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Abstract 
Från skillnad till 1950-talets hemsamariter som spenderade hela sin arbetstid hos de gamla är dagens 
vårdbiträdes arbete allt mer styrt av detaljerade arbetsscheman. I samband med 1990-talets höga krav 
på effektivisering inom omsorgen ersätts den manuella planeringen med IT - planering i allt fler 
hemtjänstverksamheter. Alla dessa förändringar har betydelse för vårdbiträdenas 
arbetstillfredsställelse. Syfte med denna studie var att jämföra två olika hemtjänstgrupper där den ena 
hemtjänstgruppen planerade arbetet manuellt och den andra hemtjänstgruppen planerade arbetet med 
hjälp av ett datasystem. Undersökningen skulle visa hur olika former av arbetsplanering påverkade 
vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse: vårdbiträdenas ansvar för arbetet och deras 
självbestämmande/inflytande över det vardagliga arbetet. I studien tillämpades ”Human resource” 
perspektivet. I studien användes en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. 
Enkätundersökning och intervjuer med vårdbiträden gjordes i två hemtjänstgrupper. Den ena 
hemtjänstgruppen använde traditionell arbetsplanering och den andra hemtjänstgruppen använde Laps 
Care. Resultaten visade att vårdbiträdena vid hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen 
hade större möjlighet att påverka den dagliga arbetsfördelningen, kunde mer bestämma över sitt 
arbete och hade större ansvar för planeringen av arbetet än vårdbiträdena vid hemtjänstgruppen med 
Laps Care. 
 
Nyckelord: hemtjänst, vårdbiträde, arbetsplanering, arbetstillfredsställelse. 
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1   INLEDNING 

 

Vid 2000-talet betecknas äldreomsorgen som en bransch i kris. Ungdomarnas intresse för vård och 

omsorg minskar stadigt. Långtidssjukskrivningar i sektorn ökar dramatiskt. Den ökade sjukfrånvaron 

gäller framförallt stressrelaterade belastningssjukdomar vilket pekar på de psykiskt påfrestande 

arbetsförhållanden som vård- och omsorgspersonal verkar under (Astvik 2003). En betydelsefull 

verksamhet inom den offentliga äldreomsorgen är hemtjänsten där gamla människor som inte själva 

klarar hemmets skötsel eller kroppens vård får hjälp i sina hem. Szebehely (1995) och Nordström 

(2000), skriver om hur sättet att organisera detta omsorgsarbete har förändrats över tid. Från skillnad 

till 1950-talets hemsamariter som spenderade hela sin arbetstid hos de gamla är dagens vårdbiträdes 

arbete allt mer styrt av detaljerade arbetsscheman. Problematiken kring arbetsplanering i hemtjänsten 

aktualiseras i samband med 1990-talets förändringar i hemtjänsten. Höga krav på effektivisering i 

vård och omsorg innebär att de äldre ska få en god omsorg trots knappa resurser. För att kunna 

tillgodose dessa krav ersätter allt fler hemtjänster den manuella planeringen med ett datasystem som 

automatiskt tar fram den mest optimala planeringen.  

 

”Men flera förändringar som skett i hemtjänsten gör det svårare 

 att kunna känna sig tillfredställd över sin arbetsinsats”, 

 

säger Marta Szebehely, omsorgsforskare vid Socialhögskolan i Stockholm (Strömberg 2002, s.20). 

Arbetsplanering kan vid en första anblick verka vara en enkel uppgift. En god planering är dock 

nyckeln till hur man utnyttjar sina befintliga resurser effektivare och härigenom kan ge bättre service 

till sina vårdtagare, trevligare arbetsförhållande till sin personal och lägre kostnader för kommunen 

som helhet.  

Denna studie beskriver två olika sätt att planera arbete inom hemtjänsten, den manuella 

planeringen och planeringen med hjälp av ett datasystem, för att undersöka hur dessa påverkar 

vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. Den tidigare forskning om hemtjänsten som organisation, visar 

bl.a. vikten av vårdbiträdenas inflytande över arbetet för vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. Den 

manuella planering som ger vårdbiträdena stort inflytande över arbetet ersätts nu i allt större 

utsträckning med olika datasystem som färdigställer vårdbiträdenas arbetsschema. Tankar kring de 

olika sätt att lägga upp arbetet har resulterat i frågan om vad detta innebär för vårdbiträdenas 

arbetssituation. För att precisera begreppet arbetssituation används i studiens syfte begreppet 

arbetstillfredsställelse i form av ansvar, självbestämmande och inflyttande. Den slutliga ansatsen med 

undersökningen formuleras nedan i syfte och konkretiseras ytterligare i frågeställningar.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

2. 1 Syfte  

 

Syfte med denna studie är att jämföra två olika hemtjänstgruppen där den ena hemtjänstgruppen 

planerar arbetet manuellt och den andra hemtjänstgruppen planerar arbetet med hjälp av ett 

datasystem. Jag vill undersöka hur olika former av arbetsplaneringen påverkar vårdbiträdenas 

arbetstillfredsställelse. Jag vill förstå hur respektive arbetsplaneringen påverkar vårdbiträdenas 

ansvar för arbetet och deras självbestämmande/inflytande över det vardagliga arbetet. 

 

2. 2 Frågeställningar   

 

1. Hur påverkas vårdbiträdenas arbetssituation av den manuella respektive IT-baserade  

    planeringen i hemtjänsten? 

2. Vilket betydelse har den manuella/IT-baserade planeringen i hemtjänsten för        

    vårdbiträdenas: 

    -   ansvar för arbetet 

    -   självbestämmande/inflytande över det vardagliga arbetet. 

 

3 DISPOSITION 

 

Studien består av nio kapitel. Efter den problemformulerande inledningen följer presentation av 

studiens syfte och frågeställningar. I kapitel fyra beskrivs hemtjänstens historiska utveckling och 

framkomst av vårdbiträdesyrket. Kapitlet innefattar även tidigare forskning om arbetsplanering i 

hemtjänsten som ett sätt att kontrollera verksamheten, samt en beskrivning av tidigare forskning om 

IT – planering i hemtjänsten. I kapitel fem identifieras uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Jag har 

tillämpat ”Human resource” perspektivet för att förstå betydelsen och strukturera min förståelse av 

material och resultat. I samma kapitel förklaras studiens centrala begrepp. Därefter följer 

metodkapitel där beskrivs och diskuteras hur jag metodiskt har arbetat. I kapitel sju presenteras de 

två arbetsplatserna: hemtjänstgruppen med Laps och Hemtjänst med den traditionella planeringen. 

Här beskrivs sättet att planera det vardagliga arbetet i respektive hemtjänst. En kort presentation av 

intervjupersonerna följer. Därefter redogör jag för studiens resultat utifrån frågeställningarna. Först 

presenteras        gruppsammansättningen  i      respektive   hemtjänst. Den      insamlade   data      från  
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enkätundersökningen och intervjuerna presenteras enligt studiens identifierade tema. Därefter 

sammanfattas resultaten därvid de viktiga skillnaderna mellan hemtjänstgrupperna lyfts upp. 

Analysen av resultaten grundas på de skillnader som tas upp i sammanfattningen. I analysdelen 

relaterar jag resultaten till HR perspektivet och studiens centrala begrepp. Efter sammanfattning av 

analysen följer diskussion där presenteras slutsatserna om de olika arbetsplaneringsformerna och 

dess betydelse för vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. I samma kapitlet relaterar jag analysen av 

data till tidigare forskning samt lämnar förslag till vidare forskning. 

 

4 BAKGRUND 

 

4. 1 Hemtjänstens utveckling 

 

Fram till mitten av 1900-talet fanns det i stort sett ingen offentlig hembaserad äldreomsorg i Sverige. 

År 1950 startade ideella organisationer hemtjänsten i Uppsala. Hemmaboendets ideologi var hämtad 

från den engelska hemtjänsten. På femtiotalet framförde den svenska ideologen och författaren, Ivar 

Lo-Johansson önskemål om att hemtjänst skulle ersätta ålderdomshemmen. I en reportageserie 

beskrev han situationen på de svenska ålderdomshemmen vilket handlade om passivitet, tappad 

livslust och berövat människovärde. Genom Lo-Johanssons insatser fick åldringsvården stor 

uppmärksamhet i massmedia och i 1950 års valmanifest. En ny åldringsvårdsideologi växte fram. 

Förbättringarna utlovades dock först när de ekonomiska förutsättningarna blivit bättre. 

Socialhjälpslag från 1956 präglades av en ny socialpolitisk grundsyn där social och ekonomisk 

trygghet var viktiga mål. Riktlinjerna från 1957 fastslog respekten för de äldres integritet, intressen 

och individuella önskemål. Hemtjänsten fortsatte sin expansion under hela 1950 och 1960 talet. De 

stora institutionerna ifrågasattes och det ställdes krav på en humanare vård och omsorg. Det blev allt 

vanligare att kommunerna tog över hemhjälpens organisation. I slutet på sextiotalet kom ett tillägg 

till socialhjälpslagen om kommunens skyldighet att genom uppsökande verksamhet skaffa sig 

kännedom om de äldre invånarnas behov av hjälp. De öppna vårdinsatserna förstärktes ytterliggare 

vid slutet av sextiotalet. Efterfrågan på ålderdomshem minskade och i slutet på sjuttiotalet hade 

hemtjänsten mest omfattande andelen personer med hjälp. Därefter vände utvecklingen för 

hemtjänst. Mellan 1980 och 1990 talet minskade andelen äldre som fick hemtjänsten nästan till drygt 

hälften. Allt färre äldre har idag offentlig omsorg vilket har medfört att anhörigas hjälpinsatser ökat 

(Szebehely 1995, Edebalk & Lindgren 1996, Nordström 1998, 2000).  
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1990-talet innebar stora förändringar för hela vård- och omsorgssektorn. Det utökade 

kommunala huvudmannaskapet som Ädelreformens följd, innebar en utökning av arbetsuppgifter 

samt krav på bättre kvaliteten för de äldre omsorgstagarna. Samtidigt hade kommunerna blivit utsatta 

för besparingskrav som resulterade i personalminskningar. Insatserna riktades till de mest 

hjälpbehövande. Effektiviseringskrav inom landstingen hade resulterats i att en stor del av eftervård 

och rehabilitering skedde i hemmet med hjälp av hemtjänst (Socialstyrelsen 2001). 

 

4. 2 Från hemmafru till vårdbiträde 

 

Rekryteringsbasen i hemtjänsten var från början hemmafruar. Kvinnor som hade erfarenheter av 

hemmets alla sysslor utgjorde en billig arbetskraft och ansågs inte behöva ha någon utbildning. De 

vanligaste arbetsuppgifterna var att sköta sjuka personer och hjälpa äldre i deras hem. Det nya yrket 

kom att kallas hemsamarit på de flesta håll. Hemsamariter var timanställda och kunde tillsammans 

med den gamle lägga upp arbetet efter eget huvud inom den i förväg givna tiden. De spenderade i 

stort sett hela arbetstiden hos de gamla och hade ingen kontakt med vare sig arbetskamrater eller 

arbetsledare. Hemsamariten engagerade sig ofta långt utöver arbetskraven och utöver arbetstid. 

Relationen mellan de gamla och deras hemhjälpare var ofta vänskapslik. Arbetet var styrt och 

kontrollerat i mycket ringa utsträckning men hemsamariten stod också ensam inför arbetets 

svårigheter. ”Hon var ostyrd och ostödd” (Szebehely 1996, s.177). Först i slutet av 1970-talet 

startades grundutbildning för vårdbiträden i sjuk och åldringsvård. Hemsamariterna fick arbetsvillkor 

som liknade andra yrkesgrupper det vill säga att ha kontakter med arbetskamrater och arbetsledning, 

samt att ha möjligheter till information och internutbildning (Nordström 1998, 2000, Szebehely 

1995, 1996, 2003). Den snabba tillväxten av hemtjänsten ledde till stora kostnadsökningar. 

Diskussion kring arbetsmodeller som kunde tillgodose hjälpbehoven till lägre kostnader satte i gång. 

Servicehusen började byggas och hemhjälp rationaliserades genom stordrift. Servicehus personal 

fick yrkesbeteckningen vårdbiträde. Arbetsledaren detaljplanerade vårdbiträdes arbete och hjälpen 

blev uppgiftsstyrd. 

 

”Kring 1980 byttes yrkesbeteckningen även i den öppna hemtjänsten –  

hemsamariten blev vårdbiträden.”  
(Szebehely 1996, s.178) 
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1990-talet präglades av den samhällsekonomiska krisen. Kostnadseffektivisering inom 

hemtjänsten innebar en kostnadsjakt inom verksamheten. Arbetets planering har flyttats antingen till 

”gruppen” eller till en högre nivå i organisationen. Vårdbiträdes arbete har blivit mer styrt av 

detaljerade arbetsscheman, målformuleringar och förhållningsregler. Arbetet har blivit stressigare 

och fysiskt tyngre och mindre tillfredställande både för den gamle och för vårdbiträdet. (Eliasson-

Lappalainen & Szebehely, 1998) 

 

4. 3 Arbetsplanering i hemtjänsten – ett sätt att kontrollera verksamheten 

 

De minskade ekonomiska resurserna ledde till en större kontroll av vårdbiträdenas arbetstider. Det 

fanns flera olika sätt att kontrollera hemtjänstverksamhet och dess ekonomi. Omsorgsarbetet kunde 

kontrolleras genom arbetsplaner där hemtjänstassistenten, vårdbiträdet och omsorgstagaren 

tillsammans kom överens om vad som skulle göras och hur. Vårdbiträdenas arbetstidscheman blev 

ytterligare ett sätt att kontrollera omsorgsarbetet. Arbetstidscheman kunde läggas centralt med hjälp 

av datorer eller genom planeringstavla. Undersökningarna visade att vårdbiträdena var negativa till 

dessa sätt att stödja men även formalisera deras arbete. Vilka arbetsuppgifter och hur de skulle 

utföras, ville flertalet vårdbiträden bestämma tillsammans med omsorgstagaren utan ledningens 

inblandning. Arbetstidscheman var svårt att genomföra på grund av att vårdbiträdena ständigt bytte 

arbetstider sinsemellan för att det alltid skulle finnas personal att tillgå hemma hos omsorgstagarna. 

Vårdbiträdena bröt ofta mot verksamhetens regler för att på ett bra sätt kunna utföra omsorgsarbetet 

och för att skapa rimliga arbetsförhållanden för sig själva. Att tillsammans med omsorgstagare 

bestämma arbetsinnehåll och undvika att synliggöra arbetet för ledningen kunde vara en taktik från 

vårdbiträdenas sida för att skydda sitt arbetsinnehåll och sina arbeten från insyn och kontroll 

(Nordström 1998, 2000). När vårdbiträdena och de gamla själva bestämde vad som skulle göras 

utifrån i förväg given tidscheman hade vårdbiträdena en stor frihet att planera arbetet vilket var 

viktigt för deras egen arbetstillfredssällelse. Den frihet de hade i arbetet var en frihet att själva 

planera sin arbetsdag, att formulera mål för arbetet med de gamla och att inte vara övervakade av 

arbetsledningen. När arbetet blev förhandsstyrt i relativ hög grad upplevdes de gamla som krävande 

och vårdbiträdena blev tröttare, trivdes sämre och arbetet gjorde dem likgiltiga (Szebehely 1995). I 

en intervju med Marta Szebehely lyfter hon upp vårdbiträdes arbetssituation. Idag har vårdbiträden 

mer fasta uppgifter och mindre frihet att lägga upp jobbet tillsammans med hjälptagaren än förr. Att 

arbete är hårdare styrt kan ge problem i relationen till hjälptagare och om hjälptagaren inte är nöjd 

mår vårdbiträdet sämre på jobbet (Strömberg 2002). 
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4. 4 IT – planering i hemtjänsten  

 

Problematiken kring arbetsplanering i hemtjänst med hjälp av datasystem är ganska nytt. Det finns 

dock ett antal tidningsartiklar som handlar om hemtjänstpersonalens uppfattningar och erfarenheter 

av användning av IT-tekniken i hemtjänsten. Sammanfattningsvis hade både vårdbiträdena och 

verksamhetsledarna en positiv upplevelse av det nya sättet att planera arbetet i hemtjänsten. Arbetet 

blev effektivare och mer rättvist fördelat vilket bidrog till en bra stämning på arbetsplatsen. 

Vårdbiträdena blev mer medvetna om tidsbesparingar och tänkte som ett företag (Cassel 2003, 

Eriksson 2004). Optimal Solutions (2004) som lanserade Laps Care nämnde Bollens Hemtjänst i 

Solna som en organisation med välfungerande planeringssystem. Enligt Optimal Solution vann 

Bollen Hemtjänst både större arbetsmiljökvalité för medarbetarna och större vårdkvalité för 

omsorgstagarna genom att införa Laps Care – IT stöd för äldreomsorgen. Med Laps Care var 

planeringen för medarbetarna klar på morgonen när de kom. Uppdragen och informationen om 

vårdtagare samt deras önskemål fanns på Laps - planeringen. Det enda som behövdes göras var att 

finjustera ifall någon av medarbetarna hade blivit sjuk eller kom försent.  I Laps Care var 

vårdtyngden synlig vilket underlättade rättvis bemanning. Strötiden hade minimerats och 

personaltiden kunde användas effektivt. Översyn och kontroll över verksamheten blev lättare med 

Laps   Care   enligt   företagets   beskrivning  av  modellen  (Optimal   Solutions 2004-09-07). 

 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

 

5. 1 ”Human resource” 

 

“Human resource” (HR) perspektivet tar hänsyn till både organisationen och individen och har sin 

fokus på relationen dem emellan. HR perspektivet tar fram en möjlighet där organisationen kan 

skapa produktivitet, mobilisera energi och fungera på ett sätt som alla tjänar på. I takt med 

globalisering och moderna institutioners allt större makt och storlek är det lätt att förbise individen. 

HR perspektivet växte fram i en värld som dominerades av ekonomiska resultat.  Enligt Bolman och 

Deal (1995) krävs alltså en mer ingående förståelse av människor och deras förhållande till 

organisationer. Det mest framträdande i HR perspektivet är betoningen av samspelet mellan 

människan och organisationen. Det är ett ömsesidigt förhållande då människan behöver 

organisationen för att få lön och göra karriär medan organisationen behöver människans idéer och 

begåvning.   En bra passform   mellan   organisationen   och   individen är  enligt HR perspektivet, en  
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grundläggande förutsättning för att människan ska finna frihet och värdighet. Om förhållandet 

mellan individen och organisationen är av en dålig karaktär blir båda parterna lidande. Då föreligger 

risken att parterna försöker utnyttja varandra istället för att dra nytta av varandra i ett samspel som 

gynnar båda parter. Är förhållandet i stället av en god karaktär kan samspelet upplevas som positivt 

och därigenom kan medarbetaren uppleva arbetet som meningsfullt och utvecklande. Organisationen 

får därigenom god tillgång till den mänskliga begåvning, energi och motivation som den behöver 

(Wolven 2000).  

Enligt HR teoretikerna är människors färdigheter, attityder, energi och engagemang viktiga 

resurser som kan utveckla en verksamhet. HR perspektivets grundare, Douglas McGregor, var en av 

de få amerikaner på 1950-talet som trodde på att arbetarna ville göra ett bra jobb och vara 

produktiva. McGregor (1960) lägger tyngdpunkten på förhållandet mellan individen och 

organisationen. Chris Argyris (1957, 1964) insåg precis som McGregor vikten av passformen mellan 

människans personlighet och organisationens utformning. När denna är god, blir individen 

tillfredsställd med sitt arbete och tycker detta är meningsfullt. Argyris (1957) och McGregor (1960) 

grundade sina åsikter utifrån observationer av amerikanska organisationer på 1950- och 1960-talen. 

Men både de och andra samtida forskare bygger på en tradition som har sina rötter i 1800-talet. 

Enligt Karl Marx (1887) ligger den grundläggande konflikten mellan individen och organisationen i 

kapitalistens sätt att öka sin rikedom. Kapitalisten blir rikare genom att suga ut andras arbetskraft, 

han tvingar arbetarna att avhålla sig från livets alla njutningar. Först under 1900-talet upptäckte 

forskarna att konflikter och exploatering var grundläggande egenskaper för organisationen (Bolman 

& Deal 1995). Organisationen kan dock på ett effektivt sätt använda individens kompetens och 

energi om det finns en bra passform mellan organisationen och individen. En dålig passform leder 

till ett underutnyttjande av människornas energi och talanger, gör individerna frustrerade och 

uppmuntrar dem att distansera sig och utveckla motstånd.  

HR perspektivet betonar personalens engagemang, medinflytande och samarbete som viktiga 

komponenter i ett försök att höja kvaliteten. HR teoretiker visade att organisationens effektivitet ofta 

försämrades genom att den var alltför konkurrensinriktad och hade för stor kontroll. Argyris & 

Schön (1974, 1996) fann att organisationerna ofta beskrevs som demokratiska och öppna men i 

själva verket var de kontrollerande och konkurrensinriktade (Bolman & Deal 1995). Det finns olika 

”engagemangsstrategier” för att förbättra behandling av de anställda. En typ av strategi går ut på att 

stärka bandet mellan individen och organisationen genom att tillhandahålla bra lön, trygg 

arbetsmiljö, internrekrytering, personalutbildning och införande av någon form av 

vinstdelningssystem. En   annan   strategi innebär att man ger medarbetarna inflytande och    försöker  
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skapa större mening med arbetet genom delaktighet, arbetsberikning, teamarbete, företagsdemokrati 

och jämställdhet. Men ingen utav de strategierna i sig är hållbara förutsättningar för att skapa ett 

starkt engagemang hos de anställda. En framgångsrik strategi utmärks av en långsiktig 

helhetsinriktad filosofi när det gäller hantering av mänskliga resurser (a.a.). Studiens centrala 

begrepp förklaras med hjälp av HR perspektivet. För att kunna placera dem i svensk kontext har jag 

utgått ifrån Arbetsmiljölagen från 1977 och Lag om medbestämmande i arbetslivet från 1976.  

 

5. 2 Centrala begrepp 

 

5.2. 1 Arbetstillfredsställelse 

 ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och  
 den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. 

(SFS 2003:1099) 

 

Arbetstillfredsställelse ligger i direkt samband med organisationens utformning. Om organisationen 

anpassas efter de anställdas intresse kan man förlita sig på de anställdas egenkontroll och medansvar. 

Vårdbiträdena upplever hög arbetstillfredsställelse när de gamla i allmänhet är nöjda med den hjälp 

de får. Goda möjligheter att möta de gamlas behov bidrar således till vårdbiträdenas 

arbetstillfredsställelse. Vårdbiträdena blir tillfredsställda med sitt arbete när det finns möjligheten att 

göra ett bra arbete. En hög arbetstillfredsställelse bland vårdbiträden hör samman med bra omsorg. 

Frihet att själva planera sin arbetsdag, att formulera mål för arbetet med de gamla och att inte vara 

övervakade av arbetsledningen uppskattas som viktiga förutsättningar för ett bra omsorgsarbete och 

vårdbiträdens arbetstillfredsställelse (Bolman & Deal 1995, Szebehely 1995, Nordström 2000). 

  

5.2. 2 Ansvar 

En positiv arbetsattityd förutsätter individernas engagemang. Engagemang, tillsammans med 

den ansvarskänsla det ger, gör att arbetet känns meningsfullt. Enligt Arbetsmiljölagen (AML) från 

1977 skall det skapas sådana arbetsförhållanden som ger möjligheter till yrkesmässigt ansvar (SFS 

2003:1099). För att vårdbiträden ska engagera sig i sitt arbete måste de ha inflytande över sin 

situation. Principen att alla ska arbeta lika hindrar ett personligt engagemang i de gamla och skapar 

en utbytbarhets känsla hos vårdbiträden. Detta minskar vårdbiträdens engagemang och 

tillfredställelse med sitt arbete.  Högt ansvar kombinerat med svåra arbetsuppgifter skapar dock en 

arbetssituation som ibland är svår att hantera med de resurser som vårdbiträden har (Bolman & Deal 

1995, Szebehely 1995, Nordström 2000). 
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5.2. 3 Självbestämmande/medbestämmande 

Enligt AML från 1977 skall det skapas sådana arbetsförhållanden som ger möjligheter till 

personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar (SFS 

2003:1099). Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) från 1976 handlar om demokrati i 

arbetslivet (SFS 2000:166). MBL ålägger arbetsgivaren att sköta information och delta i en viss 

förhandlingsprocedur. Lagen handlar inte om själva bestämmandet utan om den procedur som 

föregår bestämmandet. Medbestämmande består av insyn, samråd, och inflytande (Iseskog 1999). 

Arbetarnas medbestämmande byggs in i organisationens formella struktur. Idén om att införa 

demokrati i organisationer kan uppfattas på olika sätt. Ibland kan det vara orealistiskt, men det är 

viktigt att de anställda får större inflytande. Organisationer som inför demokrati förstärker 

medarbetarnas delaktighet, medinflytande, samarbete och jämlikhet. En demokratiseringsprocess kan 

i början skapa en effektivitetssänkning, liksom andra organisationsförändringar. Resultatet på längre 

sikt blir dock en produktivitetsökning eller i värsta fall bibehålls samma status (Bolman & Deal 

1995, Szebehely 1995, Nordström 2000). 

 

5.2. 4 Inflytande 

I traditionella organisationer har de anställda ringa utrymme för att själva kontrollera sitt 

arbete. Organisationer vars medarbetare har stort inflytande och delaktighet uppnår 

anmärkningsvärda resultat. Organisationer som ger arbetarna större utrymme för att själva kunna 

påverka beslut som rör arbetsuppgifter och arbetsförhållanden bidrar till högre arbetsmoral och ökad 

produktivitet (Bolman & Deal 1995). Enligt Arbetsmiljölagen från 1977 skall arbetstagaren ges 

möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 

utvecklingsarbete som rör hans eget arbete (SFS 2003:1099). Ett högt inflytande är en viktig del av 

det goda arbetet. Organisationstrenderna i dagens arbetsliv med decentralisering och ökat inflytande 

rimmar med det goda arbetets idéer där den enskilda arbetstagaren själv får styra, utforma och 

ansvara för sitt arbete. Möjligheten att ge en individuell anpassad omsorg beror i stor utsträckning av 

vårdbiträdenas inflytande i omsorgsarbetet (Bolman & Deal 1995, Szebehely 1995, Nordström 

2000). 
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6 METOD 

 

För att göra det möjligt för läsaren att följa forskningsprocessen och därmed kunna bedöma 

giltigheten i analysen och slutsatser beskriver jag i metodavsnittet studiens praktiska genomförande 

och mina metodologiska överväganden. Jag redogör för mina metodval, hur jag har samlat in data, 

hur jag har gått till väga när jag analyserat dessa, samt diskuterar mina metodologiska överväganden.  

 

6. 1 Studiens genomförande 

 

För att besvara studiens frågeställningar använde jag en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. Jag gjorde en enkätundersökning i två olika hemtjänstgrupper där den ena 

hemtjänstgruppen planerade arbetet manuellt och den andra hemtjänstgruppen planerade arbetet med 

hjälp av ett datasystem som heter Laps Care (Lapsen). Jag kontaktade respektive hemtjänstschef för 

att presentera mig och min studie och för att få en tid att dela ut enkäten till vårdbiträdesgruppen. I 

samband med enkäten delade jag ut ett introduktionsbrev där studiens syfte och frågornas innehåll 

presenterades. I introduktionsbrevet erbjöd jag mig redovisa resultatet från enkäten vid något 

lämpligt tillfälle. Enkäten omfattade 17 frågor. I enkäten ingick 16 frågor som byggde på fasta 

svarsalternativ och en fråga som byggde på öppen svarsalternativ. Frågorna var sammanställda 

utifrån identifierade teman: hur sättet att planera arbetet påverkade vårdbiträdenas arbetsdag; 

vårdbiträdenas möjlighet att styra sin arbetsplanering; vårdbiträdenas ansvar för arbetet och 

självbestämmande/inflytande i det vardagliga arbetet och slutligen vårdbiträdenas självkänsla och 

arbetstillfredsställelse (se bilaga 1B). Enkäten skulle ge en övergripande kunskap om hur 

vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse påverkades av den manuella- respektive IT-planeringen i 

hemtjänsten. Resultaten bearbetades i Excel. Efter att jag hade sammanställt enkäternas resultat 

gjorde jag fyra stycken intervjuer med två vårdbiträden från varje hemtjänstgrupp. Jag presenterade 

studien för intervjupersonerna i ett introduktionsbrev med intervjufrågor som bilaga. Intervjufrågor 

hade sammanställts enligt de tidigare identifierade teman med enkätundersökningens resultat som 

underlag (se bilaga 2B och 3B).  Intervjuerna registrerades via bandspelare och efteråt 

transkriberades ordagrant.  
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6. 2 Urval 

 

Vid studiens enkätundersökning använde jag strategisk styrt urval. Först valde jag att göra 

enkätundersökningen i två hemtjänstgrupper som ligger i Stockholmsområde. Under 

litteratursökningens period uppmärksammade jag att hemtjänsten i en stadsdelsförvaltning i 

Stockholm planerade det vardagliga arbetet med hjälp av datasystemet ”Laps Care”. Jag skickade e-

post, där jag presenterade mig och mitt arbete, till alla kommunala hemtjänster i denna stadsdel. Jag 

bad dem svara om de tyckte att deras verksamhet kunde delta i min undersökning och om 

verksamheten hade mellan 25 och 30 anställda vårdbiträden samt om de använde ”Laps Care”. En 

hemtjänstschef svarade positivt omgående. De andra hemtjänstcheferna svarade att deras verksamhet 

inte uppfyllde mina kriterier för undersökningen. När jag besökte verksamheten för att dela ut 

enkäterna fick jag höra att de hade kring 20 anställda vårdbiträden i den grupp som använde Laps 

Care. För att kunna göra en enkätundersökning på en hemtjänst som planerade arbetet manuellt 

skickade jag e-post till alla kommunala hemtjänster i två andra stadsdelar i Stockholm. E-post 

innehöll samma text förutom att hemtjänstgruppen skulle planera arbetet manuellt. De 

verksamhetschefer som svarade uppfyllde dock inte undersökningens kriterier. Därefter kontaktade 

jag en hemtjänstgrupp där min kurskamrat hade gjort sin praktik. Hemtjänstgruppen planerade 

arbetet manuellt och hade 20 anställda vårdbiträden vilket motsvarade antalet anställda vårdbiträden 

vid den andra hemtjänstgruppen. Jag var noga med att antalet anställda vårdbiträden var lika i båda 

två grupperna på grund av att jag skulle jämföra dem. Jag lämnade enkäterna i respektive hemtjänst 

under en vecka så att vårdbiträdena skulle hinna svara på dem. Alla vårdbiträden som arbetade i 

hemtjänstgrupperna under denna vecka, 14 personer i varje, svarade på enkäten.   

De intervjuade vårdbiträdena var strategisk valda. Intervjupersonerna var anställda i de 

hemtjänstgrupperna där jag gjorde enkätundersökningen. Vid intervjupersonernas urval hade jag två 

kriterier som skulle vara uppfyllda: att inte känna personerna sedan tidigare och att de intervjuade 

vårdbiträdena skulle ha lätt för att uttrycka sig. Jag bad respektive hemtjänstchef att rekommendera 

vårdbiträden för min intervju enligt mina kriterier. En viss variation i mitt urval av intervjupersoner 

skedde utifrån ålder, utbildningsbakgrund och anställningsår i hemtjänsten. Enligt Eneroth (1984) är 

det inte något större problem med skillnader i undersökningsobjekt utan det är snarare positivt om 

man med så stor bredd som möjligt, kan finna många aspekter av det fenomen man undersöker.  
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6. 3 Studiens design 

 

Studiens frågeställningar besvarades med en kombination av både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder. Ett sätt att komplettera informationen är att kombinera metoder (Malterud, 

1998). Studiens kvantitativa ansatser underlättade jämförelsen mellan de två hemtjänstgrupperna och 

de kvalitativa ansatserna öppnade för kunskaper om de intervjuades upplevelser.  Efter 

enkätundersökningen i hemtjänstgrupperna fördjupades studiens frågeställningar med hjälp av 

intervjuerna med vårdbiträden. Med en kombination av de kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoderna kunde jag få upplysningar om hur och varför vårdbiträdenas arbetssituation 

påverkades av de olika sätten att planera det vardagliga arbetet. Kombinationen av de två 

forskningsmetoderna var givande även vad det gällde studiens reliabilitet och validitet (a.a.). De 

övergripande kunskaperna om vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse i hemtjänstgrupperna 

kompletterades med kunskaper om de enskilda vårdbiträdenas erfarenheter och upplevelser vilket 

bidrog till studiens reliabilitet och validitet. 

 

6. 4 Etiska ställningstaganden 

 

Etiska avgöranden skedde inte på något särskilt stadium av undersökningen utan etiken var aktuell 

under hela forskningsprocessen. Enligt de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning informerade jag vårdbiträdesgrupperna och intervjupersonerna om 

undersökningens syfte och att de insamlade uppgifterna om enskilda personer skulle användas endast 

för forskningsändamål. Intervjupersonerna informerades om rätten att själva bestämma över sin 

medverkan och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de ångrade sitt deltagande. Jag 

frågade intervjupersonerna om det gick bra att använda bandspelare och därmed visade förståelse för 

att en bandspelare kunde verka ”skrämmande” för vissa, oro för hur rösten lät och en osäkerhet inför 

hur utsagorna skulle användas. Jag förmedlade att de inspelade banden endast skulle förekomma i 

mitt arbete och att de därför skulle raderas. Den intervjuade kunde se ett utkast på den skriftligt 

sammanställda intervjun för att kommentera eller ändra något som denne tyckte att jag 

missuppfattade. Uppgifter om namn, bostadsort eller liknande uppgifter som kunde identifiera någon 

av dem som deltagit i undersökningen förekom inte någonstans i arbetet. När uppsatsen 

färdiggjordes kunde alla intervjupersoner, verksamhetscheferna och de som deltog i 

enkätundersökningen få ta del av den (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1983). 
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6. 5 Metoddiskussion 

 

6.5. 1 Kombinerad metod 

Användning av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder visade sig vara mycket 

lämplig för att besvara studiens frågeställningar. Enligt Eliasson (1987) och Szebehely (1995) bidrog 

kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder med en allsidigare bild och större 

tillförlitlighet i deras forskningsarbeten. Fördelen med att kombinera intervjuer och enkäter i den här 

studien var att de metoderna kompletterade varandra.  

Med enkätundersökningen samlade jag in data från de 28 vårdbiträden som var i tjänst. 

Användning av diagram och frekvenstabeller underlättade undersökningen och jämförelsen mellan 

de två hemtjänstgrupper som på olika sätt planerade arbetet. Den kunde ge informationer om de 

enskilda vårdbiträdenas erfarenheter och synpunkter. De tematiska frågeområdena i enkäten gjorde 

det möjligt att fånga in det som var specifikt för en arbetsplats.  

Kvalitativ metod gav möjligheter att komma i nära kontakt med intervjupersonernas livs- och 

arbetssituation och att få en djupgående och nyanserad beskrivning av deras subjektiva upplevelser, 

tankar och känslor utifrån deras egna ord (Kvale 1997). Med hjälp av intervjuerna fick jag svar på 

vårdbiträdenas upplevelser av deras arbetstillfredsställelse. Intervjupersonernas förmåga att utrycka 

sig visade sig vara betydelsefullt eftersom datainsamlingen utgjordes av deras subjektiva 

beskrivningar och berättelser. Intervjuguidernas fasta frågor underlättade jämförelsen mellan de olika 

arbetsplatserna. De tematiska frågeområdena i intervjuguiden gjorde det möjligt att fånga in det som 

var specifikt för en person. Intervjuerna transkriberades och den skriftliga texten innehåll inga 

upprepande uttryck och långa pauser eftersom materialet inte skulle användas för en psykologisk 

analys (Kvale 1977).  

De två hemtjänstgrupperna med olika sätt att planera arbetet var valda utifrån studiens syfte att 

synliggöra konsekvenser av olika former av arbetsplanering i hemtjänsten för vårdbiträdenas 

arbetstillfredsställelse. Den induktiva ansatsen med studien att försöka förstå och analysera de 

intervjuade vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse utan att basera denna förståelse på några i förhand 

formulerade teoretiska antaganden var varken oproblematisk eller enkel. Denna typ av metodologisk 

ansats var i litteraturen föremål för kritik från olika håll. Man påpekade att det var omöjligt att gå in i 

ett forskningsfält utan någon som helst förkunskap eller med influenser från olika teoretiska 

perspektiv (Alvesson & Sköldberg 1994). Vetenskaplig kunskap kännetecknas av att forskaren 

systematisk ifrågasätter om det finns fel och brister i kunskapsutvecklingen. Även om tillfälliga fel 

aldrig kan elimineras kan vi överväga betydelsen av fel som vi riskerar att introducera genom vår 

design. 
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6.5. 2 Metodens reliabilitet – kravet på tillförlitlighet 

Kravet på tillförlitlighet kallas för reliabilitet (Malterud 1998). De korta och enkla 

enkätfrågorna med fyra svars alternativ bidrog till studiens reliabilitet. Frågeformuleringarna 

öppnade väsentliga svar för studiens syfte och frågeställningar. De få frågor i frågeformuläret kunde 

dock inte ge någon mer nyanserad information.  

Reliabilitetsfråga i kvalitativa metoder handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet under 

intervju, utskrift och analys (Malterud 1998). För att få en så objektiv utskrift som lämpade sig bäst 

för mitt forskningssyfte borde jag göra två eller tre utskrifter av varje intervju. Studiens reliabilitet 

kunde vara bättre om jag presenterade analysen och tolkningar för intervjupersonerna och fick deras 

kommentarer om mina tolkningar. Jag välinformerade läsaren om förutsättningarna under vilka 

resultaten utvecklades vilket bidrog till studiens reliabilitet. Tillförlitlighet är en nödvändig men inte 

tillräcklig förutsättning för att tillgodose giltighet och kritisk reflektion (a.a.).  

 

6.5. 3 Studiens validitet – kunskapens giltighet 

Kravet på validitet innebär att vi ifrågasätter kunskapens giltighet och under vilka 

förutsättningar. För att bedöma studiens validitet måste forskaren ifrågasätta relevansen vid 

formulering av problemställning, urval, datainsamling och teoretisk referensram (Malterud 1998). 

Studiens data samlades in på två olika sätt vilket bidrog till en omfattande kunskap om 

problemställningen. Enkätundersökningen och intervjuerna kompletterade varandra under 

datainsamlingsskeendet. Denna kombination gav både en övergripande information och en djupare 

kunskap om hur vårdbiträdenas arbetssituation påverkades av de två olika sätten att planera det 

vardagliga arbetet.  Urvalet av de hemtjänstdistrikt som ingick i undersökningen bidrog till studiens 

validitet på olika sätt. Valet av Hemtjänst med Lapsen var strategiskt styrd men hemtjänstcheferna 

själva visade intressen för att hemtjänstgruppen skulle vara med i undersökningen. Valet av 

Hemtjänst med den traditionella planeringen var mer styrt eftersom jag själv valde den andra 

hemtjänstgruppen. För att jämförelsen skulle vara mer exakt skulle det var bättre om båda 

hemtjänstgrupperna hade blivit utvalda på lika sätt. Studiens validitet skulle vara bättre om urvalet 

hade skett slumpvist. Man kan undra om det e-post som jag skickade till stadsdelen kanske lät 

ointressant eller om det var dåligt formulerat. Studiens validitet skulle vara bättre om 

hemtjänstgrupperna var större eller om jag gjorde enkätundersökningen i minst två hemtjänstgrupper 

till.  

Resultatens giltighet kunde ifrågasättas eftersom hemtjänstcheferna valde intervjupersonerna. 

För att bli mer säker på intervjufrågornas relevans borde jag genomföra pilotintervjuer före de 

egentliga projektintervjuerna. Intervjufrågorna hade skickats till hemtjänstcheferna några dagar innan 

intervjuerna skulle äga rum. Frågorna kunde ha påverkat hemtjänstchefernas val av 
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intervjupersonerna. Intervjupersonerna hade möjlighet att tänka över frågorna och förbereda svaren. 

Jag var inte van att göra intervjuer och visste inte vilken intervjuteknik som var lämpligast för den 

här studien. Jag lät intervjupersonen berätta själv och styrde samtalet endast med de frågor som jag 

hade från början. Formulering av problemställningen var relevant för att jag faktiskt ville undersöka 

vårdbiträdenas arbetssituation och se vilken betydelse IT-planeringen/traditionella planeringen hade 

för vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. De begrepp som användes i HR perspektivet tillämpades i 

studien för att förstå hur olika planeringsformer påverkade vårdbiträdenas arbetssituation.  

 

6.5. 4 Generaliserbarhet  

Resultaten kunde inte generaliseras till hemtjänstorganisationerna totalt på grund av begränsat 

urval, men frågeställningarna och problemen skulle säkert kunna översättas till andra arbetsplatser. 

Problemet kring arbetsplanering inom hemtjänsten skulle kunna kännas igen i andra 

hemtjänstgrupper. Man skulle kunna undra hur mycket effektivitet van man på att Laps Care 

infördes. Hade man försämrat eller förbättrat vårdbiträdes situation i och med att tekniken infördes i 

hemtjänsten? När vi använder oss av kvalitativa metoder är det viktigt att se om vår 

intervjuundersökning gav ett generaliserbart resultat. Att generalisera innebär att föregripa nya fall 

utifrån egna erfarenheter av en situation (Kvale 1997). Det skulle vara lättare att dra några 

generaliserbara slutsatser om intervjupersonerna slumpmässigt valdes från en population. Analysen 

av de fyra intervjupersonernas berättelser kunde dock ge vägledning för vad som skulle kunna hända 

i en annan situation.  

 
7 TVÅ ARBETSPLATSER 
 
7. 1 Hemtjänstgruppen med Laps – planeringen 
 
7.1.1 Planering av det vardagliga arbetet 

Varje vårdbiträde har sitt grundschema som läggs efter geografiskt område, kompetens, 

hjälptider och insatsens tyngd. I samråd med vårdbiträdet och vårdtagaren utser samordnaren en 

kontaktman för pensionären. Kontaktmannen och pensionären kommer överens om en arbetsplan 

därvid pensionärens önskemål beaktas. Samordnaren och tre vårdbiträden hjälps åt med planeringen i 

Laps Care. Biståndsbeslutet och vårdbiträdenas grundläggande schema är den viktigaste 

utgångspunkten för planeringen. När uppgifterna införs i datasystemet får man fram Laps – 

planering. Laps Care styrs på geografin, avstånd, kompetens och kontaktmanaskap. På Laps – listan  

finns pensionärens namn, adress, telefonnummer, nyckelnummer, portkod, beskrivning av insatsen, 

starttiden och den planerade tiden hos pensionären. Ett vårdbiträde arbetar varje dag 2 timmar med 

planeringen inför näst följande dag och ändrar manuellt i Laps – planeringen utifrån den aktuella 
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situationen. Till varje vårdbiträde planeras en disponibel tid på 1,5 timme/dag men detta håller inte 

alltid. Akuta saker meddelas i dagboken eller skrivs på lapparna. En bra dialog mellan dem som 

arbetar från kl. 7.30, det vårdbiträde som planerar och samordnaren är viktigt för en fungerande 

planering. De som behöver mest hjälp prioriteras. Systemet håller reda på alla pensionärer som ska 

ha hjälp, och skapar en ram att gå efter. Bemanningen styrs ekonomiskt. Alla ändringar planeras 

under en 1/2 timme på morgonen. Detta sköter två eller tre vårdbiträden. 14 vårdbiträden har svarat 

på enkäten och två vårdbiträden har intervjuats. 

 

7.1.2 Kort presentation av intervjupersonerna  

Karin arbetar som vårdbiträde. Hon är 43 år gammal. Hon har arbetat inom hemtjänsten i 20 år. 

Hon har vanlig vårdutbildning och första vårdbiträdes utbildning. Hon känner inte att hon precis har 

valt att arbeta som vårdbiträde. Hon började arbeta som vårdbiträde vid 15 årsåldern när hon gick i 

skolan. Hon tyckte att det var hemskt och ville aldrig arbeta som vårdbiträde. Efter skolan arbetade 

hon ett tag i London och när hon kom tillbaka tog hon det arbete som fanns och blev kvar. Hon 

tyckte inte att arbetet krävde stort engagemang. Hon kunde lägga upp tiderna som hon ville och det 

passade henne bra eftersom hon höll på med andra aktiviteter på sin fritid. Men hon har alltid velat 

hjälpa människor.  

Lotta arbetar som vårdbiträde. Hon arbetar även med planeringen i själva data systemet.  Hon 

är 36 år gammal. Hon har arbetat inom hemtjänsten i 18 år. Hon gick på Social service linjen på 

gymnasiet. Sedan gick hon på små utbildningar: förståndshandikappsutbildning och olika 

utbildningar inom jobbet. Hon har alltid tyckt om gamla människor och tycker att det är givande att 

arbeta som vårdbiträde och hjälpa dem som inte klarar sig själva.  

 

7. 2 Hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen 
 

7.2. 1 Planering av det vardagliga arbetet 

Vårdbiträdena träffas i hemtjänstlokalen varje morgon innan de går till pensionärerna. De sitter 

tillsammans och planerar sin arbetsdag med papper och penna. Grunden för dagens arbetsschema 

utgör vårdbiträdenas eget schema med de pensionärer som de brukar gå till. Hemtjänstschefen 

hjälper vårdbiträdena planera sitt grundschema utifrån biståndsbeslutet. 

Hjälpinsatserna, geografiska områden och kompetens har stor betydelse för grundschemats 

sammanställning. Alla nya ärende skrivs in på den ”oplacerade listan”. Om ett vårdbiträde är sjukt 

skrivs namn på de pensionärer som finns på hans/hennes eget schema i en dagbok. På morgonen eller 

dagen innan tittar personalen tillsammans på den ”oplacerade lista” och dagboken och fördelar 

mellan varandra de pensionärer som är kvar. Denna fördelning styrs av insatsernas tyngd, avstånd 
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och hjälptiderna. När vårdbiträdena går från lokalen har de handskrivna lappar med namn på de 

pensionärer som de ska hjälpa denna dag. Planeringen löser sig oftast spontant. När vårdbiträdena 

anmäler sig sjuka samma dag förkortas hjälptiden hos pensionärerna. 14 vårdbiträden har svarat på 

enkäten och två vårdbiträden har intervjuats.  

 

7.2. 2 Kort presentation av intervjupersonerna  

Siv arbetar som vårdbiträde. Hon är 51 år gammal och har ingen vårdutbildning. Hon arbetade 

inom vården för 25 år sedan. Sedan bytte hon yrke. För fyra år sedan började hon arbeta inom 

hemtjänsten. Hon tycker att det är roligt och intressant att arbeta med människor särskilt med de 

äldre.  

Pia arbetar som vårdbiträde. Hon är 32 år gammal. Hon har arbetat inom hemtjänsten i 13 år. 

Hon har vårdbiträde- och undersköterske utbildning. Hon tycker om att arbeta med äldre människor 

för att man ger andra nytta och man får så mycket tillbaka. Det som hon gillar i arbetet som 

vårdbiträde är att man rör sig mycket och att man arbetar både inom- och utomhus. 

Arbetsuppgifterna är varierande och det är ett fritt arbete. 

 

8 RESULTAT – ENKÄTER OCH INTERVJUER 

 

En del av de uppgifter i enkätsvaren som beskriver gruppsammansättning är relaterade till arbetet 

(anställningstid, information om arbetets organisering och trivseln på arbetsplats och med 

arbetsuppgifterna). Andra uppgifter är av typ bakgrundsdata (kön, ålder och utbildning). Likheter 

och skillnader mellan grupperna kan sammanfattas på följande sätt.  

Enkätundersökningen har inte visat någon större skillnaden mellan grupperna i frågan om hur 

vårdbiträdena trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter. 98% av alla vårdbiträden som har 

medverkat i enkätundersökningen trivs både på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter. Svaren 

på fråga om vad vårdbiträdena tycker om information om arbetets organisering är ganska lika i 

hemtjänstgrupperna. Hälften anser att informationen fungerar bra medan den andra hälften anser att 

den fungerar dåligt. De anställda vårdbiträdena i de båda två hemtjänstgrupperna är till 98% kvinnor.  

Nästan alla vårdbiträden i de undersökta grupperna har någon vårdutbildning. Hemtjänstgruppen 

som använder Laps – planeringen består till 86%  av vårdbiträden som är under 50 år. 43% av de 

vårdbiträden som arbetar i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen är äldre än 50 år. En 

viss skillnad mellan grupperna finns i frågan om anställningstid. I hemtjänstgruppen med den 

traditionella planeringen arbetar två vårdbiträden som har arbetat kortare än 5 år i hemtjänsten, 

medan alla vårdbiträden i hemtjänstgruppen med Lapsen har arbetat inom hemtjänsten längre än 5 år.   

 



8. 1 Arbetsdagens planering 

 

För att besvara studiens frågeställningar om hur vårdbiträdes arbetssituation påverkas av 

arbetsplaneringen har frågorna om planering vid frånvaro samt möjligheten att ta rast lyfts fram.  

 

Fig. 1 

Planering vid frånvaro 
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Vårdbiträdenas frånvaro har stor betydelse för den gemensamma planeringen av det vardagliga 

arbetet. Enkätundersökningen har visat att den gemensamma arbetsplaneringen hindras av 

vårdbiträdenas frånvaro i båda två grupperna. Undersökningen har dock visat en viss skillnad mellan 

grupperna. Den gemensamma planeringen i hemtjänstgruppen med Lapsen är mer sårbar för 

vårdbiträdenas frånvaro än i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen. Av alla 

vårdbiträden vid hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen som har medverkat i 

enkätundersökningen är de 57%   som   tycker att man kan  planera frånvaro utan att   det hindrar den  

gemensamma planeringen till skillnad från 43% vid hemtjänstgruppen med Lapsen. Här är det 

viktigt att påpeka att ingen vid hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att det alltid fungerar med 

frånvaro utan att det påverkar den gemensamma planeringen medan i hemtjänstgruppen med den 

traditionella planeringen är de 36% som tycker att det alltid fungerar.  
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Fig. 2 

Tid för paus 
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Även frågorna om tid för paus utöver lunchrast och möjligheten att äta lunch i lugn och ro visar 

vårdbiträdenas arbetssituation. Diagrammen visar om vårdbiträdena i de två undersökta 

hemtjänstgrupperna har tid att ta paus utöver lunchrast. Det är ingen större skillnad mellan 

hemtjänstgrupperna när det gäller möjligheterna att ta paus utöver lunchrast och att lunchrast måste 

förkortas på grund av arbete. Kring 3/4 delar i de båda två hemtjänstgrupperna säger sig ha för lite 

eller ingen tid att ta paus utöver lunch. Det är ingen större skillnad mellan grupperna när det gäller 

möjligheterna att äta lunch i lugn och ro. Det är inte så sällan att de flesta vårdbiträden har varit 

tvungna att förkorta matrast på grund av arbete.  

Tre utav de fyra intervjuade vårdbiträdena upplever sin lunchtid många gånger som stressigt på 

grund av saker som händer plötsligt och för att det är ont om personal. En intervjuperson som arbetar 

som vårdbiträde i hemtjänstgruppen med Lapsen tycker dock inte att hon ofta måste förkorta sin 

lunch. Hon tycker även att hon har tider för små pauser utöver lunch om hon exakt går efter de tider 

som finns på schemat. De fyra intervjuade vårdbiträdena anser att de kan bättre planera gångavstånd 

mellan vårdtagarnas hem när de planerar själva. 

De som arbetar i hemtjänstgruppen med Lapsen måste ofta springa mellan olika områden 

vilket ibland upplevs ”idiotiskt”.  

Ett vårdbiträde från hemtjänstgruppen med Lapsen har skrivit under enkätens öppna fråga att 

det är meningslöst med dataplanering eftersom personalen är smartare än data system eller den som 

har kommit på detta program. 
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Intervjupersonerna från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen säger att 

morgnarna kan vara stressiga för att då planeras pensionärer från den ”oplacerade listan”. De från 

hemtjänstgruppen med Lapsen är glada för att allting är klart och planerat när de kommer på 

morgonen. Alla intervjuade är dock överens om att sjukfrånvaro och plötsliga ändringar som rör 

pensionärer inte kan påverkas av det ena eller det andra sättet att planera. De intervjuade 

vårdbiträden som arbetar i hemtjänstgruppen med Lapsen känner att de flesta arbetsdagar är 

planerade till varenda sekund. Tid för larm, dokumentation eller för att ringa distriktsköterska finns 

inte på schemat. De som arbetar i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen tycker att de 

kan disponera tid hos pensionärerna enligt behovet. De skulle aldrig vilja arbeta efter tiderna.  

  

”Det som jag inte vill ha är tider att gå efter för att det inte går i praktiken.  
 Det går aldrig att planera efter tider på det här jobbet. Vissa dagar är någon  

 pensionär väldigt pratsam, någon annan gång vill hon knappt säga något, man  

 kan inte sätta tider på sådant utan det ser man när man kommer dit. Jag tycker  

 att det är bra att man går efter ärende.”  

(Ur intervjun med Pia) 

 

8. 2 Möjligheten att styra sin arbetsplanering 

 

För att besvara studiens frågeställningar om vilken betydelse arbetsplaneringen har för 

vårdbiträdenas självbestämmande/inflytande över det vardagliga arbetet har frågorna om den dagliga 

arbetsfördelningen, om pensionärernas klagomål samt om möjligheten att påverka sin arbetsdag lyfts 

fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 3 

Möjligheten att påverka den dagliga arbetsfördelningen 
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Kontroll i och över den egna arbetssituationen är en aspekt som har betydelse för 

arbetstillfredsställelse. Brist på kontroll och förutsägbarhet kan ha mycket negativa konsekvenser 

både vad gäller arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Tittar vi på hur vårdbiträdena bedömer 

sina möjligheter att påverka den dagliga arbetsfördelningen så ser vi en viss skillnad mellan de två 

undersökta hemtjänstgrupperna. De flesta vårdbiträden från hemtjänstgruppen med den traditionella 

planeringen tycker att de har inflytande över den dagliga arbetsfördelningen. Hälften av vårdbiträden 

från hemtjänstgruppen med Lapsen anser att de i viss mån kan påverka den dagliga 

arbetsfördelningen. De är få som anser att de i hög grad kan påverka den dagliga arbetsfördelningen. 

Kring 1/3 delar anser att de saknar möjligheten att påverka den dagliga arbetsfördelningen. 

Alla intervjuade personer tycker att deras arbete är både självständigt och styrt. De kan dock 

påverka sitt arbetsschema i olika grad. De som arbetar i hemtjänstgruppen med den traditionella 

planeringen lägger upp sitt schema själva så som det passar bäst. De byter med varandra och kommer 

överens om hur de ska fördela arbetet så att det blir så rättvist som möjligt. De kan även ändra dusch- 

eller handlings dagar om det passar bättre i deras schema eller om tider hos pensionärerna kolliderar. 

En intervjuperson önskar ha regelbundna schemamöten för att minska luckor som finns i var och ens 

grundschema. De som arbetar i hemtjänstgruppen med Lapsen kan också byta med varandra om de 

anser att någonting inte går ihop, men egentligen ska de inte göra det. Varje byte måste införas i 

datorn på grund av dokumentation om vem som går till vem. Personalen läser de nya besluten och 

säger till när de kan ta någon pensionär på sitt schema. Självbestämmande i arbetet kan dock vara 

mycket begränsad. 
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”Ibland kan man bestämma men ibland får man någon bara för att den bor nära 
 någon annan som jag går till. Ibland kan man tala om det att man inte passar  

 att gå till någon men där har man inte så mycket självbestämmande och då tycker 

 jag att det är synd för att ingen vinner på det. Jag tycker att det ska vara så att vi  

 frivilligt väljer vilka som vi ska gå till.  

(Ur intervjun med Karin) 

 

 

Fig. 4 

 

Pensionärernas klagomål 
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Om arbetet upplevs som meningsfullt beror mycket av ansvarkänsla hos medarbetaren. När 

vårdbiträde engagerar sig personligt i planeringen av det vardagliga arbetet är hans/hennes inflytande 

över arbetssituationen större vilket bidrar till högre arbetstillfredsställelse. I enkäten ställdes en fråga 

om pensionärernas klagomål. Vårdbiträden blir tillfredsställda med sitt arbete när pensionärerna är 

nöjda med den hjälp de får.  Flera vårdbiträden från hemtjänstgruppen med Laps – planeringen än 

från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen uppger att pensionärerna klagar över saker 

som vårdbiträdena själva inte kan bestämma.  Exempel på sådant som vårdbiträdena själva inte kan 

bestämma över är hur mycket hjälp pensionärerna får, när de får den och så vidare. 
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”Ibland kan man bestämma men ibland får man någon bara för att den bor nära 
 någon annan som jag går till. Ibland kan man tala om det att man inte passar  

 att gå till någon men där har man inte så mycket självbestämmande och då tycker 

 jag att det är synd för att ingen vinner på det. Jag tycker att det ska vara så att vi  

 frivilligt väljer vilka som vi ska gå till.  

(Ur intervjun med Karin) 

 

 

Fig. 4 

 

Pensionärernas klagomål 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nä
sta

n a
ldr

ig

nå
gra

 gg
r/m

nå
gra

 gg
r/v

i s
tor

t s
ett

 va
rje

 da
g

Laps Care
Traditionell

 
 

Om arbetet upplevs som meningsfullt beror mycket av ansvarkänsla hos medarbetaren. När 

vårdbiträde engagerar sig personligt i planeringen av det vardagliga arbetet är hans/hennes inflytande 

över arbetssituationen större vilket bidrar till högre arbetstillfredsställelse. I enkäten ställdes en fråga 

om pensionärernas klagomål. Vårdbiträden blir tillfredsställda med sitt arbete när pensionärerna är 

nöjda med den hjälp de får.  Flera vårdbiträden från hemtjänstgruppen med Laps – planeringen än 

från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen uppger att pensionärerna klagar över saker 

som vårdbiträdena själva inte kan bestämma.  Exempel på sådant som vårdbiträdena själva inte kan 

bestämma över är hur mycket hjälp pensionärerna får, när de får den och så vidare. 
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Fig. 5 

Möjligheten att påverka sin arbetsdag 
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En viktig utgångspunkt för vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse är deras möjligheter att kunna 

påverka innehållet i sin arbetsdag. För att kunna utföra ett bra arbete krävs att vårdbiträdena har en 

viss frihet i sitt arbete. Listor över de pensionärer som vårdbiträdena ska gå till under en arbetsdag är 

olika i de två hemtjänstgrupperna. Vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den traditionella 

planeringen har en lista med namn på pensionärer, medan vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med 

Lapsen har en lista med pensionärernas hjälpinsatser och tiden som behövs för att utföra hjälpen. 

Enkätundersökningen har visat att vårdbiträdenas möjlighet att påverka innehållet i sin arbetsdag ser 

olika ut i de två hemtjänstgrupperna. Nästan alla vårdbiträden från hemtjänstgruppen med den 

traditionella planeringen tycker att de kan påverka innehållet i sin arbetsdag, medan nästan hälften av 

vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen anser att de inte kan påverka sin arbetsdag. 

Ett vårdbiträde från hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att han saknar inflytande över sitt 

arbete vilket framkommer som svar på enkätens öppna fråga.  
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8. 3 Ansvar 

För att besvara studiens frågeställningar om vilket betydelse arbetsplaneringen har för vårdbiträdenas 

ansvar för arbetet har frågan om arbetsplanering lyfts fram. 

 

Fig. 6 

Ansvar för arbetsplaneringen 
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Enkätundersökningen har visat att hemtjänstgruppen med Lapsen skiljer sig från hemtjänstgruppen 

med den traditionella planeringen i frågan om vårdbiträdenas personliga ansvar för planeringen av 

arbetet. Drygt hälften av de vårdbiträden som arbetar i hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att de 

har litet/mycket litet ansvar för planeringen av arbetet, medan knappt 3/4 delar i hemtjänstgruppen 

med den traditionella planeringen tycker att de har mycket stort/stort ansvar för planeringen av 

arbetet.  

Däremot i frågan om vårdbiträdena skulle vilja ha mer personligt ansvar för planeringen av 

arbetet är det inte några anmärkningsvärda skillnader mellan hemtjänstgrupperna. I båda två 

grupperna är de endast få vårdbiträden som inte skulle vilja ha mer ansvar. De flesta vårdbiträden i 

båda två distrikten skulle vilja ha mer inflytande över arbetsplaneringen.  

De fyra intervjuade vårdbiträdena känner att de har stort/lagom stort ansvar för arbetet. De har 

stort ansvar för sina vårdtagare som ska hjälpas enligt biståndsbeslutet. En intervjuperson från 

hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen säger att hon måste skriva upp allt som ska 

göras hos pensionären för att det är så mycket. Intervjupersonerna från den här hemtjänsten känner 

att de har mycket ansvar för den vardagliga planeringen men de skulle inte vilja att någon tar det 

ansvaret ifrån dem.   
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”Vi tar det tillsammans och pratar om våra vårdtagare. Vi diskuterar om hur vi  
 ska fördela arbetet och ger tips till varandra hur vi ska göra om det är något  

speciellt kring våra vårdtagare. Informationer kommer genom oss, och då är det 

lättare att framföra det unika med en människa.  

(Ur intervjun med Siv) 

 

De intervjuade vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen känner att de har stort ansvar för 

vårdtagarna. Ett vårdbiträde känner dock att hon har stort ansvar även för arbetsplaneringen eftersom 

hon lägger upp personalens schema i datasystemet. Hon måste kunna var pensionärerna bor, hur lång 

tid tar hjälpinsatserna, vem som passar att gå till vem, vilken hjälp utförs och dylikt.  

 

8. 4 Självkänsla och arbetstillfredsställelse  

 

För att besvara studiens frågeställningar om hur vårdbiträdenas arbetssituation påverkas av 

arbetsplaneringen har frågan om rättvis arbetsfördelning lyfts fram.   

 

Fig. 7 

Arbetet rättvist fördelat 
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Samarbetsklimatet i grupperna har stor betydelse för medarbetarnas självkänsla vilket i sin grad 

påverkar vårdbiträdes arbetstillfredsställelse. Ett bra arbetsklimat i hemtjänstgruppen förutsätter att 

vårdbiträdena tycker att arbetet är rättvist fördelat. Enligt svaren på enkätfrågan finns en viss skillnad 

mellan hemtjänstgruppen med Lapsen och hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen i 

frågan om arbetsfördelningen. Knappt 1/4 del i hemtjänstgruppen med Lapsen anser inte att arbetet 

är rättvist fördelat medan nästan alla vårdbiträden från hemtjänstgruppen med den traditionella 

planeringen anser att arbetet är rättvist fördelat.  

De fyra intervjuade vårdbiträdena känner sig trygga med sättet att planera det vardagliga 

arbetet som används i respektive hemtjänst. Vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den 

traditionella planeringen skulle inte vilja vara på sidan och endast bli informerade om vad de skulle 

göra. Deras självkänsla påverkas positivt av att de medverkar i själva planeringen. De känner att de 

har mer kontroll över sitt arbete eftersom de lägger upp sitt schema och vet precis vilka pensionärer 

de ska gå till, vilket hjälp de ska ge och vilka tider.  De intervjuade personerna från 

hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att det är viktigt att tekniken införs i hemtjänsten eftersom hela 

samhället går framåt. Det är ett sätt att bli proffsiga. De vill fortsätta med Lapsen men tycker att den 

måste förbättras. 

  

”Jag känner mig tryggare med arbetet efter att vi har infört Lapsen. Jag vet inte.  
 Sämre har det väl inte blivit. Det är kanske som vanligt.  

(Ur intervjun med Lotta) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 5 Sammanfattning av resultat 

 

I följande tabell presenteras de viktigaste skillnaderna mellan hemtjänstgruppen med Lapsen  

och hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen. 

 

Tab. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laps Care 

Andel % 

Traditionell 

Andel % 

Ja, det fungerar alltid 0 36 

Ja, ganska bra 43 21 

Kan vara knepigt 43 29 

 
Hur påverkar 

vårdbiträdes frånvaro den 
gemensamma 

arbetsplaneringen? 
Nej, det går inte 14 14 

Ja, i hög grad 7 50 

Ja, i viss mån 58 43 

Nej, knappast 21 7 

 
Har vårdbiträde möjlighet 

att påverka beslut som 
gäller den dagliga 

arbetsfördelningen? 
Nej, absolut inte 14 0 

Nästan aldrig 29 50 

Några gånger i månaden 43 36 

Några gånger i veckan 14 14 

 
Riktas pensionärernas 

klagomål mot vårdbiträde 
för saker som hon/han 
inte kan besluta över? 

I stort sett varje dag 14 0 

Ja, absolut 7 36 

Ja, i viss mån 50 57 

Nej, knappast 36 7 

 
 

Kan vårdbiträde påverka 
innehållet i sin arbetsdag? 

Nej, absolut inte 7 0 

Mycket stort 14 21 

Stort 29 58 

Litet 50 14 

 
Vad tycker vårdbiträde 

om sitt personliga ansvar 
för planeringen av 

arbetet? 
Mycket litet 7 7 

Ja, absolut 7 54 

Ja, i viss mån 72 38 

Nej, knappast 21 8 

 
Vad tycker vårdbiträde 
om arbetet är rättvist 

fördelat? 

Nej, absolut inte 0 0 
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Uppgifter som beskriver gruppsammansättning relaterade till bakgrundsdata visar att det finns en 

viss skillnad mellan de två undersökta hemtjänstgrupperna. Hemtjänstgruppen som använder Lapsen 

består till 86% av de vårdbiträden som är under 50 år, medan 43% av vårdbiträdena från 

hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen är äldre än 50 år. Alla vårdbiträden från 

hemtjänstgruppen med Lapsen har arbetat inom hemtjänst längre än 5 år medan 14% av 

vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen har arbetat inom hemtjänst 

kortare än 5 år.  

Den gemensamma planeringen i hemtjänstgruppen med Lapsen är mer sårbar för 

vårdbiträdenas frånvaro än i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen. Av alla 

vårdbiträden från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen som har medverkat i 

enkätundersökningen är de 57% som tycker att man kan planera frånvaro utan att det hindrar den 

gemensamma planeringen till skillnad från 43% från hemtjänstgruppen med Lapsen. Här är det 

viktigt att påpeka att ingen från hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att det alltid fungerar med 

frånvaro utan att det påverkar den gemensamma planeringen medan i hemtjänstgruppen med den 

traditionella planeringen är de 36% som tycker att det alltid fungerar.  

93%  vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen tycker att de har 

inflytande över den dagliga arbetsfördelningen. Hälften av vårdbiträden från hemtjänstgruppen med 

Lapsen anser att de i viss mån kan påverka den dagliga arbetsfördelningen. De är få som anser att de 

i hög grad kan påverka den dagliga arbetsfördelningen. Kring 1/3 delar anser att de saknar 

möjligheten att påverka den dagliga arbetsfördelningen.  

71% vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen säger att pensionärerna klagar över 

saker som vårdbiträdena själva inte kan bestämma över jämfört med 50% vårdbiträdena från 

hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen.  

Enkätundersökningen har visat att vårdbiträdenas möjligheter att påverka innehållet i sin 

arbetsdag ser olika ut i de två hemtjänstgrupperna. Nästan alla vårdbiträden som arbetar i 

hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen tycker att de kan påverka innehållet i sin 

arbetsdag, medan nästan hälften av vårdbiträden från hemtjänstgruppen med Lapsen anser att de inte 

kan påverka sin arbetsdag.  

Hemtjänstgruppen med Lapsen skiljer sig från hemtjänstgruppen med den traditionella 

planeringen i frågan om vårdbiträdenas personliga ansvar för planeringen av arbetet. Drygt hälften 

vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att de har litet/mycket litet ansvar för 

planeringen av arbetet, medan knappt 3/4 delar i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen 

tycker att de har mycket stort/stort ansvar för planeringen av arbetet. 
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Enligt svaren på enkätfrågan finns en viss skillnad mellan hemtjänstgruppen med Laps – 

planeringen och hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen i frågan om arbetsfördelningen. 

3/4 delar i hemtjänstgruppen med Lapsen anser att arbetet är rättvist fördelat jämfört med nästan 4/4 

delar i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen. 

En intervjuperson som arbetar som vårdbiträde vid hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att 

hon oftast kan äta sin lunch i lugn och ro och att det även finns tider för små pauser om man går 

exakt efter Laps - schemat. De tre andra intervjupersonerna upplever sin lunch oftast som stressigt. 

Intervjupersonerna från hemtjänstgruppen med Lapsen tycker att det har blivit mycket lättare på 

morgnarna efter att Lapsen har införts, eftersom allting är planerat och klart när de kommer. Men den 

tid som sparas för planeringen slösas bort på de långa gångavstånden som datasystemet inte tar 

hänsyn till. Intervjupersonerna säger att det känns idiotiskt och tröttsamt att springa mellan de olika 

områdena. Ibland byter vårdbiträdena med varandra för att det ska gå ihop även om man inte ska 

göra det. Varje byte införs i datorn för att allting ska vara dokumenterat. Intervjupersonerna från 

hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen upplever morgnarna som stressiga för att då 

planeras pensionärerna från den ”oplacerade listan”.  

Vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen lägger upp sitt schema 

så som det passar bäst både för dem och för pensionärerna. De byter med varandra och fördelar 

arbetet så rättvist som möjligt. De kan även ändra pensionärernas dusch- eller handlingsdagar om det 

passar bättre. De säger att de aldrig skulle vilja arbeta efter tiderna för att i det här arbetet är det 

mycket som inte går att planera i förväg. Man måste ha en disponibel tid som ska fördelas enligt det 

aktuella behovet. Något som en intervjuperson från hemtjänstgruppen med den traditionella 

planeringen saknar är regelbundna schemamöten som skulle kunna ge bättre översikt över allas 

arbetsschema. Det skulle även vara lättare att planera pensionärer som hamnar på den ”oplacerade 

listan”.  

De fyra intervjuade vårdbiträdena känner sig trygga med sättet att planera det vardagliga 

arbetet som används i respektive hemtjänstgrupp. Men de känner sig trygga på olika sätt. De som 

arbetar i hemtjänstgruppen med Lapsen anser att det är viktigt att tekniken införs i hemtjänst om 

verksamheten ska kunna följa samhälls allmänna utveckling. Enligt dem är det också ett sätt att bli 

”proffsiga”. Nackdelen med Lapsen är att det inte finns någon tid för larm, dokumentation eller för 

att ringa distriktsköterska till exempel. Arbetsdagar är planerade till varenda sekund. Detta minskar 

trygghetskänslan hos vårdbiträdena och ger inte heller några garantier till vårdtagarna. De som 

arbetar i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen gillar sin möjlighet att medverka i 

planeringen. De har kontroll över sitt arbete och vet precis vilka pensionärer de ska gå till, vilken 

hjälp de ska utföra och under vilka tider. 
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De intervjuade vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen känner 

ett stort ansvar för planeringen av arbetet men de skulle absolut inte vilja att någon annan tog det 

ansvaret ifrån dem. Intervjupersonerna från hemtjänstgruppen med Lapsen har olika känslor för 

planeringen. Den ena har inte något speciellt ansvar för arbetsplaneringen medan den andra, som 

planerar i datasystemet, känner att hon har stort ansvar för arbetsplaneringen. Hon lägger upp 

personalens schema i datasystemet. Hon måste kunna var pensionärerna bor, hur lång tid 

hjälpinsatserna tar, vem som passar att gå till vem, vilken hjälp som ska utföras och dylikt. 

 Två vårdbiträden från hemtjänstgruppen med Lapsen har skrivit ytterligare kommentarer under 

enkätens öppna fråga. Enligt den ena kommentaren är det meningslöst med dataplaneringen eftersom 

personalen är smartare än ett datasystem eller den som har kommit på detta program. Enligt den 

andra kommentaren saknar vårdbiträdet inflytande över sitt arbete.  

 

8. 6 Analys utifrån Human-Resource perspektivet 

 

8.6. 1 Effektvitet 

Vårdbiträdenas frånvaro påverkar den gemensamma planeringen av det vardagliga arbetet i 

bägge hemtjänstgrupperna. Men undersökningen har visat att den gemensamma planeringen är 

mindre sårbar för vårdbiträdenas frånvaro i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen än i 

hemtjänstgruppen med Lapsen. Detta kan bero på att relationen mellan organisation och individ är 

olika i de två hemtjänstgrupperna. I hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen engagerar 

sig alla vårdbiträden i morgonplaneringen. Människornas energi och talanger utnyttjas då bättre än i 

hemtjänstgruppen med Lapsen där de är bara några enstaka vårdbiträden som arbetar med 

planeringssystemet. Ett dåligt utnyttjande av människornas begåvningar och färdigheter gör 

individerna frustrerade och uppmuntrar dem att distansera sig och utveckla motstånd (Bolman & 

Deal 1995).  

Lapsen tar ingen hänsyn till gångavstånd. Vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen 

känner att de slösar bort sin tid och energi för att de måste springa mellan olika områden på grund av 

dataplaneringens brister. Dataplaneringen upplevs som meningslöst eftersom personalen planerar 

effektivare. En bra passform mellan organisationen och individen är enligt HR perspektivet en 

grundläggande förutsättning för att människorna ska finna sin värdighet. HR perspektivet som 

fokuserar på passformen mellan organisationen och människan tar fram en möjlighet där 

organisationen kan mobilisera energi och fungera på ett sätt som alla tjänar på. Om förhållandet 

mellan individen och organisationen är av en bra karaktär kan samspelet upplevas som positivt för 
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båda parterna. HR perspektivet betonar personalens engagemang och medinflytande som viktiga 

komponenter i ett försök att höja effektivitet i organisationerna (Bolman & Deal 1995). De 

organisationer som ger arbetarna större utrymme för att själva kunna påverka beslut som rör 

arbetsuppgifter bidrar till ökad produktivitet (Szebehely 1995, Nordström 2000). 

 Vårdbiträdenas engagemang i planeringen av det vardagliga arbetet ökar ansvarskänslan vilket 

bidrar till ett bättre resursutnyttjande. Färre vårdbiträden kan då utföra ett lika bra arbete som när de 

är flera. HR perspektivet betonar samspelet mellan människan och organisationen. Om passformen 

är bra finns en av de viktigaste förutsättningarna för att medarbetarna ska vara tillfredsställda med 

sitt arbete (Bolman & Deal 1995). Av de alla fyra intervjupersoner är det bara en person som inte 

upplever sin lunch som stressig. Hon tycker till och med att hon hinner med små pauser utöver lunch 

om hon exakt följer sitt arbetsschema. De andra intervjupersonerna är överens om att de oftast måste 

förkorta sin lunch om de ska hinna med allt. Man kan undra vad detta beror på. Det kan vara så att 

hon som inte behöver förkorta sin lunch har lättare att följa sina tider när de finns på pappret, att hon 

kan säga ifrån om någon pensionär vill ha hjälp med något som inte står på pappret. En förklaring 

kan man finna i den goda passformen som finns mellan organisation och henne som individ medan 

förhållandet mellan organisationen och de andra tre intervjupersonerna förmodligen inte fungerar så 

bra.  

Intervjupersonerna från hemtjänstgruppen med Lapsen anser att morgnarna har blivit lugnare 

efter att Lapsen har införts. Detta tyder på att passformen mellan organisationen och individ är bra. 

Intervjupersonerna från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen tycker att det är stressigt 

på morgnarna när pensionärerna från den ”oplacerade listan” fördelas vilket tyder att passformen 

mellan organisationen och individen är mindre bra. En bra passform mellan organisationen och 

individen är, enligt HR perspektivet, en grundläggande förutsättning för att människorna ska finna 

sin frihet. När förhållandet mellan individen och organisationen är av en dålig karaktär föreligger 

risken att parterna utnyttjar varandra istället för att dra nytta av varandra (Bolman & Deal 1995). 

 

8.6. 2 Inflytande och delaktighet 

Organisationer vars medarbetare har stort inflytande och delaktighet uppnår anmärkningsvärda 

resultat. De medarbetare som själva kan påverka sina arbetsförhållanden har högre arbetsmoral. Ett 

högt inflytande är en viktig del av det goda arbetet (Bolman & Deal 1995). Hemsamariter 

spenderade i stort sett hela sin arbetstid hos de gamla. Var och en engagerade sig i arbetets 

uppläggning och tillsammans med den äldre planerades målen med arbetet. Hemsamariterna 
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engagerade sig ofta långt utöver arbetskraven och utöver arbetstid (Szebehely 1995, Edebalk & 

Lindgren 1996, Nordström 2000). Studien har visat att vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den 

traditionella planeringen har större inflytande över den dagliga arbetsfördelningen än vårdbiträdena 

från hemtjänstgruppen med Lapsen. Ett begränsat inflytande i den dagliga arbetsfördelningen kan 

dåligt påverka vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse vilket i sin rad kan leda till en sämre kvalité i 

omsorgsarbetet. I takt med de ökade IT - möjligheterna är det lätt att förbise individen och hennes 

intellektuella potential. Medarbetare som endast blir tillsagda om vilka arbetsuppgifter de ska utföra 

utan att själva kunna påverka fördelningen av det vardagliga arbetet kan uppleva sitt arbete som 

mindre meningsfullt och ej utvecklande (a.a.). 

För att arbetet ska upplevas meningsfullt är det viktigt att medarbetarna själva kan påverka 

innehållet i sin arbetsdag (Szebehely 1995, Edebalk & Lindgren 1996, Nordström 2000). Argyris 

(1957, 1964) och McGregor (1960) insåg vikten av människans personlighet och organisationens 

utformning. När denna är god blir individerna tillfredsställda med sitt arbete och tycker detta är 

meningsfullt. Medarbetarnas arbetstillfredsställelse anses som en viktig komponent i ett försök att 

höja kvaliteten. Studien har visat att möjligheten att påverka innehållet i sin arbetsdag upplevs som 

större av vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen än av de från 

hemtjänstgruppen med Lapsen. Enligt AML från 1977 skall arbetstagaren ges möjlighet att 

medverka i utformningen av sin egen arbetssituation (SFS 2003:1099). Möjligheten att ge en 

individuell anpassad omsorg beror i stor utsträckning av vårdbiträdenas inflytande i omsorgsarbetet 

(Szebehely 1995). För att medarbetarna ska engagera sig i sitt arbete måste de ha inflytande över sin 

arbetssituation. Ett dåligt förhållande mellan organisationen och individen begränsar medarbetarnas 

inflytande (Argyris 1957, 1964, McGregor 1960). För att vårdbiträden ska kunna utföra ett bra 

omsorgsarbete, vilket påverkar deras tillfredsställelse med arbetet, är det viktigt att de kan påverka 

innehållet i sin arbetsdag. Man kan fundera varför hemsamariterna var så engagerade i sitt arbete. En 

anledning till detta kan vara att de själva kunde forma sin arbetsdag vilket ökade deras ansvarskänsla 

och arbetsmotivation. I hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen är vårdbiträdenas 

inflytande över sin arbetsdag större än i hemtjänstgruppen med Lapsen. 

 Medarbetarna blir mer tillfredsställda med sitt arbete om de anser att arbetet är rättvist 

fördelat. Om organisationen anpassas efter de anställdas intressen kan man förlita sig på de 

anställdas egenkontroll och medansvar (Bolman & Deal 1995). Vårdbiträdenas trygghets- och 

självkänsla förstärks i och med att dem behandlas rättvist så att ingen får mer att göra än någon 

annan. Nästan 4/4 delar i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen jämfört med 3/4 delar i 

hemtjänstgruppen med Lapsen anser att arbetet är rättvist fördelat. När vårdbiträdena gemensamt  
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planerar arbetet kan de uppleva det som rättvist fördelat på grund av att de själva medverkar i 

planeringen. I hemtjänstgruppen med Lapsen fördelas arbetet med hjälp av datasystemet och de är 

bara några enstaka vårdbiträden som arbetar med systemet vilket kan vara anledning till att arbetet 

upplevs som orättvist fördelat. Arbetstillfredsställelse ligger i direkt samband med organisationens 

utformning (Nordström 2000).  

De medarbetare som har stort inflytande och delaktighet har stort utrymme för att själva 

kontrollera sitt arbete vilket bidrar till deras trygghets- och självkänsla (Bolman & Deal 1995). 

Studien har visat att vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen känner 

sig mer trygga med arbetsplaneringen än vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen. Den 

traditionella planeringen tillåter byte mellan vårdbiträdena. Tiderna är inte exakt bestämda vilket 

uppskattas högt i arbetet som vårdbiträde vilket innebär ständiga och plötsliga förändringar. I Lapsen 

är dock ingen tid för larm, dokumentation eller för att ringa distriktssköterskor avsatt i systemet. Men 

vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen är glada för att tekniken införs i hemtjänsten. 

Deras självkänsla förstärks i och med att verksamheten utvecklas i takt med det övriga samhället. 

Det finns olika strategier för att förbättra behandling av de anställda. En av dessa är att man försöker 

skapa större mening med arbetet genom arbetsberikning (a.a.).  

 

8.6. 3 Självbestämmande 

HR teoretiker visar att organisationens effektivitet ofta försämrades genom att den hade för 

stor kontroll. Argyris & Schön (1974, 1996) fann att organisationerna ofta beskrivs som 

demokratiska och öppna men i själva verket är de kontrollerande. För att förstärka bandet mellan 

individen och organisationen kan man ge medarbetarna inflytande och skapa större mening med 

arbetet genom delaktighet och demokrati (Bolman & Deal 1995). MBL från 1976 och AML från 

1977 försäkrar demokrati i det svenska arbetslivet. Medbestämmande består av insyn, samråd och 

demokrati (Iseskog 1999). Men jämfört med dagens vårdbiträden hade hemsamariterna en stor frihet 

i planeringen av sitt arbete. De minskade ekonomiska resurserna har lett till större kontroll av 

vårdbiträdenas arbetstider och hemtjänstverksamheten överhuvudtaget. För att kunna kontrollera 

verksamhetens ekonomi har man infört arbetsplaner, arbetsschema, planeringstavla och IT – 

planeringen. Tidigare forskning har visat att vårdbiträden vill själva bestämma om sina 

arbetsuppgifter, utan ledningens inblandning (Nordström 1998, 2000). Den här studien har visat att 

de vårdbiträden som själva planerar det vardagliga arbetet kan mer bestämma över sitt arbete än 

vårdbiträdena från hemtjänstgruppen där arbetsplaneringen sköts med hjälp av datasystemet.  
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Tidigare forskning har visat att ett hårt styrt arbete kan ge problem i relationen till hjälptagaren 

och om hjälptagaren inte är nöjd mår vårdbiträdet sämre på jobbet (Strömberg 2002). Vårdbiträdena 

upplever hög arbetstillfredsställelse när de gamla i allmänhet är nöjda med den hjälp de får. När 

arbetet blir förhandsstyrt upplevs de gamla som krävande och vårdbiträdena blir tröttare och trivs 

sämre (Szebehely 1995, Nordström 2000). Studien har visat att flera vårdbiträden från 

hemtjänstgruppen med Lapsen än från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen anser att 

pensionärerna klagar över saker som vårdbiträdena själva inte kan bestämma. De vårdbiträden som 

själva planerar det vardagliga arbetet kan påverka vissa beslut som gäller arbetsplaneringen som till 

exempel vilka pensionärer de ska gå till, vilka tider och ibland även vilka hjälpinsatser som ska 

utföras på respektive dag. Vårdbiträdenas möjligheter att påverka sådana beslut i hemtjänstgruppen 

med Lapsen är mer begränsade eftersom arbetsplaneringen sköts med hjälp av datasystemet.  

Enligt AML från 1977 ska det skapas sådana förhållanden som ger möjligheter till 

självbestämmande (SFS 2003:1099). Arbetstillfredsställelse ligger i direkt samband med 

organisationens utformning. Vårdbiträdena upplever hög arbetstillfredsställelse när de gamla i 

allmänhet är nöjda med den hjälp de får. Goda möjligheter att möta de gamlas behov bidrar således 

till vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. Frihet att själva planera sin arbetsdag, att formulera mål för 

arbetet med de gamla och att inte vara övervakade av arbetsledningen uppskattas som viktiga 

förutsättningar för ett bra omsorgsarbete och vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse (Szebehely 1995, 

Nordström 2000). De organisationer som inför demokrati förstärker medarbetarnas delaktighet och 

medinflytande samt ökar sin produktivitet (Bolman & Deal 1995, Szebehely 1995, Nordström 2000). 

 

8.6. 4 Ansvar 

Ansvarskänsla och engagemang i det man arbetar med gör att arbetet känns meningsfullt. För 

att medarbetarna ska ha en positiv arbetsattityd måste de känna sig engagerade i sitt arbete och även 

ha ett ansvar för det de gör (Bolman & Deal 1995). Enligt AML från 1977 skall det skapas sådana 

arbetsförhållanden som ger möjligheter till yrkesmässigt ansvar (SFS 2003:1099). 

Enkätundersökningen har visat att hälften av vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen 

tycker att de har litet/mycket litet ansvar för planeringen av arbetet medan 3/4 delar i 

hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen har mycket stort/stort ansvar för planeringen av 

arbetet. Intervjupersonerna från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen gillar 

möjligheten att medverka i planeringen. De har kontroll över sitt arbete. De vet precis vilka 

pensionärer de ska gå till, vilka tider och vilka hjälpinsatser de ska utföra. De känner stort ansvar för 

planeringen av arbetet men de skulle inte vilja att någon tar det här ansvaret ifrån dem.  
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Intervjupersonerna från hemtjänstgruppen med Lapsen har olika stort ansvar för planeringen av 

arbetet. Att ansvaret för arbetsplaneringen fördelas olika mellan vårdbiträdena kan ha olika 

konsekvenser för vårdbiträdenas självkänsla. De som inte arbetar med planeringen kan känna sig 

kränkta och odugliga i arbetet medan en del kan känna glädje för att de kan slippa det ansvaret. 

Vinsteffekterna kan vara större om alla planerar tillsammans för att det är kanske lättare med allas 

kunskaper, men ibland vinner man mest på att de är få som planerar eftersom alla inte är lika kunniga 

i det. När vårdbiträdenas personliga ansvar för planeringen av arbetet är mindre minskar deras 

engagemang och tillfredsställelse med arbetet. Vårdbiträdenas personliga ansvar bidrar till deras 

positiva attityder och motivation vilket behövs för hemtjänstens utveckling.  

 

8. 7 Sammanfattning av analys  

 

För att kunna behålla kvalité i äldreomsorgen trots de minskade ekonomiska resurserna är det viktigt 

att alla anställda engagerar sig i arbetet. Den hemtjänstgrupp som mobiliserar vårdbiträdenas energi 

och ger dem möjligheten till medinflyttande i sitt arbete bidrar till ett bättre resursutnyttjande. Den 

gemensamma planeringen av det vardagliga arbetet är mer sårbart av vårdbiträdenas frånvaro i 

hemtjänstgruppen med Lapsen än i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen. 

Vårdbiträdenas engagemang i arbetsplaneringen påverkar deras ansvarskänsla och bidrar till att 

arbetsfördelningen blir effektivare. Färre vårdbiträden kan då utföra ett lika bra arbete som när de är 

flera. Den här studien har inte visat direkt samma resultat som tidigare forskning om användning av 

IT – tekniken i hemtjänsten Enligt den tidigare forskningen är arbetet effektivare med Lapsen. Min 

studie har dock visat att vårdbiträdena från hemtjänstgruppen med Lapsen slösar mycket tid på 

gångavstånd och den tid som de sparar med planeringen förlorar de på de långa gångavstånden 

mellan pensionärerna. För att vårdbiträdena ska kunna vara tillfredsställda med sitt arbete är det 

viktigt att de upplever sitt arbete som menings- och värdefullt. Även om morgnarna kan vara 

stressiga i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen så finner vårdbiträdena att de gör ett 

viktigt och innebördsrikt arbete. En bra passform mellan organisationen och individen är enligt HR 

perspektivet en grundläggande förutsättning för att medarbetarna ska finna sin frihet och värdighet 

och för att parterna ska dra nytta av varandra istället för att utnyttja varandra (Bolman & Deal 1995).  

Omsorgsarbetets kvalité påverkas i hög grad av vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. De 

vårdbiträden som kan påverka innehållet i sin arbetsdag upplever högre tillfredsställelse med sitt 

arbete.  Man kan fundera varför hemsamariterna var så engagerade i sitt arbete. En anledning till 

detta kan vara att de själva kunde forma sin arbetsdag vilket ökade deras ansvarskänsla och 

arbetsmotivation. Möjligheter att påverka den dagliga arbetsfördelningen upplevs som betydligt 

större av de vårdbiträden som arbetar i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen än av 
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dem som arbetar i hemtjänstgruppen med Lapsen. Arbetet upplevs som mer rättvist fördelat i 

hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen än i hemtjänstgruppen med Lapsen. Detta kan 

bero på flera faktorer men sättet att planera arbetet har stor betydelse för känsla av 

arbetsfördelningens rättvisa. Arbetsfördelningen påverkar vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. 

Organisationen måste anpassas efter de anställdas intressen om man ska kunna förlita sig på de 

anställdas egen kontroll och medansvar (Bolman & Deal 1995). Enligt AML från 1977 skall 

arbetstagaren ges möjligheter att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation (SFS 

2003:1099). Möjligheten att ge en individuell anpassad omsorg beror i stor utsträckning av 

vårdbiträdenas inflytande i omsorgsarbetet (Szebehely 1995). För att förstärka bandet mellan individ 

och organisation kan man ge medarbetarna inflytande och skapa större mening med arbetet genom 

delaktighet och demokrati (Bolman & Deal 1995). 

 Studien har visat att de vårdbiträden som själva planerar det vardagliga arbetet kan mer 

bestämma över sitt arbete än de vårdbiträden i hemtjänstgruppen där arbetsplaneringen sköts med 

hjälp av datasystemet. Frihet att själva planera sin arbetsdag, att formulera mål för arbetet med de 

gamla och att inte vara övervakade av arbetsledningen uppskattas som viktiga förutsättningar för ett 

bra omsorgsarbete och vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning har visat att 

vårdbiträden själva vill bestämma om sina arbetsuppgifter, utan ledningens inblandning (Nordström 

1998, 2000). Tidigare forskning har även visat att ett hårt styrt arbete kan ge problem i relationen till 

hjälptagaren och om hjälptagaren inte är nöjd mår vårdbiträdet sämre på jobbet (Strömberg 2002). 

Jämfört med dagens vårdbiträde hade hemsamariterna större frihet i planering av sitt arbete 

(Szebehely 1995, Nordström 2000).  

Enligt AML från 1977 skall skapas sådana arbetsförhållanden som ger möjligheter till 

yrkesmässigt ansvar (SFS 2003:1099). Studien har visat att vårdbiträdena från hemtjänstgruppen 

med Lapsen känner mindre ansvar för planeringen av arbetet än de från hemtjänstgruppen med den 

traditionella planeringen. När vårdbiträdenas personliga ansvar för planeringen av arbetet är mindre 

minskar deras engagemang och tillfredsställelse med arbetet (Bolman & Deal 1995). Vårdbiträdenas 

personliga ansvar bidrar till deras positiva attityder och motivation vilket behövs för hemtjänstens 

utveckling. I hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen utnyttjas människornas färdigheter 

bättre än i hemtjänstgruppen med Lapsen. En bra passform mellan organisationen och individen 

möjliggör ett bra utnyttjande av människornas resurser vilket gör att medarbetarna hittar sina 

värdigheter och blir tillfredsställda med sitt arbete. Medarbetarna som kan påverka sin arbetsdag 

upplever arbetet som meningsfullt (a.a.). Studien har visat att möjligheten att påverka innehållet av 

sin arbetsdag är större i hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen än i hemtjänstgruppen 

med Lapsen. Vårdbiträdenas arbetsmotivation och ansvarskänsla påverkas i stort av deras 

engagemang i arbetet. Men det är viktigt att vårdbiträdena känner att de engagerar sig i meningsfulla 
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arbetsuppgifter. Trotts MBL och AML från 70-talet som försäkrar demokrati i det svenska 

arbetslivet hade hemsamariterna större frihet i planering av sitt arbete än dagens vårdbiträde. De 

ekonomiska besparingarna har lett till hårdare kontroll av hemtjänstverksamhet. Hårdare styrt arbete 

kan ge problem i relation till hjälptagaren vilket direkt påverkar vårdbiträdes arbetstillfredsställelse 

(Stromberg 2002).  

 

9 DISKUSSION 

  

Den här studien har visat att den traditionella respektive IT – planeringen i hemtjänsten påverkar 

både positivt och negativt vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. Om relationen mellan 

organisationen och individen är bra finns en utav de grundläggande förutsättningarna för att 

medarbetarna ska vara tillfredsställda med sitt arbete. Studiens resultat skiljer sig från tidigare 

forskning om användning av IT – tekniken i hemtjänsten. Enligt den tidigare forskningen är arbetet 

effektivare med Lapsen. Den här studien har dock visat att vårdbiträdena vid hemtjänstgruppen med 

Lapsen slösar mycket tid på gångavstånd. Den tid som de sparar med planeringen förlorar de på de 

långa gångavstånden mellan vårdtagarna. Vårdbiträdena tycker att morgnarna har blivit lugnare men 

sjukfrånvaro och plötsliga förändringar är kvar. IT - planeringen har inte kunnat påverka de faktorer 

som överhuvudtaget anses som mest problematiska i hemtjänstverksamheten.  

I nedskärningstiderna är det viktigt med en bra resursfördelning. Frågan är om ett datasystem 

är värt de pengar det kostar. Det är värt att tänka över vilken teknik man inför i hemtjänst. Är det värt 

att satsa resurser på ett datasystem som slösar bort vårdbiträdenas arbetstid på onödiga gångavstånd 

samtidigt som man pratar om effektivitet i äldreomsorgen?  

Studien har visat att vårdbiträdenas inflytande över det vardagliga arbetet påverkas i stor grad 

av den traditionella respektive IT – planeringen i hemtjänsten. Den arbetsplaneringsform som bidrar 

till vårdbiträdets utveckling och kreativitet i omsorgsarbetet uppskattas högt av vårdbiträden. 

Undersökningen har visat att den traditionella arbetsplaneringen i hemtjänsten skapar stort utrymme 

för vårdbiträdenas egna engagemang som därmed bidrar till deras arbetstillfredsställelse. En bra 

relation mellan hemtjänstverksamheten och vårdbiträdena innebär bland annat att vårdbiträdena 

känner sig engagerade i sitt arbete.  

Enligt svenska lag skall arbetsmiljön vara tillfredsställande, skall möjliggöra 

självbestämmande och inflytande över arbetet. För att vårdbiträdena ska vara trygga med arbetet är 

det viktigt att de har inflytande över sin arbetsdag och arbetsfördelningen överhuvudtaget. 

Trygghets- och självkänsla påverkar i hög grad vårdbiträdenas tillfredsställelse med arbete. 

Självkänsla hos vårdbiträdena förstärks även när hemtjänsten inför tekniken och därmed följer med 

den övriga samhälls utvecklingen. Vårdbiträdena känner sig mer proffsiga och trendiga. Deras 
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arbetsuppgifter finns nedskrivna på pappret vilket gör de starka och säkra i det vad de gör. 

Morgnarna blir lugnare eftersom arbetsschemat är klart och allting är planerat. Det är dock viktigt att 

vårdbiträdena känner att tekniken hjälper och inte försvårar deras arbete.  Gångavstånd mellan 

vårdtagare anses som ett stort problem i hemtjänstverksamheten. Vårdbiträdenas självkänsla 

påverkas negativt av att hemtjänsten inför ett datasystem som inte tar hänsyn till gångavstånd. 

Tekniken upplevs då som ett sätt att kontrollera vårdbiträdenas arbete och inte som ett hjälpmedel 

som används vid arbetsplanering i hemtjänsten.  

Vårdbiträdena blir tillfredsställda med sitt arbete i en sådan hemtjänstverksamhet där de känner 

sig bekräftade som yrkesmänniskor. Det finns väldigt lite skrivet om yrkesmässigt ansvar i lagen 

vilket man kan fundera över. Det är kanske självklart att man ska ha ansvar för sitt arbete. Den 

traditionella/IT planeringen i hemtjänsten har stor betydelse för vårdbiträdenas ansvar för arbetet och 

därmed för vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. Den traditionella planeringen förstärker 

vårdbiträdenas ansvarkänsla. När arbetet planeras med hjälp av ett datasystem fördelas ansvaret för 

arbetsplaneringen olika mellan olika vårdbiträden. Enkätundersökningen har visat att flera 

vårdbiträden från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen än från hemtjänstgruppen med 

Lapsen tycker att arbetet är rättvist fördelat. Detta kan bero även på andra faktorer och inte endast på 

sättet att planera. I och med att arbetet planeras i datasystemet skjuts ansvaret för en rättvis 

fördelning av arbetet från människa till maskin. De vårdbiträden som eventuellt blir missnöjda med 

arbetsfördelningen kan då lättare hantera sin besvikelse.     

Äldreomsorgens kvalité förbättras genom en noggrann dokumentation. När arbetet planeras i 

ett datasystem finns alla uppgifter om vilka vårdbiträden som går till respektive pensionär vilken 

hjälpinsats som utförs och under vilka tider. Därmed underlättas dokumentationen i hemtjänsten. De 

allvarliga bristerna i systemet måste dock uppmärksammas av ledningen och åtgärdas. Sådana 

system som inte planerar tid för larm eller telefonsamtal med anhöriga, distriktsköterskor eller andra 

viktiga personer kring de äldre, ger inga garantier till vårdtagarna. Garantierna till en bra omsorg och 

service kräver att vårdbiträdena har gått om tid för att utföra de beviljade hjälpinsatserna. Sättet att 

planera arbetet är kanske inte då avgörande.  

För att förstå hur de olika formerna av arbetsplanering påverkar vårdbiträdenas ansvar för 

arbetet och deras självbestämmande/inflytande över det vardagliga arbetet har jag gjort undersökning 

i två kommunala hemtjänstdistrikten. En vidare undersökning som skulle omfatta flera 

hemtjänstdistrikt över hela landet och även över Norden skulle ge mer generaliserbara resultat. En 

jämförelse mellan de privata och kommunala hemtjänstdistrikt som använder olika 

arbetsplaneringsmetoder skulle bidra med ett bättre resultat eftersom man skulle kunna relatera till 

olika variabler sinsemellan. Även ett frågeformulär med större antal frågor än jag har använt i den 

här studien skulle bidra till ett utförligare resultat. Jag har använt vårdbiträdenas perspektiv i studien. 



 45

En kombination av flera andra perspektiv i en fortsatt studie skulle ge en mer utförlig kunskap. En 

utvidgad studie om den manuella arbetsplaneringen och IT – planeringen i hemtjänsten utifrån 

ledningens och vårdtagarnas perspektiv skulle kunna ge bättre förståelse för problematiken kring 

arbetsplanering i hemtjänsten. En undersökning om vilka konsekvenser de olika formerna av 

arbetsplanering i hemtjänsten har för kontinuitet och för en individuell anpassad hjälp krävs för att 

förstå hur den ena eller den andra arbetsplaneringen påverkar den äldres situation. En studie om 

ledningens uppskattning av den ena eller den andra arbetsplaneringen skulle bidra till en bättre 

förståelse av enhetschefernas arbetssituation och möjligheten att leda hemtjänstverksamhet. För att 

kunna argumentera för en viss form av arbetsplanering i hemtjänsten krävs vidare forskning kring 

kvalitetssäkring i omsorgs- och vårdarbete med hjälp av den ena eller den andra arbetsplaneringen i 

hemtjänsten. En noggrann dokumentation är en utav de avgörande faktorerna i bedömning av 

omsorgsarbetets kvalité. En forskning om dokumentation i flera hemtjänstdistrikt med olika 

arbetsplaneringsmetoder krävs för att kunna bedöma för- och nackdelarna med den ena eller den 

andra metoden. Det skulle vara intressant att göra en undersökning om vad dagens vårdbiträde 

engagerar sig i. Satsar de sin energi mer på att förbättra sina arbetsförhållanden som har försämrats 

genom de ekonomiska besparingarna eller för att utföra ett bra omsorgsarbete.  

Slutligen kan man säga att ingen utav de två arbetsplaneringsmetoderna är perfekt. Det är svårt 

att finna en arbetsplaneringsmetod i hemtjänsten som alltid fungerar. Verksamheten i sig är utsatt för 

ständiga förändringar och det finns även andra faktorer som påverkar vårdbiträdenas arbetssituation. 

En vidare forskning kan dock belysa metodernas för- och nackdelar. En bra arbetsplanering i 

hemtjänsten skapar bättre förutsättningar för en högre arbetstillfredsställelse bland vårdbiträden 

vilket har stor betydelse för omsorgsarbetes kvalité.  
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Bilaga 1A 
 
Introduktionsbrev till vårdbiträdesgruppen 
 
 
En undersökning om arbetsplanering inom Hemtjänsten 
 
Jag heter Lejla Curic och studerar till socionom i programmet med inriktning mot Äldre och 
funktionshindrade på Stockholms universitet. I utbildningen ingår att göra en undersökning av ett 
fritt valt forskningsproblem, vilket ska redovisas i en uppsats. Min studie om hemtjänsten syftar till 
att synliggöra vårdbiträdenas arbetssituation och att studera hur olika former av arbetsplanering 
påverkar arbetstillfredsställelsen.   
 
Hur jag går till väga: 
 
Jag gör en enkätundersökning i två olika hemtjänstgrupper där den ena hemtjänstgruppen planerar 
arbetet manuellt och den andra hemtjänstgruppen planerar arbetet med hjälp av ett datasystem som 
heter Laps Care. Enkäten är anonym och handlar om hur sättet att planera arbetet påverkar Ditt 
ansvar för arbetet, och Ditt självbestämmande/inflytande i det vardagliga arbetet.  
 
Om Ni så önskar återkommer jag till Er och redovisar resultatet från enkäten vid något lämpligt 
tillfälle. Uppgifter som kan identifiera någon av Er som deltar i undersökningen ska inte förekomma 
någonstans i arbetet.  
 
Jag hoppas att Du kommer att tycka att det är meningsfullt att delta i studien. Jag tycker att 
vårdbiträden inom hemtjänsten gör ett viktigt och påfrestande arbete och att det är viktigt att lyfta 
fram vårdbiträdenas arbetssituation.  
 
Stort tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar. 
 
Lejla Curic 
Telefon:  08-740 31 35 
Mobil:    073-934 49 79 
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Introduktionsbrev till vårdbiträden 
 
 
En undersökning om arbetsplanering inom Hemtjänsten 
 
Jag heter Lejla Curic och studerar till socionom i programmet med inriktning mot Äldre och 
funktionshindrade på Stockholms universitet. I utbildningen ingår att göra en undersökning av ett 
fritt valt forskningsproblem, vilket ska redovisas i en uppsats. Min studie om hemtjänsten syftar till 
att synliggöra vårdbiträdenas arbetssituation och att studera hur olika former av arbetsplanering 
påverkar arbetstillfredsställelsen.   
 
Hur jag går till väga: 
 
Jag gör en enkätundersökning i två olika hemtjänstgrupper, där den ena hemtjänstgruppen planerar 
arbetet manuellt och den andra hemtjänstgruppen planerar arbetet med hjälp av ett datasystem som 
heter Laps Care. Därefter intervjuar jag fyra vårdbiträden, två från varje hemtjänstgrupp. Enkäten 
och intervjufrågor handlar om hur sättet att planera arbetet påverkar Ditt ansvar för arbetet, och Ditt 
självbestämmande/inflytande i det vardagliga arbetet.  
 
Uppgifter som kan identifiera Dig som deltar i undersökningen ska inte förekomma någonstans i 
arbetet. Alla intervjupersoner ska kunna se den skriftlig sammanställda intervjun för att kontrollera 
att jag inte har missuppfattat något. När uppsatsen är färdiggjort kan alla intervjupersoner få ta del av 
den.  
 
Jag hoppas att Du kommer att tycka att det är meningsfullt att delta i studien. Jag tycker att 
vårdbiträden inom hemtjänsten gör ett viktigt och påfrestande arbete och att det är viktigt att lyfta 
fram vårdbiträdenas arbetssituation.  
 
Stort tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar. 
 
Lejla Curic 
Telefon:  08-740 31 35 
Mobil:    073-934 49 79 
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Frågeformulär - Arbetsplanering november 2004 
 
 
1. Ålder 

18-29 □   30-39 □   40-49 □   över 50 □ 

 

2. Kön 

Man □   Kvinna □ 

 

3. Utbildning  

Vårdutbildning □   Annan utbildning □ 

 

4. Hur länge har Du arbetat inom hemtjänsten? 

Mindre än 6mån □   6mån–1år □   1år-5år □   5år-10år □   10år-20 □   över 20år □ 

 

5. Hur trivs Du på Din arbetsplats? 

Mycket bra □   Bra □   Dåligt □   Mycket dåligt □ 

 

6. Hur trivs Du med Dina arbetsuppgifter? 

Mycket bra □   Bra □   Dåligt □   Mycket dåligt □ 
 

7. Har Du under en vanlig arbetsdag tid att ta paus (utöver lunchrast)? 

Ja, alltför mycket □   Ja, lagom mycket □   Nej, alltför lite □   Nej, har ingen □    
 

8. Händer det att arbetet fördröjer Dig så att Du får matrasten förkortad? 

Ofta □   Ibland □   Sällan □   Aldrig □ 
 

9. Tycker Du att arbetet är rättvist fördelat på Din arbetsplats? 

Ja, absolut □   Ja, i viss mån □   Nej, knappast □   Nej, absolut inte □ 
 

10. Kan Du påverka innehållet i Din arbetsdag? 

Ja, absolut □   Ja, i viss mån □   Nej, knappast □   Nej, absolut inte □ 



 51

Bilaga 1B 

 

11. Hur fungerar information om arbetets organisering på Din arbetsplats? 

Mycket bra □   Bra □   Dåligt □   Mycket dåligt □ 

 

12. Hur tycker Du Ditt personliga ansvar för planeringen av arbetet är? 

Mycket stort □   Stort □   Litet □   Mycket litet □ 
 

13. Skulle Du vilja ha mer personligt ansvar för planeringen av Ditt arbete? 

Ja, absolut □   Ja, i viss mån □   Nej, knappast □   Nej, absolut inte □ 

 

14. Har Du möjlighet att påverka beslut som gäller den dagliga arbetsfördelningen (vem   

      som ska gå till vem eller liknande)? 

Ja, i hög grad □   Ja, i viss mån □   Nej, knappast □   Nej, absolut inte □   
 

15. Händer det att pensionärernas klagomål riktas mot Dig för saker som Du inte kan  

      bestämma över (tid att utföra hjälpen, sätt att utföra arbetet och liknande)? 

Nästan aldrig □   Några ggr/månaden □   Några ggr/veckan □   I stort sett varje dag □  

 

16. Kan Du planera frånvaro (t.ex. tandläkarbesök, kvartssamtal i skolan) utan att det  

      hindrar den gemensamma arbetsplaneringen? 

Ja, det fungerar alltid □   Ja, ganska bra □   Det kan vara knepigt □   Nej, det går inte □     
 

Har Du några övriga synpunkter på arbetsplanering, som inte gick att besvara med 

ovanstående svarsalternativ? Beskriv gärna med egna ord. 

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

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

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

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

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

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

 

Tack för att Du tog Dig tid! 
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Intervjuguide - vårdbiträden från hemtjänstgruppen med den traditionella planeringen 
 
 1. Hur gammal är Du? 
 
 2. Hur länge har Du jobbat inom hemtjänsten? 
 
 3. Har Du vårdutbildning? 
 
 4. Varför har Du valt att jobba som vårdbiträde? 
 
 5. Vad tycker Du om Ditt ansvar för arbetet?  
     - Hur mycket kan Du själv påverka och planera Din arbetsdag? 
    - Tycker Du att Ditt arbete är självständigt eller styrt och på vilket sätt? 
 
 6. Hur påverkas Din självkänsla av det traditionella sättet att planera? 
 
 7. Hur upplever Du att den traditionella planeringen påverkar Dina lediga tider under en 
    arbetsdag? 
 
 8. Vad är positiv/negativ med det här sättet att planera det vardagliga arbetet? 
 
 9. Hur tycker Du att den traditionella arbetsplaneringen fungerar? 
     - Skulle Du vilja förändra något i arbetets uppläggning? 
 
10. Har Du några andra synpunkter på den traditionella planeringen som Du vill lägga till? 
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Intervjuguide - vårdbiträden från hemtjänstgruppen med Laps Care 
 
1. Hur gammal är Du? 
 
2.  Hur länge har Du jobbat inom hemtjänsten? 
 
3.  Har Du vårdutbildning? 
 
4. Varför har Du valt att jobba som vårdbiträde? 
 
5. Vad tycker Du om Ditt ansvar för arbetet?  
    - Hur mycket kan Du själv påverka och planera Din arbetsdag? 
    - Tycker Du att Ditt arbete är självständigt eller styrt och på vilket sätt? 
 
6. Hur upplever Du att Laps Care påverkar Ditt ansvar för arbetet? 
    - Har Du vunnit/förlorat något? 
    - Har Din självkänsla försvagats/förstärkts? 
 
7. Hur upplever Du att Laps – planeringen påverkar Dina lediga tider under en arbetsdag? 
 
8. Om Du kunde välja skulle du vilja fortsätta med Laps Care eller gå till det gamla sättet att 
    planera det vardagliga arbetet? 
 
9. Har Du några andra synpunkter på Laps – planering som Du vill lägga till? 

 
 
 


