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Abstract  
 

Syftet med denna studie var att undersöka hemtjänstpersonalens 
erfarenheter och uppfattningar av ett datoriserat kvalitetssäkringssystem. 
Vi var intresserade av hemtjänstpersonalens kunskaper om 
kvalitetssäkringssystemet samt vad systemet hade åstadkommit. En del 
studier i tidigare forskning lyfte fram frågan om kvalitet kan mätas med 
användning av ny teknik. Andra studier hade visioner om att den nya 
tekniken skulle kunna förändra, utveckla och förbättra äldreomsorgen. En 
kvantitativ metod användes med enkätformulär. Studien var begränsad till 
ett datoriserat kvalitetssäkringssystem/Smith-systemet. I undersökningen 
ingick 71 hemtjänstpersonal från tre olika län. Resultatet prövades utifrån 
ett kvalitetsperspektiv där TQM-teorin samt Argyris teori om 
organisatorisk lärande ingick. Resultatet visade att majoriteten av 
hemtjänstpersonalen ansåg att Smith-systemet var ett verktyg för 
dokumentation av utförda arbetsuppgifter och redovisning av arbetstid 
samt säkrade kvaliteten inom hemtjänsten. Smith-systemet underlättade 
inte tidsplaneringen och skapade inte heller mer tid till omsorgsarbete. 
Yrkesrollens status och kompetens höjdes inte med användning av Smith-
systemet. Hemtjänstpersonalen upplevde sig inte mer delaktiga i 
kvalitetsarbetet och de ansåg inte heller att de utvecklats i sin yrkesroll 
genom användningen av Smith-systemet. Det behövs ytterligare studier 
för att det ska vara möjligt att kritiskt granska dess effekter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: IT, kvalitetssäkring, datoriserade kvalitetssäkringssystem, 
äldreomsorg, Smith-systemet, hemtjänstpersonal 
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1 INLEDNING     

 

Både strukturella och materiella skäl beskrivs i litteraturen som anledningar till varför 

kvalitetssäkringar inom äldreomsorgen har blivit dagsaktuella. Genom kvalitetssäkring ska 

invånarna garanteras en god äldreomsorg trots besparingar. Nya organisationsmodeller, 

konkurrensutsättning, köp och sälj system, orsakar att kommuner behöver verktyg för att 

kontrollera vad de betalar för (Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 1996, 1998).  

De stora utmaningar som kommunal vård och omsorg står inför, bidrar i stor 

utsträckning till att kvalitetsfrågorna lyfts fram. Kommunerna måste klara av att säkra 

kvaliteten på sina insatser och ha ett ständigt pågående kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

(Socialstyrelsen, 1996, 2003). I samband med att kvalitetssäkring som begrepp infördes i 

socialtjänstlagen, år 1998, påbörjades en mängd kvalitetsarbeten inom äldreomsorgen. Tack 

vare den breda formuleringen av kvalitetsbegreppet i socialtjänstlagen har kommunerna stort 

utrymme att finna sina egna metoder (Nordlander, 1999; Norman, 1999; Socialstyrelsen, 

2003). 

En del studier lyfter fram frågan om kvalitet kan mätas med användning av 

tekniska system inom äldreomsorgen (Nordlander, 1999; Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 

1996, 1998; Eliasson-Lappalainen & Runnesson, 2000). Andra studier har visioner om att den 

nya tekniken kan förändra, utveckla och förbättra äldreomsorgen (Cronholm & Goldkhul & 

Hedström & Pilemalm, 2003; Hedström, 2004, 2004b). I ljuset av detta erbjuder flera 

konsultfirmor inom IT-branschen system med syfte att stödja och kvalitetssäkra arbetet inom 

äldreomsorgen (Hedström, 2004).  

Forskningsproblematik som nämns inom området är hur tekniken kommer att 

påverka kvaliteten och kvalitetssäkringen. Frågor om kvalitetssäkring diskuteras i 

kommunerna för att säkra och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. En aktuell fråga är 

hur IT kommer att påverka kompetens och kompetensförsörjningen? En annan fråga är om de 

nya kvalitetssäkringssystemen kan komma att användas till olika former av 

övervakningssystem? Intresset för att påbörja denna undersökning väcktes när vi läste några 

artiklar om datoriserade kvalitetssäkringssystem inom hemtjänsten. Detta är ny och relativt 

outforskad metod. Med anledning av detta ansåg vi det intressant att undersöka hur 

personalen inom hemtjänsten uppfattar datoriserade kvalitetssäkringssystem.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hemtjänstpersonalens erfarenheter och uppfattningar av 

ett datoriserat kvalitetssäkringssystem.  

• Vilka kunskaper har hemtjänstpersonalen om kvalitetssäkringssystemet?  

• Vilka uppfattningar har hemtjänstpersonalen om kvalitetssäkringssystemet? 

• Vad anser hemtjänstpersonalen att kvalitetssäkringssystemet har åstadkommit? 

• Vilka erfarenheter har hemtjänstpersonalen av kvalitetssäkringssystemet? 

 

3 BAKGRUND 

 

3.1 Kvalitet och kvalitetssäkringssystem inom äldreomsorgen 

 

Under slutet av 1990-talet ökade intresset för kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen. Behovet av 

att spara i kommunerna, ökat vårdbehov bland de äldre, större andel entreprenader och ändrad 

lagstiftning var några förklaringar till detta (Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 1996, 1998; 

Christensen, 1999; Nordlander, 1999; Norman, 1999; Socialstyrelsen, 2003). 

Bestämmelser som reglerar kvalitet finns både inom hälso- och sjukvården och 

inom socialtjänstens äldreomsorg (Norman, 1999). Lagstiftningen för hälso- och sjukvården 

trädde i kraft 1997 och ett år senare 1998 kom lagstiftningen om kvalitet inom socialtjänsten. 

Enligt SoL 3 kap. 3§: 

”Insatser inom Socialtjänsten skall vara av god kvalitet. 
 
 För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal 
med lämplig utbildning och erfarenhet.  
 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras.”  

(Höglund, 2004) 
 
I samband med detta utarbetade Socialstyrelsen allmänna råd och föreskrifter 

om kvalitetssystem inom äldreomsorgen. Kvalitetssystemen skulle utgöra ett stöd för ledning 

för att kunna styra verksamheterna mot uppsatta mål samt att personalen inom äldreomsorgen 

skulle medverka i det systematiska och fortlöpande kvalitetssäkrings- och 

kvalitetsutvecklingsarbetet (SOSFS, 1998:8). 
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Szebehely (2000) beskriver att äldreomsorgen står inför stora utmaningar i form  

av ideologiska förskjutningar mot en alltmer marknadsorienterad äldreomsorg med nya 

organisationsmodeller, knappare resurser och ett ökat vårdbehov. I tidigare studier ser en del 

forskare en fara i att verksamheter inom äldreomsorgen kan mäta kvalitet efter felaktiga 

måttstockar. Detta kan leda till försämringar i form av att verksamheterna blir mer 

byråkratiskt organiserade, präglade av regler, rutiner och registrering av aktiviteter.  Risken 

finns att kvalitetsmätningarna inte visar karaktäristiska för omsorgens kvaliteter som 

exempelvis relationen mellan vårdpersonal och den äldre (Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 

1996, 1998; Szebehely, 2000). 

 

3.2 Datorisering av äldreomsorgen 

 

Genom att datorisera äldreomsorgen finns förhoppningar om goda effekter som exempelvis 

bättre tillgång till information, förbättrad samverkan över organisationsgränser samt bättre 

uppföljning (Cronholm & Goldkhul & Hedström & Pilemalm, 2003; Hedström, 2004b, 2004). 

Enligt Hedström (2004) behövs det ytterligare studier om datoriseringens utveckling inom 

äldreomsorgen för att det ska vara möjligt att kritiskt granska dess effekter. 

Beck (2002a), forskare i informatik från Oslo studerar datorisering av 

äldreomsorgen i Ronneby under åren 1996 – 2001. Studien visar att IT-system inom 

äldreomsorgen har utvecklats ur ett annat och motsägande syfte än omsorgens, vilket medför 

att IT-system inte tillräckligt väl kan stödja omsorgsarbetet. Däremot anser hon att IT-system 

kan förbättra omsorgsarbetet om utvecklingen av IT-system inom äldreomsorgen utgår från 

omsorgspersonalens behov. Beck tycker att IT har potential för att skapa en rad förbättringar 

inom äldreomsorgen, men endast när det används i rätt syfte och i rätt perspektiv. 

Cronholm & Goldkhul & Hedström & Pilemalm (2003) nämner att arbetet inom 

äldreomsorgen innehåller många olika dimensioner som innehåller motsägande krav som 

omsorgspersonalen måste ta ställning till. En förståelse för omsorgsarbetet är nödvändigt vid 

verksamhetsutveckling och införande av nya tekniker såsom IT-system.  
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3.2.1 Effekter av datorisering inom äldreomsorgen 

 

Hedström (2004) skriver i sin avhandling om datorisering av äldreomsorgen. Hon menar att 

frågor om orsakerna till datorisering inom äldreomsorgen och dess villkor samt vilka värden 

som skapas och understöds sällan lyfts upp till debatt och kritisk granskning. Genom att 

avtäcka det som inte är omedelbart synligt vill Hedström med sin avhandling bidra till en 

ökad kunskap om och förståelse för datoriseringens sociala, politiska och tekniska innehåll.  

Hedström (a.a) beskriver hur fyra administrativa IT-system utvecklats genom 

olika aktörsgruppers värden samt vilka värden dessa IT-system uppfattas stödja 

äldreomsorgen i tre svenska kommuner. Benämningen på dessa fyra system är: Sofia Omfale, 

Minipakt, Docit samt Såva. Hedström deltog i upphandling samt utveckling av IT-systemen 

för äldreomsorgen i Örebro samt Linköpings kommun. Dessutom studerade hon upplevda 

effekter av att använda IT-system som stöd för arbete inom äldreomsorg i Göteborg stad och 

Linköpings kommun. Hedströms avhandlingssyfte är att utveckla kunskap om datoriseringens 

värden. Detta görs genom att analysera och skapa förståelse för varför en organisation 

datoriserar, vilka effekter detta får i verksamheten och för organisationens aktörer. 

Avhandlingens resultat visar att datorisering av äldreomsorgen värderas utifrån fyra värdes 

område: förvaltningsvärde, integrationsvärde, omsorgsvärde och professionsvärde. 

Innebörden av dessa sammanfattar hon enligt följande (figur 1). 

 
Figur 1 Induktivt genererade värdeområden och dess innebörd (a.a, s. 220). 
 

 
FÖRVALTNINGSVÄRDEN 

• Effektivisering 
• Kostnadsbesparingar 
• Administrationsstöd 
• Kvalitetssäkring 
• Informationssäkerhet 

 
 

 
 INTEGRATIONSVÄRDEN 

• Samarbete 
• Gemensamma synsätt 

och arbetsrutiner 
• Ökad förståelse för 
        andra yrkesgrupper 

 

 
   OMSORGSVÄRDEN 

• Rätt omsorg 
• Kontinuerlig omsorg 
• Från administration 
        till omsorg 
• Trygg och säker 

omsorg 
• Rättssäkerhet för 

vårdtagarna 

 
 PROFESSIONSVÄRDEN 

• Modernisering och 
       statushöjande 
• Utveckling av 
        vårdbiträdesrollen 
• Synliggörande 
• Kunskapsutveckling 
• Normstödjande 
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I en artikel diskuterar och analyserar även Hedström (2004b) vad datoriseringen 

av äldreomsorgen symboliserar. Hennes analyser visar att datoriseringen är associerat med två 

symboler: det moderna samhället och administration. 

 

”IT systems can in elderly care be described using two metaphors – IT 
as a symbol for administration, or IT as a symbol for the modern 
society.” 

(a.a, s. 8)  
“Since IT is often used as a tool for administrative task, it is also a 
symbol for administration, which often is seen as something negative in 
elderly care.”  

(a.a, s. 6) 
“IT as symbol for the modern society is the other metaphor that can be 
linked to the work of the nursing assistants. This is, opposed to IT as a 
symbol for administration, a very positive view on IT and IT use.” 

(a.a, s. 7).   
 

 

3.3 Hemtjänstarbetets natur och datorisering 

 

Hemtjänstarbetet är i hög grad kunskapsbaserat och där överföringar av kunskaper till stor del 

sker muntligt. Det är också ett fysiskt och emotionellt arbete. Arbetet är ofta konkret, med 

verksamma insatser både för verksamhetsansvariga och personal. Hemtjänstpersonal är vana 

att vara flexibla och lösa problem, när de uppstår i mötet med olika brukare. Hemtjänstarbetet 

håller på att förändras från att i huvudsak vara ett omsorgsarbete, där man tar hand om äldres 

dagliga livsföring till att bli ett arbete med mer administrativa uppgifter (Cronholm & 

Goldkhul & Hedström & Pilemalm, 2003; Hedström, 2004).  

Den norske forskaren Christensen (1999) framhåller en risk att en alltför 

förhandsstyrd teknik kan minska kvaliteten i äldreomsorgen. Hemtjänstarbetet kan komma att 

handla om att dokumentera under rätt rubriker, än att ge den omsorg brukaren behöver. Han 

framför även farhågor om att tekniken istället kan användas till olika övervakningssystem. 

Vidare beskriver han att datoriseringen av hemtjänsten kan bli ett instrument för den konkreta 

planeringen vilket kan innebära att arbetet blir standardiserat och präglat av rutiner.  

Kolga (2000) beskriver i en rapport om ett projekt utfört inom kommunal vård 

och omsorg i Göteborgsregionen. En viktig utgångspunkt i projektet var att undersöka hur 

datoriseringen av vård och omsorg kunde bidra till att locka personal till att söka samt stanna 

kvar i arbetet. 
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Det fanns även tankar att en del av personalen skulle känna sig främmande i användning av 

datorer och att datoriseringen skulle kunna avhumanisera vård och omsorg. Rapporten visade 

att farhågorna var överdrivna. En av de största tillgångarna för en fortsatt positiv utveckling 

av datorisering var den positiva inställningen. Personalen såg med tillförsikt på datorisering 

av vård och omsorg. 

3. 4 Datoriserade kvalitetssäkringssystem  
 

I en nyligen genomförd studie av Cronholm & Goldkuhl & Hedström & Pilemalm (2003) 

beskrivs ett datoriserat kvalitetssäkringssystem som utvecklats inom hemtjänsten i Åkerbo i 

Linköpings kommun. Systemet utvecklades tillsammans med personal och chefer från 

hemtjänsten.   

De erfarenheter som kom fram är att det inledningsvis bland personal med liten 

eller ingen datorvana fanns en viss oro. I takt med användningen av kvalitetssäkringssystemet 

försvann oroskänslan. Inför användningen genomfördes en utbildning av systemets olika 

delar. Detta tillsammans med att ledningspersonal har funnits med och stöttat samt motiverat 

personal har lett till en ökad säkerhet i användning hos personal med låg dator mognad. Den 

uppfattning som personalen har idag är att systemet är lätt att använda och att de snabbt hittar 

den information som söks med hjälp av systemets sökfunktioner (a.a). 

Sammanfattningsvis benämns följande kvalitetsideal för ett användbart 

kvalitetssäkringssystem: enkelt kan förstås vad som kan göras med systemet, 

kommunikationsbehovet tillgodoses, enkelt kan ta sig till önskad plats i systemet, förstår 

konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar, direkt ser att det man försökte göra blev 

gjort, enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare, vet vem som sagt vad, förstår 

använda begrepp, förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden, bra stöd för 

handlande i verksamheten (a.a).  

 

3.4.1 En beskrivning och en studie om Smith-systemet 

 

SMITH, smart informationsteknologi i hemtjänsten är ett datoriserat kvalitetssäkringssystem 

som har utarbetats av Attendo Systems. Systemet bygger på tre komponenter; kortläsare, 

smartcard och persondator i den gemensamma grupplokalen (Attendo Systems, 2004). 
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  Kortläsaren placeras hemma hos brukaren där uppgifter om besöken matas in, det 

vill säga utförda beviljade insatser i form av personlig och medicinsk omvårdnad. Ett 

kodsystem används för registreringen. Koderna avser olika typer av insatser. Vid inmatning 

anges koden och det antal minuter som det tagit att utföra insatsen. Insatserna registreras 

automatiskt och terminalen kan visa de fem senaste besöken samt vad som utfördes och när 

(a.a).    

  Smartcard är ett kort som fungerar som en elektronisk anteckningsbok. Den lagrar 

alla data som registreras i hemterminalen vid besöket hos brukaren. Hemtjänstpersonalen 

utrustas med ett kort vilken kan användas som legitimationshandling (a.a).  

  Till persondatorn i den gemensamma grupplokalen överförs dagligen all 

information som lagrats i smartcard. Besöksdata bearbetas och sammanställs för vidare 

redovisning i form av olika rapporter, exempelvis jämförelse verklig insats mot 

behovsbedömning, arbetsplanering, tidsplanering, vårdtyngd per grupp, fakturaspecifikation 

per vårdtagare och arbetstid för personal (a.a).  

  Under 2001 genomfördes en utvärdering av Smith-systemet för hemtjänsten inom 

kommundelarna Centrum och Sjöbo i Borås kommun. Smith-systemet prövades och 

utvärderades genom enkäter till personal och intervjuer med vårdtagare samt anhöriga. 

Utvärderingen gav en blandad bild med både positiva och negativa synpunkter av det prövade 

systemet och de faktorer som påverkade införandet av nya rutiner (Helgesson-Björk & 

Göransson & Andersson, 2001). 

Brukarna upplevde delaktigheten som låg medan personalen hade synpunkter på 

utbildningens kvalitet och på vilket sätt systemet användes. Flera faktorer uppmärksammades 

för att utveckla och säkra kvalitet. Utvärderingen visade att det var tveksamt om Smith-

systemet omedelbart gav mer tid till brukarna. Systemet upplevdes även som ett mer 

administrativt hjälpmedel till personalen än som stöd och verktyg för brukarna och anhöriga. 

Slutsatsen av utvärderingen visade att den huvudsakliga målsättningen måste fortsättningsvis 

klargöras i användningen av Smith-systemet (a.a). 
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4 TEORETISK REFERENSRAM     

 

4.1 Studiens begrepp och definitioner 

 

Kvalitet 

Det finns en rad olika tolkningar som används då man talar om kvalitet. Kvalitet är ett 

mångdimensionellt begrepp och därför finns det många definitioner. Ordet kvalitet leder sitt 

ursprung från latinets ”qualitas” vilket betyder ”av vad”. Kvalitet står för värde, egenskap, 

beskaffenhet eller god beskaffenhet (Nationalencyklopedin, 2004). I regeringens proposition 

beskrivs kvalitet enligt följande: 

”Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som är kvalitet låter sig inte 
fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors olika behov och 
förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som är god 
kvalitet”  

(Prop.1996/97:124 s.52). 
 

                       Norman (1999) påpekar också att det finns olika tolkningar av 

kvalitetsbegrepp. Hon nämner att den vanligaste tolkningen av begreppet beskrivs utifrån det 

internationella systemet ISO 9000. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO 

(International Organization for Standardisation), har skapat standarder för ett globalt 

kvalitetssystem kallat ISO 9000. Sverige är anslutet till ISO SIS 

(Standardiseringsorganisationen i Sverige).ISO 9000 är antagen av SIS som svensk standard 

benämnd SS-ISO. Enligt ISO 9000 är kvalitet sammantagna egenskaper hos ett objekt eller 

företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalande underförstådda behov (a.a). 

 

Kvalitetssäkring  

Begreppet kvalitetssäkring är relativt nytt. Det är en översättning av engelskans ”quality 

assurance” och betyder ungefär att man inom en verksamhet ständigt försäkrar sig om att 

inom dess olika delar uppnår god kvalitet (Tengvald, 1997). 

Kvalitetssäkring handlar om att undvika ojämn kvalitet genom att på olika sätt 

säkra de olika arbetsflödena inom en verksamhet. Syftet med kvalitetssäkring är att upptäcka 

och åtgärda, eller förebygga, alla förhållanden inom en verksamhet och som kan medföra 

avvikelser från exempelvis uppsatta mål. Kvalitetssäkring avser sammanfattningsvis att mäta 

eller värdera kvalitet inom viss verksamhet och att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten 

(Norman, 1999). 
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Kvalitetssystem 

Kvalitetssystem är ett system för fördelning av ansvar, rutiner och resurser för att leda 

kvalitetsarbetet (Nationalencyklopedin, 2004). Verksamheter kräver olika kvalitetssystem 

anpassade utifrån deras förutsättningar. Att få kvalitetssystemet förankrat i hela 

organisationen förutsätter att all personal får utbildning och är delaktiga i arbetet med att 

bygga upp systemet (Norman, 1999). De grundläggande förutsättningarna i arbetet med att 

utveckla ett kvalitetssystem som genomgående tas upp i litteraturen är följande: 

1. Att ledningen aktivt stöder och leder kvalitetsarbetet, är delaktig i arbetet samt skapar 

förutsättningar för medarbetarna att arbeta med kvalitet. 

2. Att samtliga medarbetare aktivt medverkar och stödjer kvalitetsarbetet. 

3. Att man dokumenterar det man gör i sitt arbete, dokumentationen kan gälla allt från 

den dagliga omvårdnaden av de äldre till årliga verksamhetsberättelser (Bergstrand & 

Hermansson, 1999; Norman, 1999; SOSFS, 1998:8). 

 

4.1.1 Kvalitet ur ett professionellt perspektiv 

 

Kvalitet ur ett professionellt perspektiv kan exempelvis handla om att förbättra personalens 

möjligheter och kompetens att genomföra olika insatser på ett professionellt sätt. Kraven på 

professionell kvalitet är bland annat att resultatet av insatser och åtgärder uppfyller lagens mål 

och intentioner samt att behov hos brukarna identifieras och att dessa insatser också utförs 

(Norman, 1999). 

 

4. 2 Filosofi bakom kvalitetstänkandet 

 

4.2.1 Total Quality Management (TQM) 

 

Under 1990 - talet har kvalitetsbegrepp, kvalitetsmättningar samt kvalitetssäkring blivit 

dagsaktuella inom offentlig verksamhet. Det har utvecklats nya metoder för att kunna mäta 

och utveckla kvalitet. En av de mest kända metodteorierna är Total Quality Managment som 

utvecklades först i Japan efter andra världskriget. Teorin har spridits sig över hela världen och 

används såväl i amerikanska som europeiska företag.  

 



 15

TQM är en modell för kvalitetsarbete som innebär att man istället för att styra 

med regler, styr med kvalitet i alla led och i allt som företaget genomför. Varje medarbetare 

ansvarar för sitt arbete inom organisationen (Eriksson, 2003; Gustafson, 1998; Quist, 2003). 

Inledningsvis nämns amerikanen Edward Deming som en av de viktigaste 

personerna bakom TQM. Deming utvecklade en ”ledningsfilosofi”, där behovet av ett brett 

deltagande från de anställdas sida samt personalens inflytande betonades (Quist, 2003). 

Utifrån ett kvalitetstänkande betraktar Deming en organisation som ett system. Han definierar 

systemet som ett nätverk av ömsesidigt beroende komponenter som samverkar för att uppnå 

det syfte som systemet har. I detta kvalitetsstänkande antar han att kostnaderna för en låg 

kvalitet på lång sikt blir högre än kostnaderna för att utveckla en högre kvalitet.  

Ett annat antagande är att medarbetarna naturligt samarbetar och bryr sig om en 

god kvalitet. De vill ta initiativ för att stärka kvaliteten så länge man använder sig av rätt 

redskap/verktyg. Ytterligare antagandet är att en organisation arbetar effektivare om man kan 

se direkta kopplingar mellan ett system och förbättringar samt god kvalitet (Gustafson, 1998; 

Quist, 2003).  

TQM har fått stort genomslag inom i första hand tillverkande företag, men har 

även på senare tid fått genomslag i tjänstesektorn, både den offentliga och privata. Centrala 

utgångspunkter i det totala kvalitetstänkandet är att kunden (brukaren) står i centrum, 

helhetssyn, förbättringar samt utveckling av verksamhetens all slags processer (Quist, 2003; 

Eriksson, 2003).  

 
4.2.2 Total kvalitet inom äldreomsorgen 

 

Total kvalitet ska även genomsyra arbetet inom äldreomsorgen. Enligt allmänna råd ska 

kvalitetssystem utgöra stöd för ledningen så att de kan styra verksamheten mot uppsatta mål, 

där all personal systematiskt ska medverka i kvalitetssäkrings- samt 

kvalitetsutvecklingsarbetet. I fokus av detta kvalitetsutvecklingsarbete ska brukaren stå i 

centrum (Bergstrand & Hermansson, 1999, SOSFS, 1998:8).  

Kvalitetsutveckling innebär att ständigt utveckla och anpassa verksamhetens 

olika områden utifrån de målen som sätts upp. Kvalitetssäkring innebär att rätt saker görs på 

rätt sätt genom att mäta eller värdera kvalitet och vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten 

(Norman, 1999). 
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Det innebär att fastställa och vid behov förbättra det man gör. Med kvalitetssystem kan en 

fundamental ordning bildas i verksamheten, det vill säga synliggöra och tydliggöra 

verksamheternas kvalitet och resultat för brukare, personal och omvärld (a.a).  

Bergstrand och Hermansson (1999) nämner olika kvalitetsfaktorer som är 

viktiga för att uppnå total kvalitet inom äldreomsorgen. En grundförutsättning för att lyckas 

med ett kvalitetsarbete är att arbetslagen är rätt sammansatta och har gemensamma mål, rätt 

verktyg och förhållningssätt i arbetet. Målet inom organisationen är att tillfredsställa 

brukarens behov. Allas delaktighet är viktigt samt att varje medarbetare har förtroende och 

möjligheter att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Som viktig kvalitetsfaktor ses även 

kompetensutveckling för organisationens framgång. Det är nödvändigt att medarbetarna har 

hög kompetens samt att medarbetarna får möjlighet att vidareutvecklas. De bör se sitt arbete  

som en del i en större helhet och där långsiktighet bör leda till ökad effektivitet samt nöjdare 

brukare.  

 

4.2.3 Ökad kvalitet genom organisatoriskt lärande  

 

Kvalitetsutveckling inom en organisation handlar först och främst om att kunna använda sig 

av de kunskaper som finns hos medarbetarna. En förutsättning är att medarbetare i en 

organisation har möjlighet att utveckla och inhämta nya kunskaper samt att dessa kunskaper 

används för att ständigt förbättra kvaliteten. ”En lärande organisation” kan förklaras utifrån att 

dessa organisationer erbjuder sina anställda möjligheter till utveckling (Bergman & 

Johansson, 1994). 

  Argyris (1999) skiljer mellan två former av organisatoriskt lärande. Dessa är 

”single-loop learning” och ”double-lopp learning”. Organisationer lär för att kunna anpassa 

sig till förändrade förutsättningar (single-loop learning), eller för att kunna ändra strategier 

eller normer för effektivitet (”double-lopp learning”). Argyris (a.a) betonar att lärande 

förekommer under två olika förhållanden. Det första är när organisationen uppnår vad den 

avsett, det vill säga när det finns en enighet mellan hur man planerat sina aktiviteter och det 

resultat man verkligen erhåller. Det andra är när det finns en oenighet mellan avsikterna och 

resultaten. Då ska dessa identifieras och korrigeras, det vill säga rätta till felen. Det är inte 

organisationen i sig som utför de handlingar som leder till lärande. Det är medarbetarna som 

verkar som organisationens förmedlare och skapar ett beteende som leder till lärande. För att 

erhålla ett organisatoriskt lärande finns det enligt Argyris (a.a) två grundläggande antaganden.  
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Det första är att förändringen måste initieras på ledningsnivå. Det andra är att det 

organisatoriska lärandet måste äga rum på personalnivå, för att sedan sprida sig till hela 

organisationen. Detta innebär bland annat att man inte kan erhålla organisatoriskt lärande 

enbart genom att strukturera om organisationen.  

 

5 METOD  

 

5.1 Förarbeten 

 

Studien inleddes av en översiktlig litteratursökning i databaserna: google, Pub-Med, Libris, 

Stockholms universitets bibliotek, Södertörns bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Äldre 

centrum, Socialstyrelsen och E-tidskrifter inom området kvalitet i äldreomsorgen. 

Sökningarna visade ett stort utbud av litteratur som behandlade området. Sökord som 

användes var: kvalitetssystem, kvalitetssäkring, kvalitetsarbete, Smith-systemet, IT inom 

äldreomsorgen. Litteraturen valdes även utifrån vanligt förekommande referenser till andra 

källor som behandlade det valda området.  

 

5.2 Val av forskningsdesign 

 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hemtjänstpersonalens erfarenheter och 

uppfattningar av ett datoriserat kvalitetssäkringssystem lämpade sig en kvantitativ metod. 

Enligt Holme och Solvang (1997) lämpar sig en kvantitativ ansats bättre när forskaren vill gå 

på bredden med sin undersökning, det vill säga, ringa in information om många 

undersökningsenheter och söka det gemensamma eller representativa. Valet att använda en 

enkätundersökning utgjordes med anledning att fånga in många av hemtjänstpersonalens 

åsikter. Trost (2001) menar att om frågeställningen gäller hur ofta, hur vanligt eller hur 

många, lämpar sig en kvantitativ ansats. Hade syftet varit att undersöka hemtjänstpersonalens 

upplevelser på en djupare nivå skulle en kvalitativ ansats lämpa sig bättre. Enligt Holme och 

Solvang (1997) används en kvalitativ metod när forskaren vill fånga rikliga informationer om 

få undersökningsenheter. I den här studien analyseras egenskaper som enhet och olika sätt att 

se på kvalitetssäkringssystemet lyfts fram. Enkäterna utgör en grund för att kunna urskilja 

hemtjänstpersonalens erfarenheter och uppfattningar.  
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5.3 Avgränsningar och urval 

 

Eftersom det finns olika utbud av datoriserade kvalitetssäkringssystem inom hemtjänsten 

begränsade vi oss till ett av dem. Valet av Smith-systemet utgjordes av att vi läste några 

artiklar om detta system samt att en av våra kurskamrater praktiserade som hemtjänstchef i en  

hemtjänstgrupp som använde detta system. Med utgångspunkt i syftet önskade vi undersöka 

tre olika hemtjänstgrupper i Stockholms län. Vår ambition var även att undersöka 

hemtjänstgrupper som använt sig av Smith-systemet omkring ett år eftersom det borde belysa 

deras erfarenheter och uppfattningar tydligare. Vid en undersökning där en implementering av 

systemet pågår skulle ytterligare faktorer tillkomma att förhålla sig till.  

  Valet av undersökningsgrupper utgjordes från början av tre distrikt i Stockholms 

län efter tips från en studiekamrat som hade gjort sin praktikperiod som hemtjänstchef där de 

använt sig av Smith-systemet.  Efter telefonkontakt med de tre olika distrikten visade det sig 

att bara en av dessa ville delta i undersökningen. Vi bestämde oss då att även kontakta 

Linköpings kommun eftersom vi hade läst i artiklar om att de hade använt sig av systemet i 

några år. Det visade sig att Linköpings kommun avsagt sig systemet för tre år sedan.  

  För att kunna gå vidare i undersökningen valde vi istället att kontakta leverantören 

av Smith-systemet. De gav oss förslag på fem olika hemtjänstgrupper. Av dessa används tre i 

uppsatsen eftersom de uppfyllde våra urvalskriterier och informantgrupperna var intresserade 

att delta. Sammanlagt används fyra olika hemtjänstgrupper i tre olika län i undersökningen 

som belyser en variationsbredd i urvalsgrupperna.  

  Uppsatsen är skriven utifrån ett personalperspektiv och behandlar i första hand 

datoriserade kvalitetssäkringssystem utifrån deras uppfattningar och erfarenheter. 

Hemtjänstpersonalen inkluderar de vårdbiträden/undersköterskor som utför det dagliga 

omsorgsarbetet inom hemtjänsten.  

 

5.4 Datainsamling – enkäternas upplägg och genomförande 

 

Enkätformuläret (se bilaga 1) bestod av tjugotre frågor varav tre av dem bestod av öppna 

svarsalternativ och resterande var frågor och påståenden med fasta svarsalternativ. Vi 

utformade vår enkät utifrån våra fyra valda frågeställningar. 
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• Vilka kunskaper har hemtjänstpersonalen om kvalitetssäkringssystemet? 

• Vilka uppfattningar har hemtjänstpersonalen om kvalitetssäkringssystemet? 

• Vad anser hemtjänstpersonalen att kvalitetssäkringssystemet har åstadkommit? 

• Vilka erfarenheter har hemtjänstpersonalen av kvalitetssäkringssystemet? 

  Inledningsvis valdes variablerna kön, ålder utbildning, antal år inom yrket samt 

datorvana eftersom vi ansåg att dessa kunde påverka hemtjänstpersonalens uppfattningar av 

Smith-systemet. Vidare kategoriserades frågeställningarna utifrån tre större teman; 

hantering/kunskaper av systemet, kvalitetsfaktorer samt systemets funktioner/syften. Valet av 

att använda många påståenden med fasta svarsalternativ utgjordes av att vi trodde detta kunde 

påverka svarsfrekvensen. I studien användes tre öppna svarsalternativ. Detta påverkades av att 

vi ville få en djupare förklaring just av dessa frågor.  

  Tanken var att vi personligen skulle besöka hemtjänstgrupperna i syftet att dela ut 

enkäter och samla in dem efteråt. Eftersom våra urvalsgrupper var belägna i olika län blev 

detta ogenomförbart. Efter samtal med respektive hemtjänstchef kom vi överens om att 

enkäterna skulle skickas per post i våra bifogade frankerade kuvert. Hemtjänstcheferna skulle 

dela och samla in enkäterna samt återsända dem inom en vecka.  

 

5.5 Etiska ställningstaganden 

 

I vår undersökning utgick vi från humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

forskningsetiska principer, vilket bland annat innebär att deltagarna i vetenskapliga 

undersökningar skall skyddas från oönskad insyn i sina livsförhållande (HSFR, 1993).  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte (a.a). Detta krav uppfylldes genom att 

våra respondenter fick kunskap om studiens syfte i försättsbladet till enkäten.  

Samtyckeskravets princip innebär att deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan (a.a). Detta uppfylldes genom att hemtjänstpersonalen 

informerades att deltagandet var frivilligt från respektive enhetschef. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagande personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (a.a).  
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Detta uppfylldes genom att enkäterna besvarades anonymt. Eftersom alla enkäter sändes per 

post fick vi inte träffa respondenterna, då anonymiteten förstärktes. Studiens urvalsgrupper 

kommer att presenteras endast i viss mån, dock inte vilken kommun de är belägna i. Det 

skulle kunna innebära att konfidentialitetskravet bryts genom att en av urvalsgrupper med 

färre antal hemtjänstpersonal skulle kunna utpekas.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (a.a). Detta uppfylldes genom att materialet till denna studie 

inte kommer att användas för annat ändamål.   

 

5.6 Validitet 

 

Begreppet validitet betyder giltighet eller relevans. Validiteten i en undersökning påverkas av 

i vilken grad insamlande data är relevant (Byström, 2000; Holme & Solvang, 1997; Trost, 

2001). Hög validitet innebär att mätinstrumentet mäter det vad som det är avsett att mäta (a.a). 

  I denna studie som mätinstrument tillämpades enkätformulär som utformades och 

bearbetades noggrant utifrån studiens syfte, frågeställningar, teorival samt tidigare forskning. 

Validiteten bedömdes hög i studien eftersom enkätfrågorna lyckades fånga in en bred 

förklaring av det valda fenomenet. 

 

5.7 Reliabilitet 

 

Reliabilitet betyder mätnoggrannhet som kan förklaras utifrån den säkerhet och pålitlighet den 

aktuella egenskapen mäts (Byström, 2000; Holme & Solvang, 1997; Trost, 2001). 

Reliabiliteten påverkas av hur mätningarna genomförs samt noggrannheten vid bearbetningen 

av informationen (Holme & Solvang, 1997).  

  Enligt Trost (2001) bör inverkan av slumpen minimeras och frågorna i enkäten 

ska vara begripliga och lätta att förstå för respondenterna. Detta innebär att enkätformulär 

kräver utformning av frågor med lätt språk och de ska vara lätt att fylla i. Data ska kodas så 

att alla ska uppfatta innebörden av ett svar samt ett kryss på samma sätt. Med reliabiliteten 

menas även att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid förnyad mätning 

vid en annan tidpunkt. 
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  Studien genomfördes inte i de hemtjänstgrupper som vi önskade från början, 

nämligen i stockholmsregionen, anledningen till detta beskrevs i avsnittet ”Datainsamling- 

enkäternas upplägg och genomförande”. I studien bearbetades och undersöktes 

hemtjänstgruppers åsikter av Smith-systemet i två glesbygdskommuner samt två 

storstadskommuner. Dessa omständigheter skapade farhågor att det kunde påverka graden av 

reliabilitet. Eftersom det kunde innebära att respondenterna arbetade utifrån olika 

arbetsförhållanden samt hade olika riktlinjer och syften vid användning av Smith-systemet.  

  En annan viktig faktor som bör påpekas var att det fanns färre antal respondenter i 

de två glesbygdskommunerna än i de två storstadskommunerna. När insamlingen av data 

slutligen genomfördes ansågs det nödvändigt att observera om skillnader fanns i de fyra olika 

urvalsgrupperna. Syftet i studien var inte att jämföra urvalsgruppernas åsikter vid 

användningen av Smith-systemet, men var viktigt att observera om några av dessa skillnader 

hade betydelse för att kunna bedöma reliabilitetens nivå. En del av dessa skillnader 

presenteras i nästa avsnitt av studien, nämligen i resultatet. Att enkätformulären var delade 

och insamlade av cheferna är ytterligare en faktor som eventuellt kunde påverka 

tillförlitligheten i respondenternas svar.  

 

5.8 Generaliserbarhet 

 

Efter genomförd studie påvisades att den mätmetod som valdes för att presentera, analysera 

samt diskutera det valda problemområdet i förhållandet till de teoretiska valen stämde väl och 

gav tillfredställande förklaringar. I studien användes ett strategiskt urval vilket innebar att 

undersökningsgrupperna var valda utifrån vissa avseenden som exempelvis: 

hemtjänstpersonal som hade använt Smith-systemet omkring ett år.  

  Det fanns endast fyra bortfall av 75 respondenter. Faktum att hemtjänstgrupperna 

var från olika län uppfattades som positivt eftersom det gav oss en bredare information av 

respondenternas åsikter av Smith-systemet utifrån ett större geografiskt område. Ändå 

konstateras att de inte kan vara representativa för alla hemtjänstgrupper som använder Smith-

systemet i vårt land. Med viss möjlighet är de representativa för sin kommun, men endast om 

det är uteslutet att inte några andra hemtjänstgrupper, inom respektive kommun, använder 

detta system.  
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5.9 Bearbetning  

 

Sammanlagt ingår 71 respondenter av de 75 önskade, vilket innebär att 95% har deltagit i 

undersökningen. Sammanställning av enkätundersökningen genomfördes i Microsoft Excel 

för Macintosh.  

  Hemtjänstgrupp A är beläget i en storstadskommun i Västra Götalands län. I 

gruppen har samtliga 25 hemtjänstpersonal ingått i enkätstudien. Denna kommun benämns i 

vidare avsnitt som ”1-storstadskommun”. Hemtjänstgrupp B är beläget i en storstadskommun 

i Stockholms län. I gruppen har 21 hemtjänstpersonal ingått i enkätstudien av 25. Denna 

kommun benämns i vidare avsnitt som ”2-storstadskommun”. Hemtjänstgrupp C beläget i en 

glesbygdskommun i Västra Götalands län. I gruppen har samtliga 7 hemtjänstpersonal ingått. 

Hemtjänstgrupp D beläget i en glesbygdskommun i Örebro län. I gruppen har samtliga 18 

hemtjänstpersonal ingått. Eftersom det är ett fåtal personer i en av glesbygdskommunerna 

kommer de fortsättningsvis presenteras som en glesbygdskommun.  

Hemtjänstgrupperna har delats i två kategorier: glesbygds- och 

storstadskommuner för att bedöma om dessa kategorier kan påverka synen på hemtjänstens 

erfarenheter och uppfattningar av Smith-systemet. Eftersom två av storstadskommunerna är 

stora och ligger i två olika län presenteras de som två oberoende kommuner. Detta innebär att 

det är 25 respondenter i en av storstadskommunen samt 21 i den andra. Resterande 25 

respondenter finns sammanlagt i glesbygdskommunen och de presenteras som en grupp. 
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6 RESULTAT  

 

Syfte och frågeställningarna behandlar hemtjänstpersonalens åsikter och erfarenheter av det 

datoriserade kvalitetssäkringssystemet. Resultatet presenteras utifrån tre större teman: 

hantering/kunskaper av systemet, kvalitetsfaktorer samt systemets funktioner/syften. 

Samtidigt observeras om variablerna: kön, utbildning, antal år i yrket samt ålder påverkar 

åsikterna om Smith-systemet.  

Det konstateras att variabeln kön inte kan ses som en observationsfaktor i denna 

undersökning eftersom det endast är en man och resterande är kvinnor. Även om bortfallet på 

5 % skulle representera endast män är det ändå kvinnorna som är majoriteten. Utbildning kan 

inte heller diskuteras i undersökningen som en observationsfaktor eftersom den övervägande 

majoriteten har vårdutbildning i samtliga hemtjänstgrupper.  

Av all hemtjänstpersonal är det en tredjedel som har arbetat inom yrket i 10 upp 

till 35 år. Det är något mer än hälften som har arbetat mellan 1 till 10 år i hemtjänsten samt ett 

fåtal har endast arbetat inom yrket i mindre än 1 år. Nästan samtliga hemtjänstpersonal har 

erfarenhet av att arbeta med Smith-systemet, eftersom detta system funnits cirka ett år i 

hemtjänstgrupperna. Det påvisar att majoriteten av hemtjänstpersonalen har både deltagit vid 

implementeringen av detta system samt har vana att hantera det.  

Hemtjänstpersonalen är indelade i fyra ålderskategorier bestående av personal 

mellan 18-30 år, 31-40 år, 41-50 år samt 51-65 år. I den första ålderskategorin anträffas 23 % 

av all hemtjänstpersonal. I den andra ålderskategorin anträffas 29 %, i den tredje anträffas 19 

% samt den fjärde 24 %. Observationer om åldern påverkar uppfattningen av Smith-systemet 

har visats endast i sambandet mellan åldern och datorvana i undersökningens resultat. 

  Lite över hälften av all hemtjänstpersonal anser att de har en låg vana vid 

datorer och lite mindre än hälften anser att de har en bra vana vid datorer. 

Hemtjänstpersonalen som är 41 år och äldre har sämre datorvana än de yngre.  

 

6. 1 Hantering/kunskaper av Smith-systemet 

 

En övervägande majoritet av samtliga hemtjänstpersonal är nöjda med utbildningen och 

informationen i användningen av Smith-systemet (figur 2). Det är också en stor andel procent 

som är nöjda i hanteringen av Smith-systemet (figur 2).  
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Samma resultat påvisas även vid en jämförelse mellan glesbygdskommun och de två 

storstadskommunerna. 

 

Figur 2 Kunskaper i användningen av Smith-systemet. Andel % av det totala antalet 
hemtjänstpersonal. 
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En övervägande del av samtliga hemtjänstpersonal anser att Smith-systemet är ett verktyg för 

att redovisa tiden av det utförda arbetet (figur 3). En övervägande majoritet anser även att 

Smith-systemet är ett verktyg för att dokumentera det utförda arbetet (figur 3). Däremot 

tycker inte mer än hälften att Smith-systemet är ett verktyg för att underlätta tidsplaneringen 

av det dagliga arbetet (figur 3). Samma resultat påvisas även vid en jämförelse mellan 

glesbygdskommunen och de två storstadskommunerna.  

Mer än hälften av de svarande anser att det finns utrymme i Smith-systemet för 

att dokumentera allt vad de har gjort under arbetsdagen. Inga skillnader påvisas mellan 

glesbygd- och storstadskommuner. 
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Figur 3 Hemtjänstpersonalens uppfattningar av Smith-systemet. Andel % av det totala antalet 
hemtjänstpersonal. 
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6. 2 Kvalitetsfaktorer  
 
6.2.1 Är Smith-systemet ett kvalitetssäkringssystem? 

 

Eftersom det konstateras skillnader mellan glesbygdskommunen och storstadskommunerna i 

frågan om Smith-systemet är ett kvalitetssäkringssystem, presenteras detta i ett grupperat 

stapeldiagram (figur 4).  

I jämförelsen påvisas att övervägande delen av hemtjänstpersonalen i 

glesbygdkommunen samt i den ena storstadskommunen (2-storstadskommun) anser att det är 

ett kvalitetssäkringssystem (figur 4). Däremot anser något mer än tre fjärde delar av 

hemtjänstpersonalen i den andra storstadskommunen (1-storstadskommun) att Smith-systemet 

inte är ett kvalitetssäkringssystem (figur 4).  
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Figur 4 Smith-systemet - kvalitetssäkringssystem? Jämförelse mellan glesbygdkommun och 
storstadskommuner. Andel i % 
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6.2.2 Är Smith-systemet ett verktyg för att säkra kvaliteten? 
 

I frågan om Smith-systemet är ett verktyg för att säkra kvaliteten konstateras skillnader 

mellan glesbygdskommunen och de två storstadskommunerna. Nedan visas en jämförelse i ett 

grupperat stapeldiagram (figur 5). 

En övervägande majoritet av hemtjänstpersonalen i glesbygdskommunen och 

den ena storstadskommunen (2-storstadskommun) uppger att det stämmer precis eller 

stämmer ganska bra att Smith-systemet är ett verktyg för att säkra kvaliteten (figur 5).  

 Däremot uppger en stor majoritet av hemtjänstpersonalen från den andra 

storstadskommunen (1-storstadskommun) att det inte stämmer alls eller stämmer dåligt att 

Smith-systemet är ett verktyg för att säkra kvaliteten (figur 5).  
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Figur 5 Smith-systemet – ett sätt att säkra kvaliteten? Jämförelse mellan glesbygdskommun 
och storstadskommuner. Andel i %. 

 

Smith-systemet- ett sätt att säkra

0

10

20

30

40

50

60

stämmer
precis

stämmer
ganska bra

stämmer
ganska dåligt

stämmer inte
alls 

bortfall

a
n

d
e
l 

% glesbygdskomm
1-storstadskom
2-storstadskom

 
 

Hemtjänstpersonalen har fått ta ställning till om användning av Smith-systemet skapat mer tid 

för omsorgsarbetet. En dominerande majoritet av alla svaranden anser att systemet inte har 

skapat mer tid i omsorgsarbetet (figur 6). Likadant resultat påvisas vid en jämförelse av 

glesbygdskommunen och de två storstadskommunerna.  

 

Figur 6 Skapar Smith-systemet mer tid för omsorgsarbete? Andel % av det totala antalet 
hemtjänstpersonal.  
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6.2.3 Kvalitetsmål 

 

Hemtjänstpersonalen har fått svara på om de vet vilka kvalitetsmål deras arbetsplats har. Mer 

än hälften av samtliga svaranden anser att de har uppfattningar om vilka kvalitetsmålen är. En 

tredjedel av hemtjänstpersonalen uppgav att det inte har några uppfattningar om vilka 

kvalitetsmålen är. Vid en jämförelse mellan glesbygdskommunen och de två 

storstadskommunerna påvisas även att majoriteten av hemtjänstpersonalen har kunskaper om 

deras arbetsplatsers kvalitetsmål. 

Hemtjänstpersonalen har fått ett öppet svarsalternativ för att kortfattat beskriva 

de kvalitetsmålen arbetsplatsen har. En sammanfattning av glesbygdskommunens kvalitetsmål 

är att ha brukaren i centrum samt att de ska använda ett rehabiliterande synsätt. I den ena 

storstadskommunen (1-storstadskommun) beskriver de svarande att kvalitetsmålen är att få 

mer tid för omsorgsarbetet samt att brukarna får den hjälp de behöver för att kunna bo kvar i 

sina hem. 

I den andra storstadskommunen (2-storstaskommun) uppger 

hemtjänstpersonalen att deras kvalitetsmål är att använda ett bra bemötande och utföra en god 

omsorg till brukarna. Vidare ska minst 90 % av brukarna vara nöjda med sina insatser samt att 

alla besök ska säkerhetställas med hjälp av en bra dokumentation. 

 

6. 3 Funktioner/syften med användning av Smith-systemet 

 

6. 3. 1 Status och kompetens 

 

Hemtjänstpersonalen har fått ta ställning till om de tycker att statusen och kompetensen inom 

yrket ökar vid användningen av Smith-systemet. I mätningarna av jämförelsen mellan 

glesbygdskommunen och de två storstadskommunerna konstateras inga skillnader i 

uppfattningar om status och kompetens.  

Av samtliga svaranden i undersökningen instämmer mindre än hälften i 

påståendet att statusen ökar och något över hälften anser att statusen inte ökar (figur 7). En 

stor majoritet av samtliga hemtjänstpersonal anser att kompetensen inte har ökat i 

användningen av Smith-systemet (figur 7). 
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Figur 7 Ökar status/kompetens vid användning av Smith-systemet? Andel % av det totala 
antalet hemtjänstpersonal 
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6.3.2 Delaktighet och utveckling  

 

Hemtjänstpersonalen har även fått ange om de upplever sig mer delaktiga i kvalitetsarbetet 

samt om de utvecklas i yrkesrollen vid användningen av Smith-systemet.  

Av samtliga svaranden i undersökningen påvisas att nästan hälften anser sig mer 

delaktiga i kvalitetsarbetet och lite mindre än hälften anser inte att det stämmer (figur 8). 

Dock träffas det vissa skillnader mellan glesbygdskommunen och de två 

storstadskommunerna när det gäller frågan om de upplever sig mer delaktiga i 

kvalitetsarbetet. I den ena storstadskommunen (1-storstadskommun) anser mer än tre fjärde 

delar av hemtjänstpersonalen att delaktigheten inte ökar i kvalitetsarbetet.  

Majoriteten av samtliga hemtjänstpersonal uppger att de inte utvecklas vid 

användningen av Smith-systemet. Mindre än hälften anser dock att de har utvecklats (figur 8). 

Det påvisas inga större skillnader mellan glesbygdskommunen och de två 

storstadskommunerna. 
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Figur 8 Delaktighet och utveckling vid användning av Smith-systemet. Andel % av det totala 

antalet hemtjänstpersonal 
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6.3.3 Det främsta syftet med Smith-systemet? 
 
Hemtjänstpersonalen har fått ta ställning till vad de anser är det främsta syftet med 

användning av Smith-systemet. De har fått olika påståenden att kryssa för: dokumentation av 

utfört arbete, dokumentation av utförda tider, kvalitetssäkring av hemtjänstarbetet, 

kostnaderna för hemtjänsten minskar, mer tid för omsorgsarbete, att öka hemtjänstpersonalens 

kompetens. De har även fått möjlighet att kommentera i ett öppet svarsalternativ, om det anser 

att syftet är något annat.  

Vid en jämförelse mellan glesbygdskommunen och de två storstadskommunerna 

konstateras att en överväldigande majoritet av samtliga anger dokumentation av utfört arbete 

(tabell 1). Samma svarsmönster upprepas i påståendet att syftet med Smith-systemet är 

dokumentation av utförda tider (tabell 1).  

I påståendet att syftet med Smith-systemet är kvalitetssäkring av 

hemtjänstarbetet påvisas skillnader mellan glesbygdskommunen och de två andra 

storstadskommunerna. En stor majoritet av hemtjänstpersonalen i glesbygdskommunen och 

den ena storstadskommunen (2-storstadskommun) anser att syftet med Smith-systemet är 

kvalitetssäkring av hemtjänstarbetet. Däremot en femte del av hemtjänstpersonalen i den 

andra storstadskommunen (1-storstadskommun) anser inte att detta är syftet (tabell 1).  
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Ett mindre andel procent av samtliga svaranden uppger att syftet med Smith-

systemet är att kostnaderna för hemtjänsten minskar, mer tid för omsorgsarbete, att öka 

hemtjänstpersonalens kompetens (tabell 1). I det öppna svarsalternativet anger endast ett litet 

antal av hemtjänstpersonalen att syftet med Smith-systemet är annat (tabell 1). 

 

Tabell 1 Syftet enligt hemtjänstpersonalen med Smith-systemet. Andel % i respektive kommun
   
 
 Glesbygdskommun 

Antal          Procent 
1-storstadskommun 
Antal           Procent 

2-storstadskommun 
Antal           Procent 

Dokumentation av 
utfört arbete 

n=25              100% n=17                 68% n=20               80% 

Dokumentation av 
utförda arbetstider 

n=8                 72% n=18                 72% n=16                 64% 

Kvalitetssäkring av 
hemtjänstarbetet 

n=21               84% n=5                   20% n=15                 60% 

Att kostnaderna för 
hemtjänsten minskar 

n=2                   8% n=3                   12% n=3                   12% 

Mer tid för 
omsorgsarbete 

n=2                   8% n=1                     4% n=2                     8% 

Att öka hemtjänst- 
personalens 
kompetens 

n=3                 12% n=1                     4% n=3                   12% 

Annat n=2                   8% n=5                   20% n=0                     0% 

 

 

6.3.4 Hur upplever hemtjänstpersonalen Smith-systemet? 

 
I frågan om hur hemtjänstpersonalen upplever Smith-systemet instämmer nästan tre fjärde 

delar av samtliga svaranden att Smith-systemet är bra eller mycket bra. En tredje del av all 

hemtjänstpersonalen upplever Smith-systemet dåligt eller inte särskilt bra (figur 9). 

I jämförelsen mellan glesbygdskommunen och de två storstadskommunerna 

konstateras en hög grad majoritet av hemtjänstpersonalen i glesbygdskommunen och den ena 

storstadskommunen (2-storstadskommun) upplevelsen av att Smith-systemet är bra eller 

mycket bra. Däremot upplever en majoritet av hemtjänstpersonalen från den andra 

storstadskommunen (1-storstadskommun) att Smith-systemet är dåligt eller är inte särskilt bra.  
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Figur 9 Hur upplever hemtjänstpersonalen Smith-systemet? Andel % av det totala antalet 

hemtjänstpersonal. 
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En viss del av samtliga hemtjänstpersonal har även motiverat sitt svar i frågan 

hur de upplever Smith-systemet. Några typiska kommentarer i mätningen hur 

hemtjänstpersonalen upplever Smith-systemet är: 

 
”… det syns vad vi gör, vi har så många olika arbetsuppgifter utöver vård 
och omsorgsarbetet som aldrig kommer fram annars…” 
”…bra för brukaren om man är osäker på tid, inte särskilt bra om det 
används för kontroll av personal…” (glesbygdskommun) 

 
”… bättre att lägga all tid på vårdtagare, Smith tar för mycket tid i 
anspråk…” 
”… det tar många timmar varje vecka: onödigt arbete som skulle kunna 
läggas på vårdtagarna, mycket onödigt arbete med Smith…” 
”Känns stressigt att ”tömma” kortet varje dag. Kortet fungerar inte alltid. 
Ett arbetsmoment som tar tid från vårdtagarna…” 
”Tar alldeles för mycket tid och det är svårt att redovisa allt man gör. 
Varenda minut ska redovisas…”(1-storstadskommun) 

 

I den andra storstadskommunen (2-storstadskommun) har inte någon av de 

svarande kommenterat sina upplevelser av Smith-systemet.  
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6.3.5 Kommer de att arbeta kvar inom hemtjänsten? 

 

I frågan om hemtjänstpersonalen tror att de kommer att arbeta kvar inom yrket det närmaste 

året svarar en övervägande majoritet att de tror att de kommer att arbeta kvar . Nästan hälften 

av samtliga hemtjänstpersonal tror även att de kommer att arbeta kvar inom yrket om fem år.  

Däremot ses vissa skillnader i glesbygdskommunen och de två 

storstadskommunerna. En stor majoritet av hemtjänstpersonalen i glesbygdskommunen och 

den ena storstadskommunen (2-storstadskommun) uppger att de tror att de kommer att arbeta 

kvar inom yrket om fem år. En tredje del av hemtjänstpersonalen i den andra 

storstadskommunen (1-storstadskommun) tror inte att de kommer att arbeta kvar inom yrket 

om fem. 

 

6.4 Sammanfattning 

 

Studien visar att hemtjänstpersonalen består av kvinnor med vårdutbildning. Samtliga har en 

lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten samt att samtliga även har erfarenhet i 

användning av Smith-systemet. Nästan alla medverkade vid implementeringen av Smith-

systemet. Generellt har majoriteten låg datorvana, dock visar resultatet en sämre datorvana 

hos hemtjänstpersonal över 41 år än de yngre. 

I frågan om vilka kunskaper hemtjänstpersonalen har om Smith-systemet visas i 

studien att uppfattningen av utbildningen, hemtjänstpersonalens kunskaper samt hanteringen 

av Smith-systemet är positiv. I frågan om vilka uppfattningar hemtjänstpersonalen har om 

Smith-systemet visas att de flesta uppfattar systemet som ett verktyg för administration. Det 

vill säga att Smith-systemet är ett verktyg för att dokumentera tiden och det utförda arbetet. 

Däremot uppfattar de inte att systemet underlättar tidsplaneringen av det dagliga arbetet. 

Smith-systemet skapar inte heller mer tid för omsorgsarbetet. Majoriteten av samtliga har 

kunskaper om deras arbetsplatsers kvalitetsmål. 

De flesta av hemtjänstpersonalen uppfattar Smith-systemet som ett verktyg för 

att förbättra kvaliteten i arbetet samt att det är ett verktyg för att säkra kvaliteten inom 

verksamheten. Dock vid jämförelser visar sig att i en kommun är hemtjänstpersonalen mer 

negativt inställda. En stor procent av hemtjänstpersonalen anser inte att en användning av 

Smith-systemet, inom hemtjänsten, ökar statusen och kompetensen i yrkesrollen. Drygt 

hälften av all hemtjänstpersonal anser sig mer delaktiga med användning av Smith-systemet.  
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Men en majoritet av hemtjänstpersonalen tycker inte att de utvecklas i arbetet 

med användning av Smith-systemet. Samtliga hemtjänstgrupper anser att syftet med Smith-

systemet, som redan tidigare nämnts, är dokumentation av utfört arbete och dokumentation av 

utförda tider. Två hemtjänstgrupper anser även att syftet med Smith-systemet är att 

kvalitetssäkra hemtjänstarbetet.  

De flesta av hemtjänstpersonalen tror att de kommer att arbeta kvar inom 

hemtjänsten det närmaste året. Nästan hälften av samtliga hemtjänstpersonal tror även att de 

kommer att arbeta kvar inom yrket om fem år. I den avslutande frågan i hur 

hemtjänstpersonalen upplever Smith-systemet svarar i stort sett samtliga att Smith-systemet är 

bra. Men vid en jämförelse mellan hemtjänstgrupper visas att en hemtjänstgrupp tenderar vara 

mer negativt inställd.  

 

7 ANALYS  

 

I analysen kommer resultatet relateras till tidigare forskning samt det teoretiska 

utgångspunkter som har presenterats i denna studie.  

 

7.1 Vilka kunskaper/uppfattningar har hemtjänstpersonalen om Smith-systemet?  

 

Studiens resultat visar att en övervägande majoritet av all hemtjänstpersonal har utbildning 

samt att de flesta har arbetat inom yrket i flera år. Detta resultat kan ses utifrån Bergstrand och 

Hermanssons beskrivning (1999) av nödvändigheten av att medarbetarna innehar en hög 

kompetens för organisationens framgång. Lite över hälften av all hemtjänstpersonal anser att 

de har en låg vana vid datorer, resultatet visar även att de som är 41 år och äldre har sämre 

datorvana än de yngre. Detta resultat överrensstämmer med tidigare forskning och kan förstås 

utifrån Kolgas beskrivning (2000) om att hemtjänstpersonal är en yrkesgrupp med låg data 

kunskap.  

Resultatet i denna studie visar att en övervägande majoritet av samtliga 

hemtjänstpersonal är nöjda med utbildningen samt informationen i användningen av Smith-

systemet. Det är också en stor andel procent som är nöjda i hanteringen av Smith-systemet. 

Det kan relateras till definitionen av begreppet kvalitetssystem. Norman (1999) beskriver att 

förutsättningarna för att förankra ett kvalitetssystem inom en organisation förutsätter att all 

personal får utbildning och är delaktiga i arbetet med att bygga upp systemet.  
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Vidare beskrivs i Argyris teori att en förutsättning för att uppnå en framgångsrik 

organisation är att samtliga medarbetare erhåller utbildning. Även i metodteorin TQM 

poängteras utbildning för att säkerhetsställa kvaliteten (Quist, 2003).  

En övervägande del av samtliga hemtjänstpersonal anser att Smith-systemet är 

ett verktyg för att redovisa tiden av det utförda arbetet. En övervägande majoritet anser även 

att Smith-systemet är ett verktyg för att dokumentera det utförda arbetet. Mer än hälften av de 

svarande anser även att det finns utrymme i Smith-systemet för att dokumentera allt vad de 

har gjort under dagen. En av de viktigaste förutsättningar för att utveckla ett kvalitetssystem 

som nämns i tidigare forskning samt i definitionen av begreppet kvalitetssystem är 

dokumentationskravet. Det innebär att man dokumenterar det man gör i sitt arbete, 

dokumentationen kan gälla allt från den dagliga omvårdnaden av de äldre till årliga 

verksamhetsberättelser (Bergstrand & Hermansson, 1999; Norman, 1999; SOSFS, 1998:8). 

Däremot tycker inte mer än hälften av hemtjänstpersonalen att Smith-systemet 

är ett verktyg för att underlätta tidsplaneringen av det dagliga arbetet. Om inte resultat uppnås 

med hjälp av en viss rutin menar Argyris (1999) att denna rutin måste ändras för att sträva 

efter önskat mål. I tidigare forskning diskuteras om datoriserade kvalitetssäkringssystem 

underlättar arbetet inom hemtjänsten (Beck, 2002a; Cronholm & Goldkhul & Hedström & 

Pilemalm, 2003; Hedström, 2004, 2004b). IT kan enligt Beck (2002a) förbättra och utveckla 

äldreomsorgen, men endast när det används i rätt syfte och i rätt perspektiv. Enligt teorin 

TQM kommer alla medarbetare inom verksamheten ta initiativ för att stärka kvaliteten så 

länge man använder sig av rätt verktyg (Quist, 2003). Att Smith-systemet är ett verktyg för att 

underlätta tidsplaneringen av det dagliga arbetet kan inte ses utifrån dessa förutsättningar.  

Det finns skillnader mellan hemtjänstgrupperna i frågan om Smith-systemet är 

ett kvalitetssäkringssystem. I jämförelsen påvisas att övervägande delen av 

hemtjänstpersonalen i glesbygdkommunen samt i den ena storstadskommunen anser att det är 

ett kvalitetssäkringssystem. Däremot anser något mer än tre fjärde delar av 

hemtjänstpersonalen i den andra storstadskommunen att Smith-systemet inte är ett 

kvalitetssäkringssystem. Begreppet kvalitetssäkring betyder ungefär att man inom en 

verksamhet ständigt försäkrar sig om att inom dess olika delar uppnår god kvalitet (Tengvald, 

1997). Vidare avser kvalitetssäkring att mäta eller värdera kvalitet inom viss verksamhet och 

att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten (Norman, 1999).  
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Eliasson-Lappalainen och Szebehely (1996, 1998) och Szebehely (2000) påtalar 

att det finns en risk att kvalitetsmätningar inte visar karaktäristiska för omsorgens kvaliteter 

som exempelvis relationen mellan hemtjänstpersonal och den äldre. Cronholm, Goldkuhl, 

Hedström och Pilemalm (2003) benämner följande kvalitetsideal för ett användbart 

kvalitetssäkringssystem: enkelt kan förstås vad som kan göras med systemet, 

kommunikationsbehovet tillgodoses, enkelt kan ta sig till önskad plats i systemet, förstår 

konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar, direkt ser att det man försökte göra blev 

gjort, enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare, vet vem som sagt vad, förstår 

använda begrepp, förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden, bra stöd för 

handlande i verksamheten. 

  I frågan om Smith-systemet är ett verktyg för att 

säkra kvaliteten finns även här skillnader mellan hemtjänstgrupperna. En övervägande 

majoritet av hemtjänstpersonalen i glesbygdskommunen och den ena storstadskommunen 

uppger att det stämmer precis eller stämmer ganska bra att Smith-systemet är ett verktyg för 

att säkra kvaliteten. Däremot uppger en stor majoritet av hemtjänstpersonalen från den andra 

storstadskommunen att det inte stämmer alls eller stämmer dåligt att Smith-systemet är ett 

verktyg för att säkra kvaliteten. Ett antagande enligt TQM filosofin är att medarbetarna 

naturligt samarbetar och bryr sig om en god kvalitet och tar egna initiativ för att säkra 

kvaliteten så länge man använder sig av rätt verktyg. Ytterligare antagande är att en 

organisation arbetar effektivare om man kan se direkta kopplingar mellan ett system för 

förbättringar och god kvalitet (Gustafson, 1998; Quist, 2003). En grundförutsättning för att 

lyckas med ett kvalitetsarbete är att arbetslagen är rätt sammansatta och har gemensamma 

mål, rätt verktyg och förhållningssätt i arbetet (a.a).   

Hemtjänstpersonalen har fått ta ställning till om användning av Smith-systemet 

skapat mer tid för omsorgsarbetet. En dominerande majoritet av alla svaranden anser att 

systemet inte har skapat mer tid i omsorgsarbetet. Detta resultat påvisas även i en tidigare 

studie om Smith-systemet inom hemtjänsten i Borås (Helgesson-Björk & Göransson & 

Andersson, 2001). Hedström (2004) påpekar att IT-system bör utvecklas utifrån ett 

omsorgsperspektiv, det vill säga utgå från mötet mellan den omsorgsgivande och 

omsorgstagande individen. Becks studie (2002a) visar att IT-system inom äldreomsorgen har 

utvecklats ur ett annat och motsägande syfte än omsorgens, vilket medför att IT-system inte 

tillräckligt väl kan stödja omsorgsarbetet. 
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Hemtjänstpersonalen har fått svara på om de vet vilka kvalitetsmål deras 

arbetsplats har. Mer än hälften av samtliga svaranden anser att de har uppfattningar om vilka 

kvalitetsmålen är. Men en tredjedel uppgav att de inte har några uppfattningar om 

verksamhetens kvalitetsmål. En sammanfattning av kvalitetsmålen är att ha brukaren i 

centrum, skapa mer tid för omsorgsarbetet samt att alla besök ska säkerhetställas med hjälp av 

en bra dokumentation. I en bra och fungerande organisation enligt Deming, grundaren till 

TQM, ska all personal vara medvetna om verksamhetens kvalitetsmål (Gustafson, 1998; 

Quist, 2003).  

 

7.2 Vad anser hemtjänstpersonalen att Smith-systemet har åstadkommit?  

 

Hemtjänstpersonalen har fått ta ställning till om de tycker att statusen och kompetensen inom 

yrket ökar vid användningen av Smith-systemet. Den övervägande delen av 

hemtjänstpersonalen anser inte att deras status eller kompetens har ökat genom användningen 

av Smith-systemet. Norman (1999) beskriver att kvalitet ur ett professionellt perspektiv 

exempelvis kan handla om att förbättra personalens möjligheter och kompetens. Personalen 

anser inte att deras kompetens har höjts med användningen av Smith-systemet vilket inte 

stämmer överens med antaganden i lärande organisationer. En ökad kvalitet genom 

organisatoriskt lärande sker när medarbetarna har möjlighet att utvecklas och inhämta nya 

kunskaper samt att dessa kunskaper används för att förbättra kvaliteten (Bergman & 

Johansson, 1994). Enligt tidigare forskning (Hedström, 2004, 2004b) beskrivs bland annat att 

beslutet att utveckla IT-system inom äldreomsorgen baserades till stor del på en vilja att 

modernisera arbetet, och där IT ses som ett medel för att höja äldreomsorgens, och framför 

allt personalens status. Vidare beskrivs att datorer och IT är symboler för det moderna 

samhället, rationalitet och framåtanda. Datorer ses som en självklar del av det moderna 

samhället och det är viktigt för äldreomsorgen att ”hänga med” och inte stå utanför IT-

utvecklingen i samhället. Grunder i Argyris teori om lärande organisationer samt i TQM 

teorin är att tillämpning av ett kvalitetsarbete är en pågående process, där samtliga 

medarbetare skapar ett gemensamt beteende som leder till ett fortlöpande lärande.  

Drygt hälften av all hemtjänstpersonal anser sig mer delaktiga med användning 

av Smith-systemet. Men en majoritet av hemtjänstpersonalen tycker inte att de utvecklas i 

arbetet med användning av Smith-systemet. I en organisation är en av de viktigaste 

utgångspunkterna, enligt TQM, att all personal är delaktiga i kvalitetsarbetet. 
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Utifrån TQM teorin betraktas organisationen som ett system som fungerar som 

ett nätverk av ömsesidigt beroende komponenter som samverkar för att uppnå det syfte 

systemet har (Quist, 2003). Att hemtjänstpersonalen inte anser att de utvecklas med 

användningen av Smith-systemet stämmer inte överens med Bergstrand och Hermanssons 

antagande (1999) att en av de kvalitetsfaktorer som är viktiga för att uppnå total kvalitet är att 

personalen ges möjligheter att vidareutvecklas.  

 

7.3 Vilka erfarenheter har hemtjänstpersonalen av Smith-systemet? 

 

En stor majoritet av all hemtjänstpersonal anser att det främsta syftet med Smith-systemet är 

dokumentation av utfört arbete och registrering av utförda tider. Två av tre hemtjänstgrupper 

anser även att syftet med Smith-systemet är att kvalitetssäkra hemtjänstarbetet. Detta resultat 

kan delvis ses utifrån Christensens framhållande (1999) av risker att en datorisering av 

hemtjänstarbetet kan handla om att dokumentera under rätt rubriker, än att ge den omsorg 

brukaren behöver. Även att majoriteten av hemtjänstpersonalen anser att syftet med Smith-

systemet är en redovisning av utförda tider kan härledas till Christensens farhågor (a.a) 

angående om tekniken kan komma att användas till olika övervakningssystem. Men och andra 

sidan anser en stor del av all hemtjänstpersonal att Smith-systemet kvalitetssäkrar arbetet 

vilket kan tolkas utifrån TQM teorin att med rätt verktyg uppnås en god kvalitet (Quist, 

2003).  

  Ett mindre andel procent av samtliga svaranden uppger att syftet med Smith-

systemet är att kostnaderna för hemtjänsten minskar. Detta resultat överensstämmer inte med 

Demings utgångspunkter i TQM teorin om att kostnaderna minskar på sikt genom utveckling i 

kvalitetsarbete.  

Hemtjänstpersonalen anser inte heller att syftet med Smith-systemet är att skapa 

mer tid för omsorgsarbete samt att syftet inte är att öka hemtjänstpersonalens kompetens. 

Detta resultat kan inte heller ses utifrån TQM teorin som betonar dels kvalitet i alla led inom 

verksamheten samt dels att en förutsättning för att tillämpa ett kvalitetsarbete är att 

personalens kompetens ständigt utvecklas (Quist, 2003; Eriksson, 2003).  

  I fråga om hur hemtjänstpersonalen upplever Smith-systemet på sin arbetsplats 

svarar i stort sett samtliga att Smith-systemet är bra. Men vid en jämförelse mellan 

hemtjänstgrupper visas att en hemtjänstgrupp tenderar vara mer negativt inställd. Enligt 

Bergstrand och Herrmansson (1999) är en av grundförutsättningarna att arbetsgrupperna 

använder rätt verktyg för att lyckas med ett kvalitetsarbete.  
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De flesta av hemtjänstpersonalen tror att de kommer att arbeta kvar inom 

hemtjänsten det närmaste året men däremot inte om fem år. Detta kan ses utifrån en av de 

centrala kvalitetsfaktorer som nämns för en organisations framgång (Bergstrand & 

Herrmansson,1999). En av kvalitetsfaktorerna är att personalen bör se sitt arbete som en del i 

en större helhet och där långsiktighet bör leda till ökad effektivitet samt nöjdare brukare.  

 

8 DISKUSSION 

 

Studien har gett oss en bredare förklaring av hemtjänstpersonalen erfarenheter och 

uppfattningar av Smith-systemet. Vi har fått ökad kunskap om hemtjänstpersonalens 

kunskaper om systemet samt vad de anser att Smith-systemet har åstadkommit.  

Resultatet pekar på att hemtjänstpersonalen har vårdutbildning samt har arbetat 

inom hemtjänsten en längre tid. Detta visar att personalen innehar kompetens och erfarenhet 

inom yrket. 

Resultatet pekar även på att hemtjänstpersonalen har en låg kunskap i 

användning av datorer men samtliga anser att utbildningen och informationen i 

implementeringen av Smith-systemet var goda. Detta var inget överraskande resultat. Det har 

inte heller varit överraskande att yngre personal har bättre datorvana, eftersom de är uppväxta 

i ett samhälle som är präglat av teknologi. I viss mån har hemtjänstpersonalen alltid använt 

tekniken i sitt arbete, dock i relativt liten omfattning. Användning av hushållsteknik, larm och 

ergonomisk teknik är och har ständigt varit en viktig del av arbetet, medan datorer används i 

relativt liten omfattning i jämförelse med andra sektorer.  

Nästan all hemtjänstpersonal anser att de har fått en bra information och 

utbildning i hanteringen av Smith-systemet.  Utifrån dessa kunskaper arbetar personalen med 

Smith-systemet. Frågan är vilken information personalen har fått angående funktionen av 

Smith-systemet? Det vill säga i vilket syfte Smith-systemet har implementerats inom 

hemtjänstarbetet?  

Resultatet visar att Smith-systemet uppfattas av de flesta i hemtjänstpersonalen 

som ett verktyg för redovisning av arbetstid samt dokumentation av utförda arbetsuppgifter. 

Tidigare skedde all dokumentation i hemtjänsten manuellt men nu ska all löpande 

dokumentation av utförda arbetsuppgifter göras direkt i Smith-systemet. Enligt lag uppfyller 

systemet det dokumentationskrav som anges. Växlingen från omvårdande till administrativa  
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arbetsuppgifter kan vara ett problem då det administrativa arbetet är mindre flexibelt, 

tydligare och klarare definierat än det omsorgsgivande arbetet.  

Även om hemtjänstpersonalen anser att det är verktyg att dokumentera det 

utförda arbetet, anser de flesta att Smith-systemet inte underlättar planeringen av det dagliga 

arbetet. Kan orsaken vara att Smith-systemet har använts i fel ändamål? En fråga som vi kan 

ställa oss är om Smith-systemet ett verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten om det inte 

underlättar hemtjänstpersonalens arbete? I forskningen har skrivits att nya tekniken kan 

förändra, utveckla och förbättra hemtjänstarbetet, det vill säga underlätta 

hemtjänstpersonalens arbete. Men om detta ska infrias ställs det krav på att införande och 

utveckling av kvalitetssäkringssystemen är anpassade utifrån ett omsorgsarbete. Om systemet 

inte uppfyller sin målsättning krävs det att organisationen utvecklar nya strategier i 

utvecklingen av datoriserade kvalitetssäkringssystem inom äldreomsorgen.  

I studiens resultat visas att det finns olika uppfattningar bland 

hemtjänstpersonalen om Smith-systemet är ett verktyg för att säkra kvaliteten samt om Smith-

systemet är ett kvalitetssäkringssystem. Två hemtjänstgrupper av tre anser att Smith-systemet 

är ett verktyg för att säkra kvaliteten och kvalitetssäkringssystemet. Dock bör påpekas att den 

ena hemtjänstgruppen tenderar att vara mer negativ i uppfattningen om Smith-systemet är ett 

verktyg för att säkra kvaliteten. Vi kan endast spekulera i varför denna grupp är mer negativt 

inställda. En av anledningarna kan vara att denna grupp uppfattar Smith-systemet endast som 

ett administrationsverktyg. Utifrån detta kan vi fundera på vilka benämningar man har i 

respektive verksamhet för ett kvalitetssäkringssystem. Hur kan vi tolka de motsägande 

resultaten att så många tycker att systemet säkrar kvaliteten, samtidigt som det inte underlättar 

det vardagliga arbetet? Det väcker nya frågor om hemtjänstpersonalen i egentlig mening 

förstår innebörden av kvalitetssäkringssystemens målsättning inom verksamheten? Som vi 

redan har påpekat i analysen anser vissa forskare att ett datoriserat system inom 

äldreomsorgen kan underlätta arbetet endast om detta system används i rätt syfte och utifrån 

rätt perspektiv.  

Dominerande majoritet av all hemtjänstpersonal uppfattar inte heller att de har 

mer tid i omsorgsarbete med användning av Smith-systemet. Vi kan anta att om systemet inte 

underlättar hemtjänstpersonalens arbete som vi har redan nämnt ovan, kan detta system inte 

heller åstadkomma mer tid för omsorgsarbete. Om Smith-systemet inte uppnår 

verksamhetsmålen, det vill säga skapar mer tid och underlättar omsorgsarbetet, funderar vi 

om verksamheterna utvärderar och identifierar de brister systemet har.  
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Mer än hälften av hemtjänstpersonalen har uppfattningar om vilka kvalitetsmål verksamheten 

har. Vi kan även spekulera i varför en tredjedel av all hemtjänstpersonal inte har några 

uppfattningar om verksamhetens kvalitetsmål? När en av grundförutsättningarna i ett 

kvalitetsarbete är att arbetsgrupperna arbetar utifrån gemensamma verksamhetsmål. 

Den övervägande delen av hemtjänstpersonalen anser inte att deras status, 

kompetens har ökat i yrkesrollen genom användningen av Smith-systemet. 

Hemtjänstpersonalen anser inte att de är mer delaktiga i kvalitetsarbetet samt inte heller 

utvecklats i sin yrkesroll. Detta resultat överensstämmer inte med vad vi hade 

uppmärksammat i litteratur, om att effekter av införingen av IT-system kan komma att öka 

hemtjänstpersonalens kompetens. Det positiva tänkandet i utvecklingen av IT-system inom 

äldreomsorgen förespråkar en statushöjning genom en modernisering av arbetet. Dessa 

effekter har inte överrensstämt utifrån hemtjänstpersonalens åsikter i vår studie.  

Vi har funderat om personalen eventuellt formellt ser systemet som ett 

kvalitetssäkringssystem, men informellt är det ett system endast för dokumentation av utfört 

arbete och redovisning av arbetstiden.  

 

8.1 Vidare forskning   

 

I Hedströms avhandling (2004) beskrivs att studier av datoriseringen i äldreomsorgen är 

ganska ovanliga. Hon anser att det behövs ytterligare studier om datoriseringen i 

äldreomsorgen för att det ska vara möjligt att kritiskt granska dess effekter. Denna kunskap, 

tycker hon, är nödvändigt för att kunna förstå IT-systemens roll i äldreomsorgen samt 

möjliggöra skapandet av goda IT-system. 

  Vi märkte redan vid litteratursökningen, av vårt valda område, att dessa studier 

inte är så vanliga. Visst har ledning inom äldreomsorgen varit vana med datorer, dock har det 

inte varit så omfattande i hemtjänsten. Därför behövs ytterligare studier för att kunna kritisk 

granska datoriserade kvalitetssäkringssystem. Det skulle vara intressant att undersöka i vilket 

syfte implementeras dessa datoriserade system och vilken dialog skapas mellan ledning samt 

personalen och vice versa angående dessa system. Vidare behövs en utvärdering av 

datoriserade kvalitetssäkringssystem inom hemtjänsten eftersom dessa har gjort det lättare att 

kontrollera och övervaka hemtjänstpersonalens arbete.  

  

 



 42

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Fördelen med den valda metoden är att det fångade in en bred variation av vårt valda ämne. 

Valet av att använda fyra olika hemtjänstgrupper i tre olika län utgjordes av att det var svårt 

att få hemtjänstgrupper i Stockholmsområdet att medverka i undersökningen. Nackdelen med 

att urvalsgrupperna var belägna i olika län var att vi inte personligen kunde informera 

grupperna om vår undersökning samt samla in våra enkäter. Det finns en risk att vårt resultat i 

undersökningen har påverkats av att det var cheferna på respektive hemtjänstgrupp som 

insamlade enkäterna.  

Vi anser att bortfallet av fyra personer inte påverkar studiens resultat i någon 

större grad eftersom 95 % av hemtjänstpersonalen har deltagit.  

En viss påverkan av resultatet i studien kan möjligen vara att urvalsgrupperna 

var belägna i glesbygds- och storstadskommuner i olika län med olika antal personer, men här 

kan vi endast spekulera. Hade vi enbart undersökt grupper i en och samma kommun hade vi 

kanske funnit ett annat resultat.  

Vi har även funderat på om hemtjänstgrupperna kanske har kommit olika långt i 

användningen av Smith-systemet och inte utnyttjar systemets alla möjligheter vilket kan ha 

påverkat resultatet i undersökningen. 

  

8.3 Slutord  

 

Det har varit spännande att få undersöka detta aktuella ämne. Det har även varit intressant att 

få ta del av hemtjänstpersonalens erfarenheter och uppfattningar av Smith-systemet. Trots att 

Smith-systemet inte antas uppfylla kriteriet för ett kvalitetssäkringssystem uppfyller det 

funktionen för ett administrativt system. Vi anser att det finns behov av empiriskt baserade 

utvärderingar av dessa nya och viktiga balansgångar mellan hemtjänstarbete och den nya 

teknikens användning. 

  Vi bör nog vara medvetna om att utvecklingen av datoriserade 

kvalitetssäkringssystem inom äldreomsorgen inte endast är ett tidsfenomen. Den nya tekniken 

kommer nog fortsättningsvis prägla hemtjänstarbetet. Avslutningsvis hoppas vi att studien har 

bidragit till att skapa en bild av personalens erfarenheter och uppfattningar av ett datoriserat 

kvalitetssäkringssystem inom hemtjänsten.  
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BILAGA 1 
 
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET   November 2004 
Institutionen för socialt arbete 
Socionom linje med inriktning 
mot omsorg och äldre 
C-uppsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkät om Smith-systemet 
 
 
Vi är två studenter från Socialhögskolan vid Stockholms Universitet som skriver c-uppsats 
om användning av Smith-systemet inom hemtjänsten. 

 
Syftet med den enkäten är att undersöka vad hemtjänstpersonalen tycker om Smith-systemet. 
 
Den här enkäten är anonym, vilket innebär att ingen kommer att få reda på vem som svarar. 
När vår uppsats blir färdig erbjuder vi Er att ta del av undersökningens resultat. 
 
När du har fyllt i enkäten, lämna den snarast till din chef som kommer att återsända den till 
oss inom en vecka. 
 
 
Tack för din medverkan 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malgorzata Moñka och Maria Smitt 
 
 
 
 
 
Har du några frågor kontakta oss gärna på följande telnr. 0731 – 544990 eller 0703-688 511 
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BILAGA 1  
 
ENKÄTFORMULÄR 
 
Sätt kryss i den ruta som överrensstämmer med dig eller vad du tycker. 
 
1. Jag är en  
Kvinna      
Man     
 
 
2. Min ålder är ………………..  
 
 
3. Har du vårdutbildning? 
Ja     
 
Vilken  ………………..  
 
Nej     
 
Annan utbildning/vilken     ………………..  
 
4. Hur länge har du arbetat i hemtjänsten? 
Om mer än 1 år skriv antal år    
Om mindre än1 år     
 
5. Vet du hur länge din arbetsplats har använt Smith systemet? 
Ja     
 
Skriv antal år  ……………….. 
 
Nej     
 
6. Vilken vana har du vid datorer? 

Mycket stor     
Stor     
Inte särskilt stor    
Inte alls      
 
7. Hur tycker du att utbildningen/informationen har varit för att kunna hantera Smith-
systemet? 
Mycket bra     
Bra     
Inte särskilt bra    
Dålig     
 
 
 



 49

 
8. Hur tycker du att dina kunskaper i hanteringen av Smith-systemet i det dagliga 
arbetet är? 
Mycket bra     
Bra     
Inte särskilt bra    
Dåliga     

Hur instämmer du i följande påståenden? 
  
9. Smith-systemet fungerar som ett verktyg/sätt för att redovisa tiden av det utförda 
arbetet. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
10. Smith-systemet fungerar som ett verktyg/sätt för att dokumentera det utförda 
arbetet. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
11. Smith-systemet underlättar tidsplaneringen av det dagliga arbetet. 

Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
12. Det finns utrymme i Smith-systemet att dokumentera allt vad jag har gjort under 
arbetsdagen  
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
13. Smith-systemet skapar mer tid för omsorgsarbetet.  
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
14. Smith-systemet är ett verktyg/sätt för att förbättra kvaliteten i det vardagliga 
arbetet. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
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15. Du har fått information att Smith-systemet är ett verktyg/sätt att säkra kvaliteten 
inom hemtjänsten. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
16. Statusen för vårdpersonalen ökar vid användning av Smith-systemet. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
17. Min kompetens höjs med hjälp av användningen av Smith-systemet. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
18. Jag blir genom Smith-systemet mer delaktig i kvalitetsarbetet på min arbetsplats. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
19. Jag utvecklas i mitt arbete med användning av Smith-systemet. 
Stämmer precis    
Stämmer ganska bra    
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer inte alls     
 
20. Vad tror du är det främsta syftet med Smith-systemet? 
Sätt kryss i de rutor som överrensstämmer med vad du tycker 
Administration    
Dokumentation av utförda arbetet   
Redovisning av utförda arbetstider   
Kvalitetssäkring av hemtjänstarbetet   
Att kostnaderna för hemtjänsten minskar  
Mer tid för omsorgsarbete    
Att öka hemtjänstpersonalens kompetens  
Annat     
Om annat redovisa detta kortfattat: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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21. Vet du vilka kvalitetsmål din arbetsplats har ? 
ja    
nej    
Om ja redovisa dessa kortfattat: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
22. Hur upplever du Smith-systemet på din arbetsplats 
Mycket bra    
Bra    
Inte särskilt bra   
Dåligt    
Motivera ditt svar 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
23. Tror du att du kommer att arbeta kvar i det här yrket om: 
   

Ja Nej Vet ej 
 
1 år      
 
5 år      
 
 
 
 
Tack för din medverkan 
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