
omsorgstagare. Idé världen legitimerar sig utåt genom att det omgivande samhällets idéer och 
påtryckningar har stor påverkan på verksamheten. Idéer om verksamhetsförändringar är 
vanligare från det omgivande samhället än från den inre organisationen. Skillnaden världarna 
emellan gör att det råder en osäkerhet gällande vad som är att anse som rätt och riktigt, men 
utgör ingen skillnad på hur det praktiska arbetet bedrivs (Nordström, 2000:91–92).  

Systemen kan inte tillgodose alla behov som finns i verksamheten, vilket innebär att synen på 
vad som anses som viktigt skiljer sig mellan individerna i organisationen (Hedström, 2006). 
Hedström (2006:120) menar att inom äldreomsorgen så ställs olika intressen mot varandra, i 
det ena fallet så utformas sparkrav inom verksamheten och i det andra fallet så önskas mer 
personal och tid hos omsorgstagarna. Beroende av exempelvis position och arbetsuppgifter i 
organisationen skiljer sig uppfattningen om systemets roll och syfte. Detta innebär att i
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samma organisation så ställs det olika krav på systemet och hur väl individerna uppfattar att 
systemet tillfredställer organisationens behov beror på det egna intresset för vad systemet bör 
stödja. 

Elisabeth Sundin (1995) har i boken Teknik och organisation i teori och praktik redogjort för 
en undersökning om vad som sker när ny teknik introduceras i arbetslivet. Undersökningen 
visade att vid introduktion av ny teknik så gynnas en del av gruppens medlemmar, medan 
andra inte gör det (Sundin, 1995:40). Personalen som klarar av och behärskar den nya 
tekniken blir experter. Sundin menar att alla inte har möjligheten att skaffa sig rätt kompetens 
då individer är olika när det gäller begåvning, intresse och arbetslivserfarenhet. Teknik har 
stor betydelse för personalens kvalificering och kompetens då införandet innebär att 
personalen har möjlighet att utöka sin kompetens. Dock kan inte alla få möjligheten utan 
några utvalda får utbildning och kvalificerade arbetsuppgifter, vilket medför att en del 
kvalificerad och andra dekvalificeras (Sundin, 1995:73). Resultatet av införandet av ny teknik 
är svår att förutse och Sundin menar att ”det blir sällan som man tänkt sig” och åsyftar att ny 
teknik varken garanterar användning eller att tekniken används på rätt sätt (Sundin, 1995:67). 

Äldreomsorgen (Hedström, 2006) är en personaltät och informationsrik verksamhet där 
många olika personalgrupper är i behov av information. Att använda sig av IT-system anses 
som ett verktyg för att underlätta manuell administration. Med hjälp av IT har personalen 
större möjlighet att kommunicera och informationsöverföringen blir effektivare. Målet med 
införandet av IT-system är att skapa en gemensam plattform för information för alla aktörer i 
verksamheten och på så sätt göra information tillgänglig och bestående. Hedström (2006:121) 
menar att det är ett vanligt argument inom äldreomsorgen att administrationsverktygen ska 
effektivisera och därmed frigöra arbetstidtid för personalen som kan användas i kontakten 
med omsorgstagarna. 

Hedström (2006:121) menar att syftet av användningen av IT-system utgör en möjlighet för 
alla i organisationen genom att informationen blir tillgängligare. Dock menar Sundin 
(1995:67) att införandet inte medför ökade möjligheter för alla medlemmar i organisationen 
då en del begränsas då de saknar möjlighet att använda systemet av olika anledningar. 
Därmed tillhandahålls inte informationen på ett tillgängligt sätt för alla medlemmar.
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6. Resultat
I denna del av uppsatsen kommer det empiriska resultatet av intervjuerna och observationerna från 
undersökningskommunerna att redovisas. Vidare kommer resultatet att lyftas fram av utvalda citat 
och med stöd av teorier för att tydliggöra undersökningens resonemang. Kapitlet är indelat genom 
att kommunerna och metod för planering presenteras var för sig och samma tillvägagångssätt 
återfinns för hemtjänstgrupperna i var kommun. 

6.1. Manuell planering 

I kommunen som arbetar med manuell planering arbetar elva hemtjänstchefer som har ansvar 
för kommunens omsorgstagare. Varje chef har mellan sextio till sjuttio ärenden och mellan 
femton till tjugo anställda. Enhetschefen för kommunens hemtjänst försöker ha översikt över 
fördelningen för kommunens hemtjänst, för att det ska vara så rättvist som möjligt. Översikten 
visar att det sker en inflyttning av äldre omsorgstagare in till stadskärnan och att behovet av 
omsorg ökar. 

Omsorgstagarna är till stor del pensionärer över 65 år men även andra grupper i samhället 
som nu kan räkna med omsorg från kommunens äldreomsorg. Personer under 65 år utreds via 
en handikappkonsulent och tillhör Avdelningen stöd och omsorg. Avdelningen köper tjänster 
av kommunens äldreomsorg och därmed blir dessa omsorgstagare inkluderade i hemtjänstens 
verksamhet. Antalet yngre omsorgstagare ser olika ut beroende av område i kommunen, flest 
finns i närheten av stadskärnan. 

I kommunen som arbetar med manuell planering har arbetsledarna biståndsbedömning som 
arbetsuppgift utöver ansvar för personalgruppen. Kommunens hemtjänst har som mål att var 
ärende ska handläggas så skyndsamt som möjligt. Insatser som rör omvårdnad anses mer 
akuta än de sociala insatserna som städ och tvätt. Varje insats ska föregås av en 
behovsbedömning där arbetsledaren utreder vad personen behöver för hjälp. För att 
hemtjänsten ska ha möjlighet att hjälpa den som söker hemtjänst krävs det att insatserna ska 
vara möjliga att planera och styra tidsmässigt för att anpassas med övrig verksamhet. 

Grundläggande förutsättningar för månadsplaneringen är grundbemanningen och de beviljade
insatserna.  På så sätt vet de vilka som ska arbeta och vem som ska ha hjälp. En viktig del av 
planeringen är kontaktmannaskapet och kontinuiteten, vilket innebär att omsorgstagarna har 
särskilda kontaktpersoner som i huvudsak ska utföra den sociala hjälpen i form av exempelvis 
städ, inköp och dusch. Övriga faktorer som påverkar är personalbehovet vid respektive insats, 
restid till och från omsorgstagare samt personalens raster. Personalen har avsatt tid för 
morgonmöte och en kortsiktig planering för dagen, samt en timme varje vecka för planering 
för nästkommande vecka. Utöver så har varje grupp månadsplanering för den kommande 
månaden som är en omfattande planering och äger rum i slutet av pågående månad. I samband 
med månadsplaneringen så gör personalen även sitt arbetstidsschema i bemanningsverktyget 
Timecare. 

Grupplokalen är hemtjänstgruppernas samlingspunkt och arbetet utgår ifrån lokalen. I varje 
grupplokal hänger en planeringstavla på väggen. På tavlan finns flikar för att sätta fast små 
lappar som personalen skriver kortfattad information på. Information om vem som arbetar, 
vilka tider de arbetar, omsorgstagarens namn och vilka insatser som ska göras. Rutinerna för 
utformningen av lapparna och deras betydelse är olika mellan grupperna. Likvärdigt för alla 
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grupper är att de använder lappar av olika färger för att det ska vara lätt att urskilja vilken typ 
av besök det rör sig om. Exempelvis kan gula lappar innebära inköp och rosa lappar dusch. 

De beviljade insatserna beräknas i tid och varje lapp på tavlan beroende på färg har en 
tidsangivelse.  Den totala tiden av omsorgstagarnas insatser adderas ihop det vill säga att alla 
lappar räknas på tavlan. Exempelvis utgör alla gula lappar ”inköp” och beräknas ta ungefär en 
timma. Tiden som finns på tavlan ska stämma överens med den beviljade tiden och den 
beräknas månadsvis. Kommunen har inget ”tak” för hur mycket tid en omsorgstagare kan få 
beviljat, utan insatserna ska föregås av ett behov och hjälpen ska vara möjlig att planera.   

Kommunen har en ideologi för hur arbetsklimatet ska vara i kommunens hemtjänst. 
Arbetssättet med manuell planering som grupperna till stor del styr själva anses främja 
öppenhet, engagemang och delaktighet i hemtjänsten.  Det anses positivt att personalen är 
med och påverkar den dagliga verksamheten och personalens engagemang uppskattas. Dock 
har planeringen på senare tid försvårats, genom att en del grupper växer eller minskar och att 
det sker snabba förändringar i verksamheten. Förändringarna kan vara bestående såväl som 
tillfälliga och akuta lösningar. Vid förändringarna frisätts personal för extra planeringstid. 
Från arbetsgivarens sida finns det önskemål att förenkla planeringen och minska tidsåtgången 
för planering. Dock önskar kommunen att hålla fast vid sina ledord och önskar att personalen 
ska ha fortsatt möjlighet att vara delaktiga.

I denna undersökning har personal ur två hemtjänstgrupper från denna kommun deltagit i 
intervjuer: från stadsområdet gruppen Rosen och från landsbygden gruppen Pionen. Båda 
hemtjänstgrupperna har i grunden samma arbetsuppgifter. Men deras villkor för en lyckad 
planering skiljer sig åt, något som texten återkommer till senare. 

Det som är gemensamt för personalen i bägge grupperna är att de börjar varje vardagsmorgon 
med ett morgonmöte i grupplokalen. En stunds daglig planering tillsammans med respektive 
arbetsledare som varar mellan femton till tjugo minuter. På morgonmötet så förbereds
arbetsdagen genom att mobiltelefoner och omsorgstagarens nycklar delas ut. 
Mobiltelefonerna har en viktig funktion, en del omsorgstagare har trygghetslarm för att kalla 
på hjälp om de ramlar eller av annan anledning är i akut behov av hjälp. Larmet kopplas till en 
larmcentral som sedan vidarebefordrar informationen till hemtjänsten via deras 
mobiltelefoner. 

Personalen tittar på planeringstavlan för att se vad som ska göras under dagen. Om någon 
anser att denne inte hinner göra sina arbetsuppgifter under dagen så kan arbetsuppgifter bytas 
mellan personalen för att förenkla dagen. Vidare utgör morgonmötena en form av säkerhet där 
det kontrolleras att samtliga omsorgstagare får hjälp och att det finns personal på plats. 

Vid morgonmötet informerar arbetsledaren om förändringar hos omsorgstagarna och andra 
punkter som är viktiga att lyfta fram till personalen. Personalen uppdaterar även arbetsledaren 
om situationen hos omsorgstagarna och om det har skett förändringar i vårdbehovet. 

Utöver rutinerna som rör det praktiska arbetet så är morgonmötet ett av de få tillfällen som 
personalgruppen kan sitta ner tillsammans och delge varandra om deras erfarenheter gällande 
arbetet såväl som privatliv. Resten av dagen så befinner de sig på olika platser och har kontakt 
via mobiltelefon, eller genom att skriva meddelanden till varandra.
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6.1.1 Hemtjänstgruppen Rosen 

I Hemtjänstgruppen Rosen arbetar Karin och är en av de som planerar det dagliga arbetet på 
planeringstavlan. Hon har arbetat länge inom äldreomsorgen. Eva är Rosens arbetsledare och 
har en lång erfarenhet av arbetet som arbetsledare och har arbetat inom äldreomsorgen i snart 
tjugofem år. 

I gruppen finns två datorer och bägge står i grupplokalen. Personalen som har 
tillsvidareanställning har en egen personlig inloggning till kommunens verksamhetssystem 
och alla visstidsanställda har tillgång till datorn. Arbetsledaren Eva menar att intresset för att 
använda sig av datorerna är väldigt olika bland personalen och på grund av personalens 
olikheter så används inte datorerna som hjälpmedel vid planering. Istället använder sig 
gruppen av penna och papper och på så sätt kan alla göras delaktiga i arbetet med planering. 
Karin menar att anledningen till att datorerna används så lite som de gör är att det tar för lång 
tid: ” de är inte världens snabbaste, det kan ta tio minuter om de är avstängda å man kommer 
in… det ska inte behöva ta 10 minuter alltså”. Karin upplever att hanteringen av information 
med papper och penna är ett fungerande arbetssätt. Till hjälp finns dessutom 
omvårdnadspärmen med information om omsorgstagarna, personalens rutiner och en 
fungerande kommunikation. 

Arbetsledaren Eva menar att det kommer att ske en utveckling av användningen utav datorer 
successivt på grund av det kommer att ske en generationsskiftning i personalgruppen. Utifrån 
vad Eva berättar så kan det tolkas som att en teknisk utveckling är oundviklig, sådana faktorer 
som en kommande generationsskiftning i personalgruppen kan innebära att nya arbetssätt 
införs. Enligt Nordströms (2000) teori om Hemtjänstens olika världar så är hemtjänstens 
ledningsnivå känslig för yttre påverkan. Som när yngre individer träder in på arbetsmarknaden 
varav många har vana att använda sig av datorer dagligen. Den yngre generationen kan ha 
andra behov och en etablerad vana att använda sig av IT-system och datorer.

I Rosens hemtjänstgrupp delar personalgruppen på ansvaret av planeringen genom ett 
roterande schema de planerar parvis och har ansvar för deras månad. Karin menar att alla får 
vara med och ta ansvar för planeringen. Då samtliga är delaktiga så råder ett samförstånd 
gällande svårigheter och problem som kan uppstå vid planering. Uppdelningen av ansvaret 
har sin grund i tanken att ”vi vill inte hänga upp allt det här på två stycken” (Karin) och på 
detta sätt så finns en viss acceptans gällande svårigheter och missar med planeringen. 
Planerarna styr själva över hur de placerar besöken på planeringstavlan. Karin och Eva anser 
att det är mest lämpligt då personalen är de som känns vid omsorgstagarna bäst. Evas roll som 
arbetsledare är att skapa förutsättningarna för möjligheten till en bra planering, såsom att öka 
eller minska tiden för besök hos omsorgstagare om det finns behov för det.

Karin beskriver hur de gör när de planerar på tavlan. När arbetsschemat är färdigt så skrivs 
personalens arbetstid på små lappar och sätts upp på tavlan. Den sociala hjälpen hos 
omsorgstagarna utförs genom att skriva små lappar som är kodade med färg och en 
förkortning över arbetsuppgift som; rosa lapp betyder ”dusch” och gul lapp betyder ”inköp”. 
De olika insatserna beräknas i tid och tillexempel dusch beräknas ta en timma. Om något av 
besöken beräknas ta längre tid så antecknas en tidsangivelse på den lappen. En del 
omsorgstagare vill själva följa med till affären för sina inköp, i annat fall skrivs en inköpslista 
tillsammans med omsorgstagaren och personalen far ensam på inköpet: ”vissa insatser som 
dusch tar oftast en timma, men en del har 1,5 timmar så då skriver vi det på lapparna. 
Likadant med inköp, de som följer med har längre tid för sitt inköp” (Karin).
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När lapparna för besöken är uppsatta på tavlan beräknas den beviljade tiden för insatserna och 
gångtiden mellan omsorgstagarna: ”vi jobbar mycket efter beviljad tid och har personal efter 
det, så vi har nu 350 timmar beviljat och då kan vi se innan schemat är färdigställt att varje 
vecka ska vi ha minst 350 timmar + gångtid. Så 370 timmar ska finnas på schematavlan och 
sen att man har täckt upp från morgon till kväll så att det inte glappar någonstans” (Eva).
Sedan kontrollerar personalen sin egen rad och sätter en grön lapp på tavlan om 
arbetsuppgifterna stämmer överens med arbetstiden. Om personalens arbetstid inte räcker till 
så skapas ett extraschema som tilldelas en vikarie om det inte finns bufferttid på tavlan. 

Bufferttid innebär att insatser hos någon omsorgstagare har ställt in och det blir luckor av tid 
som görs synliga genom att sätta upp svarta lappar med en tidsangivelse för det inställda 
besöket. Finns bufferttid på tavlan så ersätts inte personal vid sjukdom utan den som har 
bufferttid på sin rad på planeringstavlan tilldelas det arbetet. Eva upplever att det är bra att 
bufferttiden görs synlig på tavlan eftersom att gruppen kan på så sätt använda all beviljad tid 
och hålla sin budget. Ansvaret för att buffertlapparna kommer upp på tavlan har månadens 
planerare. 

Gruppen har förenklat arbetet med planeringen genom dela upp all daglig hjälp i olika ”turer”.  
Morgonhjälpen har delats in i fem olika turer och benämns såsom morgon 1, morgon 2 och så 
vidare. Detsamma har gjorts med lunch, middag, kvällar och helger.  På så sätt så minskar 
antalet lappar och information på tavlan. Genom att alla besöken för exempelvis morgon 1 
skrivs ner på en separat lista så behövs bara en lapp på tavlan där det står ”morgon 1”. 
Gruppen har således två system för hur planeringen ska utföras. 

Kontaktpersonen har uppgiften att se till att omsorgstagarna som den ansvarar för får sin hjälp 
uppsatt på tavlan. När planeringen på tavlan är färdig skriver kontaktpersonen månadslistor
för att ge omsorgstagarna information om vilken hjälp de ska få för månaden. 

Utmaningarna för en hållbar planering i Rosens hemtjänstgrupp är bland annat det faktum att 
verksamheten förändras. Trots att det läggs ner mycket tid varje månad så blir planeringen 
aldrig helt färdig eftersom förändringar såsom att det tillkommer tid eller minskar tid hos 
omsorgstagarna kräver ytterligare planering. Istället för att ändra i de dagliga turerna under 
pågående månad så tar de in extra personal vid behov och planerar om ”turerna” vid nästa 
planering. 

Informanterna menar att det är mycket att ta hänsyn till, såsom att omsorgstagarna ska finnas i 
närheten av varandra geografiskt på samma tur. Om det kommer in ett nytt behov på ett 
område så justeras alla turer. Karin upplever att det är en utmaning att möta deras 
omsorgstagares enskilda behov. Gruppens omsorgstagare består till stor dela av yngre 
individer med en aktiv fritid. En del omsorgstagare har behov av dusch och inköp två gånger 
varje vecka. Tiderna för insatserna måste anpassas med övrig verksamhet och ske med ett 
lagom mellanrum. Varje omsorgstagare har önskemål om när det passar att få hjälp och det är 
inte alla gånger behovet som styr utan vanan. Karin beskriver att personalen ibland ”vänder ut 
och in” på sig själva för att göra omsorgstagarna till viljes. 

Citatet visar att Karin upplever att det sker en konflikt när personalen ska både följa 
planeringen och samtidigt tillfredställa omsorgstagarnas önskan. Nordström (2000: 91-92) 
menar att personalen som befinner sig i hemtjänstens praktiska värld går ofta över gränserna 
för vad som är att anse som acceptabelt utifrån verksamheten, dock är det ett sätt för 
personalen att visa sig legitima inom deras praktiska värld genom att ställa upp på 
omsorgstagarnas önskningar.   
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En av den viktigaste resursen för hemtjänstens verksamhet är tid som ger resurser i form av 
personal. Något som är att uppfatta som centralt för informanterna är att arbetet med 
planeringen tar mycket tid men ingen av informanterna kan uppskatta hur mycket tid som 
används till planering. 

Personalens möjlighet att planera och styra sitt dagliga arbete är något som uppskattas av 
samtliga informanter, förutsatt att det ges tid för planering. Eva har som arbetsledare en 
övergripande inblick i sin hemtjänstgrupp Rosen och menar att intresset för planering varierar. 
En del tycker att det är en rolig uppgift medan andra helst vill komma ifrån planeringen. 
Vidare menar Eva att ”alla är inte gjorda för att planera” och att bristande intresse och 
förmåga för att planera kompenseras genom att de alltid är två som planerar.  

Gruppen försöker hålla rutinen att de som har ansvar för månadens planering även har ansvar 
för ändringar på planeringstavlan. Trots den fastställda rutinen så följs den inte av alla i 
personalgruppen. Det är alltid någon som ändrar på planeringstavlan genom att flytta om 
lappar för turer och arbetsuppgifter på tavlan. Karin tror att ändringar görs på grund av att det 
ska bli bättre för alla i gruppen men att det bidrar till irritation. Eva menar att även om 
ansvaret är uppdelat så blir det på något sätt ”allas” ansvar i alla fall.

Karin upplever att verksamhetens föränderliga karaktär såsom att vårbehovet förändras hos 
omsorgstagarna och personalens varierande arbetstid, gör att arbetet sällan är stabilt. Vilket 
kan bidra till att personalen har svårt att släppa fokus på planeringen: ”jamen alltså på min 
lunch så skulle jag ha suttit med schemat här, tillsammans med min filtallrik och funderat. 
Förstår du? Men det är ju upp till mig, jag kan ju bara lägga bort det om jag vill”. Karin 
menar att hemtjänstens personal är för flexibla många gånger, de ska alltid vara redo att ”rusa 
iväg”.  Därför står personalen ofta vid planeringstavlan och funderar och flyttar lapparna trots 
att det inte alla gånger är behov av det. 

Trots att personalen lägger ner mycket tid för planering varje månad så blir den aldrig färdig 
och personalen har svårt att släppa fokus på planeringstavlan. Eva berättar om sin syn på 
detta: ”vi tittar på den här planeringstavlan hela tiden, det blir som en fokus på den då. Man 
kanske skulle vilja lägga ner mer fokus på att prata om vårdtagarna, inte bara att det ska 
läggas ner tid på planering … en del kan inte släppa det”. Karin upplever att vissa perioder är 
intensivare än andra och då blir planeringen ett outtröttligt samtalsämne. Enligt Nordström 
(2000:90–91) så befinner sig hemtjänstens personal i nuet, vilket kan förklara varför 
planeringen upptar mycket tid och engagemang hos personalen. Vid tillfällen av oro och 
arbetsanhopningar så har de svårt att fokusera på annat då de är så koncentrerade på rådande 
situation. Eva uttryckte under intervjun att: ”det skulle finnas att draperi att dra för tavlan”. 
Resultatet visar att arbetsledaren Eva upplevelse rådande problemet med att personalen lägger 
ner för mycket fokus på planeringen anses som ett större problem av henne än vad det utgör 
för Karin.

Det framgår i denna undersökning att Karin uppskattar sin möjlighet att planera det dagliga 
arbetet och anser att det skulle bli tråkigt om hon inte fick vara med och planera. Att någon 
annan skulle planera arbetet åt de och ge instruktioner för hur arbetet ska utföras är i stort sett 
otänkbart. Karin menar att ingen kan ersätta deras kunskaper av arbetet. 

Karins ståndpunkt kan förklaras utifrån Nordströms (2000:91–92) teori om hemtjänstens olika 
världar. Det framstår som ett problem att någon utomstående skulle planera deras arbete. 
Nordströms menar att de olika världarna har skilda intressen för hur verksamhetens ska 
bedrivas. Personalens intresse är att skapa en bra tillvaro för gruppen genom att planera 
arbetet utifrån deras kunskaper om omsorgstagarna och på så sätt skapa en planering som
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tillfredställer personalens behov såväl som omsorgstagarnas. För att uppnå det så krävs det 
mycket kunskap om personalens rutiner och omsorgstagarnas behov. Om någon annan skulle 
planera så finns det risk för att andra intressen går före det som personalen anser är viktigt 
såsom att spara tid och minska antalet personal.

Även om Karin uppskattar möjligheten att planera så välkomnar hon ett effektivare arbetssätt, 
något som förenklar planeringen och tar mindre tid. Dock finns en rädsla för att förlora sin 
möjlighet att påverka hur och när arbetet ska utföras. Det upplevs viktigt att 
kontaktmannaskapet vidhålls och att personalen får fortsätta att vara delaktiga, genom att 
delta i arbetets utformning.

6.1.2 Hemtjänstgruppen Pionen

I hemtjänstgruppen Pionen är det Anna och Sara som alltid planerar. Anna och Sara har 
ansvaret för planeringstavlan och över schemaläggningen via Timecare.  I gruppen arbetar sex 
stycken personal. Anna och Sara anser att det skulle underlätta om de kunde dela ansvaret 
med någon annan genom att inte behöva planera både arbetsschemat och bemanningen men 
att det skulle vara svårt att dela på arbetsuppgifterna. Hemtjänstlokalen är lokaliserad i en by 
utanför staden. Omsorgstagarna är huvudsakligen pensionärer och bor utspridda i ett stort 
geografiskt område. En del bor i byn där grupplokalen finns men många av de bor längre bort. 
Som längst har personalen tre mil i körsträcka som tar ungefär trettio minuter att köra enkel 
väg. 

Planeringen går till på så sätt att de utgår ifrån månadens preliminära schema för arbetstider 
från Timecare. På tavlan sätts lappar upp för alla besök som ska göras under en månad. I detta 
skede är personalens schema över arbetstiden inte färdigställt i Timecare. Anna och Sara 
väntar med att färdigställa schemat så länge det är möjligt om det skulle uppstå behov av att 
ändra personalens arbetstider. Beroende på hur mycket beviljad tid som finns hos 
omsorgstagarna så kan det även bli aktuellt att ta in extra personal. Gruppen får information 
om förändringar rörande omsorgstagarna av sin arbetsledare med så lång framförhållning som 
möjligt. En del insatser är akuta och måste lösas direkt. Andra kan vänta till nästa 
månadsplanering.

Samma system som Rosen har med lappar i olika färger och förkortningar över 
arbetsuppgifter har även Pionen, lapparna sätts upp på planeringstavlan vid planeringens 
utförande. 

Gruppen gjorde ett försök att ”lyfta” ut den dagliga hjälpen på samma sätt Rosen gör, men 
detta fungerade bara för en kortare tid. ”Vi är ju vana att titta blint på vår egen rad… å jag 
tyckte att det var svårt. Vi har de på tavlan, då kan man flytta de också var för sig” (Anna).
Anna och Sara menar att de har inarbetade rutiner och är av den uppfattningen att det är 
lättare att ha alla lappar uppe på tavlan även fast det blir många. 

I Pionens hemtjänstgrupp fanns ingen bufferttid på tavlan när undersökningen ägde rum. 
Informanterna upplever att de hela tiden får kämpa mot klockan och komma på lösningar för 
att få arbetsdagen att flyta. På grund av att personalen rör sig inom ett stort geografiskt 
område så befinner de sig sällan i närheten av varandra. Det krävs förberedelser och planering 
för att arbetsdagen ska bli praktisk. Sara beskriver några faktorer som är viktiga att beakta 
inför en arbetsdag; nycklarna som personalen får på morgonen måste lämnas tillbaka efter
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besöket eller så behåller personalen nyckeln under dagen och utför alla besöken hos den 
omsorgstagaren. Tillgången av tjänstebilar varierar beroende av hur många som arbetar under 
dagen, den som kör längst sträcka eller i besvärlig terräng prioriteras och finns det inte bilar så 
använder personalen privata bilar. 

Med tanke på att hemtjänstgruppen är lokaliserad på landsbygden så har personalen långa 
avstånd mellan omsorgstagarna, det kan röra sig om trettio minuters restid enkel väg. Anna 
och Sara berättar att trots att de har långa avstånd mellan omsorgstagarna så saknas körtiden i 
budgeten. För att försöka rädda situationen krävs flexibilitet hos personalen. Sara bor i en by 
ca 7 km från grupplokalen och beskriver hur de brukar planera för att få dagen att flyta på ett 
bra sätt: ”vi försöker ju att den som åker uppöver fortsätter och ibland så händer det ju att… 
som jag som då bor i närheten stannar kvar där uppe och tar min lunch där, för att sedan 
fortsätta dagen där. För att ingen ska behöva köra upp dit så gör vi så”. Gruppen har försökt 
dela upp arbetet hos omsorgstagarna, genom att bygga upp särskilda körturer. Den som börjar 
köra åt ett håll fortsätter där tills besöken är avklarade. 

Det långa avståndet mellan omsorgstagarna gör att Anna och Sara måste stressa för att hinna 
med sina besök. På förmiddagarna befinner sig personalen på olika platser och om något 
oförutsett inträffar får den som är närmast åka iväg. Sara och Anna upplever att tiderna hos 
omsorgstagarna är flexibla. Tiden anpassas efter situation vilket resulterar i att en del får mer 
tid och andra får mindre. Informanterna anser att flexibiliteten har sin grund i att det händer 
mycket under en arbetsdag, de kan vara tvungna att åka iväg från en omsorgstagare om de får 
larm eller så drar en del besök ut på tiden. 

Utifrån resultatet så antas det att utan personalens spontana anpassningar så skulle deras
arbetssituation bli ohållbar. Även om personalen vet att målen och riktlinjerna som finns för 
verksamheten har en annan betydelse så finns ett behov av att skapa egna lösningar för 
uppkomna situationer. Detta menar Nordström (2000:91–92) är en metod för personalen att 
göra arbetet meningsfullt. Utan spontana anpassningar så kan inte personalen möta 
omsorgstagarnas önskningar och behov i dagsläget. 

Samtliga informanter fick besvara frågan om det fanns något särskilt som påverkar en bra 
planering på tavlan.  Det visade sig att trots att hemtjänstgrupperna i grunden utför samma typ 
av arbetsuppgifter så skiljer det sig mellan grupperna vad som anses viktigt för en bra 
planering. I Pionens hemtjänstgrupp är det främst tid för att förflytta sig mellan 
omsorgstagarna som påverkar planeringen: ”för att få ihop en bra tavla så ska det finnas 
körtider… vi har ju inte körtid egentligen utan det blir ju utav vårdtagarnas tid vi tar. Då 
känner man att norpar tid av vårdtagarna för att hinna till ställena och det är inte rätt. De 
betalar ju för den tid som de ska få hjälp” (Anna).  Yttre omständigheter som att banken i byn 
inte har öppet på fredagar påverkar en del omsorgstagares möjlighet till inköp. Sara menar att 
planeringen är mer komplicerad än vad den verkar vid en första anblick, sådana situationer 
som bankens öppettider påverkar mycket av deras planering. 

Informanterna upplever att det är en naturlig del av deras arbete att planera insatserna hos 
omsorgstagarna, då de står närmast de och känner verksamheten bäst. Dock upplever båda att 
de har mycket information och kunskap i huvudet. Det finns tillfällen då andra i gruppen tar 
vid och planerar på tavlan. Vilket beror på varierade arbetstider och att verksamheten står 
under ständig förändring. Anna och Sara menar att det finns situationer som måste lösas 
samma dag då de kanske inte arbetar.
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Trots arbetet med att planera ”tavlan” varje månad blir planeringen aldrig färdig. 
Hemtjänstens verksamhet står under ständig förändring genom att tiden utökas eller minskas 
hos omsorgstagarna beroende av vårdbehovet:” tavlan blir aldrig klar, det är alltid någon 
liten ändring som ska göras nästan varje dag” (Anna) Personalen ägnar mycket tid till 
planeringstavlan som vid deras lunch eller om det finns tid mellan besök.

Anna och Sara menar att planeringstavlan har funnits länge och har inte utvecklats nämnvärt 
under den tiden. Dock saknar de idéer över hur en förbättring skulle kunna se ut. Det som har 
förändrats är omsorgstagarnas vårdbehov och även andra förutsättningar för arbetet: ”alltså 
det är ju alltid en ständig förändring i vår verksamhet, vi jobbar ju med människor och de blir 
ju sämre och vi måste få in förändringarna på tavlan (Anna). De menar att då systemet med 
planeringstavlan infördes så var förutsättningarna annorlunda och omsorgstagarnas vårdbehov 
var inte lika stort. Vidare har personalen idag flexiblare arbetstid och kan söka sig upp och ner 
i tjänstgöringsgrad, vilket gör att verksamheten blir än mer instabil. Anna menar att det är 
viktigt att den förändring som har skett rådande omsorgstagarnas behov av vård och omsorg 
måste synas på tavlan. Det vill säga att de önskar mer resurser till verksamheten så att de kan 
utföra sitt arbete på bästa sätt. 

I denna undersökning har informanterna fått fundera om det fanns något annat som de skulle 
vilja engagera sig i, om de inte skulle ha planering som arbetsuppgift. Anna och Sara upplever 
att det finns tid för att engagera sig i projekt om de vill det. De planerar julfester och utflykter 
på sommaren och besöker ibland andra verksamheter för erfarenhetsutbyte. Sara och Anna har 
svårt att föreställa sig hur det skulle vara om de inte behövde planera. De är av uppfattningen 
att planeringen ingår i arbetet som en naturlig del av deras verksamhet. De anser att det är en 
förmån att planera arbetet genom att de deltar i verksamhetens förändringar och skapar 
lösningar för problem som uppstår. 

Dock anser de att verksamheten som finns idag har nått sin gräns gällande huruvida det är 
lämpligt och praktiskt möjligt att planera på tavlan, och är av åsikten att behovet av omsorg 
kommer att öka i framtiden. Ett enklare och smidigare arbetssätt för att underlätta hanteringen 
av informationen som rör arbetet hos omsorgstagarna skulle betyda mycket men de vill även i 
framtiden att personalen ska ha möjlighet att planera deras arbete. 

Under hösten kommer det att ske en omorganisering genom att Pionen kommer att slås ihop 
med två andra grupper och dela arbetsledare. Sara och Anna ställer sig frågande till hur 
framtiden kommer att se ut. Omorganisationen tros innebära att det geografiska området 
utvidgas ytterligare. För att skapa en bild av hur redas situation ser ut på arbetet så berättade 
de om vinterns utmaningar med hemtjänstens bilar: ”i vinter hade vi det jobbigt. Vi har 
försökt att få ett tak för bilarna för att få mindre att sopa av och att de isar mindre… Och så 
har bilarnas bromsar fryst. Alla bilarna har fått ha en hammare för att få lös bromsarna på 
bilarna… / … politikerna borde ”baske” mig få följa med och se hur det är en dag. Eller en 
månad! Får se hur länge det skulle gå” (Sara). Citatet visar på att ledningens idéer om att 
effektivisera verksamheten, det vill säga spara pengar har medfört en ohållbar situation för 
personalen i hemtjänsten. Trots att det vare sig finns resurser eller tid så anpassar sig 
personalen och gör sitt bästa för att utföra samma arbetsuppgifter trots en stramare budget. 
Citatet kan även ge uttryck för att personalen och ”politikerna” som Sara åsyftar befinner sig i 
två olika världar såsom Nordström (2000) beskriver. Sara menar att ”politikerna” aldrig skulle 
acceptera att finna sig i deras situation. Anna avslutar intervjun med att skratta, och menar att 
det som känns som omöjligt blir tillslut möjligt när de har pratat med varandra inom gruppen. 
Hon menar att utan en fungerande kommunikation i gruppen och deras förmåga att lösa 
problem tillsammans så skulle hela deras tillvaro rasa ihop. 
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6.2 Planering med systemverktyg 

I kommunen som använder planering med systemverktyg finns sjutton hemtjänstgrupper 
indelade i geografiska områden, varje grupp har en arbetsledare men en del grupper delar chef 
med andra. Arbetsledaren är vanligen stationerad hos sin grupp i hemtjänstlokalen utom i de 
fall då två grupper delar arbetsledare. 

I kommunen finns en egen organisation för biståndsbedömning, således har hemtjänstens 
arbetsledare inte den arbetsuppgiften. Kommunen ser en utveckling av att fler medborgare 
boende i stadskärnan är i behov av hemtjänst, vilket resulterar i att antalet omsorgstagare ökar 
och personalgrupperna växer. I centrala staden finns tre grupper. Varje grupp har hand om 
cirka sjuttio till etthundra omsorgstagare från olika grupper i samhället. Sedan några år 
tillbaka har kommunen infört planeringsverktyget TES (Trygghet, Effektivitet, Säkerhet) som 
enligt tillverkaren är ” ett komplett datasystem för optimal planering och kvalitetssäkring 
inom vård och omsorg” (www.sttcare.com). Utöver TES har kommunen fem andra 
verksamhetssystem som personalen använder sig av dagligen och som hjälper till att 
administrera och kontrollera exempelvis vikarieanskaffning, arbetstider och 
semesteransökningar. 

TES är mottagare för personalens arbetstidsschema som överförs från Timecare planering och 
omsorgstagarnas insatser från kommunens verksamhetssystem. Integrationen av Timecare och 
verksamhetssystemet medför att det alltid finns aktuell bemanning och besök för dagen.
Arbetsledaren har i uppgift att bygga upp besöksunderlaget i TES utifrån 
biståndshandläggarens beslut om insats. Genom att i systemet ange hur lång tid besöket ska 
vara och när insatsen ska börja och sluta. Vidare lägger arbetsledaren in annan information så 
som: en kortfattad beskrivning av besökets innehåll, kontaktpersoner, person- och 
kontaktuppgifter för omsorgstagaren och slutligen vilket kön personalen lämpligen ska ha och 
andra önskvärda kompetenser. 

Införandet av TES innebar att personalens arbetssätt för planering förändrades. Innan TES 
introducerades använde sig personalen av ett system som kallades ”blockplanering”. Det 
dagliga arbetet planerades i ett kollegieblock med stöd av en pärm där omsorgstagarnas 
insatser fanns beskrivna. Förändringen innebar att personalen slutade planera manuellt med 
papper och penna och började använda sig av ett planeringssystem med dator som verktyg.

I varje hemtjänstgrupp finns ”planerare” som har genomgått en utbildning i TES - planering. 
Förutom planering så är deras huvudsakliga arbetsuppgift fortfarande att ta hand om gruppens 
omsorgstagare. Personalen från kommunens hemtjänstgrupper fick själva anmäla sitt intresse 
för att bli planerare, hur många planerare som finns i varje grupp är olika beroende av 
gruppens storlek.

Planeringens utförande sker genom att besöken fördelas på personalen som arbetar för dagen 
manuellt. Den som planerar har tillgång till den aktuella bemanningen och besöken på 
datatablån och fördelar på så sätt besöken i ett tidsfönster. Programmet ger ramar för var 
besöken ska ligga tidsmässigt utifrån besöksuppbyggnaden, men besöket kan placeras hos 
vem som helst om det inte anges särskilda kompetenser eller krav på kön som personalen ska 
uppfylla för besöket.
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Förutom att besöken ska planeras finns det andra faktorer som är viktiga för planeringens 
utförande. Personalens gångtid ska beräknas och planeras så att besöken placeras så att 
omsorgstagarna bor i närheten av varandra. Vidare ska samma personal som börjar dagen med 
en omsorgstagares nyckel fortsätta med den till att besöken hos omsorgstagaren är gjorda. 
När personalen börjar arbetsdagen skriver var och en ut en dagrapport från TES som 
innehåller information om deras arbete, en form av kör/gångschema. 

Personalen måste ha tid för att planera arbetet. Vanligen så delar ett antal planerare i de olika 
grupperna på ansvaret. Hur många dagar som kan planeras med framförhållning och tiden för 
planeringen ser olika ut beroende av gruppens storlek, vem som planerar och mängden 
insatser hos omsorgstagarna.    

Två hemtjänstgrupper som arbetar med TES från denna kommun har deltagit i intervjuer, en 
grupp från stadsområdet och en från landsbygden. De båda hemtjänstgrupperna har i grunden 
samma arbetsuppgifter, men deras förutsättningar och utmaningar för en lyckad planering 
skiljer sig åt på grund av deras geografiska läge. Hemtjänstgruppen som är lokaliserad i 
stadsområdet benämns såsom Violen och den på landsbygden har fått namnet Liljan.

6.2.1 Hemtjänstgruppen Violen

I hemtjänstgruppen Violen arbetar mellan tjugoett till tjugoåtta personer, vilket är en stor 
personalgrupp och har mellan sjuttio till ett hundra omsorgstagare att ta hand om. Många av 
omsorgstagarna har daglig hjälp, tjugofem har enbart städ var tredje vecka. Omsorgstagarna 
tillhör olika grupper från samhället som är i behov av socialtjänstens hjälp, många är yngre 
och har ett aktivt liv. Personalen rör sig med korta gångavstånd mellan omsorgstagarna, som 
längst kan det röra sig om femton minuter i gångtid. 

Violen var den första gruppen i kommunen att pröva planera med TES. Arbetsledaren Tor har 
arbetat i gruppen i ungefär ett år och var inte med när TES infördes. Tor har en lång 
erfarenhet av arbetet inom vård och omsorg, både som arbetsledare och sjuksköterska. Lisa 
har haft stor roll vid TES införande i kommunen, hon var en av de som utbildade samtliga 
planerare vid införandet av TES. Hon hade varit ansvarig för utbildningar av andra system 
tidigare. Lisa är även en av de som planerar i hemtjänstgruppen Violen. 

Lisa och Tor upplever att kommunen införde TES på grund av att det fanns behov av att öka 
säkerheten i kommunens hemtjänst, genom att minimera risken för att missa besök. Vidare att 
verksamheten skulle få en stabilare planering genom att besöken utfördes på bestämda tider, 
minska planeringstiden och att arbetsledarna skulle få möjlighet att få en inblick i planeringen 
och möjligheten att styra det dagliga arbetet. Behovet av säkerhet och effektivitet har sin 
grund i det ökande antalet omsorgstagare och därmed växande personalgrupper. I de stora 
grupperna fanns det tecken på att situationen var ohållbar: ”det kan inte vara så att man ska 
missa besök, att det ska suddas och ändras. Alltså det började bli lite farligt med att börja 
missa insatser” (Lisa). I Violens hemtjänstgrupp var situationen ohållbar enligt Lisa och Tor, 
ett enklare arbetssätt var efterlängtat. Lisa och Tor är båda av uppfattningen att gruppen 
förlitade sig på den kunskap som planerarna hade i huvudet. 

Jacobsen & Thorsvik (2002:43–47) menar att IT medför ökad kontroll för verksamheten, med 
hjälp av ett datasystem så kan den ”mänskliga faktorn” minimeras. Med hjälp av datasystem 
så kan information registreras och behandlas på ett säkert sätt. Bolman & Deal (2006:65) menar 
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att sedan datorn blev ett vanligt verktyg har tilliten för att systemverktyg ska kontrollera och 
administrera information ökat.

Före TES infördes hade kommunens hemtjänst introducerat andra system för administrativa 
uppgifter. Att börja använda sig av dessa kontinuerligt i verksamheten tog tid menar Lisa ”
jag menar vi hade ju inte ens datorer hemma allihopa”. Till en början så fick de som hade 
svårigheter inför systemen hjälp: ”vi hade ju varit snälla med alla och gjorde jobben åt dem. 
Så det blev ju en katastrof” (Lisa). Lisa menar att då det krävdes att samtliga ur personalen 
skulle arbeta med systemen så uppdagades problemet med att det saknades kunskap för 
systemen hos en del av personalen.

Lisa beskriver hur det var när kommunen skulle införa TES och menar att det skedde en 
förändring i gruppen över vem som skulle ha ansvar över att planera ”alla de här 
människorna hade varit jätteduktiga i sina verksamheter, hade kanske jobbat i 30 år. De som 
man alltid vänder sig till och frågar, du vet de här klipporna som finns i alla verksamheter. 
Plötsligt så hamnade de i skymundan för de här tonåringarna, som inte allt tyckte att det var 
svårt. Och det fick de att tappa ansiktet alla de här äldre, det var nästan så att man kunde 
börja gråta ibland. De hotade med att säga upp sig, de klarade inte riktigt av det. De blev 
som sjuka”. Lisa beskriver att förändringen gjorde att en del ur personalgruppen med lång 
erfarenhet av arbetet och planeringen blev begränsade att delta i planeringsarbetet när TES 
infördes. Det nya sättet att planera har skapat en klyfta i personalgruppen menar Lisa, mellan 
de som planerar och de som inte gör det. Om hela personalstyrkan ska ha möjlighet att vara 
delaktiga så måste det skapas likvärdiga förutsättningar i form av tid och resurser menar Lisa. 

Lisa upplever att det skulle vara bra om alla var delaktiga i planeringen men att hela gruppen 
inte kan planera idag. Ur praktisk synpunkt så kan inte alla sitta med TES och planera varken 
samtidigt eller var för sig. Sundin (1995) menar att införandet av datasystem på en arbetsplats 
ofta innebär att en del ur personalgruppen gynnas om de behärskar tekniken och blir därmed 
kvalificerade experter. Medan andra som inte har de rätta förutsättningarna såsom intresse och 
kunskap för att lära sig blir dekvalificerade. I det här fallet var det en generationsfråga då de 
äldre från personalgruppen inte hade samma förutsättningar som de yngre.

Ingen av informanterna var säkra på varför kommunen valde att införa just programmet TES, 
Lisa berättar att det fanns flertalet leverantörer att välja mellan och tror att TES var det system 
som skulle lösa flest problem för och enligt kommunen. Lisa menar att leverantörens 
säljargument framställde TES som något ”urtjusigt… jag trodde ju att det var så att man 
kunde trycka på en knapp så skulle det ”rassla” för så ser det ut när man så kallat 
optimerar”. Detta citat visar på att det uppdagades svårigheten att kombinera TES med 
hemtjänstens verksamhet och att många pusselbitar skulle ligga på rätt plats för att systemet 
skulle vara möjligt att optimera. Sundin (1995:67) menar att införande av IT-system inte 
garanterar att tekniken används på rätt sätt och att det är svårt att förutse resultatet av 
införandet. 

Optimering innebär att programmet ger ett förslag baserat på befintliga resurser och vilka 
besök som skall utföras. Optimering av programmet är det ursprungliga målet för hur 
kommunen ska använda sig utav TES. Informanterna berättar att optimeringen inte fungerar 
utan att justeringar görs utav planerarna. Tor menar att ” vissa dagar verkar det som att det är 
hyfsat användbara förslag… andra är det så att du får nästan börja om från början och göra 
om alltihop manuellt”. Han menar också att optimeringsfunktionen inte är praktiskt 
användbar och därmed har det blivit så att den inte används. 
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Problem uppstår i planeringen på grund av bemanningen. Eftersom behovet av personal ser 
olika ut under dagen och personalen har flexibel arbetstid. Arbetsschemat byts var fjärde 
vecka, Lisa menar att personalen måste anpassa sina arbetstider efter verksamhetens 
förändringar men att:” det förstår ju inget program”. Citatet visar Lisas upplevelse av att
problemet är oundvikligt idag eftersom bemanningen sällan är stabil.

En annan del av planeringen som upplevs viktig inom hela verksamheten är 
kontaktmannaskapet och kontinuiteten. Dessa faktorer är svåra att tillgodose i kommunens 
hemtjänst med optimeringsfunktionen. Den flexibla arbetstiden och omsorgstagarens behov 
av hjälp av sin kontaktperson vid dusch, städ och inköp är svåra att kombinera. Om 
kontaktpersonen inte är i tjänst den dagen som besöket planeras ut så tillgodoses inte 
kontaktmannaskapet alls: ”programmet fladdrar iväg fullständigt… det har ju inget hjärta 
eller ögon… programmet söker ju bara en ledig plats” (Lisa). Skillnaden mellan det som 
leverantören sålde till kommunen och den verklighet som infunnit sig, är det faktum att det 
blev mycket mer manuellt arbete för planerarna än vad som utlovats. Lisa menar att 
leverantörens löften om att TES skulle underlätta planeringsarbetet för att tillgodose 
kontaktmannaskapet och kontinuiteten inte har infunnit sig. Programmet tar ingen hänsyn till 
att kontaktpersonen inte arbetar den utsatta dagen utan planerar ut besöket hos någon annan. 

På grund av dålig ekonomi i Violens hemtjänstgrupp, att planeringen har blivit allt för 
krävande för personalen, samt att det blivit konflikter mellan planerarna och deras kollegor så 
har Tor tagit över ansvaret för planeringen. Han säger: ”det är ett riktigt hästjobb faktiskt, ett 
svårt jobb och det är det säkert vare sig man gör det i pappersform som man gjorde tidigare 
eller om man gör det via TES ”. Han menar att planering är alltid en komplicerad uppgift 
oberoende av metod. Lisa är av den uppfattningen att det alltid har funnits konflikter i 
gruppen när det gäller hur arbetet ska planeras och fördelas, även före de planerade med TES 
och tycker att det är tråkigt. 

Förhoppningen var att programmet och användningen av datorer som verktyg för planeringen
skulle skona planerarna mot den irritation som vändes mot dem. Dock fortsatte planeringen 
att vara konfliktfylld. Mycket på grund av att rollerna i gruppen förändrades när verktyget för 
planering byttes ut till en dator. Tidigare kunde alla bidra till planeringen men idag är det bara 
planerarna. Lisa tycker att det är bra att arbetsledaren har tagit över planeringen: ”dels blir det 
mycket konflikter och då tyckte ju Tor att det här är ju en chefsfråga, det är han som ska ha 
stryk inte vi. Så det var ju rätt sunt tänk. För vi är ju bara budbärare”. Lisa tror att Tor som 
arbetsledare har lättare att vara rationell när han planerar. Även om personalen fortfarande blir 
irriterade på grund av planeringen så är stämningen i personalgruppen bättre. Hon menar att 
det är svårt att vara både arbetskamrat och planerare. 

Tor har ett intresse att försöka optimera programmet såsom det är meningen att det ska 
fungera. För att lyckas optimera så menar Tor att det krävs tid och konsekvent användning av 
programmet men de resurserna har inte planerarna som befinner sig ute i verksamheten. Innan 
Tor tog över ansvaret så hade planerarna mellan tio till femton timmar i veckan till planering 
och planerarna delade upp arbetet mellan varandra. Arbetet planeras med en dags 
framförhållning förutom på fredagar, då planeras helgen och kommande måndag. 

Lisa berättar att det verkade hoppfullt under utbildningen av TES ” leverantören lockade med 
att vi kunde kopiera dagarna, måndag till måndag och det lät ju helt underbart”. När gruppen 
skulle kopiera såsom leverantören sa uppdagades dock problem. I hemtjänsten så arbetar i 
regel inte samma person samma skift och dag varje vecka. Så kopiering av dagarna visade sig 
inte vara genomförbart.   
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Tor upplever att han fortfarande ägnar mycket tid till planering, minst lika många timmar som 
planerarna gjorde och har kommit fram till att det inte fungerar som det bör göra. Han menar 
att tiden som går åt till att planera tas från samma budget som är tillhör arbetet med 
omsorgstagarna.

Även om kommunen inte har lyckats använda resurserna som finns i TES, är Tor av den 
uppfattningen att det krävs hjälp av ett datasystem. Han säger att: ”väldigt mycket av 
planeringen ligger fortfarande i skallen hos planerarna helt enkelt, och därmed är den 
oerhört personberoende ” Jag är väl av den uppfattningen att det är för många faktorer att 
hålla i skallen för en enskild person faktiskt. Det blir så att man alltså kan samla vissa 
uppgifter i huvudet men sen är det slut, och då man liksom har tagit in de uppgifterna som 
man klarar av att ha i huvudet så utesluter man en massa andra faktorer som egentligen 
borde vara med. Eller så är det en massa oegentliga faktorer som tas med”. Citatet visar att 
Tor upplever att planerarna i personalgruppen utförde ett bra arbete med planeringen men att 
det är för mycket information att hantera för personalen. Vilket innebär att personalen måste 
prioritera vilka uppgifter som är viktiga och Tor upplever att det kan vara svårt att prioritera 
rätt. Han menar att alla planerare prioriterar olika och därmed blir planeringen 
”personberoende”.

Lisa är av den uppfattningen att även om förväntningarna av programmet inte uppfyllts så 
skulle hon aldrig byta tillbaka. Programmet har gjort planeringen säkrare och det skulle vara 
en omöjlighet att planera deras arbete idag som de gjorde förr. Vilket tyder på att Lisa såsom 
Tor upplever att deras arbete idag innefattar för mycket information för att en manuell 
planering utan datasystem skulle vara genomförbar ur säkerhetssynpunkt. 

Problemet med att TES optimeringsfunktion inte fungerar och det faktum att Violen idag 
använder sig av manuell planering, vilket innebär att TES inte används såsom det var tänkt 
vid införandet är enligt Sundin (1995) inte så anmärkningsvärt. Sundin menar att införandet 
av ny teknik varken garanterar att det används, eller att det används på rätt sätt. Vidare kan 
frågan ställas om vilka intressen TES planerades att tillvarata? Det är tydligt att från 
ledningens sida fanns en ambition att effektivisera och öka säkerheten såsom Jacobsen & 
Thorsvik (2002)menar att systemen åsyftar till. Men hur målen ska uppfyllas i verkligheten 
anses vara en gåta. Målet att öka säkerheten har gett resultat, något som visats av att 
informanterna upplever att sedan TES infördes så missar de inga besök i gruppen. Hedström 
(2006) menar att administrationssystem skapas utifrån vissa människors intressen men att 
systemen är till för andra individer som har andra mål och värderingar. Utifrån detta kan det 
antas att ledningens mål var att effektivisera genom att tillvarata resurserna i organisationen, 
genom att kontrollera personalens arbete i hemtjänstgrupperna. Systemet skapar möjligheten
för ledningen att kontrollera var personalen är och när de ska utföra arbetsuppgifterna. Dock 
saknas kunskap från ledningens sida om hur dessa mål samfaller med personalens verklighet 
som befinner sig ute i verksamheten. Hedström (2006) menar att när systemen skapas så sker 
en prioritering av intressen, en del får sina uppfyllda på bekostnad av andra. 

Tor upplever att storleken på personalgruppen påverkar huruvida TES utgör någon funktion.
Han menar att programmet fyller sin funktion mer i en större grupp än en liten på grund av att 
en stor personalgrupp är svårare att strukturera.  Vidare menar Tor att planering är alltid en 
komplicerad fråga i en stor personalgrupp oavsett vilket system som används. Verksamheten 
blir oroligare i en stor personalgrupp genom att omsorgstagaren får besök av många ur 
personalgruppen. 

När Tor började som arbetsledare på Violen så upplevde han från början att personalen och 
arbetet verkade vara alltför kontrollerat: ” men herregud ska de vara såhär styrda alltså? ... 
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de skriver ut ett körschema som på vilken bilverkstad som helst”. Som arbetsledare har han 
upptäckt att personalen hanterar arbetssättet med TES olika. Vilket uttrycks av att en del blir 
mycket upprörda om planeringen inte stämmer. Andra tar sin lista och anpassar besöken 
såsom de själva upplever att det är lämpligt: ” man är väl inte mer styrd än vad man vill och 
vad man själv tycker är lämpligt, man måste väl själv använda skallen om hur man vill 
disponera sin arbetsdag. Man ska inte liksom försjunka i den här planeringen och tänka… att 
man ska vara som i ett löpande band” (Tor). Han menar att det handlar om frihet med ansvar 
och att anpassa arbetet efter praktiska förutsättningar. Samtidigt så menar Tor att om 
hemtjänsten ska använda sig av TES så måste vissa tider hållas annars kan en person förstöra 
för någon annan i gruppen. 

6.2.2 Hemtjänstgruppen Liljan

Liljans hemtjänstgrupp är lokaliserad på landsbygden, i gruppen arbetar mellan tio till fjorton
stycken personal och har ungefär fyrtio omsorgstagare. Upptagningsområdet är geografiskt 
utbrett med långa avstånd. Personalen har dagligen minst trettiominuters körtid enkel resa. 
Arbetet planeras på så sätt att personalen arbetar efter bestämda ”körturer”. Mia är en av de
som planerar i Liljans hemtjänstgrupp, hon har arbetat inom hemtjänsten i elva år och tidigare 
inom vård och omsorg.

Mia berättar att personalen var relativt nöjda med tidigare metoden för planering 
blockplaneringen och upplevde sig inte ha behov av någon annan metod och att flera i 
personalgruppen var negativa inför förändringen. Utvecklingen av vad som har skett med 
införandet av de olika systemen har gett blandade reaktioner i personalgruppen och Mia 
upplever att det finns en jargong. ”Jag jobbar i hemtjänsten och jag ska vara ute med 
pensionärerna, å det där är inte mitt jobb” säger hon. Men upplever att införandet av 
datasystem det är nog ”tidens tand” och att de bör följa med samhällsutvecklingen. Det 
förändrade arbetssättet när TES infördes krävde mycket arbete för att lära sig och till en 
början använde planerarna sig av blockplaneringen på sidan om. 

Planerarna i Liljans hemtjänstgrupp planerar arbetet med en till två dagars framförhållning 
under vardagarna, helgdagarna planeras vardagen före till och med vardagen efter. Fler dagar 
i förväg är inte lönsamt eftersom verksamheten förändras så som den gör ” annars får jag 
sitta och planera om den här dagen som redan är planerad, och det tar lika mycket tid som 
om jag inte hade planerat den” säger Mia. Försök gjordes i början när TES infördes att 
planerarna ansvarade för planeringen av bestämda dagar. Mia planerade tisdagens arbete. Men 
det uppstod problem då planeringen inte hanns med och Mia inte hade planerat tisdagens 
arbete. Mia menar att situationen blev ohållbar så nu planerar de alltid den dag som inte är 
påbörjad oavsett vilken veckodag det är.  

Utmaningarna är många för Liljans planerare, de långa avstånden i kombination med för lite 
tjänstebilar gör att personalen skjutsar varandra, vilket upplevs opraktiskt och tidsödande. 
Körtiden finns inte med i verksamhetens budget, med resultatet att tid tas från 
omsorgstagarnas besök. 

Mia upplever att hon som planerar verksamheten har ”mycket i huvudet” och att de som inte 
planerar inte har ”koll” på någonting och att de nog känner sig utanför. Planeraren bär på 
mycket information i huvudet, många faktorer ska stämma för att planeringen ska fungera. 
Mia upplever att hon har erfarenhet av att ta med sig bekymret hem efter arbetstidens slut.
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Mia menar att många moment ska passa ihop såsom: kontaktmannaskapet, körturer och 
försöka skapa variation för personalen i arbetsgruppen. Hon försöker att titta bakåt i 
planeringen en till två dagar, ändå så protesterar kollegorna ibland. Försöket att göra såväl 
kollegorna i gruppen som omsorgstagarna till lags gör att det ibland går för långt. Mia menar 
att arbetet i hemtjänsten ska föregås av ett behov som omsorgstagaren har och inte andra 
intressen. 

Mia upplever att de andra i personalgruppen inte uppskattar det som planerarna gör. Hon 
menar hon som planerare blir ifrågasatt av arbetskamraterna: ” varför får jag det här? Det vill 
inte jag! Då tänker man, låt mig bara vara! Jag satt med det där två timmar igår”. Som 
planerare får man bära ”hundhuvudet” menar hon. Kollegorna saknar insikt då de själva inte 
sitter där och planerar arbetet. Hedström (2006:12) menar att betydelsen för vad systemet ska 
göra i en verksamhet skiljer sig beroende av personens egna intressen. Citatet visar att 
skillnaden mellan de som planerar och de som inte gör det handlar om deras olika intressen 
för vad planeringen ska utföra. Mias intresse är att planera arbetet utifrån gruppens resurser 
och den som inte planerar fokuserar främst på vad den själv vill utföra på sitt arbete. Mia 
upplever att det är svårt att både ha ansvar för planeringen och samtidigt vara arbetskamrat.

Mia upplever att sammanhållningen har förändrats sedan TES infördes. Med det tidigare 
planeringssättet kunde alla vara med och bidra. Hon är av den uppfattningen att den personal 
som inte planerar arbetet saknar viljan att dela ansvaret för planeringen ”de tar bara sitt 
papper å går” och att det är lätt att lasta över ansvaret på de som planerar. För att hela 
gruppen ska göras delaktig i arbetet har personalen i samråd med arbetsledaren kommit fram 
till att de som inte planerar ska sitta med vid planeringen. Vilket sker i mån av tid. På så sätt 
kan en del konflikter stävjas och bidra till förståelse åt båda håll. 

Mia berättar att vid problem med systemet så är personalen oförberedda då det inte finns 
resurser på plats för att planera manuellt i block längre. Vid införandet har dokument som rör 
omsorgstagarna blivit överflödiga eftersom informationen tillhandahålls av programmet. Vid 
problem med systemet så skapas irritation i gruppen. Tidvis misstämmer uppdateringar i 
programmet såsom att biståndsbedömaren inte har tid att lägga in korrekta uppgifter rörande
omsorgstagarna i systemet. Vid sådana tillfällen finns det fortfarande en risk att besök glöms 
bort, eftersom personalen måste planera manuellt. 

Personalen är beroende av att ta emot information av biståndshandläggaren för att deras arbete 
ska utföras på ett säkert sätt och upplevas tryggt för personalen genom att rätt arbetsuppgift 
utförs. Jacobsen & Thorsvik (2002:43–47) menar att IT-system syftar till att öka 
arbetsgivarens kontroll över utförandet av arbetsuppgifter. Därmed förlorar personalen 
kontrollen över informationen om kontakten med handläggaren inte fungerar och om den inte 
tillgodoses på annat sätt. Vidare menar Hedström (2006:12) att införandet av IT-system 
förändrar personalens arbetsrutiner genom att göra nytta för verksamheten men samtidigt 
begränsa den. När TES infördes så blev planeringen säkrare upplever informanterna med den 
förutsättningen att tekniken fungerar korrekt. På så sätt utgör systemet en vinst för 
verksamheten. Dock vid tillfällen av problem med tekniken såsom bristande uppföljning så 
blir verksamheten begränsad. 

TES har skapat en trygghet genom att informationen finns i programmet Mia menar att hon 
har blivit van att ta emot information genom systemet. Men att hon inte har tid att kontrollera 
varje dag om det har skett någon ändring i systemet:” om ingen liksom talar om att ”Putte” 
har fått en tillsyn till per dag så vet jag inte om det”. Gruppen måste bli informerad och detta 
sker vanligen via e-post av biståndshandläggaren. Citatet visar att gruppen har tillförlit till 
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TES och har förlorat tryggheten inför att planera utan systemet och därmed blivit beroende av 
att systemet ska fungera på ett tillfredställande sätt.

Mia upplever inte att TES har resulterat i någon tidsbesparing, dock att arbetet har blivit 
säkrare, så länge det finns besök att planera ut i datatablån så kan de inte förbises menar Mia. 
Vid intervjun tillfrågades Mia om hon uppskattade att ha planering som arbetsuppgift och hon 
var av den uppfattningen att det tillhörde hennes arbete. Även om hon tyckte att det var svårt 
och krävande. När de började planera med TES skulle planeringen utföras i deras lilla 
grupplokal, vilket Mia ansåg var svårt för det fanns alltid någon annan där som störde arbetet. 
Nu har det blivit bättre då planerarna fick flytta datorerna till ett annat rum och kunde på så 
sätt få en lugnare tillvaro, utan att avbrytas vid lunch- och fikaraster. Mia tycker att det 
fungerar i regel bra att planera, men att hon ”inte skulle gråta om någon annan gjorde det”. 
Såsom Mia beskriver sin syn på att planera med TES så anses det vara som vilken 
arbetsuppgift som helst. Arbetet ska göras för att verksamheten kräver det men att det inte 
tillför någon tillfredställelse för hennes egen del.
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7. Diskussion 
Under denna rubrik kommer mina egna reflektioner att presenteras rörande denna undersökning. 
Resultatet kommer att diskuteras i relation till undersökningens syfte och frågeställningar. I slutet av 
kapitlet kommer det att ges förslag till vidare forskning inom området. 

Utgångspunkten och syftet med denna undersökning att ta reda på hur hemtjänsten i två 
kommuner i Norrland arbetar med personalplanering. Vidare att undersöka hur personalen i 
hemtjänsten upplever att ha planeringen som arbetsuppgift det vill säga om möjligheten att 
planera arbetet uppskattas av personalen. Ytterligare var syftet att undersöka om villkoren för 
planeringen ser olika ut beroende var hemtjänstgruppen befinner sig geografiskt och huruvida 
metod för planering påverkar resultatet av planeringen.

Resultatet visar att hemtjänstens verksamhet är omväxlande på många olika sätt och rutinerna 
för och upplevelsen av planeringen ser olika ut; mellan kommunerna, var hemtjänstgruppen 
finns geografiskt och beroende av metod för planering. Personalens upplevelse av planeringen 
är viktig och kan ha stor betydelse för planeringens utförande.

Det har framkommit i undersökningen att metoden för planeringen har störst betydelse för 
huruvida personalen uppskattar att planera. Rosen och Pionens hemtjänstgrupper planerar 
manuellt och det framkommer från samtliga informanter att arbetet med planering anses som 
en positiv möjlighet. Informanterna menar att deras delaktighet i planeringen gör att 
personalen får en ökad förståelse för förändringar i verksamheten. Dock visar resultatet att 
delaktigheten inte medför att personalen kan påverka sitt arbete på så sätt att de får mer 
resurser till verksamheten vilket de önskar. De försöker hela tiden göra det bästa av rådande 
situation. Samtliga informanter i denna kommun som har planeringstavlan som verktyg för 
planering är dock av den uppfattningen att metoden har nått sin slutpunkt. De menar att 
verksamheterna ser annorlunda ut idag i jämförelse med när planeringstavlan introducerades. 
Dock saknar de förslag för hur metoden skulle kunna utvecklas. Samtliga informanter hade 
hört talas om IT-systemet TES. Det framkom önskningar och förhoppningar att 
verksamheterna inom en snar framtid skulle få tillfället att prova ett enklare sätt för planering. 
Informanterna uttryckte en oro för att ett system som TES skulle ta ifrån dem deras insyn i 
verksamheten och att de därmed skulle göras mindre delaktiga. Oavsett om en ny metod för 
planering skulle bli aktuell så framstår det som en förlust om personalen skulle förlora 
möjligheten att planera deras daliga arbete. 

Utifrån det som sagts under intervjuerna så framkommer det att kunskapen och användningen 
av datorer ser olika ut mellan verksamheterna. Min uppfattning är att om kommunen har som 
ambition att införa ett IT-system för planering och samtidigt fortsätta att göra personalen 
delaktiga såsom de är idag så krävs en översikt gällande personalens kunskaper för planering. 
För att undvika en negativ utveckling i personalgrupperna och för att de ska vara delaktiga 
och engagerade i fortsättningen. 

I kommunen som infört systemverktyget TES har det skett stora förändringar inom 
personalgrupperna Violen och Liljan. Det har skett en förändring rådande vem som ska ha 
ansvar för planeringen genom att de som planerade arbetet förr inte passar till att planera med 
TES. Det har skett en omkullkastning av de sociala rollerna i gruppen och delat in 
personalgrupperna i två läger, de som planerar och de som inte gör det. Min uppfattning är att 
när sådana system ska införas så är det positivt om personalens förutsättningar tillvaratas och 
så var inte fallet när TES infördes. Det kan tänkas att många av problemen med konflikter har 
uppstått på grund av att alla inte görs delaktiga och att alla inte kan planera med TES. Enligt 
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min mening så är det en stor skillnad att välja bort något som inte intresserar mig även om jag 
kan delta. Än om jag vill delta men inte kan inte på grund av att jag har begränsningar. 
Undersökningen visar att ”planerarna” blir straffade genom att missnöjet uttrycks inom 
gruppen istället för utåt mot beslutsfattarna. Utifrån resultatet av undersökningen så anser jag 
att kommunen ”tog den enkla vägen” genom att utbilda de som har kunskap av datorer istället 
för de som har kunskap av verksamheten och dess planering. Även om de som planerar idag 
gör ett bra arbete ändå. Det framstår som att både intresse och kunskap av datorer är en 
förutsättning för att personalen ska ha möjlighet att vara delaktiga och personalens känsla av 
uppskattning för planeringen. Det framkommer verksamheterna i denna kommun har 
erfarenhet av användning av ett flertal olika system. Detta tror jag har varit till stor hjälp vid 
införandet av TES. Införandet av systemen påverkar mycket av personalens arbete. Vid analys 
av intervjuerna så framkommer en känsla av besvikelse och irritation hos informanterna som 
planerar utifrån TES. Det kan tänkas att den negativa beskrivningen av TES kan ha att göra 
med att de faktiskt har genomgått en stor förändring. En förändring som inte initierats av 
personalen utan på en annan nivå i organisationen. Då systemet inte fungerar tillfredställande 
och medför mycket arbete för personalen så kan de ha svårt att förstå syftet med införandet. 
Trots att TES har medfört positiva faktorer för planeringen såsom att säkerheten har ökat och 
den mänskliga faktorn ”att glömma” har i stort sett utplånats så anses det positiva 
överskuggas av de negativa faktorerna. 

Jag anser att hemtjänstens personal har ett krävande och viktigt arbete med alldeles för få 
resurser. Undersökningen visar att det geografiska läget har stor betydelse för vilka 
utmaningar personalen får möta vid planeringen och i det fallet saknar planeringsmetod 
betydelse. Liljans och Pionens hemtjänstgrupp planerar sitt arbete med olika metoder. I båda 
fallen är det främst det långa avståndet som orsakar problem med planeringen. Vilket tyder på 
att effektiviseringar såsom TES inte påverkar det faktum att; körtiderna saknas i budgeten och 
att personalen har för få tjänstebilar. Min uppfattning är att effektiviseringen inom 
verksamheten prioriterar inom fel områden. Jag menar att utan körtider och andra 
förutsättningar för arbetet, som exempelvis ett tak över bilarna så undrar jag hur effektivt blir 
arbetet då? Jag ställer mig frågande till om TES åsyftar att effektivisera inom alla olika 
former av hemtjänstverksamheter. 

Hemtjänstgrupperna ser olika ut i storlek och förutsättningarna för att skapa en hållbar 
planering skiljer sig åt. I Liljans hemtjänstgrupp så fanns ingen önskan om ett annat sätt att 
planera. De hade inte behov av ett effektivare sätt för planeringen. Dock finns behov av mer 
resurser såsom tjänstebilar och tid för resor. Violens hemtjänstgrupp har mer personal och fler 
omsorgstagare och för dem blev planeringen ohållbar och de ställde stora förväntningar till 
TES. Det kanske är så att TES har störst funktion i större grupper där verksamheten är svårare 
att administrera? I så fall har system som TES relativ liten betydelse för huruvida planeringen 
fungerar i en grupp som Liljan.  De har andra behov för att planeringen ska bli hållbar och 
dessa resurser blir inte tillgodosedda.

I grupperna Violen och Rosen som även de har olika metoder för planeringen så påverkar
förändringar i verksamheten deras planering. Då båda grupperna är lokaliserade i stadsbyggd 
så ökar/minskar antalet omsorgstagare i grupperna och andelen yngre och aktiva 
omsorgstagare är fler än på landsbygden. Utifrån undersökningen så kan det antas att grupper 
som är lokaliserade i stadsbyggd är mer förändringsintensiva och undersökningen visar att 
situationer då arbetsuppgifterna ökar så blir arbetet med planeringen svår. Utifrån resultatet så 
kan det tolkas som utmaningen att möta såväl omsorgstagarnas viljor för när besöken ska ske 
som att tillgodose personalens behov tar mycket tid och energi för de som planerar. Fokuset 
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för resultatet av planeringen har en benägenhet att flyttas från vad som är praktiskt till att 
möta enskilda individers önskningar. 

Oavsett metod så har personalen svårt att ”lämna” planeringen när den väl är gjord. 
Informanterna i denna undersökning utrycker på flera sätt att verksamheten är intensiv och att 
den aldrig tar semester. Personalens har både en vilja och ett krav att vara flexibla. Trots att 
informanterna upplever att det många gånger är för mycket att göra och att tiden inte räcker 
till så är det en pågående verksamhet med betydelsen att de inte vill vara sysslolösa. Vidare 
det faktum att det sker förändringar ständigt på något sätt gör att personalen har svårt att inte 
fokusera på planeringen. De ska vara beredda att ändra i planeringen. Vilket är att anse som 
naturligt då det handlar om deras arbete.

Min uppfattning av planering med sådana system som TES är något tudelad. Utifrån denna 
undersökning så framkommer svårigheter med att använda systemets kapacitet i hemtjänstens 
verksamhet. Jag tror att användningen av system för administration är till stor nytta om 
hänsyn tas till verksamhetens förutsättningar. Varför TES inte fungerar såsom det bör göra i 
undersökningskommunen verkar ingen veta svaret på. Kanske beror det på verksamhetens 
flexibilitet? Då återstår frågan om det finns något system som kan möta hemtjänstens villkor? 
Kanske är det så att TES först och främst skulle tillgodose ledningens möjlighet till insyn och 
kontroll? Det är många frågor som uppdagas men för få svar.   

Avslutningsvis så vill jag utrycka en förhoppning om att denna studie kommer att bidra med 
värdefull information och insikt på såväl arbetsgivar- och arbetstagarnivå. 

7.1 Vidare forskning

Hedström (2006) menar att när systemen skapas så sker en prioritering av intressen, en del får 
sina uppfyllda på bekostnad av andra. I utgångspunkt från Hedström så ställer jag mig 
frågande till vems intressen som främst tas tillgodo? Denna undersökning visar att när 
kommunen införde TES så borde hemtjänstens villkor ha tagits i beaktning. Huruvida 
problemen mellan hemtjänsten och systemet förekommer i andra kommuner skulle vara 
intressant att utreda närmare. Vidare så har det framkommit att Timecare har stor påverkan av 
personalens planering och detta hade varit intressant att utreda närmare. I denna undersökning 
fanns inte utrymme för att utreda genus betydelse för användningen av systemverktyg för 
planeringen. Dock är jag av den uppfattningen att kön kan ha betydelse för hur sådana IT -
system som TES bemöts i en arbetsgrupp vilket jag lämnar att utreda för vidare forskning.
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Bilaga 1

Figur 1:1 Hemtjänstens formella organisationFigur 1:1 Hemtjänstens formella organisation.
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Bilaga 2: Intervjuguide Arbetsledare TES

Bakgrund

Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund?

Kan du beskriva hur organisationen är uppbyggd?
Hur många hemtjänstgrupper arbetar utifrån TES idag?
Hur många undersköterskor arbetar i gruppen?

TES

Hur länge har kommunen arbetat med TES? 

Kan du beskriva hur tekniken fungerar?

Vad gör den?

Varför introducerades TES?  Vad var problemet?  Vad var målet med TES?

Har målet med införande av TES blivit uppfyllt?

Varför just TES? Det finns väl andra tekniker?

Hur arbetade ni med planering förut? 

Hur introducerades TES? Hur gick det till?

Kan du beskriva vad som var lätt respektive svårt?

Var det något som upplevdes svårt? 

Hur togs TES emot i hemtjänstgrupperna?

I vilken omfattning används verktyget idag?

Kan det utvecklas, på vilket sätt?

Hur upplevs situationen idag?

Hur mycket har förändrats sedan införandet?

Hur mycket tid läggs ner för planering idag i jämförelse med tidigare? 

Hur ser personalens möjlighet ut för personalen att påverka sin arbetsdag? 

Påverkar TES personalens arbetstid (Timecare)? 

Finns det något som TES inte klarar av? Måste personalen komplettera med manuellt arbete? 

Vad händer om arbetet inte är utfört på utsatt tid?

Tror DU att TES påverkar personalens känsla av delaktighet på arbetet?



Bilaga 3: Intervjuguide undersköterska ”TES”

Bakgrund

- Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund?
- Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Planeringen: Nu och Då

- Kan du beskriva varför kommunen införde TES?
- Hur gick det till vid själva införandet? Hur stora förändringar blev det? Hur 

påverkades arbetet?
- Varför introducerades TES?  Vad var problemet?  Vad var målet med TES? 

Vem var det som initierade förändringen?(personalen eller arbetsledarna)?
- Hur var bemötandet ute i personalgrupperna inför införandet av TES? Hur togs 

det emot av personalen? 
- Tycker du att målet med TES är uppfyllt? Skulle något kunna göras 

annorlunda?
- Kan du beskriva vad som har förändrats på gott och ont sedan införandet
- Kan du beskriva vad som var lätt respektive svårt?
- Kan du beskriva hur det var innan kommunen införde TES
- Har det blivit mindre fokus på ”planeringen” sedan införandet?

Hur upplevs situationen idag?

- Hur arbetar ni med TES? Kan du beskriva hur tekniken fungerar?
- I vilken omfattning används verktyget idag?
- Vad händer vid förändringar, att det tillkommer kunder eller att det blir mindre 

kunder? Hur regleras det?
- Hur förhåller sig arbetsledarna till planeringen?
- Hur mycket tid läggs ner för planering idag i jämförelse med tidigare? 
- Är det några faktorer som är särskilt viktiga för att planeringen ska gå 

ihop?(personalgrupp, arbetstid osv.).
- Hur tänker du omkring TES? Vad är bra respektive dåligt med metoden? Hur 

skulle du önska att det var? Kan verktyget utvecklas?
- Hur tycker du att en bra planering ska se ut om du får välja
- Kan du beskriva vad orden öppenhet, engagemang och delaktighet har för 

betydelse i din kommun.



Bilaga 4: Intervjuguide hemtjänstchef ”Planeringstavla”

Bakgrund

- Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund?
- Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
- Kan du beskriva hur organisationen är uppbyggd? 
- Hur många hemtjänstgrupper finns det i kommunen?
- Hur många undersköterskor arbetar i grupperna?

Planeringen

- Hur arbetar hemtjänstgrupperna med planering idag? Hur fördelas 
arbetsuppgifterna?

- Kan du beskriva hur tekniken fungerar? 
- Vilka faktorer spelar in för en lyckad planering? Hur löser ni problem idag? 

Finns det något som försvårar arbetet?
- Kan arbetssättet kring planering utvecklas, på vilket sätt?
- Hur disponeras tiden för planering? Finns det någon tidsgräns? 
- Hur tror du att personalen upplever arbetet med planeringen?
- Hur förhåller sig arbetsledarna till planeringen?
- Hur var det förut? Har förutsättningarna förändrats? (personal, vårdtagare, 

arbetstid osv.).
- Värdesätter personalen möjligheten till att själva planera arbetstiden?
- Finns det något som de upplever att planeringstavlan saknar, hur skulle de vilja 

utveckla arbetet?
- Hur ser personalens möjlighet ut för personalen att påverka sin arbetsdag? 
- Hur tänker du omkring planeringstavlan? Vad är bra respektive dåligt med 

metoden? Hur skulle du önska att det var?
- Kan du beskriva vad orden öppenhet, engagemang och delaktighet har för 

betydelse för äldreomsorgen i er kommun?



Bilaga 5: Intervjuguide undersköterska ”Planeringstavla”

Bakgrund

- Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund?
- Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Hur upplevs situationen idag?

- Hur arbetar ni med planering? Kan du beskriva hur tekniken fungerar?
- Hur mycket tid läggs ner för planering idag? Läggs det mycket fokus på 

planeringen eller lämnar ni den då ni planerat färdigt?
- Är det några faktorer som är särskilt viktiga för att planeringen ska gå 

ihop?(personalgrupp, arbetstid osv.).
- Hur tänker du omkring er metod? Vad är bra respektive dåligt? Hur skulle du 

önska att det var? Kan verktyget utvecklas?
- Vad händer vid förändringar, att det tillkommer kunder eller att det blir mindre 

kunder? Hur regleras det?
- Hur löser ni problem idag?
- Hur förhåller sig arbetsledarna till planeringen? Skulle du önska att det var 

annorlunda?
- Hur tror du att personalen i gruppen upplever arbetet med planeringen?
- Hur tänker du omkring planeringen är det en sysselsättning som är värdefull 

och uppskattas den? 
- Värdesätter personalen möjligheten till att själva planera arbetstiden?
- Hur tycker du att en bra planering ska se ut om du får välja?
- Hur var det förut? Har förutsättningarna förändrats? (personal, vårdtagare, 

arbetstid osv.).
- Kan du beskriva vad orden öppenhet, engagemang och delaktighet har för 

betydelse för äldreomsorgen i er kommun. Hur tas de orden i uttryck?
- Hur involveras du som personal i förändringar som rör arbetet? Känner du dig 

delaktig och förstår du varför saker och ting är som de är?
- Om du skulle slippa ha planering som arbetsuppgift vad skulle du tycka om 

det? Finns det några andra områden som du skulle vilja engagera dig inom?








