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Abstract  

The work that today's home service workers carry out has become increasingly governed of 

detail rich work schedules. This unlike the 1950`s home service workers who spend the whole 

hour of work at the old. Within everything more home service activities are replaced the 

manual work planning with IT tools that work planning. This is one consequence effect in the 

year off 1990 when high requirements on efficiency improvement within the care. All of these 

changes have a sense about the work satisfaction within workers in home care service. The 

aim with the study was to make clear how different shapes of work planning’s influences the 

work satisfaction in the home service. One of the workgroups plans their home service work 

manual and the other one plans with a computer system. 

With the aid of the study, we wanted to understand how various shapes of work planning 

influences the work satisfaction. In this study, a qualitative research method is used, in the 

form of interviews with home service personnel in two different groups. It unite the home 

service group used the manual planning and that other used Tes-optimal planning. The result 

showed that the home service personnel experienced not any bigger difference as regards 

work satisfaction depending on which work planning that was used. On the other hand 

experienced the home service group with the manual work planning a bigger strain with the 

planning, but this was compensated through good work procedures. 

 

Keywords: Home service, work planning, work satisfaction.  
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Sammanfattning 

Arbetet som dagens hemtjänstpersonal utför har kommit att bli alltmer styrt av detaljrika 

arbetsscheman. Detta till skillnad från 1950-talets hemsamariter som spenderade hela sin 

arbetstid hos de gamla. Inom allt fler hemtjänstverksamheter ersätts den manuella 

arbetsplaneringen med IT-verktyg som arbetsplanering. Detta som en följdverkan av 1990-

talets höga krav på effektivisering inom omsorgen. Alla dessa förändringar har en mening vad 

gäller arbetstillfredsställelse för personalen inom hemtjänsten. Syftet med studien var att 

belysa hur olika former av arbetsplaneringar påverkar arbetstillfredsställelsen i hemtjänsten. 

Av vilken den ena gruppen planerar sitt arbete manuellt och den andra planerar med hjälp av 

ett datasystem. Med hjälp av studien ville vi förstå hur olika former av arbetsplanering 

påverkar arbetstillfredsställelsen. I denna studie används en kvalitativ forskningsmetod, i form 

av intervjuer med hemtjänstpersonal i två olika grupper. Den ena hemtjänstgruppen använde 

den manuella planeringen och den andra använde TES-optimal planering. Resultatet visade att 

hemtjänstpersonalen inte upplevde någon större skillnad vad gäller arbetstillfredsställelse 

beroende på vilken arbetsplanering som användes. Däremot upplevde dock hemtjänstgruppen 

med den manuella arbetsplaneringen en större belastning vid planering, men denna 

kompenserades genom goda arbetsrutiner.  

 

Nyckelord: Hemtjänst, arbetsplanering, arbetstillfredsställelse, planeringsverktyg. 
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Förord 

Med detta förord vill vi tacka de personer som på något sätt varit inblandade i arbetet med 

denna studie. Vi vill börja med att tacka vår handledare Barbro Josefsson för hennes 

vägledning och hjälp under arbetets gång. Vidare riktar vi ett stort tack till de personer som 

varit vänliga att ställa upp som informanter med värdefull och intressant information om deras 

betydelsefulla arbete. Utan Er medverkan hade denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill 

även tacka de enhetschefer som låtit oss ta del av deras arbetsliv. Inte att glömmas bort är våra 

opponenter och studiekamrater som kommit med konstruktiv kritik och goda råd under 

arbetets gång som lett till kontinuerliga förbättringar i uppsatsen, tack för det. Vi önskar 

härmed Er en trevlig läsning! 

 

Luleå, 2008 

Malin Drugge 

Idha Stenlund 
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1. INLEDNING 

En betydelsefull verksamhet inom den offentliga förvaltningen är hemtjänsten där gamla 

människor som inte klarar av hemmets skötsel eller kroppens vård får hjälp i sina hem 

(Szebeheley, 1995). Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 

SoL. Den enskilde individen beviljas hemtjänst efter att utredning av behovet gjorts. Besluten 

kan vara mer eller mindre detaljerat utformade och beskrivningen av vad hemtjänstinsatserna 

ska innehålla varierar. Sättet att organisera detta omsorgsarbete har förändrats över tid, både 

innehållsmässigt och vad beträffar yrkesrollen. Under 1950-talet spenderade så kallat 

hemsamariter hela sin arbetstid hos brukaren till skillnad från dagens vårdbiträden vars arbete 

styrs av detaljerade arbetsscheman. Höga krav på effektivisering inom vård och omsorg har 

inneburit att brukaren ska få en god omsorg trots begränsade resurser. För att alls kunna 

tillgodose dessa krav kompenserar allt fler hemtjänstgrupper den manuella planeringen med 

ett datasystem som automatiskt tar ut den mest optimala planeringen (Nordström, 2000; 

Szebeheley, 1995). Arbetsplaneringen som hemtjänstpersonalen gör utifrån de beviljade 

insatserna brukaren har rätt till kan vid en första anblick uppfattas som en enkel uppgift. En 

bra planering är emellertid en av lösningen till hur personalen använder sina befintliga 

resurser effektivt och genom detta kan ge bättre service till brukarna. Dessutom kan det 

innebära trevligare arbetsförhållande för personalen och lägre kostnader för kommunen som 

helhet (Szebeheley, 1995). 

 

I denna studie är utgångspunkten hur hemtjänstpersonalen har möjlighet till planering av sitt 

arbete. Vi vill förstå hur respektive arbetsgrupp berörs av de olika arbetsplaneringarna inom 

hemtjänsten. För att få kunskap om detta kommer två olika hemtjänstgrupper att jämföras, 

varav den ena gruppen planerar sitt arbete manuellt och den andra planerar med hjälp av ett 

datasystem. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur två olika former av arbetsplaneringar har inverkan vad 

gäller arbetstillfredsställelsen i hemtjänsten. Övergripande frågeställningar för studien är 

följande: 
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 På vilket sätt berörs personalens arbetssituation och arbetstillfredsställelse genom 

användningen av den manuella respektive IT-baserade arbetsplaneringen inom 

hemtjänsten? 

 Vilken betydelse har respektive planeringsverktyg i hemtjänsten för personalens 

självbestämmande/inflytande i arbetet? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inledning har behandlat utgångspunkter för studien samt syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en bakgrund som beskriver hemtjänstens historik och 

utveckling, hur äldreomsorgens organisation är utformad, tidigare forskning om 

arbetsplanering i hemtjänsten samt tidigare forskning om IT-planering. Efter bakgrunden 

identifieras uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Under samma huvudrubrik förklaras studiens 

centrala begrepp. Därefter återfinns studiens metod som beskriver tillvägagångssätt och en 

diskussion hur vi arbetat med studien. Sedan kommer analysen där vi bearbetat det material 

som framkommit från våra intervjuer samt tidigare referenslitteratur. Uppsatsen slutförs med 

en diskussion där vi presenterar slutsatserna gällande de olika arbetsplaneringsformerna och 

betydelsen för hemtjänstpersonalens arbetstillfredsställelse. 

 

2. BAKGRUND 

Under denna rubrik beskrivs historik inom hemtjänsten och dess utveckling, 

organisationsstrukturen inom äldreomsorgen, hemtjänstens vårdtagare, personalens planering 

av arbetet och olika planeringsverktyg.  

 

2.1 Hemtjänstens historik och utveckling 

För att få en uppfattning om hur hemtjänsten ser ut idag kan en historisk återblick av  

hemtjänstens utveckling i Sverige vara av intresse. Ansvarsfrågan för de äldre har sedan en 

längre tid varit en angelägen fråga. Under 1800-talet var ansvaret för de äldres väl och ve först 

ett ansvar för fattigvården och kyrkans regi för att senare övergå till att bli socknens ansvar 
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(Nordström, 2000). Under senare delen av 1800-talet lades ansvaret för omsorg om de äldre 

på storhushållen där de tidigare arbetat eller på de anhöriga. Sedan början av 1900-talet och 

fram till idag ligger dock ansvaret för äldrevården på kommunerna (ibid). 

 

Under 1950-talet organiserades den hemhjälp som dagens kommunala äldreomsorg har sina 

rötter i. Arbetsuppgifterna bestod huvudsakligen i att hjälpa de gamla med matlagning, 

städning, tvätt och inköp. Det var medelålders kvinnor som hade erfarenhet av hushållsarbete 

som rekryterades och arbetet var till stor del grundad på ideella insatser eftersom det endast 

krävdes informell kompetens. Det var inte den ekonomiska ersättningen som skulle locka 

kvinnor till verksamheten utan det var chansen till allmännyttig gärning (Szebeheley, 1995).  

 

Den ekonomiska tillväxten, urbaniseringen samt den växande andelen yrkesarbetande kvinnor 

var anledningar till minskad möjlighet att kunna dra nytta av den informella omsorgen. 

Genom lansering av 1956 års Socialhjälpslag (SFS 1956:2) betonade staten att hemtjänsten 

inte längre hade för avsikt att handla om instabil välgörenhet utan att den nu skulle utgå från 

en socialpolitisk grundsyn där social och ekonomisk trygghet var väsentliga mål. Som en följd 

av denna nya grundsyn kom en förändring under 1960- talet vad gäller inställningen att de 

gamla inte längre skulle betraktas som en vårdgrupp i samhället. Det kom att handla om 

respekten för den personliga integriteten och om rätten att delta i samhällets utbud för de 

gamla. Det var under denna tid som inriktning mot mer öppna vård- och omsorgsinsatser kom 

att bli framstående (Nordström, 2000). 

 

Först efter 1970-talet började hemsamariternas arbetsvillkor likna övriga yrkesgrupper. 

Hemsamaritens totala arbetstid som denna förfogade över kunde disponeras hos den enskilde 

brukaren, utan andra arbetsuppgifter som exempelvis administration. På detta sätt så 

arbetsvillkoren ut ända fram till 1970-talet (Szebeheley, 1995). På grund av snabbt tilltagande 

behov av hemtjänst som ett resultat av förening med tilltagande brist på arbetskraft införde 

kommunerna under 1970-talet åtgärder för effektivisering. Bland annat infördes förstärkt 

arbetsledning och det forna arbetssättet. Det forna arbetssättet som innebar att en och samma 

hemsamarit gav omsorgsinsatser vid bestämda tider lämnades till förmån för   
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uppgiftsstyrning 
1
 (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Under början av 1980 – talet 

var det inte längre fråga om vård utan om medborgerliga rättigheter, vilket grundades i och 

med 1982 års Socialtjänstlag (SFS 1980:620) som framlade en helt ny grundsyn (Szebehely, 

1995).  

                                                                                                                                                            

Enligt Välfärdsbokslut för 1990-talet (SOU 2001:79) innebar det stora förändringar under 

1990-talet inom hela vård- och omsorgssektorn. Den nationella handlingsplanen för 

äldrepolitiken (Socialstyrelsen, 2001) innebär att de grundläggande principerna som funnits 

under det senaste decenniet kvarstår. De principerna innebär att de äldre ska ha möjligheten 

att åldras i trygghet och bevara självständighet samt ha möjlighet att utnyttja god vård och 

omsorg. Handlingsplanen vidhåller att äldreomsorgen ska bekostas av staten och vara 

lättillgänglig efter behov, inte efter köpkraft.  Detta till trots har äldreomsorgen under 1990-

talet inneburit en stormig tid såväl organisatoriskt som resursmässigt. Ädelreformen 

(Socialstyrelsen, 2001) genomfördes år 1992 och utgör plattformen som dagens vård och 

omsorg till äldre människor bygger på. Ädelreformen innebar att kommunerna fick ett samlat 

ansvar för service, vård och omsorg om äldre och handikappade. Ädelreformens innebörd 

med det utökade huvudmannaskapet innebar även att kommunerna fick en ökad ekonomisk- 

och organisatorisk förutsättning för att förverkliga övergripande mål om valfrihet och 

trygghet i omsorgen om äldre och handikappade. Detta medförde krav på högre kvalitet för 

omsorgstagarna och därmed högre krav och utökade arbetsuppgifter för personalen. Det 

skedde samtidigt som kommunerna hade blivit utsatta för besparingskrav vilket fått till följd 

minskning av personal. Kontentan blev att insatserna fick prioriteras och riktade sig till de 

som var mest hjälpbehövande. Lanstingets effektiviseringskrav påverkade också 

äldreomsorgen genom att en del av eftervården och rehabiliteringen uppfylldes i hemmet med 

hjälp av hemtjänstpersonal (Socialstyrelsen, 2001).    

 

2.2 Äldreomsorgens organisationsstruktur   

Flertalet kommuner har infört beställare/utförare-modellen för sin distribution av 

äldreomsorgen, bland annat för att kunna fungera på ett mer marknadsliknande sätt 

(Hjalmarsson, 2006). Cirka 80 procent av landets kommuner har ett så kallat beställar-

                                                      
1
 Uppgiftsstyrning innebär att hemsamariten skulle gå vidare till nästa brukare vid utfört arbete. Arbetssättet 

innebar ett arbete baserat på korta avstånd, färdiglagad mat, larmsystem och små lättstädade lägenheter i form av 

”titta in” – system.  



11 

 

/utförar-system. Syftet med detta har varit att separera rollen som ”beställare” från rollen som 

”utförare” dvs. ett system där handläggning och myndighetsutövning skiljts från utförandet av 

vården eller omsorgen. Utförarorganisationen kan bestå av olika kommunala eller privata 

enheter som kommunen anlitar för att verkställa exempelvis hemtjänstinsatser (Hjalmarsson, 

2006; Szebehely, 2006).  

 

Behovet av en uppdelad organisation vilar på de biståndsbeslut som fordras för att en person 

ska få kommunal äldreomsorg. Det är en form av myndighetsutövning, vilket enligt 

Kommunallagen (SFS 1991:900) på inga villkor kan förläggas på entreprenad. 

Beställarorganisationen ansvarar för myndighetsutövningen och biståndshandläggare fattar 

beslut om vilka insatser som de enskilda äldre är berättigade till via Socialtjänstlagen, SoL 

(SFS 2001:453). Biståndshandläggaren beställer sedan tjänsterna för verkställighet av 

insatserna genom utförarenheterna dvs. beställare/utförare modellen. Biståndsbesluten ger 

personen laglig rätt till vissa insatser och fungerar på samma gång som en beställning av 

tjänster från kommunen till de olika utförarna (Hjalmarsson, 2006). 

 

2.3 Hemtjänst med fokus på brukaren 

 Arbetet inom hemtjänsten håller på att förändras till att bli ett yrke med mer administrativa 

och arbetsledande uppgifter (Eliasson, 1992). Detta i jämförelse med hemsamaritens 

arbetsuppgifter som inte hade administrativ karaktär ända fram till 1970-talet enligt Szebehely 

(1995). Politiker och tjänstemän eftersträvar att effektivisera och säkerställa sakförhållandet i 

fråga om informationen om brukarna samtidigt som hemtjänstpersonalens arbete ska 

synliggöras. Detta sker genom att förändra vårdbiträdesuppgiften till att bli mer 

administrerande. Många gånger inträffar denna efterstävan parallellt med introduktion av IT-

system som stöd för planering och uppföljning av hemtjänstpersonalens arbete. Både en 

rationalisering av arbetsuppgifter och en rationalisering av kompetens gör arbetets 

yrkeskaraktär slagkraftig (Eliasson, 1992).  

 

Ett mål för hemtjänsten är att lyckas erbjuda individrelaterade hemtjänstinsatser. Att bedriva 

hemtjänst är inte detsamma som bedriva generella insatser till omsorgstagarna. Olika brukare 

har olika behov och önskemål. Hemtjänsten strävar efter att kunna utföra maximalt 

individualiserade hemtjänstinsatser för att tillgodose brukarens möjlighet till ett rikt liv på 

bästa sätt. För att kunna erbjuda en individanpassad insats i hemmet fordras en hög 
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kompetens hos personalen. Dessa bör ha relevant kunskap om samtliga brukare, om 

hans/hennes individuella levnadshistoria, aktuella sociala och medicinska situation och därtill 

även ha kunskap om vanor och behov. Kunskapen om specifika behov hos brukaren måste 

dessutom kunna överföras till all personal inom hemtjänstgruppen, eftersom det är flera i 

personalgruppen som ansvarar för en brukare. En målsättning med framsteget av IT-system 

inom hemtjänstgrupper har varit för att stödja denna överföring av kunskap (Goldkuhl & Braf, 

2001).  

 

2.4 Personalens arbetsplanering 

Inom äldreomsorgen finns det ständigt en gränsdragning mellan det offentliga och det privata, 

mellan rollen som kommunalanställd och närvarande medmänniska. Omsorgen har sin början 

och skapas genom mötet mellan den omsorgsgivande personalen och omsorgsmottagaren. Att 

bemästra balanseringen mellan omsorgens krav, samtidigt företräda för en myndighet såväl 

som en organisation och en sympatisk medmänniska är en ansenlig utmaning med 

omsorgsarbetet. Omsorgsarbete innebär att personalen på samma gång ska ta egna initiativ 

samtidigt som det innebär att ta hänsyn till det gemensamma (Silfverberg, 1999).  

 

Nordström (1998) skriver om arbetsplaneringen och återger att de hårt reducerade 

ekonomiska resurserna inom socialförvaltningen har lett till en större kontroll av personalens 

arbetstider. Genom arbetsplaner där personalen och brukaren tillsammans kom överens om 

vad som skulle göras och på vilket sätt kunde omsorgsarbetet granskas. Även genom 

personalens arbetstidsschema kan de bli ytterligare kontrollerad i sitt arbete. Schemat kunde 

läggas på planeringstavla eller genom datorer. Hur arbetet skulle genomföras och vilka 

arbetsuppgifter som ingick i arbetet ville majoriteten inom personalen komma överens om 

tillsammans med brukaren utan ledningens inblandning. Det ständiga bytet vad gäller 

arbetstider inom personalgruppen gjorde det svårt att genomföra arbetstidsschema. 

Arbetspassbyten var behövigt för att det skulle finnas personal hemma hos brukarna. För att 

personalen skulle kunna utföra omsorgsarbetet på ett bra sätt och skapa rimliga 

arbetsförhållanden för sig själv var brott mot verksamhetens regler mer en norm än undantag 

(Nordström, 1998; Nordström, 2000).  
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Szebehely (1995) skriver också om arbetsplanering och beskriver att personalen hade som 

utgångspunkt att de själva tillsammans med brukaren bestämde vad som skulle göras utifrån 

ett i förväg given tidsschema, vilket gav personalen stor frihet att planera arbetet själv och 

även en tillfredställelse i arbetet. När arbetet sedermera till största delen blev förhandsstyrt 

upplevdes omsorgstagare som krävande och personalen ansågs tröttare och därtill även trivdes 

de sämre och arbetet blev därefter likgiltigt enligt författaren.  

 

I dag har personalen inom hemtjänsten mer fasta arbetsuppgifter och mindre frihet att lägga 

upp arbetet tillsammans med brukaren i jämförelse med tidigare. Ett hårdare styrt arbete kan 

resultera i problem i relationen till brukaren och om denne inte är nöjd kan det påverka så att 

personalen mår allt sämre i sitt arbete (Strömberg, 2002). Szebehely (2006) menar att de 

organisationsförändringar vad gäller drömbilderna om ”helhetssyn” under 1980-talet är helt 

borta. Detta eftersom hemtjänsten på åtskilliga håll har övergått till att vara mer detaljstyrd 

och splittrad, vilket lett till att personalens handlingsutrymme hämmas och detta komplicerar 

chansen att möta olika brukares individuella och skiftande behov. Författaren påpekar att trots 

de snabba förändringar som skett inom äldreomsorgsområdet är kunskapen om påföljderna 

för brukare och personal relativt inskränkta. Vidare menar hon att det finns studier som dock 

tyder på att den vardagliga designen av hemtjänsten har påverkats av nya styrformer som har 

introducerats på åtskilliga håll. Dessa styrformer är den uppdelning som finns mellan 

beställare och utförare, vilket innebär ett större avstånd gentemot beslutet om en hjälpinsats 

och det verkligt verkställda arbetet. Kraven på precision och tydlighet i den sk. beställningen 

har tilltagit, och på allt fler håll kopplas arbetsuppgiften idag till en uppgift i tid som är 

standardiserad som t.ex. 5 minuter för bäddning, 10 minuter för blöjbyte eller 15 minuter för 

frukost. Dessutom hör det till dessa nya styrformer en ökad betoning av skriftliga avtal mellan 

den som tar emot hjälpen och själva hemtjänstorganisationen samt olika verktyg för att styra 

och mäta hjälpinsatserna och dess kvalitet (Szebehely, 2006).  

 

 Även den norske forskaren Christensen (1999) hävdar att om arbetet inom hemtjänsten blir 

alltför förhandsstyrt av teknik finns det risk för att kvaliteten inom äldreomsorgen sjunker. 

Författaren åsyftar att arbetet kan komma att handa om att dokumentera under rätt rubrik och 

den nuvarande omsorgen till brukaren utarmas. Han har även farhågor att det finns risk att 

tekniken kommer att kunna användas till olika övervakningssystem. Dessutom rubricerar han 
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att datorisering av hemtjänsten kan bli ett konkret instrument för planering, vilket kan leda till 

att arbetet blir opersonligt och karakteriseras av rutiner.  

 

2.5 IT
2
-verktyg i arbetsplanering 

TES Optimal planering
3
 är ett IT-system som effektivt planerar och ordnar de dagliga 

insatserna inom hemtjänsten. Denna effektiva planering genererar tydlighet, trygghet och 

kvalitetssäkring för vårdtagare och personal i hemtjänstgruppen. Med planeringsverktyget 

finns det möjlighet att samordna olika verksamhetssystem och även schemaläggningssystem. 

Efter att biståndsbedömaren gjort ett biståndsbeslut matas data in i verksamhetssystemet. 

Underrättelse om detta sänds automatiskt via TES till respektive enhetschef som med 

utgångspunkt av informationen gör en optimal planering och efter detta upprättas en 

arbetsplan. Planeringsverktyget gör ett förslag som grundar sig på befintliga personalresurser 

inom hemtjänstgruppen och vilka besök som kommer att verkställas. Detta system anses göra 

arbetet tidsbesparande, användarvänligt och överskådligt för personalen. Exempel på olika 

variabler som Tes Optimal panering tar i beaktande är bland annat (www.cartesia.se); 

 Dubbelbemanning och prioritet för besök samt längd på besöket 

 Restid beroende på färdmedel 

 Personalens lunchraster 

 Kontaktperson/kontaktmannaskap för brukaren 

 

Efter att en planering genomförts visas en översikt över personalens uppdrag. Ett 

insatsschema för samtliga medarbetare kan antingen skrivas ut eller föras över till en mobil 

handdator, där personalen har möjlighet att se dagens alla inplanerade besök. Även all 

information om själva insatsen såväl som vägbeskrivning etc. visas också. Till och med en 

karta som visar färdvägen går att skriva ut. För att kunna garantera att brukaren får den insats 

som denne är beviljad kan personalen återrapportera verkställda besök genom en 

mobilitetslösning eller genom en rumsenhet som är placerad hemma hos brukaren. Denna 

                                                      
2
 Förkortningen IT, som bör uttydas informationsteknik, är i dag ett modeord som ofta har en övergripande och 

vag betydelse och ungefär står för utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering (www.ne.se). 

3
 TES är en förkortning av Trygghet, Enkelt och Säkert (www.orebro.se).  

 

http://www.cartesia.se/
http://www.cartesia.se
http://www.ne.se
http://www.orebro.se
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återrapportering ger uppgifter som start- och sluttid för besöket och därtill även vilken insats 

som utförts och av vem (www.cartesia.se). 

 

I exempelvis Tranås kommun har TES Optimal planering inarbetats i hemtjänstgrupperna. 

Personalen upplever att de förkortat tiden vad gäller planering och upplevelsen av att de blivit 

mer effektiva. För vikarierande personal är det lättare att hitta brukarens adress eftersom en 

fullständig karta kan skrivas ut. Hemtjänstpersonalen hävdar att de fått ordning och reda i sitt 

arbete samt kommit från alla små lösa lappar. Det är även en mindre risk att en brukare glöms 

bort i planeringen och blir utan hjälp. Dessutom kan enhetscheferna se var personalen 

befinner sig och hur dagen ser ut, vilket upplevs som en trygghet och tydlighet hos 

personalen. Hemtjänstpersonalen framhåller att med hjälp av detta planeringsverktyg kan det i 

framtiden bli lättare att rekrytera personal. Men det som kommer fram är även vikten av att 

personalen ska få rikligt med tid för utbildning inom det nya systemet (ibid).  

 

2.6 Manuella arbetsplaneringen 

Efter att biståndshandläggaren fattat beslut om insatser och sedermera överlämnar ärendet till 

behörig enhetschef, verkställer denne insatserna. Efter överlämnandet utformar enhetschefen 

en arbetsplan utifrån den enskildes beviljade insatser. Arbetsplanen har som uppgift att vara 

en vägledning för hemtjänstpersonalens vardagliga arbete dvs. personalen använder 

arbetsplanen för att omsätta den i praktiskt arbete. Hemtjänstpersonalen utarbetar utefter 

arbetsplanen ett arbetsschema som talar om vilka insatser var och en av brukarna ska ha. 

Detta arbetsschema gör hela upplägget för den dagliga arbetsfördelningen. Denna planering 

sker utan hjälp av avancerade IT- program, den sker manuellt av personalen (Westlund & 

Clow, 1996; Sebelhely, 1995).  

 

3. Teoretiska referensramar 

Under denna rubrik återges arbetstillfredsställelsen utifrån Herzbergs tvåfaktorteori samt 

Krav- och kontrollmodellen som ett redskap för studiens analys av arbetstillfredsställelse.  

 

3.1  Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzbergs tvåfaktorteori går ut på att studera tillfredställelsen i arbetslivet, och se den 

allmänna tillfredställelsen och inte det specificerade behovet. Enligt Herzberg (1993) uppstår 

http://www.cartesia.se/
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tillfredsställelse och arbetsmotivation i två gruppfaktorer inom människornas arbetsmiljö, 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna berör själva arbetsinnehållet 

som till exempel framgång, erkännande för prestationen, arbetet i sig självt, ansvar och personlig växt. 

De hygieniska faktorerna innehåller förhållande vid sidan av arbetet det vill säga 

företagspolitik, fysisk arbetsmiljö, arbetsledning och lön. När hygienfaktorerna inte finns till 

hands leder det till missnöje eller vantrivsel. De kan däremot inte skapa trivsel hos en 

människa fast denne är nöjd med dessa utan skapar endast ett neutralt läge. För att erhålla hög 

arbetstillfredssällelse måste människans inre behov vara tillfredställda det vill säga 

motivationsfaktorerna. Teorin innebär att om arbetet i sig självt är positiva skapar den hög 

tillfredställelse samt en inre motivation. Herzberg menade att en arbetstagare som trivs 

kommer att känna sig motiverad och är med hänsyn därtill en produktiv medarbetare 

(Alvesson, 1993).  

 

3.2 Krav- och Kontrollmodellen 

Den Krav- och kontrollmodellen som här refereras till är utformad av amerikanska sociologen 

Robert Karasek och den svenska forskaren Töres Theorell och är ett redskap för att analysera 

psykosociala tillstånd och dess påverkan på hälsan (Karasek & Theorell, 1990).  De menar att 

krav som upplevs ställs mot kontroll och resulterar antingen genom en positiv kontra negativ 

stress. Med krav menas yttre och inre krav på prestationer inom bland annat arbetslivet. 

Kontroll innebär individens egen känsla av att kunna hantera situationen. Ju högre krav och 

mindre beslutsutrymme desto lägre egenkontroll. Om denna negativa spiral fortgår en längre 

tid utsätts vi för en negativt stressad situation som på sikt leder till en sämre upplevd hälsa. 

För att prestera menar författarna att är människan i behov av en viss mängd stress och press, 

men även ett visst mått av egenkontroll över vår situation. Det vill säga att man måste känna 

att situationen är hanterbar och att vi har möjlighet till handlingsutrymme. Om människan 

upplever begränsad och för lite kontroll är det inte farlig för hälsan, men kan däremot leda till 

depressioner. Detta kan vara upplevelser inom individens arbete där det finns situationer som 

man aldrig känner sig utmanad med eller upplever att man inte gör nytta och nedanstående 

figur illustrerar denna situation. 
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                                                             KRAV 

                                                      Låga                  Höga 

                                       Hög 

 

                      KONTROLL 

 

                                       Låg 

 

Figur 1.Krav- och kontrollmodellen. Fri konstellation efter: Karasek & Theorell (1990)   

 

Karasek och Theorell (1990) menar att med hjälp av konstellationen av ovanstående variabler 

går det att kombinera dessa med varandra och olika resultat framkommer. I krav och 

kontrollmodellen avskiljs aktivt (B) och passivt (D) arbete åt. Aktivt arbete medför 

förslagsvis psykiskt krävande lägen med stort beslutsutrymme (B). Detta medan passivt 

betyder motsatsen, vilket medför låga krav och låg möjlighet till att kunna påverka (D). Enligt 

författarna är aktivt arbete (B) gynnande för lärandet och stödjer en positiv stress. Detta kan i 

sin tur öka motivationen och själva utvecklandet av nya beteendemönster. Om däremot en 

individ upplever höga krav i förening med liten möjlighet att påverka sin arbetssituation (A) 

påverkas denna negativt.  

Vidare menar de att det även finns en femte variabel som kan tillföras till krav- och 

kontrollmodellen. Denna variable är stöd, vilket är känd som en betydelsefull faktor i 

hälsofrämjande avseenden och har i och med det en väsentlig inverkan på individens 

upplevelse av främst kontroll men även krav. Om vi har stöd/förtroende från exempelvis 

arbetskollegor eller någon från omgivningen så hjälper det oss att hantera uppkomna 

motgångar som stressade/pressade situationer bättre än om individen inte upplever detta stöd. 

De menar att det finns två olika sorters stöd, det socioemotionella stödet och bidragande 

socialt stöd. Det socioemotionella stödet innebär samverkan och förtroende mellan individ 

och medarbetare eller individ och chef. Det kan även vara förenande faktorer inom 

arbetsgruppen. Det är de psykiska påfrestningarna som påverkas främst av det 

socioemotionella stödet. Dessa påfrestningar kan uppkomma när individen inte upplever att 

 

       A                           B 

 

        C                          D 
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relationen mellan krav och kontroll är i balans. Det sociala stödet utgår från interaktionen 

mellan individ och medarbetare. Om relationen till medarbetare inte är stödjande menar 

författarna att det kan vara orsaken till stress genom höga krav och försämrad kontroll (A). 

Om däremot relationen är stödjande påverkas individen positivt. Det är inte från vem eller hur 

individen får stödet som är det viktiga utan huvudsaken är att upplevelsen av stöd finns i 

arbetet (Karasek & Theorell 1990). 

 

3.3 Centrala Begrepp 

3.3.1  Arbetstillfredsställelse är ett komplicerat begrepp. Stenbäck och Gustavsson (1980) 

förklarar arbetstillfredsställelse som en positiv eller negativ arbetsupplevelse. Det har under 

en längre tid funnits forskning om arbetstillfredsställelse. Till att börja med har den centrala 

tyngdpunkten legat på den fysiska arbetsmiljön från att rikta uppmärksamheten på de sociala 

aspekterna i arbetslivet, till att sedermera lägga tyngdpunkten på andra faktorer som består av 

att arbetet i sig ska upplevas som betydelsefullt och stimulerande och att individen ska ha 

kontroll och inflytande över arbetsuppgifterna (Höög, 1985). Enligt Franssén (1997) finns det 

hos vårdpersonal en stark koppling mellan brukarens välmående och personalens upplevelse 

av arbetstillfredsställelse. Detta anser även Ingvad (2003) som menar att en positiv bekräftelse 

från brukarna är ett bidragande motiv till personalens upplevelse av meningsfullhet i arbetet 

samtidigt som det blir en positiv värdering av arbetet. Franssén (1997) hävdar också att 

gemenskapen mellan personalen i arbetsgruppen är en viktig källa för att uppleva 

arbetstillfredsställelse eftersom det är hos arbetskamraterna som personalen oftast får sitt stöd 

och sin uppskattning. Szebehely (1995) anser att omsorgspersonalens arbetsgrupper har ett 

bra men begränsat inflytande över arbetet.  

Anställda inom hemtjänsten tycker i det flesta fall att arbetstillfredsställelse sker i  kontakten 

med brukarna och därmed upplevelsen av att arbetet är viktigt. Det framstår dock känslor av 

otillräcklighet inför brukarnas behov, vilket kan ses som ett särskilt allvarligt och ökande 

arbetsmiljöproblem (Gustafsson & Szebehely 2005). Enligt Helset (1998) sträcker sig många 

anställda inom hemtjänsten långt för att överbrygga knappa resurser – ofta på bekostnad av 

den egna hälsan. Författaren anser att många betalar ett högt pris för att ge den bästa möjliga 

vård utifrån de ramar som finns . Szebehely (2006) menar att en välfungerande hemtjänst 

förutsätter tid, kontinuitet och handlingsutrymme. Personalen upplever hög 
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arbetstillfredställelse då brukarna själva är nöjda med hjälpinsatsen de erhåller (Szebehely, 

1995; Nordström, 2000). Goda möjligheter att möta de gamlas behov är således bidragande 

till personalens arbetstillfredsställelse. Personalen blir tillfredställda med sitt arbete då det 

finns möjlighet att utföra ett bra arbete. En hög arbetstillfredställelse bland personalen hör 

samman med bra omsorg. Andra viktiga förutsättningar för bra omsorgsarbete och 

personalens arbetstillfredsställelse är friheten att planera sin arbetsdag, att formulera mål för 

arbetet med de gamla och att inte vara övervakade av arbetsledningen (ibid). 

 

3.3.2 Självbestämmande/Inflytande är även de centrala begrepp som används i denna studie. 

Vad gäller självbestämmande i arbetslivet tillämpas arbetsmiljölagen, AML (SFS 2003:1099). 

Lagens intentioner är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö. Lagen tar inte bara sikte på att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet 

utan dessutom på arbetets innehåll. Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form 

av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. 

Närmare bestämt ger AML en möjlighet till personlig och professionell utveckling likafullt 

som den ger möjlighet till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 

Inflytande har personalen i den traditionella organisationen marginellt utrymme för. 

Organisationer som ger personalen stort inflytande åstadkommer anmärkningsvärda resultat. 

Motiv som kan vara bidragande orsaker till hög arbetsmoral och ökad produktivitet är 

personalens vidgade utrymme att själva kunna påverka beslut som har med uppgifts- och 

arbetsförhållanden att göra (Bolman & Deal, 1995). Detta anser även Pfeffer (1997) som 

menar att hög prestation, stark tillhörighet och positivt beteende kan skapas av en 

decentraliserad beslutsmakt, vilket betyder att ledningen till stor del ger ifrån sig makt och 

kontroll. Även ett flitigt tillämpande av självstyrande grupper och flera system för ett utbrett 

deltagande från personalen i organisationens beslutsprocesser (ibid). Ett stort inflytande är en 

viktig del för det goda arbetet vilket flera forskare framhåller. Dessa åsyftar att organisationer 

som har decentralisering och ökat inflytande synkar med det goda arbetets visioner då den 

enskilda arbetstagaren själv har möjligheten att styra, utforma och ansvara för sitt arbete. 

Personalens möjlighet att ge en individuellt anpassad omsorg har att göra med inflytandet de 

har i sitt arbete (Bolman & Deal, 1995; Szebehely, 1995; Nordström, 2000).  
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4. Metod 

Med en kvalitativ forskningsmetod besvaras studiens frågeställningar. Vi valde intervju som 

metod för att kunna få en förståelse för hur hemtjänstpersonalen upplever olika fenomen i 

verkställigheten av de kommunala insatserna. Eliasson (1995) beskriver att fördelarna med en 

kvalitativ intervju är att det kan ge rikhaltigt och detaljerat datamaterial. Den kvalitativa 

intervjun gav oss en förståelse för och detaljer kring personalens tankar och handlingar. En 

stor fördel med de kvalitativa intervjuerna ansåg vi vara dess öppenhet och att det inte finns 

några standardtekniker eller regler för en intervjuundersökning (Eliasson 1995; Grönmo 

2004).  

 

4.1 Avgränsningar och urval  

Studien begränsades till en mindre kustort där de två utvalda hemtjänstgrupperna har olika 

planeringssätt för sitt arbete. Dessa två grupper med de olika planeringssätten valdes utifrån 

studiens syfte, att synliggöra konsekvenserna av olika former av arbetsplanering inom 

hemtjänsten. Den ena gruppen använder sig av den manuella planeringen och arbetar både 

inom centralorten såväl som byar runt om, medan den andra hemtjänstgruppen utför sitt 

arbete endast i byarna och använder sig av TES Optimal planering som IT-verktyg vid 

planering av det vardagliga arbetet. De sex informanterna som deltagit i studien är i en ålder 

mellan 40 och 60 år. Deras yrkesverksamma tid inom hemtjänsten varierade från ca 10 upp 

till dryga 30 år. Majoriteten informanter hade arbetat inom branschen under 15 år, men ett par 

av informanterna har även arbetat inom andra yrkeskategorier större delen av sin 

yrkesverksamma tid. Utbildningen som våra informanter har var allt från 2-årig vårdlinje på 

gymnasiet till olika konstellationer av vuxenutbildningar som inriktar sig på att ge kompetens 

inom denna yrkeskategori. De personer som medverkat i våra intervjuer i denna studie 

kommer framöver att tituleras som ”informanter”. Deltagandet avgjorde de själva utifrån våra 

givna kriterier.  

Dessa urvalskriterier var: 

 Fast anställning eller långtidsvikariat som varat minst 6 månader. 

 Två av personerna ska vara väl insatt i arbetsplaneringen varav den tredje inte ska 

uppfylla detta kriterium 
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4.2 Förberedelser inför intervjuer  

För att få en struktur på intervjuerna har vi att använt oss av en intervjuguide (bilaga 2A och 

2B). I en kvalitativ intervju ska, enligt Repstad (1999), temat vara klart före själva intervjun. 

Både Grönmo (2004) och Repstad (1999) förespråkar flexibilitet i den kvalitativa 

forskningsintervjun.   

 

Med denna utgångspunkt konstruerande vi en intervjuguide för respektive grupp som tog fram 

de teman vi ansåg var relevanta utifrån vår frågeställning. Utifrån dessa formades sedan 

huvudfrågor som fick utgöra en struktur i vår intervjuguide. Frågorna sammanställdes utifrån 

dessa teman; hur sättet att planera arbetet har en påverkan på personalens arbetsdag; 

personalens möjlighet att styra sin arbetsplanering; personalens självbestämmande/inflytande 

i det vardagliga arbetet och slutligen personalens arbetstillfredsställelse. Kontakt togs med 

respektive enhetschef för att få tillgång till informanterna. Vi överlämnade ett 

informationsbrev med våra kriterier angående informanterna och information om studien 

(bilaga 1) till enhetscheferna som i sin tur vidarebefordrade detta till hemtjänstgrupperna. Då 

vi väntat en veckas tid utan att bli kontaktad från någon av personalgrupperna beslutade vi oss 

för ta kontakt med personalen. Detta efter att enhetscheferna tillfrågats och lämnat oss sitt 

godkännande. Därefter bokade vi in tid och plats för intervjuerna med samtliga informanter.  

 

4.3 Intervjuernas tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer har spelats in och sedan skrivits ut så ordagrant som möjligt. Att använda 

sig av bandning av intervjuer är det vanligaste sättet, vilket möjliggör att forskaren kan 

fokusera på informanternas berättelse enligt Kvale (1997). På detta sätt kan risken för att 

tappa fokus på intervjun elimineras. Materialet avidentifierades genom att koda 

intervjuutskrifterna med bokstäver och siffror, som ett led i att materialet behandlades 

konfidentiellt. Studiens syfte har varit utgångspunkten för processen, vilket gjorde att den 

information som inte ansågs motsvara syftet sållades bort. Intervjuerna utgick från 

intervjuguiden som stöd och utgångspunkt (bilaga 2A och 2B) för att sedan fördjupas med 

följdfrågor. Tid har även getts till övriga frågor eller tillägg och informanterna har informerats 

om att de har möjlighet att kontakta oss om de vill göra tillägg eller inskränkningar. Efter att 
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intervjuerna skrivits ut har alla informanter som önskat ta del av utskriften fått göra det, vilket 

majoriteten gjorde.  

 

4.4 Bearbetning och analys av intervjumaterial   

När alla intervjuer genomförts har texten bearbetats och analyserats för att kunna delas in i 

kategorier utifrån likvärdigt innehåll. Detta i enighet med Skott (2004) som menar att 

kategorierna inte är givna i förväg då studiens syfte är målet för tolkningen av texten, den 

uppstår i tolkningen mellan forskaren och texten. Dessa kategorier har sedan förts samman till 

två teman som kopplas till forskningsfrågorna och syftet (Larsson, 2005). Analysen har 

jämförts med litteraturen inom området som antingen bekräftar eller bestrider upplevelserna.  

Under analysen redovisas även citat för att öka förståelsen och känslan för vår redogörelse av 

informanternas erfarenheter, där deras ordval inte är korrigerat. Enligt Hellström (2005) är 

tillämpningen av citat en möjlighet att ge utförligare beskrivning av det författaren önskar 

belysa med sin studie.   

 

4.5 Etiska ställningstagande 

Vi har informerat hemtjänstgrupperna samt informanterna om syftet med studien och att 

materialet kommer att användas endast i forskningssyfte, allt enligt de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet anger fyra 

huvudkrav för forskningsetiska principer. Det första är informationskravet som innebär att 

informera informanterna om rätten att själv bestämma över sin medverkan och därtill även att 

de när som helst kan avbryta intervjun. Andra huvudkravet är samtycke vilket innebär att 

informanterna ger sitt godkännande att delta i studien och får möjlighet att bestämma 

villkoren för deltagandet. Vi tillfrågade informanterna om det gick bra att vi använde oss av 

bandspelare vid intervjutillfället och för att visa en förståelse för att bandspelare kan verka 

”otäckt” för vissa, farhågor för hur rösten låter samt en osäkerhet för hur deras yttranden 

kommer att användas. Allt enligt samtyckesprincipen. Tredje huvudkravet är 

konfidentialitetskravet som går ut på att all information kommer att behandlas konfidentiellt, 

med det menas att inga namn eller annat som kan röja identiteten kommer att framgå. Det 

fjärde kravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifterna om enskilda som framkommer 

inte får brukas i annat syfte än att bedriva forskning (Vetenskapsrådet, 1990) 
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Under arbetet med studien har vi tagit hänsyn till dessa fyra huvudkrav som återges av 

Vetenskapsrådet, 1990. De inspelade banden kommer att förstöras då studien är godkänd och 

materialet behandlats konfidentiellt. Vidare har informanterna haft möjligheten att ta del av en 

skriftlig sammanställning av respektive intervju för att kunna kommentera eller möjligtvis 

ändra om denna anses vara missuppfattad. Alla personuppgifter eller likartade uppgifter som 

kunde identifiera informanterna har inte förekommit i arbetet. 

När denna studie är färdigställd kommer alla berörda parter att kunna ta del av den genom att 

den finns tillgänglig via LTU:s bibliotek (http://epubl.ltu.se). 

 

4.6 Metoddiskussion 

Med en kvalitativ metod gavs möjligheter till att komma i kontakt med hemtjänstpersonalens 

subjektiva upplevelse av deras arbetssituation och arbetstillfredsställelse. Motivet för att 

använda oss av intervjuer var att få en bredare bild av hur hemtjänstpersonalen upplever sitt 

arbete och hur de anser sig uppleva arbetstillfredsställelse med respektive planeringsverktyg. 

Genom intervjuerna fanns det möjlighet att förtydliga och ställa följdfrågor, vilket varit en bra 

forskningsmetod utifrån syftet. Valet av hemtjänstgrupper skulle ge en bra bild av gruppens 

upplevelse vad gäller arbetstillfredsställelse. Detta eftersom de var väl inarbetade med 

planeringsverktyget och hade utarbetat rutiner i användandet.  

Vid ett antal intervjuer kunde inte en av de två forskarna medverka, kunde den som missat 

dessa ta del av den bandade intervjuerna och bli väl insatta i materialet, vilket inte skapat 

några problem vid analys av vad som uppkommit vid intervjutillfällena.        

De frågeområden som intervjuguiden utgjordes av var strukturerade frågor och underlättade 

jämförelsen mellan arbetsplatserna. Intervjuerna transkriberades och den skrivna texten 

innehöll inga repeterade formuleringar och långa pauser då materialet inte skulle användas för 

en psykologisk analys (Kvale, 1997).        

Då informationsbrevet skickades ut till enhetscheferna fanns vissa valda kriterier för 

målgruppen av informanter. Eftersom vi inte lyckades få svar inom rimlig tid efter utskicket 

kontaktade vi själva grupperna, vilket gav en positiv reaktion. De enhetschefer och 

informanter som kontaktades var mycket tillmötesgående och detta skapade gynnsam 

förutsättning för samarbetet. Då intervjuerna hade möjlighet att genomföras på ordinarie 

http://epubl.ltu.se/
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arbetstid skapades en positiv intervjusituation, vilket var en förutsättning för ett lyckat 

slutresultat.  

Den förförståelse vi hade innan studiens början har beaktats genom medveten ansats om att 

inte styra frågorna till ett givet svar. Alvesson & Sköld (1994) menar att det inte är möjligt att 

gå in i ett forskningsfält utan några som helst förkunskaper eller influenser från olika 

abstrakta perspektiv.   

Vid analysarbetet ansåg vi att det underlättade bearbetning av materialet då studien har två 

forskare som tillsammans kunde diskutera och därmed erhålla ett vidare perspektiv. Vid vissa 

tillfällen som vi upplevde att vi kört fast under forskningsprocessen hade vi som strategi att gå 

vidare och återkomma vid ett senare tillfälle. Detta gjorde att svåra tillfällen kunde ses på ett 

enklare sätt och blev ett minskat problem i och med vår strategi.      

Förslag på vidare forskning kan vara att studera TES optimal planering från andra perspektiv 

som om och vilka brister verktyget skulle kunna ha. Studera TES i kombination med 

exempelvis Time Care
4
, om det går att effektivisera ytterligare och underlätta arbetsplanering 

ännu mer. Studera hur verktyget TES kan effektivisera hemtjänstpersonalens arbete på flera 

olika sätt genom exempelvis social dokumentation, administration etc.  

                                                      
4
 Time Care är ett IT schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både arbetsgivare och de anställdas önskemål 

angående arbetstider  (http://www.timecare.se/). 

http://www.timecare.se
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5. Analys 

Detta avsnitt börjar med en presentation vad gäller motivet till införandet av TES Optimal 

planering i studiens undersökningsort och på vilket sätt hemtjänstpersonalen använder vardera 

planeringsverktyg. Avsnittet därefter är indelat i två teman som är direkt kopplade till studiens 

syfte och forskningsfrågor. Dessa teman tydliggörs under rubrikerna arbetstillfredsställelse 

som belyser vilken betydelse respektive arbetsplaneringsverktyg har på personalens 

vardagliga arbetssituation. Rubriken självbestämmanade/inflytande försöker ge en bild av 

personalens delaktighet genom användningen av planeringsverktygen. För att inte texten ska 

bli alltför upprepade har vi valt att inte benämna vilken grupp som anser vad vid tillfällen då 

det framkommit likvärdiga uppgifter. Som ett ytterligare steg för att underlätta läsningen har 

texten under rubrikerna delats in i stycken efter innehåll.  

 

5.1 TES i undersökningskommunen  

Genom införande av TES önskar undersökningskommunen uppnå en minskad planeringstid, 

bättre kontinuitet samt bättre planeringar och uppföljning av hemtjänstens insatser till 

brukarna, men även en önskan om ekonomiska besparingar som en följd av de 

effektiviseringar som förväntas.   

 

I hemtjänstgruppen finns några få personer som är utsedda som planerare och sköter själva 

arbetsplaneringen. Detta planeringsverktyg används till planering av de dagliga insatserna i 

hemtjänsten, vilka baseras på biståndsbeslut och befintliga resurser. Med utgångspunkt i 

biståndsbeslutet skapas i TES ett arbetsschema och en insatsbeskrivning, närmare bestämt  

vilka insatser som skall utföras och när besöket skall ske. Hänsyn tas till kompetens, 

kontaktmannaskap, tidsfönster för insatser, raster och tillgängliga transportmedel. På några 

sekunder presenteras en optimal arbetsplanering och de insatser som inte kan verkställas med 

tillgängliga resurser visas. Det finns till viss del en möjlighet att kunna justera i 

planeringsverktyget för att få in alla insatser. Detta sker exempelvis genom att justera 

tidsfönster för insatser, lägga lägre prioritet på städning, minska krav på dubbelbemanning 

eller kalla in vikarier. Ett personligt arbetsschema skrivs som talar om hur dagen ser ut för 

hemtjänstpersonalen. På det personaliga arbetsschemat visas tid för besök, planerade insatser, 

insatsbeskrivning och fullständiga adressuppgifter samt vägbeskrivning finns angivet till 
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hjälp. På detta sätt blir arbetsdagen överskådlig, effektiviteten ökar, resurserna utnyttjas 

maximalt, säkerheten ökar och tid sparas. 

 

5.2 Manuella arbetsplaneringen i undersökningskommunen 

Varje morgon träffas hemtjänstpersonalen i grupplokalen innan de går till brukarna. 

Hemtjänstpersonalen planerar själva sitt grundschema utifrån biståndsbeslutet med hjälp av 

papper och penna. Dagens arbetsschema utgår från grundschemat som talar om vilka brukare 

som de ska gå till och vem som ska till vilken brukare.  Innan de går till brukarna sitter de 

tillsammans och planerar sin arbetsdag för att kontrollera att allt kommer att fungera under 

dagen och att bilarna räcker till samt att all personal är på plats.  

Hjälpinsatserna, geografiska områden och kompetens har stor betydelse för grundschemats  

sammanställning. Alla nya ärende skrivs in på en lista. Om en av de anställda är sjuk 

kontrolleras det hur den personens arbetsdag skulle se ut och ett snabbt avgörande om 

personalen behöver ersättas med vikarie. Det förekommer att det arbetspass som den 

sjukskrivne skulle ha haft går att fördela mellan övriga beroende på arbetstyngden just den 

dagen.  Denna eventuella tilldelning styrs av insatsernas omfattning, avstånd och hjälptiderna. 

När hemtjänstpersonalen lämnar grupplokalen har de handskrivna lappar med namn på de 

brukare som ska ha insatser denna dag. Planeringen löser sig för det mesta spontant och 

genom samarbete i gruppen  

 

5.3 Arbetstillfredsställelse 

Under denna rubrik presenteras studiens analys utifrån arbetstillfredsställelse genom fyra 

huvudkategorier. Dessa behandlar hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter och arbetsplanering 

samt brukaren inom hemtjänsten och grundläggande delar till arbetstillfredsställelse.  

  

5.3.1 Arbetsuppgifter inom hemtjänsten 

Hjalmarsson (2006) skriver att flertalet kommuner har organiserats efter beställare/utförare 

modellen som distribution av äldreomsorgen. Den organisationen förekommer även i den 

undersökningskommun vi valt att göra vår studie i. Studiens informanter arbetar som utförare 
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i kommunal regi. Men både Szebehely (2006) och Hjalmarsson (2006) menar att utförarna 

kan även bestå av privata enheter.  

Rekrytering av personal inom äldreomsorgen bestod under 1950-talet av medelålders kvinnor 

med erfarenhet av hushållsarbete och med endast informell kompetens enligt Szebehely 

(1995). Detta till skillnad från dagens utbildade omsorgspersonal inom hemtjänsten som har 

en specifik utbildning som inriktar sig mot omsorgen av äldre. Vidare skriver Szebeheley 

(ibid) att de huvudsakliga arbetsuppgifterna i hemhjälpen under 1950-talet bestod av 

matlagning, städ, tvätt och inköp. Enligt informanter i vår studie består dessa huvudsakliga 

uppgifter inom hemtjänsten än idag, år 2008. Detta ansåg majoriteten vara beklagligt då deras 

utbildning riktar in sig mot sjukvårdande insatser som till exempel såromläggning, spola 

kateter, provtagningar och dela mediciner. Dessa arbetsuppgifter ligger idag inom 

distriktssköterskans arbetsområde. På detta sätt uttryckte sig två av våra informanter: 

Det distriktssköterskan gör idag som provtagningar och                     

såromläggningar, såna saker. Sånt var mer specificerat till       

undersköterskorna förut.   

 

[…] men alltså vi ger ju inte sprutor å sånt utan det är ju                                      

de medicinska bitarna som faller lite grann utan nu är det                                      

ju mer omvårdnaden och se symtom eller annat […]. 
 

Dessa arbetsuppgifter kan jämföras med de motivationsfaktorer som Herzbergs tvåfaktorteori 

menar ha en betydelse vad gäller arbetstillfredsställelse (Herzberg, 1993). Författaren menar 

att motivationsfaktorerna berör själva arbetsinnehåller som exempelvis arbetet i sig självt och 

ansvar. För att kunna uppnå hög arbetstillfredsställelse ska människan känna en 

tillfredsställelse av sina inre behov, vilket är motivationsfaktorerna.  

Vidare framkom det uppgifter i studien som påvisat att majoriteten av informanterna talade 

om att anledningen till varför de valt att arbeta med äldre är arbetet med människan och 

upplevelsen av tacksamhet från brukaren. En av informanterna formulerade sig så här: 

Just den där lilla känslan att man har gjort en bra sak. Man                             

ser när man får dom här tacken och de tillbaka, det ger så mycket.  
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5.3.2 Arbetsplaneringen 

Eliasson (1992) menar att arbetet inom hemtjänsten håller på att förändras till att bli mer 

administrativa och arbetsledande uppgifter. Vidare anser författaren att det är kontentan av 

politikers och tjänstemäns sätt för att synliggöra hemtjänstpersonalen och eftersträva 

effektivisering, men även en metod för att säkerställa informationen om brukarna. Detta till 

skillnad från 1970-talets arbetsvillkor då hemsamariternas hela arbetstid utgjordes hos 

brukaren (Szebehely, 1995). Denna studie påvisar att arbetsplaneringen hos den grupp som 

planerar sitt arbete manuellt anser att det tog mycket tid och kraft till att planera arbetet. Det 

kan ta ända upp till tre timmar per gång vid varje planeringstillfälle, vilket var två gånger i 

veckan.  Utöver detta tillkom andra administrativa uppgifter som även det tar en stor del av 

personalens arbetstid. Om detta jämförs mot Krav-och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 

1990) kan det finnas behov av viss mängd press och stress för att prestera. Dock måste 

situationen vara hanterbar och det ska finnas möjlighet till handlingsutrymme.    

Detta till skillnad mot den grupp som använde sig av TES arbetsplanering, vilka inte anser sig 

lägga ner en större märkbar tid på tidigare nämnda arbetsuppgifter: 

 […] sen behöver man ju aldrig hålla på med långa planeringar,  

det är ju så kort arbetsplanering vi behöver.   

 

På detta sätt uttryckte sig en av informanterna från gruppen med planeringsverktyget TES. 

Detta stärks av det Eliasson (1992) påpekar om att IT- system rationaliserar arbetsuppgifterna 

inom hemtjänsten vilket även personalen i Tranås kommun upplever då de förkortat tiden för 

arbetsplanering och ökat känslan av effektivisering (www.certesia.se). Forskaren Christensen 

(1999) hävdar dock att det föreligger en risk att kvalitén inom äldreomsorgen sjunker om 

arbetet blir alltför förhandsstyrt av teknik. Detta upplevde inte studiens hemtjänstgrupp som 

använde sig av TES arbetsverktyg. Dock anser de att arbetsschemat blir mer kompakt i och 

med att datorn effektiviserar varje minut som finns att förfoga över:  

 Det blir ju ganska kompakt. […] i och med att datorn verkligen kan 

 räkna ut varje minut […] Och ibland kan det vara tight i och med  

att vi ska förflytta oss. […] ibland är det snöstorm och det tar längre  

tid att komma dit man ska.  

 

TES arbetsplanering kan jämföras med Herzbergs (1993) teori som bland annat använder 

fysisk arbetsmiljö som en del av att studera arbetsmotivation, dessa namnges som 

http://www.certesia.se/
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hygienfaktorer. TES arbetsplanering kan ses som en del av att uppnå arbetsmotivation enligt 

tvåfaktorteorin.    

 

5.3.3 Brukaren inom hemtjänsten 

Enligt Goldkhul & Braf (2001) ska hemtjänsten sträva efter att kunna utföra maximalt 

individualiserade hemtjänstinsatser i och med att olika brukare har olika behov och önskemål, 

detta för att tillgodose brukarens möjlighet till ett rikt liv på bästa sätt. Detta i enighet med 

den nationella handlingsplanen SOU 2001:79 som innebär att äldre ska ha möjlighet till att 

bevara sin självständighet och att åldras i en tid som säkerställer den äldres goda leverne. Det 

är även lagstadgat genom SoL (SFS 1980:620) som förespråkar grundsynen att alla ska ha 

medborgerliga rättigheter. Det framgår även vid analysen av intervjuerna att detta eftersträvas 

inom undersökningsgrupperna, där strävan är individualiserad omsorg där varje arbetsplats är 

någons hem som uttrycks så här:  

 Jo, vi går aldrig in och gör något överhuvudtaget något över 

 huvudet på dom. Vill inte dom att vi ska bädda sängen så  

 gör vi inte det. 

 

 Jag kan ju inte komma dit och säga att nu ska vi inte göra det 

 här idag… 

 

Ifråga om att säkerställa den äldres leverne så framkom det av våra informanter som använde 

sig av TES arbetsplanering en upplevelse av trygghet och kontinuitet att alla brukare får sina 

behov tillgodosedda, att ingen glöms bort då alla uppgifter finns inprogrammerat i 

arbetsverktyget. Detta kan ses som en motivationsfaktor som berör arbetsinnehållet enligt 

Herzbergs tvåfaktorteori (Hertzberg, 1993). Ansvaret att alla brukare får sina behov 

tillgodosedda och skapandet av kontinuitet kan ses som ett sätt att de inre behoven hos 

personalen blir tillfredsställda, vilket skapar hög arbetstillfredsställelse. Detta till skillnad från 

gruppen med det manuella arbetsverktyget som upplever att risken för att någon brukare 

glömdes bort förekom i och med att arbetsplaneringen skrevs med blyerts för att lätt kunna 

ändras. Vilket framgår av följande citat: 

 Ja, det kan flyttas om och det kan falla bort, och det är ju inte 

 bra. 
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Det kan jämföras med det som framgått i studien från hemtjänstgruppen i Tranås kommun då 

de upplevde en mindre risk att brukare glöms bort i arbetsplaneringen. Personalen menar att 

de fått ordning och reda i sitt arbete med hjälp av TES optimal planering (www.cartesia.se). 

Gruppen med den manuella arbetsplaneringen ansåg dock att möjligheten att säkerställa 

brukarens behov var stor genom deras goda arbetsrutiner. Inom arbetsgruppen var de även 

uppmärksamma på brister i arbetsplaneringen, vilket de ständigt förbättrade då problem 

uppstod.   

 

5.3.4  Komponenter till arbetstillfredssällelse  

Gustafsson & Szebehely (2005) menar att arbetstillfredsställelsen hos anställda inom 

hemtjänsten är kontakten med brukarna och att arbetet upplevs som viktigt. Studiens 

informanter var eniga med detta påpekande. De uppger att den stärkande känslan var att 

arbeta med den äldre människan, känslan av att uträtta något bra för någon annan. Som en 

informant uttryckte sig:  

 Det var som en sa att…hur var det…jo, han sa att ni är som 

 friskluftsventiler […]Han menade att det är som ny luft. Det  

 är ju så att många är ganska isolerade och det är ju inte alla  

 som har så många.  

 

Alla informanter ansåg att de hade goda möjligheter att möta de gamlas behov. Detta är enligt 

Szebehely (1995) och Nordström (2000) en bidragande orsak till personalens 

arbetstillfredsställelse. Detta håller även Franssén (1997) med om då hon i sin studie 

konstaterar att det finns en stark koppling mellan brukarens välmående och personalens 

upplevelse av arbetstillfredsställelse. Även gemenskapen mellan personalen i arbetsgruppen 

har en stor betydelse vad gäller arbetstillfredsställelse enligt Franssén. Denna upplevelse gavs 

det uttryck för i en av intervjuerna: 

 Eller när mina arbetskamrater kan komma och säga Tack för idag. 

 […] Det är ju en sån där guldkant, att man blir uppskattad. 

 

Om det uppstår motgångar eller situationer som kan orsaka stress och press så hjälper det 

mycket om människan känner förtroende och stöd från omgivningen arbetskollegor eller 

någon annan menar Karasek och Theorell (1990). Om vi känner detta stöd hjälper det oss att 

http://www.cartesia.se
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hantera situationen mycket bättre. Det spelar inte så stor roll ifrån var stödet kommer, om det 

är från en kollega eller från en anhörig utan det viktiga i dessa situationer är upplevelsen av att 

stöd finns. En bra gemenskap upplevde även informanterna med TES arbetsplanering, de 

uppgav att de hade ett bra kontaktnätverk mellan varandra inom gruppen. Vid tillfällen när 

avgörande beslut skulle tas kunde personalen rådfråga varandra. Detta är ett uttryck som 

förklarar en del av gemenskapen:  

 Det kan vara svårt att ta ett beslut om de är dåliga då vi 

 kommer dit, ska jag skicka in dem på lasarettet eller inte. Det  

 är det svåraste beslutet att ta. […] Vi har distriktssköterskan. 

 […] annars ringer jag på akuten och frågar eller anhöriga 

 eller så ringer jag en arbetskompis.  

 

En situation som i citatet visar även på känsla av otillräcklighet i svåra situationer. Gustafsson 

& Szebehely (2005) beskriver utifrån sina studier att det framstår känslor av otillräcklighet 

hos personalen vad gäller brukarnas behov. Helset (1998) menar att många anställda inom 

hemtjänsten sträcker sig långt för att överbygga begränsade resurser. Detta påstående gick 

emot vad studiens informanter uppger. De upplever känslan av tillräcklighet men däremot en 

känsla av otillräcklighet vad gäller utförande av icke beviljade insatser, vilket detta citat visar 

på:   

 Alltså till viss del är det ju styrt för det finns ju en planering och  

 och man ju så inte göra mer än de beviljade insatserna och inte  

 mindre heller. […] där kan man känna sig lite sådär att man nån 

 gång skulle vilja få göra lite mer än vad man egentligen ska göra.  

 

På detta sätt uttryckte sig en av informanterna ur gruppen med manuell arbetsplanering.  

 

5.4 Självbestämmande/Inflytande 

Under denna rubrik behandlas studiens analys med samma huvudkategorier som ovan med 

utgångspunkt i perspektivet självbestämmande/inflytande.  

 

5.4.1 Arbetsuppgifter inom hemtjänsten 

Undersökningskommunen arbetar enligt beställar/utförar-modellen, vilket enligt Szebehely 

(2006) innebär ett större avstånd gentemot beslut som det beviljade biståndet och det verkligt 
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verkställda arbetet. Detta upplever inte studiens båda hemtjänstgrupper. De upplever ett bra 

samarbete mellan biståndshandläggarens myndighetsutövning och sitt eget verkställda arbete. 

Personalen medverkar ofta vid hembesök tillsammans med biståndshandläggaren och detta 

skapar goda upplevelser av möjligheter till individuellt anpassad omsorg. Möjligheterna till 

detta finns även då informanterna beskriver att återrapportering sker vid behov från 

hemtjänstpersonalen till biståndshandläggarna angående förändringar i det beviljade 

insatserna:  

 

 […] det kanske är beviljat en halvtimma och så ser vi att det tar längre 

 tid, det håller inte. Så då kan vi påverka det genom att tala om att 

 det behövs mera tid. Eller vice versa, det kanske är för mycket tid. 

 […] Jag tycker det är rätt så bra respons från de som styr och ställer 

 runt omkring med tider och biståndshandläggarna.  

 

Detta samarbete gör att personalen upplever inflytande över den individuella insatsen 

brukaren var berättigad till redan vid myndighetsutövningen. När sedan insatserna skall 

verkställas av hemtjänstgrupperna upplever de en förutsättning att påverka hur deras arbete 

kommer att utformas redan från början, för att sedan använda sig av respektive 

planeringsverktyg för att verkställa den individuella insatsen hos brukaren. Samarbetet mellan 

biståndshandläggaren och hemtjänstpersonalen kan jämföras med krav och kontrollmodellen 

Karasek och Theorell (1990) utformat. Författarna menar att det finns två olika sorters stöd i 

krav- och kontroll modellen, det sociala stödet och det socioemotionella stödet. Det 

socioemotionella stödet går ut på samarbetet och förtroendet mellan individ och medarbetare 

eller individ och chef finns. Detta stöd påverkar psykiska belastningar och dessa belastningar 

kan uppstå när individen inte upplever att relationen mellan krav och kontroll är i balans. 

Balansen mellan krav och kontroll är hög enligt Karasek och Theorell då upplevelsen av att 

individen då upplever höga krav med förening med hög kontroll detta leder enligt författarna 

till en positiv stress och det stödjer lärandet. Studien har påvisat att balansen mellan krav och 

kontroll inte påverkas av vilket planeringsverktyg som används. 

 

5.4.2 Arbetsplaneringen 

Arbetsmiljölagens intentioner beskriver en möjlighet till professionell och personlig 

utveckling samtidigt som den ger möjlighet till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar 
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(SFS 2003:1099). Det har visat sig att gruppen som använder TES arbetsplanering har en 

inarbetad rutin vad gäller planeringen av arbetet. Då hemtjänstgruppen har arbetat med detta 

planeringsverktyg anser de en upplevelse vad gäller utveckling både personligt och 

professionellt. Nedanstående citat visar att personalen även ser möjligheter att arbetet går att 

förbättra med detta IT-verktyg:  

 Det känns som att det ligger under utveckling och att allt 

utvecklas. […] Det vi gör i jobbet ska utvecklas och alltihopa. 

[…] det blir aldrig sämre med såna här saker, en dator är  

väldigt bra hjälpmedel… […] Jag tycker det är roligt att det  

kommer såna här saker som hjälpmedel så vi klarar av allting 

mycket bättre, tidsbesparing.  

 

Både personlig och professionell utveckling upplever även hemtjänstgruppen med manuell 

arbetsplanering utifrån deras förutsättningar. Utvecklingen upplevdes dock inte ha lika stor 

potential i dagsläget att bespara den tid de anser sig lägga ned på själva arbetsplaneringen. 

Dock har förbättringar gjorts utifrån att problem uppstått, vilket påverkat utvecklingen 

positivt. Följande citat beskriver att det ändå framkom önskningar om ett förenklande system: 

 Att det skulle finnas en förenkling, ett förenklat sätt. För att slippa 

 sitta de här timmarna, man kan ju hinna göra något annat då…  

 som andra papper… det är ju inte bara schema…vi ska ju fylla 

 i städlistor, jämna veckor, ojämna veckor, debiteringar, de har  

 vi på datorn […] 

 

De beskrivna erfarenheter av arbetsplanering kan jämföras med Herzbergs tvåfaktorteori 

(Herzberg, 1993) kan planeringsverktygen anses motsvara den fysiska arbetsmiljön som ingår 

i de hygieniska faktorerna. Dessa faktorer har enligt Herzberg (1993) en bidragande orsak 

gällande studien om arbetstillfredsställelse. De hygieniska faktorerna kan inte skapa trivsel 

hos en människa utan endast ett neutralt läge. Om däremot inte den nämnda faktorn finns 

leder detta till vantrivsel eller missnöje.    

 

5.4.3Brukaren inom hemtjänsten 

Omfattningen av självbestämmande gällande att möjligheten att påverka och planera sin 

arbetsdag har visat sig vara ytterst begränsat i båda hemtjänstgrupperna. Det är brukarens 

beviljade insatser som styr arbetet och detta påverkas inte av vilket planeringsverktyg som 

används. Det upplevs som självbestämmande vid själva utförandet av den beviljade insatsen. 
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Vid en jämförelse med Krav- och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) innebär krav 

både yttre och inre sådana på prestation. Kontroll innebär känslan av att kunna hantera 

situationen. Båda grupperna upplever hög grad av självbestämmande vad gäller besluttagande 

inom arbetet tillsammans med gruppen och även med arbetsledaren. Enligt Krav- och 

kontrollmodellen är detta en positiv spiral vad gäller upplevd hälsa. Människan måste känna 

att situationen är hanterbar och att det finns möjlighet till handlingsutrymme. Detta kan även 

ses som en strävan i form av ett positivt utbyte vad gäller arbetstillfredsställelse, gemenskap 

etc. som arbetsmiljölagens intentioner förespråkar enligt SFS 2003:1099. 

 

5.4.4 Komponenter till arbetstillfredsställelse 

Personalens vidgade utrymme att själva kunna påverka beslut som har att göra med uppgift- 

och arbetsförhållanden är enligt Bolman & Deal (1995) motiv som kan ha en bidragande 

orsak till hög arbetsmoral och ökad produktivitet. Enligt studiens undersökning påvisas en 

hög arbetsmoral inom respektive grupper genom deras upplevelse av stort ansvar vad gäller 

brukaren, kontakt med anhöriga, medarbetare och allt som kan inberäknas i deras arbetsliv. På 

detta sätt uttryckte sig en informant vid frågan om ansvar gällande arbetet:   

 Jag har ett stort ansvar för arbetet, det har jag. Både för brukaren 

 och liksom kontakt med anhöriga, kollegor så allt fungerar. Så 

 det är rätt stort.     
 

Detta anser även Pfeffer (1997) som bedömer att hög prestation, stark tillhörighet och positivt 

beteende kan frambringas genom en decentraliserad beslutsmakt. Författaren menar med detta 

att ledningen till stor del ger ifrån sig makt och kontroll. Decentraliserad beslutsmakt 

återfanns även i undersökningsgrupperna då de självständigt förfogade över beslut gällande 

deras vardagliga arbetsplanering. I och med att personalen har en hög professionalitet 

gällande utförandet av arbetet och på vilket sätt deras arbete fungerar som smidigast för alla 

berörda parter. Flera forskare menar att decentralisering och ökat inflytande synkroniserar 

med visioner om det goda arbetet då arbetstagaren har möjligheten att styra, utforma och 

ansvara för sitt arbete (Bolman & Deal, 1995; Szebehely 1995; Nordström, 2000). Detta sker i 

studiens hemtjänstgrupper genom att personalen får möjligheten att delta tillsammans med 

biståndshandläggaren vid hembesök och vårdplaneringar. Genom samarbetet har 
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hemtjänstgrupperna en möjlighet till stort inflytande vad gäller insatser och utformning av 

omsorgsinsatser hos den enskilde brukaren: 

 Förut har det varit mycket det här att biståndshandläggaren liksom 

 att om ”Beda” då vill ha dusch klockan åtta så säger handläggaren 

 att ”jo jo, det går säkert bra” och så har vi kommit dit klockan tio 

  och då blir det liksom att ”jag har blivit lovad klockan åtta”…men  

 så är det inte, så är inte verkligheten. Så det är jättebra när man  

 får vara med och förklara hur det ser ur för oss. Då förstår alla  

 hur det ska vara, behöver inte bli några diskussioner. 

 

Krav- och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) påvisar att krav anses vara yttre och 

inre krav på prestationer inom exempelvis arbetslivet. Kontroll innebär individens egen känsla 

av att kunna hantera situationen. Ju högre krav och mindre beslutsutrymme desto lägre 

egenkontroll. Krav som återfinns i studiens hemtjänstgrupp som använder TES 

arbetsplanering är bland annat kontinuitet och att säkerställa brukarens omvårdnadsbehov. 

Vad gäller kontroll har hemtjänstpersonalen inflytande över exempelvis de individuella 

insatser som brukaren blir beviljad, eftersom de har en möjlighet att delta vid hembesök. 

Hemtjänstpersonalen har även kontroll då de gör återrapportering av redan beviljade insatser 

då dessa inte anses matcha brukarens individuella behov. Detta kan enligt Krav- och 

kontrollmodellen jämföras som aktivt arbete och medför exempelvis psykiskt krävande lägen 

med stort beslutsutrymme. Enligt författarna är aktivt arbete främjande för lärandet och 

gynnar en positiv stress. Detta kan i sin tur öka motivationen och själva utvecklandet av nya 

beteendemönster. 

Szebehely (2006) anser att hemtjänsten har kommit att vara mer detaljstyrd och detta betraktar 

hon hämmande för personalens handlingsutrymme, vilket försvårar möjligheten att möta 

brukarens individuella och skiftande behov. I jämförelse med de båda grupperna i denna 

studie upplever de att arbetsuppgifter är detaljstyrda. Med detaljstyrning framkom det att 

själva insatsen brukaren blir beviljad är bestämd och ligger till grund för arbetsplaneringen 

och sedan det arbete som skall utföras. Dock upplever båda hemtjänstgrupperna att den 

detaljstyrda uppgiften kan utföras på olika sätt. De har olika tillvägagångssätt för att utföra det 

redan planerade arbetet, men däremot arbetar de mot samma mål så slutresultatet blir lika som 

beskrivs med detta vardagsnära citat:   

 […] vi är ju olika människor som jobbar och det är ju jättesvårt 

 att t ex. koka en gröt, det kan ju göras på tio olika sätt.  
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att belysa hur två olika former av arbetsplaneringar har inverkan vad 

gäller arbetstillfredsställelsen i hemtjänsten. Hemtjänstpersonalen genomför ett mycket viktigt 

arbete, som förtjänar uppmärksamhet. Arbetet de utför är olika krävande och brukarna är i 

behov av externa omsorgsinsatser då de inte kan tillgodose sina behov själva. Vi anser att det 

unika arbete som hemtjänstpersonalen utför inte ska uppslukas av administrativa uppgifter 

utan att det ska underlättas genom effektiva planeringsverktyg. Intervjuerna har gett oss en 

ökad förståelse och kunskap om personalens arbetstillfredsställelse. Herzberg (1993) menar 

att för att uppnå hög arbetstillfredsställelse ska människan känna tillfredsställelse av sina inre 

behov som utgörs av själva arbetsinnehållet. Samtliga informanter upplevde hög 

arbetstillfredsställelse trots att de inte fick utföra alla de arbetsuppgifter de ansågs sig ha i sin 

utbildning för de ansåg att det var arbete med människan som var det viktiga och genom det 

upplevdes hög arbetstillfredsställelse.  

 

Syftet med att undersökningskommunen har infört TES planeringsverktyg var att bland annat 

att minska planeringstiden, vilket det gjort. Szebehely (2006) menar att kraven på precision 

och tydlighet i beställningen av insatser har ökat. Studien bevisar detta och 

hemtjänstpersonalen upplever denna precision och tydlighet som ett led till bättre kontinuitet 

samt underlättande av arbetsplaneringen. Likväl som att den har skapat trygghet för 

personalen genom att risken att någon glöms eller faller bort från planeringen utesluts genom 

användningen av planeringsverktyget. Detta till skillnad mot vad Christensen (1999) hävdar 

att kvalitén inom hemtjänsten sjunker genom användningen av IT-verktyg genom att han 

anser att arbetet bland annat karaktäriseras av rutiner. Dessa rutiner kännetecknas i studien 

genom komponenter som kontinuitet och underlättande av arbetsplanering, vilket även till stor 

del är bidragande faktorer vad gäller arbetstillfredsställelse. Hemtjänstgruppen som använder 

sig av den manuella arbetsplaneringsverktyget har brister men att säkerställa brukarens 

insatser genom att de inte har ett säkert planeringsverktyg att stödja sig mot. Dock har de 

arbetat fram mycket goda rutiner kring sin planering som leder till hög arbetstillfredsställelse. 

Karasek & Theorell (1990) menar att det är balansen mellan krav och kontroll som avgör hur 

människan upplever arbetstillfredsställelse. Detta kan tydliggöras genom studiens informanter 

som ansåg sig ha stort ansvar i arbetet förenat med hanterbar stress. Genom detta inträder en 
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bra balansgång mellan krav och kontroll som har en betydande faktor till 

arbetstillfredsställelse. Behövs då verkligen dyra IT-verktyg? Vid analysen av intervjuerna så 

framkom det att bägge grupperna upplevde hög arbetstillfredsställelse oberoende av 

planeringsverktyg. Studien påvisar att själva arbetet med den gamla människan har en 

avgörande betydelse samt gruppernas konstellation vad gäller upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse. En satsning på ett IT-verktyg som från början är kostsam kan bli en 

ekonomisk vinst på grund av att personaltid som idag läggs till att planera flertalet timmar i 

veckan. Även de övriga planeringar som detta IT-verktyg gör på ett par minuter med ett tryck 

på knappen kan få personalen att fokusera på det verkliga arbetet, den gamla människan, som 

ett led till upplevelse av fortsatt arbetstillfredsställelse.  
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                      BILAGA 1   

                                                                                                        
Informationsbrev till hemtjänstpersonal                                 
 

En studie om arbetsplanering inom Hemtjänsten 

 

Vi är två studerande som går Sociala omsorgsprogrammet sista terminen på Luleå tekniska 

universitet. I utbildningen ingår att göra en studie av ett fritt valt forskningsproblem, vilket 

ska redovisas med en uppsats. Vill Du delta i denna studie vars syfte är att synliggöra 

personalens arbetssituation och studera hur olika former av arbetsplanering påverkar Din 

arbetstillfredsställelse?  

För att ge svar på syftet har vi planerat att enskilt intervjua tre deltagare i Din arbetsgrupp.  

De frågeområden vi kommer att ta upp är hur sättet att planera arbetet påverkar Din möjlighet 

att styra din arbetsplanering, Ditt självbestämmande/inflytande i det vardagliga arbetet och 

slutligen Din arbetstillfredsställelse. Varje intervju kommer att ta mellan 30-60 minuter. Varje 

intervju kommer att bandas för att underlätta datainsamlingen. Intervjumaterialet har som 

enda syfte att användas i denna studie och banden kommer att förstöras då studien är 

godkänd.  

 

Vi har valt två kriterier för urvalet av våra informanter, vilka är; 

 

 Fast anställning eller långtidsvikariat som varat minst 6 månader. 

 Två av personerna ska vara väl insatt i arbetsplaneringen varav den tredje inte ska 

uppfylla detta kriterium.  

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Alla informanter kommer att ha 

möjligheten att se den skriftligt sammanställda intervjun för att ha chansen att granska så vi 

inte uppfattat något på ett felaktigt sätt. När studien är färdiggjord kommer den att finnas 

åtkomlig via Luleå tekniska universitets hemsida under våren 2009 (http://epubl.ltu.se). 

 

Om Du vill delta i denna studie ombeds Du kontakta oss via mejl eller telefon under vecka 36 

för att bestämma tid och plats för intervjun.  

Våra förhoppningar är att Du kommer att betrakta detta som betydelsefullt att medverka i 

denna studie. Vi anser att hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen gör ett betydelsefullt och 

påfrestande arbete och att det är av intresse att studera Er arbetssituation. 

 

Stort tack för Ditt deltagande! 

Med vänlig hälsning  

………………………………                                             ……………………………… 

Malin Drugge                                                                       Idha Stenlund 

070-605 99 70                                                                      070-667 56 49   

maldru-5@student.ltu.se                                                      idaste-5@student.ltu.se 

………………………………. 

Handledare för vår uppsats är: 

Barbro Josefsson 

0920-493817 

Barbro.Josefsson@ltu.se 

http://epubl.ltu.se/
mailto:maldru-5@student.ltu.se
mailto:idaste-5@student.ltu.se
mailto:Barbro.Josefsson@ltu.se
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                                                                                                           BILAGA 2A 

Intervjuguide gällande manuell arbetsplanering                              

 

1. Hur gammal är Du? 

2. Hur lång yrkesverksam tid har Du inom hemtjänsten? 

3. Vad har Du för utbildning? 

-Anser Du att Din kunskap och utbildning motsvarar de förväntningar som finns för 

arbetet? 

4. Varför denna yrkeskategori? 

-Kan Du beskriva dina arbetsuppgifter i stora drag? 

       5. Hur uppfattar Du ditt ansvar för arbetet? 

I vilken omfattning kan Du påverka och planera Din arbetsdag vad gäller arbetstider, 

innehåll och hur arbetet utförs? 

- Upplever Du att Ditt arbete är självständigt eller styrt och på vilket sätt? Får Du 

vara med och ta beslut? 

6. Hur påverkas Ditt självförtroende genom den manuella arbetsplaneringen 

7. Hur upplever Du att arbetsplaneringen fungerar? 

- Finns det någonting Du skulle vilja göra annorlunda? 

8. Hur uppfattar Du att arbetsplaneringen påverkar Din lediga tid under arbetsdagen? 

9. Vad tycker du är positivt/negativt med arbetsplaneringen 

10. Har Du övriga synpunkter på den manuella arbetsplaneringen? 
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                                                                                                                     BILAGA 2B 

Intervjuguide gällande TES arbetsplanering                                   

 

1. Hur gammal är Du? 

2. Hur lång yrkesverksam tid har Du inom hemtjänsten? 

3. Vad har Du för utbildning? 

-Anser Du att Din kunskap och utbildning motsvarar de förväntningar som finns för 

arbetet? 

4. Varför denna yrkeskategori? 

-Kan Du beskriva dina arbetsuppgifter i stora drag? 

5. Hur uppfattar Du ditt ansvar för arbetet? 

- I vilken omfattning kan Du påverka och planera Din arbetsdag vad gäller 

arbetstider, innehåll och hur arbetet utförs? 

- Upplever Du att Ditt arbete är självständigt eller styrt och på vilket sätt? Får Du 

vara med och ta beslut? 

6. Hur påverkas Ditt självförtroende genom TES arbetsplanering? 

7. Hur upplever Du att TES arbetsplanering fungerar? 

- Finns det någonting Du skulle vilja göra annorlunda? 

- Om Du fick välja skulle Du fortsätta med TES eller återgå till manuell 

arbetsplanering? 

8. Hur uppfattar Du att arbetsplaneringen påverkar Din lediga tid under arbetsdagen? 

9. Vad tycker du är positivt/negativt med arbetsplaneringen? 

10. Har Du övriga synpunkter på den TES arbetsplanering? 

 


