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               Sammanfattning 
 
Inom äldreomsorgen pågår ett ständigt förändringsarbete. Resurserna minskar samtidigt som 
trycket på kvalitet och brukarnas behov ökar. Den kommunala verksamheten behöver därför 
nya verktyg och ett nytt tankesätt för att utvecklas. Kommunen behöver kunna mäta 
effektiviteten för att kunna styra och leda verksamheten. Marknadsorienteringen inom 
äldreomsorgen betyder att den ska konkurrensutsättas och att brukaren ses som kund. 
Införandet av IT-system i kommunen är ett led i detta. Syftet med studien är att undersöka och 
beskriva tids- och insatsregistreringssystemet TES, inom två hemvårdsområden i Örebro 
kommun utifrån ett chefs och personalperspektiv. Undersökningen är kvalitativ med en 
explorativ och deskriptiv ansats. Semistrukturerade intervjuer har använts, tre chefer och sex 
omsorgspersonal inom hemvården har intervjuats. Resultatet analyserades utifrån teoretiska 
begrepp och tidigare forskning. Studiens resultat visar att resursutnyttjandet blivit effektivare 
och att planeringen av arbetet har underlättats med TES. Resurserna tydliggörs och kan 
anpassas till den aktuella vårdtyngden, det ger överblick över verksamheten. Personalen har 
blivit mer delaktig och fått utökat ansvar. Organisationsförändringar är ofta arbetsamma för 
medarbetarna men studien visar att den känslan är övergående. TES ska ses som ett 
hjälpmedel i arbetet och kan ge möjligheter att frigöra resurser för att öka kvaliteten. Arbetet 
har blivit tryggare, enklare och säkrare.   
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                                                              Abstract 
 
The care of the elderly is constantly changing. The resources are diminishing and at the same 
time the pressure on quality and the needs of the elderly are increasing. Therefore the public 
sector needs new tools to be developed. The municipality needs to measure efficiency to be 
able to govern and lead the work. The implementing of an IT-system in the municipality is a 
part of the market-oriented trend. The purpose of this study is to explore and describe the time 
and elderly care activities system TES, in two home-care districts in Örebro municipality 
from two perspectives, supervisor and staff. The research study is qualitative, explorative and 
descriptive. Semi structured interviews were used to interview three supervisors and six staff -
members. To analyze our results we have used theoretical concepts and other research. The 
result of the study shows that the use of resources has become more efficient and the planning 
of the work more easy with TES. The staff is now more involved and has received more 
responsibility. TES is to be seen as an assistant tool in the work and can set resources free to 
increase the quality of the care. The work has become more secure, simple and safe. 
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1 Inledning 
Äldreomsorgen är socialtjänstens största verksamhet (Socialstyrelsen, 2007, s.5ff). Den har 
under det senaste årtiondet präglats av förändringsarbete, där minskade resurser och 
organisationsförändringar har haft en tydlig påverkan på verksamheten (Szebehely, 2006, 
s.3). För att erbjuda bättre och kvalitativa tjänster med minskade resurser behövs ett nytt 
tankesätt som redan finns inom den privata sektorn. Där finns sedan länge diskussionen i 
termer av effektivitet och produktivitet vilket inte tidigare funnits i någon större 
utsträckning inom den offentliga sektorn. I den kommunala verksamheten finns en 
kunskapsbrist vad gäller detta. Önskvärt vore att begreppen effektivitet och produktivitet 
länkas till resultat och kvalitet (Sveriges Kommuner och Landsting SKL, 2007, s.2).  
Kommunerna producerar tjänster och de tjänsterna påverkas speciellt av tre faktorer: 
arbetsinsatsen, produktiviteten och kvaliteten. Kommunens ekonomiska mål bör enligt 
SKL kompletteras med vilka tjänster som ska utföras och till vilken kvalitet. Här kan 
kommunen lära av den privata sektorn genom att tänka utifrån ett marknadsekonomiskt 
perspektiv (SKL, 2007, s.8). 
 
Regeringen har föreslagit en ny lag för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning 
ökad valfrihet när det gäller att välja vem som ska utföra beviljade socialtjänstinsatser. 
Lagen heter LOV, lagen om valfrihetssystem, och förslaget är att den ska träda i kraft den 1 
januari 2009. LOV är tänkt som ett verktyg för kommuner och landsting som är villiga att 
konkurrensutsätta sin verksamhet. Kommunerna själva bestämmer om lagen ska användas 
och bestämmer dessutom vilka tjänster den ska gälla. De bestämmer också vilka krav som 
ska ställas på utförarna. Syftet är att göra offentlig verksamhet mer lyhörd för brukarnas 
behov och ge dem större inflytande (SOU 2008:15, s.15ff). Som ett led i detta har Program-
nämnd för Social välfärd i Örebro kommun bestämt att brukarna ska få ökat inflytande över 
insatserna i hemvården från och med 1 maj 2009. Biståndsbesluten ska framöver ge 
ramarna men inga detaljer (Programnämnd Social välfärd, 2008). Begreppen hemvård och 
hemtjänst kommer att användas synonymt i uppsatsen för att öka läsvänligheten. 
 
Ett antal kommuner i Sverige har efterfrågat verktyg för att ta fram metoder som tar hänsyn 
till produktivitet och effektivitet i kommunen. Ur ett styr- och ledningsperspektiv behövs 
bättre metoder för att kunna anpassa personalstyrkan efter vårdtyngden. Många kommuner 
har därför inom hemvården använt tiden som instrument för att kunna få maximalt resurs-
utnyttjande i verksamheten. På marknaden finns idag flera företag som tillverkar produkter 
som registrerar och mäter fördelning av arbetstiden (SKL, 2007, s.6f). Örebro kommun har 
valt ett IT - system som heter TES - Trygghet Enkelhet Säkerhet.  
  

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka och beskriva tids - och insatsregistreringssystemet TES inom två 
hemvårdsområden i Örebro kommun, utifrån ett chefs och ett personalperspektiv. 
 

1. Vilka effekter anser cheferna att införandet av TES fått i verksamheten? 
2. Hur har arbetet för omsorgspersonalen förändrats med TES? 
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3 Bakgrund 

3.1 Hemtjänstens utveckling      
Hemtjänsten har av tradition sedan 1950- och -60 talen haft fokus på relationen mellan 
personal och brukare. Omsorgen bestod i fasta relationer, förutbestämda tider och ett stort 
handlingsutrymme för personalen. Det var fram till mitten av 1970-talet enklare att ge en 
situationsanpassad omsorg. Utvecklingen har gått mot en mer standardiserad och 
förhandsstyrd verksamhet. En jämförelse kan dras till tayloriseringsprocessen, där 
utvecklingen av hemtjänsten kan liknas vid löpandebandsprincipen. De nya 
förändringstrenderna inom omsorgerna som New Public Management, där beställar - 
utförarmodellen är en del, är vanligt förekommande i svenska kommuner (Szebehely, 2006, 
s.49f ). Samtidigt som hemtjänsten har expanderat och fortfarande är äldreomsorgens 
huvudalternativ har också kraven på effektivitet och resursutnyttjande ökat (Evertsson & 
Johansson, 2007, s.187). 
 

3.2 Hemvården i Örebro   
Hemvårdsgrupperna i exempelvis Örebro kommun har innan införandet av TES registrerat 
tidsåtgången på insatserna manuellt. Varje månad har tiden räknats ihop, kontrollerats och 
skickats till debitering. Administrativ personal har i sin tur registrerat tiden för hand i 
systemet. Därefter debiterar kommunen brukarna efter en schabloniserad utförd tid. I 
Örebro kommun är underlaget stort och den här hanteringen tar mycket tid i anspråk. 
Dessutom är arbetssättet med många olika moment sårbart. På grund av detta fanns en 
efterfrågan efter ett nytt system för att underlätta styrning och planering i verksamheten. 
Det systemet behövdes för att kunna följa vårdtyngden och fördela resurserna på ett bättre 
sätt. Det fanns också ett intresse för att använda ny teknik (Projektledare TES, Örebro 
kommun 2008-10-30). 
 

3.3 Information om TES 
TES är ett IT-baserat system för tids - och insatsregistrering inom hemvården. Här 
kombineras både insatser, resursplanering och verksamhetsuppföljning i samma system. 
TES står för Trygghet, Enkelhet och Säkerhet. Uppdragen från biståndshandläggarna 
planeras och följs upp av personalen, behovsbedömd insats kan jämföras mot verklig 
insats. Med TES vet både personalen och brukaren när, var och vad som ska göras. TES 
kan ge kommunen förutsättningar att effektivare utnyttja de ekonomiska och humana 
resurserna. Planeringstiderna minskas och brukarna får de insatser de är berättigade till. 
TES kan kombineras med de flesta verksamhetssystem, bland annat Doc IT som används i 
Örebro kommun. TES ger optimal planering av resurserna och samtidigt kvalitetssäkras 
insatserna. Olika larmsystem kan integreras i systemet och i Örebro kommun byts befint-
liga larmenheter ut. Insatsrapporteringen ger också ett kvitto på utförda aktiviteter som ger 
ett underlag för faktureringen. All berörd personal i vård och omsorg får utbildning och 
träning i TES. Personalen använder en handterminal för att ”knappa in” de insatser som de 
utfört hemma hos brukaren och dessa registreras i realtid, alltså utan fördröjning. Hos varje 
brukare med trygghetslarm och med beviljade insatser från hemtjänsten finns en dosa 
placerad, där personalen knappar in när de kommer och knappar ut när de går. Detta gör att 
det enkelt går att kontrollera i efterhand om personalen besökt brukaren som planerat och 
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vilka insatser som utförts. Det ger en ökad säkerhet och trygghet för brukaren, närstående 
och personalen. Eftersom bara den faktiska tiden för de utförda insatserna registreras i TES 
behöver brukaren endast betala för den tid de får hjälp. Målet med att använda TES är att 
det ska ge ökad kontroll på verksamhetens resurser och därmed kan ökad effektivitet 
uppnås (Projektledare TES, Örebro kommun 2008-10-30).  
 

3.4 Projektdirektiv 
De övergripande syftena med att införa TES i Örebro kommun är följande: 

- minska den administrativa delen till förmån för ökad vårdtid 
- ta fram korrekt underlag för planering av verksamheten 
- ta fram korrekt underlag för fakturering 
- ge ökad trygghet till brukare och närstående 
- underlätta uppföljning 

 
Målet är att minska på manuella rutiner och samtidigt möjliggöra en bättre kvalitetssäkring 
av verksamheten och maximera resursutnyttjandet. Projektet berör ca 3700 brukare i 
kommunen. Projektledaren ansvarar för genomförandet av TES och är heltidsanställd fram 
till att projektet avslutas under 2009. Tanken är att TES ska implementeras i hela Örebro 
kommun, men den planeringen har dragit ut på tiden på grund av ökat utbildningsbehov. 
Projektdirektivet (bilaga 3) kompletteras med en projektplan där genomförandet finns 
specificerat. Projektorganisationen består av en styrgrupp och en referensgrupp (hemvårds-
grupp) samt projektledare. Projektledaren ansvarar för fem delprojekt som är utrustning, 
tidsregistrering, planering, teknik och utbildning. 
 

 
 
Bilden visar att TES är ett IT – stöd kopplat till övriga verksamhetssystem inom vård och 
omsorg. Källa: Örebro kommun. 
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4 Tidigare forskning 
Äldreomsorgen i Sverige står inför många förändringar och utmaningar genom den ideo-
logiska förskjutning som ägt rum mot en större marknadsinriktning av äldreomsorgen 
genom andra organisationsformer, minskade resurser och ett samtidigt ökande vårdbehov. 
När äldreomsorgen datoriseras hoppas många beslutsfattare att det ska ge goda effekter på 
verksamheten. Exempel på detta är förbättrad tillgång av information till mötet med den 
äldre, fler decentraliserade beslut, bättre uppföljning och förbättrat samarbete mellan 
organisationer (Hedström, 2004, s.5f). 
 
Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar och står också inför nya. Det saknas dock 
rapporter från myndigheter och forskningsprojekt som på ett koncentrerat sätt följt hem-
vården under 1990-talet med inriktning på förändringar i innehåll och organisation. Den 
forskning som har genomförts under denna tidsperiod fokuserar mer på den vardagliga 
delen av hemvården. Organisationen av hemvården fokuserar idag förenklat uttryckt på 
mer sjukvårdsinriktad hjälp med kostnadseffektivitet som främsta rättesnöre. Det har fått 
till följd att det har blivit kortare besök och mindre handlingsfrihet för personalen. De här 
förändringarna av hemvårdens organisering innebär att brukarna har fått mer anledning att 
vara missnöjda (SOU 2000:38, s.187f). 
 
En försöksverksamhet med ett verksamhetsstödjande datasystem prövades under hösten 
2000 i Linköpings kommun. Systemet heter SMITH - SMart Informationsteknologi I Hem-
tjänsten. Utvärderingen av försöket har gjorts och presenterats i en rapport. Syftet med 
rapporten var att ta reda på om vårdpersonal och chefer har upplevt någon nytta med 
datasystemet. Upplevd nytta av systemet har utvärderats enligt ett antal kriterier som ska 
vara uppfyllda när projektet avslutats. Resultatet visar att SMITH är enkelt att använda och 
nyttan som framkom var att personal och chefer tyckte att dag - och journalboksföring 
fungerade. Problemet har varit tekniken och då främst med de kort och terminaler som 
mäter tiden, även nätverksproblem uppstod. Personalen uttryckte också en oro över att 
SMITH kan användas som ett kontrollsystem. Mötet med brukarna kan enligt personalen 
bli ovärdigt. Sammantaget uppfyllde inte SMITH de krav och kriterier som projektet hade 
när det startade (Gustafson, 2001, s.1ff). 
 

4.1 Internationell utblick 
Ett nordiskt forskningssamarbete visar i en komparativ studie på en likartad bild av 
organisatoriska förändringar inom hemtjänsten. Förändringarna har även här tydliga 
marknadsorienterade organisationsmodeller och styrformer. New Public Management 
NPM, med beställar- och utförarmodeller är vanliga i Sverige och Danmark men mindre 
vanligt i Norge, där den är under uppbyggnad. I Norge har personalen andra styrprinciper 
med till exempel fasta brukare, avprickning av arbetsuppgifter och noteringar av timmar 
och minuter. I Danmark var hemtjänstarbetet mer detaljstyrt än i Norge, trots detta upp-
levde personalen sig mindre kontrollerad. Det berodde på att personalen frångick det 
detaljstyrda schemat och utförde sysslor som brukaren hade behov av. En del nya föränd-
ringar går enligt tidigare omsorgsforskning inte ihop med det som är betydelsefullt för 
brukare och personal. I synnerhet gäller det möjligheterna till att en situationsanpassad 
omsorg har minskat. På ett allmänt plan är brukarna nöjda men kritiken mot tidspressen har 
ökat. När det gäller personalens arbetssituation visar forskningen att handlingsutrymmet 
har minskat och arbetsbelastningen ökat. Enligt forskarna har känslan av otillräcklighet hos 
personalen blivit ett ökande arbetsmiljöproblem. Trots detta upplever personalen sitt arbete 
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som meningsfullt främst genom mötet med brukaren. Arbetsvillkoren visade på stora 
skillnader mellan grupperna i de undersökta länderna, men det fanns också likheter såsom 
tillfredställelsen i att utföra ett betydelsefullt arbete. Studien visar att om det finns till-
räckligt med tid i omsorgsmötet, upplevs inte de organisatoriska villkoren så ansträngande 
för personalen. En diskussion om omsorgsrationalitet kontra tekniskt avgränsad rationalitet 
kan ses som en tävlan mellan två diskurser, nämligen ett rationellt omsorgsideal respektive 
ett kostnads- och marknadstänkande. De nya organisatoriska tendenserna kan ses som ett 
hot, men studien visar också att det fortfarande finns en god omsorg inom hemtjänsten i 
Norden (Szebehely, 2006, s. 49ff). 
 
Den marknadsinriktning som sker inom den kommunala omsorgen i Sverige och övriga 
Norden sker också i andra länder i Europa. I Storbritannien har studier gjorts på den 
omsorg som erbjuds äldre människor och även där märks en förskjutning mot en mer 
marknadsorienterad äldreomsorg. Utmaningen som tas upp där handlar om att kunna 
kombinera olika aspekter. Det gäller frågor om kvalitet för brukaren, delaktighet och val 
med minskade resurser och mer fokus på organisation och måluppfyllelse (Hughes, 1995, 
s.141f). 
 
En kvalitativ kanadensisk studie från 2002 har undersökt hemtjänsten hos äldre kvinnor. 
Kvinnorna har delats in i tre grupper. Enligt studien är den första gruppen kvinnor som tar 
”kommandot” gentemot hemtjänsten och får på det viset den hjälp de vill ha. Den andra 
gruppen är mer tysta och känsliga, de upplever hemtjänsten som opersonlig och otill-
räcklig. Den tredje och sista gruppen kvinnor anpassar sig frivilligt till hemtjänstens 
villkor. Den gruppen förväntar sig inte särskilt mycket och det beror på att de vill slippa bli 
besvikna. Den gruppen som hade svårast situation och var mest känsliga, upplevde det 
frustrerande att alltid behöva tala om hur de vill ha hemtjänsten utförd. Kvinnorna i den 
gruppen reagerade negativt på det ständiga bytet av personal. Upplevelser av att klockan 
styrde och att det fanns en tidspress hos personalen beskrevs av kvinnorna. 
Standardiseringen av hemtjänsten förstärkte kvinnornas känsla av opersonligt bemötande. 
Resultaten i studien visar hur komplex organiseringen av hemtjänsten kan vara. Under-
sökningen påvisar de spänningar som kan uppstå mellan brukarnas behov och verksam-
hetens minskade resurser. För att få en hemtjänst som respekterar de äldres identitet, är det 
centralt att de får vara med och påverka äldreomsorgens utformning  
(Aronson, 2002, s.399ff). 
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5 Tolkningsram 

5.1 Organisation 
Organisation handlar om att samverka för att uppnå vissa mål inom en specifik 
organisation. Forskning har visat att det är viktigt att fokusera på processerna, där 
individerna samordnar sina aktiviteter. Det är människors handlande som leder till att 
organisationer byggs upp. Inom en organisation försiggår organisering kontinuerligt 
samtidigt som organisationen i sig startar till följd av organisering. En konsekvens av detta 
blir att organisationen hela tiden förändras (Eriksson – Zetterquist & Styhre, 2007, s.16f). 
Grundläggande för hur väl en organisation presterar är att de tjänster som organisationen 
erbjuder på marknaden genererar ett värde för kunden. I en organisation är det också 
centralt att inta ett gemensamt etiskt förhållningssätt, en gemensam kultur och en 
personalpolicy. En aspekt som inte får glömmas bort i sammanhanget är att organisationens 
ledning inverkar på organisationens handlingssätt genom att påverka medarbetarnas 
handlande och beteende (Macheridis & Knutsson, 2007, s.10f). 
 
Förändring är något som ständigt pågår. Förändring innebär både utveckling och lärande 
och kan vara både bra och dåligt, beroende på vem som ser på förändringen. Exempel på 
olika typer av förändringar som återfinns i litteraturen är politiska, tekniska eller nya 
kundkrav. Det finns både önskvärda förändringar som välkomnas i organisationen eller 
icke önskvärda som kan upplevas som något hotfullt och därmed mötas med motstånd. 
Vissa förändringar är så små att de knappast märks medan andra är mycket omfattande och 
kan uppfattas som utvecklande eller kanske komplexa och oförutsägbara. En central fråga 
vid varje förändring är hur medarbetarna anpassar sig till denna och hur medarbetaren 
utvecklas och lär sig agera på nya sätt i organisationen. Vissa individer ser möjligheter och 
blir direkt positiva medan andra är avvaktande och behöver tid för anpassning. Ofta finns 
det även de medarbetare som är direkt negativa och försöker motarbeta förändringen. 
Vilken reaktion medarbetaren ger uttryck för hänger ofta samman med tidigare erfarenheter 
och den egna identiteten. Kort sagt, att hantera förändring kan liknas vid att stå på en 
gungbräda, det är en fråga om balans och obalans (Plank & Eneroth, 2008, s.9f). 
 

5.1.1 Processorganisation 
Inom processorganisationen är processerna grunden för hur den egna verksamheten ses, 
leds, bedrivs, utformas och utvecklas. Verksamheten uppfattas primärt som en samman-
hängande helhet av värdeskapande processer. Generellt sett är det viktigare i en process-
inriktad organisation vad du gör än vad du är. Hur organisationen utformas tar sin utgångs-
punkt i processerna, i medarbetarnas kompetens och övriga resurser. I en processinriktad 
organisation ställs nya krav på ledningen och på hur ledarskapet ska utformas. Det i sin tur 
kräver en nyanserad syn på beslutsprocesser, kunskap och information. Hur det operativa 
arbetet faktiskt utövas står i nära relation till ledarskapet (Ljungberg & Larsson, 2001, 
s.89ff).  
 
En förutsättning inom processorganisationen är att det aktiva arbetet bedrivs i team. Ett 
team kan definieras som en speciell grupp där arbetet kännetecknas av att medlemmarna 
arbetar tillsammans, integrerat, engagerat och mot tydliga gemensamma mål. Ytterligare ett 
skäl till att det operativa arbetet måste ske inom ramen för teamarbete är att det inte är 
möjligt för en medarbetare att utföra alla uppgifter inom processen och därför behövs team 
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där alla medarbetare har ett ansvar för att utföra ett stort antal aktiviteter. I process-
organisationen är många arbetsuppgifter sammansatta och komplexa och därför är det inte 
möjligt för en medarbetare att vara bra på alla delar i processen, därför finns behovet av 
många färdigheter uppdelade på fler medarbetare inom teamet (Ljungberg & Larsson, 
2001, s.91f). 
 
Processynsättet betonar vikten av en helhetssyn. Det gäller alla aktiviteter mellan behov 
och behovstillfredsställelse (Ljungberg & Larsson, 2001, s.57). Den här helhetssynen tar 
sig ofta uttryck i en processorganisation genom att alla kan använda och verkligen 
använder all information (Ljungberg & Larsson, 2001, s.78). I processorganisationen 
förväntas medarbetarna vara delaktiga och bidra till utveckling och förändring. Den här 
ambitionen hos en organisation att vidga medarbetarnas delaktighet möts många gånger 
initialt av ett motstånd. Det motståndet ersätts dock ofta av att ingen av medarbetarna vill 
återvända till en situation med begränsad delaktighet (Lindvall, 2001, s.118).  
 

5.2 Effektivitet 
Effektivitet är ett mångtydigt begrepp. Det betyder ursprungligen att någonting ska ge en 
förändring i en situation eller i ett tillstånd. Förändringen ska samtidigt också vara mer 
utmärkande än andra medelmåttiga förändringars effekter. Synonymer som ofta används 
till effektivitet är exempelvis rationell och produktiv. Definitionen av effektivitet beskrivs 
av Ragneklint (2000) som att en produktion av någonting ska ligga så nära det optimala 
som möjligt, det vill säga grundad på de senaste forskningsrönen inom området. En 
organisationsförändring som ska ge ökad effektivitet är i verkligheten problematisk. Det 
beror på att olika perspektiv används. Exempelvis kan en åtgärd vara effektiv ur ett 
långsiktigt perspektiv men samtidigt misslyckad ur ett ekonomiskt perspektiv. Intressant är 
också vems perspektiv som är utgångspunkten. Begreppet får olika innebörd beroende på 
om det exempelvis är politiker eller praktiska utövare som diskuterar effektivitet. 
Effektivitet som begrepp är värdeladdat och ses som ett centralt ord i dagens samhälle. Det 
är viktigt att förstå att en bra definition av effektivitetsbegreppet kan vara svår att ge. 
Problematiseringen kan ändå ge en bärkraftig strategi för hur effektivitetsfrågor ska 
behandlas praktiskt (Ibid s.15ff).  
 
För att en organisation ska vara effektiv krävs att hänsyn tas till många olika variabler. 
Exempel som ges i litteraturen är arbetstillfredsställelse, ledarskap, stressnivå, personal-
politik med flera. De här variablerna samspelar på ett komplext sätt. Ett exempel på en 
effektiv organisation är om de uppsatta målen har uppnåtts. Målen måste vara relevanta för 
verksamheten och för samhället. Det bör också finnas någon form av konsensus i mål-
formuleringen. Andra perspektiv som kan vara värda att nämna är tidsaspekten och 
nyttoperspektivet. Om en process är effektiv är svårt att säga när det handlar om 
komplicerade förhållanden med många variabler att beakta. Ett annat perspektiv är 
nyttoperspektivet, det kan ses som det utilitaristiska perspektivet. Det har ofta en politisk 
dimension och vidrör etiska och moraliska värden i dagens samhälle. I litteraturen nämns 
att en global värdeförskjutning har ägt rum. Det innebär att effektivitet ofta ses ur ett 
ekonomiskt perspektiv på bekostnad av de humanistiska värden som meningsfullhet och 
välbefinnande. Ekonomiska mått på effektivitet är otillräckliga inom den offentliga sektorn. 
Ekonomiska uttryck kan inte fånga kvalitativa skiftningar. Det kan innebära att det kan bli 
pseudoeffekter som är missvisande. En till synes effektiv organisation kan dölja en 
ineffektivitet (Ragneklint, 2000, s.27ff). Enligt litteraturen är en effektiv organisation 
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lyhörd, kan tolka signaler rätt och har förmågan att fatta beslut om förändringar och att 
använda resurserna på rätt sätt. 
 
Den kommunala organisationen behöver bli mer resultatstyrd. Det som en verksamhet 
uträttar ska bedömas på något sätt. Det handlar då om en inre och en yttre effektivitet. Inre 
effektivitet är produktivitet, då är frågan om ”saker görs rätt” och den yttre effektiviteten är 
ett mått på måluppfyllelsegrad. Den yttre effektiviteten kan också beskriva kvalitativa 
egenskaper. Tidigare forskning om effektivitet har visat att många chefer inom kommuner 
och landsting ansåg att problemet inte är definitionen av begreppet. Problemet är hur 
effektiviteten ska mätas. En viktig aspekt är att göra mätningar av en verksamhet över tid, 
upprepade mätningar ger en bättre bild av verkligheten (Brorström m.fl., 2005, s.364ff). 
När det gäller effektivitet är fokus ofta om målen har nåtts eller inte. Synen på effektivitet 
är som beskrivet olika och det kan vara avgörande för hur en verksamhet kommer att 
fungera. Det är skillnad på att resonera om måluppfyllelse eller diskutera effekter och 
samhällsnytta. Därför finns anledning att se bortom stela och mätbara mål (Stigendal, 2007, 
s.23f). Kommunerna behöver kunna visa vad som produceras på ett tydligt sätt med 
ytterligare kvantifierbara resultatmått och det ska samtidigt inrymma kvalitativa aspekter. 
Med kvalitativa aspekter menas förutom kundnöjdhet också hur ”bra” tjänsten är vid en 
jämförelse, både i den egna kommunen och vid en jämförelse med andra kommuner. Vid 
fokusering på effektivitets och produktivitetsaspekter blir det av intresse att arbeta 
”smartare”, ifrågasätta nuvarande arbetssätt och att kunna motivera det sätt vi arbetar på 
(SKL, 2007, s.9f). 
 

  Utgångspunkten för alla verksamheter bör vara 100 procent brukartid, även 
om detta varken är ett möjligt eller ett önskvärt resultat. Om man är anställd 
för att vårda, ge service, handlägga eller undervisa, så är det givetvis detta 
arbetstiden ska användas till. Frågan är bara hur stora avstegen från 100 
procent ska vara för att verksamheten ska bli så effektiv som möjligt. Hur 
mycket tid bör räknas av för kringarbete, fortbildning och personalmöten? 
(SKL, 2007, s.27) 

 

5.3 Styrinstrument 
Kärnan inom verksamhetsstyrning kallas för processorientering. Inom den moderna 
verksamhetsstyrningen handlar det om att lämna den vertikala ekonomistyrningen till 
förmån för en mer horisontellt inriktad styrning. Verksamhetsstyrning inom organisationer 
innebär att verksamheten bedrivs i flöden, processer (Lindvall, 2001, s.170f). 
 

5.3.1 Processorientering 
En process definieras som ett nätverk av länkade aktiviteter som repetitivt återkommer i en 
viss ordning. Aktiviteterna använder information och resurser för att omvandla objekt in, 
till objekt ut, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov (Ljungberg & 
Larsson, 2001, s.44). Den här definitionen kan ses som en omfattande beskrivning av vad 
processen innehåller och hur den relaterar till omgivningen. Processen har i den här 
definitionen fått en tydlig början och ett tydligt slut. Den visar också behovet av 
information och resurser för att generera resultat. En process är i sig utan innehåll, det är 
först när humana resurser och andra resurser tillförs som värde kan skapas. Processer 
används för att tillfredsställa kundens behov (Ljungberg & Larsson, 2001, s.45).  
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En process startar med att kundens behov identifieras och avslutas med att samma behov 
har tillfredsställts och att kunden är nöjd. I och med att behovet identifieras startar ett antal 
aktiviteter som inbördes samarbetar för att tillfredsställa det uppkomna behovet. De här 
aktiviteterna och deras relationer, kundbehovet och kundtillfredsställelsen bildar 
beskrivningen av en process. Innebörden av detta är att utan kundbehov finns ingen 
process. För att åstadkomma en väl fungerande process är kravet att strukturen stämmer 
överens med de resurser som finns i organisationen. En smart processtruktur är inget värd 
om människorna som utgör en del i processen inte kan eller vill använda den. Ytterligare en 
komponent inom en process är informationsutbyte. Det behövs för att processen ska kunna 
fungera effektivt. Feedback blir då en central del för att kunna styra och kontrollera 
processen (Ljungberg & Larsson, 2001, s.191f). En ytterst viktig del av processynsättet och 
processledning är att kunna förstå kundens verkliga behov, hur de ska tillgodoses och hur 
väl det uppnås. För att kunna utveckla processen krävs återkoppling eller feedback på hur 
väl kundernas behov har tillgodosetts (Rentzhog, 1998, s.26f). 
 

5.3.2 Mätning 
I den moderna processorganisationen har kraven på mätning förändrats under senare år. 
Med det stora informations- och kunskapsbehov som finns riskerar fokus att hamna på 
mätningarnas omfattning istället för på deras kvalitet. Utmaningen ligger i att mäta 
tillräckligt bra istället för tillräckligt mycket (Ljungberg & Larsson, 2001, s.217). Det finns 
många fördelar med att mäta i en verksamhet. Mätning är centralt om förändring och 
utveckling ska uppnås i en verksamhet. Genom mätning uppmärksammas det som är viktigt 
och det i sin tur påverkar människors beteende. Mätning gör det enklare att upptäcka och 
förstå de problem som uppkommer och det leder till att gamla myter kan försvinna och nya 
sanningar kan skapas. Snabb feedback och uppföljning till personal kan fungera som 
motivation (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 223ff).  
 
Det är viktigt att hålla i minnet att syftet med att mäta är att få kunskap och därigenom 
ökad förståelse. För att den kunskap som växer fram ska bli korrekt och meningsfull är en 
förutsättning att rätt saker mäts på rätt sätt. För att uppnå det bör mätsystem som används 
utgå ifrån organisationens värderingar och värdesystem. De visar vad som är viktigt och 
vad som ska åstadkommas. Organisationens värdesystem bör utgå ifrån kundens krav och 
förväntningar men också organisationens egna ambitioner och värderingar. Om syftet med 
mätningen tappas bort är risken överhängande att hamna i produktionsfällan. Där förväxlas 
distribuerad information med förståelse och medvetenhet (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 
223ff). 
 
Processutveckling är bevisligen ett mycket resultatrikt sätt att förbättra och förändra en 
verksamhet på. Trots detta är det inte alla organisationer som lyckas fast de har utfört stora 
insatser. En organisation kanske uppnår betydande resultat med processutvecklingen men 
trots detta förlorar de sina kunder. Detta fenomen kallas för processparadoxen. Det innebär 
att det är viktigt att rikta insatserna mot rätt processer, inte bara mot de processer som är 
lättast att urskilja eller de som varit i fokus traditionellt sett. De processer som bör vara i 
centrum är istället de som är viktigast, fokus bör då ligga på de processer som har störst 
betydelse och värde för organisationen. Det är också av stor vikt att använda rätt metoder 
och verktyg i verksamheten och att användarna kan hantera dessa på ett bra sätt (Ljungberg 
& Larsson, 2001, s.272f). 
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5.4 Decentralisering 
Enligt nationalencyklopedin (NE) handlar decentralisering om att ta tillvara lokala 
förmågor, korta beslutsprocessen och minska sårbarheten i verksamheterna. Det är också 
ett medel för besparingar, genom att fatta beslut snabbare kan effektivitet uppnås. Det kan 
också betyda att likformighet och samordning med andra verksamheter kan kompliceras 
(NE). Decentraliseringssträvandena inom kommunerna tog fart under 1980-talet och 
diskussionen var i korthet, öka effektiviteten och minska detaljstyrningen. Nu skulle det 
handla om att öka effektiviteten via decentralisering och delegering. Grunden till förnyelse-
diskussionen beror till stor del på ändrade ekonomiska förutsättningar, men också exempel-
vis på ideologiska förändringar, internationalisering och nya teorier om organisationer och 
ledning. Decentralisering är en vanlig förändringsstrategi inom den kommunala 
organisationen. Det är ett sätt att få till lokala lösningar ute i de olika enheterna. Med 
decentralisering menas att makten förs nedåt i organisationen och att den är utspridd på 
flera personer. Montin (2004) benämner detta vertikal decentralisering. Lokalt ansvariga 
får mer inflytande och möjligheter att påverka både verksamheten och ekonomin. Skälet till 
det kan vara att använda sig av den kompetens som finns och att ge möjligheter till 
förändringar. En god ekonomi är ändå ett starkt motiv (s.12f).  
 
Det finns också vissa problem sammankopplade med decentralisering. Ett kan vara gapet 
mellan visioner och verklighet. Förändringar måste vara förankrade på det lokala planet, 
annars finns risken att dessa stannar av och aldrig blir förverkligade. Det handlar både om 
strukturella förändringar och ändrade synsätt hos människor. Processerna kan vara 
påfrestande och enligt forskning finns det anledning att påskynda de här skeendena. Viktiga 
begrepp är styrning, tydlighet, medvetenhet och förtroende. I ett reformarbete är det 
angeläget att ha samma syn när det gäller värderingar och att ledningen tydligt klargör 
dessa. Decentralisering med tydlighet och med låga styrambitioner är exempel på 
decentralisering med lokalt fokus. Det betyder att förändringar genomförts efter enhetens 
förutsättningar. Den lokala enheten får förtroende och handlingsutrymme. Utmaningen blir 
då att klara av bristen på strukturell tydlighet (Brorström m.fl., 2005 s.194ff). Många 
reformer de senaste årtiondena har påverkats av det privata näringslivet. Nya termer 
används, exempelvis målstyrning och resultatenheter. Ett resultatansvar ute i verksam-
heterna skulle tydliggöra över eller underskott och om resurserna använts för att uppfylla 
målen. Därmed har den offentliga verksamheten styrts in på en företagsekonomisk logik. 
Decentraliseringen blir nu också ett ansvar för ekonomin (Englund, 2005, s.1f).  
 
En organisationsmodell som omtalas i litteraturen är NPM (New Public Management), det 
är ett nyare sätt att tänka kring offentlig verksamhet. Den är inte enhetlig och innehållet kan 
tydas på olika sätt. Enligt den modellen finns några faktorer för en gynnsam offentlig 
verksamhet. I sammanhanget kan det vara av intresse att nämna dessa när det gäller 
förändringsarbete i organisationer. Fokuseringen ligger på kostnadsminskningar och 
minskad styrning, konkurrensutsättning genom beställar - utförarmodeller, ledarskap och 
måluppfyllelse. Vidare finns en betoning på individuella rättigheter och att medborgarna 
ses som kunder. De här olika delarna kan verka motsägande men kärnan är att det ska 
generera ökad kvalitet och effektivitet. Verksamheternas utveckling mot decentralisering 
och ökad självständighet kan förstås utifrån NPM. Det handlar inte bara om effektivitet 
utan också om ökat deltagande och legitimitet (Montin, 2004, s.110f). 
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5.5 Sammanfattning 
Tolkningsramens olika delar har valts för att kunna analysera den genomgripande 
organisationsförändring som införandet av ett IT – system medför. Undersökningen utgår 
från ett chefs- och ett omsorgspersonalperspektiv inom äldreomsorgen och den del av 
verksamheten som ingår i studien är hemvården. För att kunna förstå hur en organisation 
fungerar har vi beskrivit det i korthet. Utgångspunkten är hur organisationsförändringar 
påverkar, vad som kännetecknar en processorganisation och hur effektivitet kan förstås och 
användas i sammanhanget. Vidare åskådliggörs hur en verksamhet kan styras med olika 
instrument, i det här fallet med hjälp av processorientering och mätning. Slutligen belyses 
begreppet decentralisering eftersom det är vanligt förekommande i kommunala 
organisationer och för med sig utökat ansvar och delaktighet. Begreppen i tolkningsramen 
är sammankopplade med varandra och används i studien för att analysera och förstå det 
insamlade materialet. De olika begreppen i tolkningsramen är relevanta och nödvändiga för 
att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna. 
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6 Metod 

6.1 Kvalitativ forskning 
Att välja forskningsmetod beror på vad som ska undersökas och hur forskarna ska gå 
tillväga för att få den kunskap som de efterfrågar. Syftet och frågeställningarna bestämmer 
forskningsmetoden. Kvalitativ forskning använder ord istället för siffror. Den forskningen 
har inte som uppgift att förklara ett fenomen utan att upptäcka och beskriva en verklighet 
som forskarna får ta del av i en ömsesidig relation. Det sker genom dialog med 
respondenterna. Kvalitativ forskning har ofta färre deltagare eftersom intresset är att 
studera deltagarnas egna erfarenheter och en fördjupning behövs (Marlow, 2005, s.10f). 
Därför valdes denna metod för att undersöka chefernas och omsorgspersonalens egna 
beskrivningar av deras upplevelser. Ett explorativt tillvägagångssätt kan användas i 
kvalitativ forskning (Marlow, 2005, s.34f). Vi vill i studien undersöka och beskriva TES. 
En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har valts med tanke på studiens 
syfte och frågeställningar. Syftet är att beskriva och undersöka ett fenomen lite djupare och 
kvalitativa intervjuer ökar flexibiliteten hos forskarna. Det finns tillfälle att ställa 
följdfrågor till respondenterna och förtydliganden kan ges i intervjusituationen. 
Utgångspunkterna är att beskriva det upptäckta på ett nyanserat sätt och att ta reda på hur 
aktörerna upplever sin livsvärld. För att uppfylla syftet kan den kvalitativa metoden 
användas som verktyg för att uppnå detta (Kvale, 1997, s.67f).  

6.2 Förförståelse 
Hermeneutik eller tolkningslära, är en metodlära för att tolka olika fenomen. Syftet är att 
utveckla kunskapen. Samhällsforskare ska förhålla sig till något som redan är tolkat. De 
förutsättningar vi har tar vi med oss in i förståelseprocessen. Förförståelsen är ofrånkomlig 
för att överhuvudtaget kunna förstå det vi studerar. Exempel på förförståelse kan vara olika 
trosuppfattningar, språk och erfarenheter. En annan aspekt inom hermeneutiken är att en 
företeelse måste förstås i ett sammanhang. När det gäller hermeneutiken är det viktigt att se 
forskningen som en rörelse mellan delarna och helheten. Vid tolkning av ett avsnitt ur en 
text, måste hänsyn tas till hela texten (Gilje & Grimen, 1992, s.175ff). Forskningen ska 
vara utan värderingar och får inte manipuleras för att passa egna syften (Thurén, 2001, 
s.42). Vår förförståelse ska inte påverka resultatet i studien och den risken kan minimeras 
genom att vi är medvetna om detta. Under hela forskningsprocessen har vi varit två 
forskare i alla moment. Alla delar som ingår i studien påverkar varandra och är en hjälp för 
att förstå helheten. 

6.3 Forskningsintervjun 
Forskaren får ta del av erfarenheter och beprövad kunskap genom att ställa frågor och att 
aktivt lyssna. Till skillnad från att kvantifiera data ska undersökaren i en kvalitativ studie 
tolka det som sägs (Kvale, 1997, s.9ff). I forskning ingår både kvantitativa och kvalitativa 
metoder, där tolkas både siffror och utsagor. Intervjun speglar den intersubjektiva 
interaktionen. Genom intervjun kan respondenterna ge sitt perspektiv på fenomenet och de 
får också en möjlighet att beskriva sin situation med egna ord (Kvale, 1997, s.66ff). 
Intervjupersonerna i studien går under beteckningen respondent eftersom en respondent 
beskriver sig själv och sin egen situation. En informant däremot beskriver någon annans 
position. För att förtydliga detta valde vi att benämna alla deltagare i studien respondenter 
(Holme & Solvang, 1991, s.104f). I studien har en semi-strukturerad intervju använts. En 
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semi-strukturerad intervju är mer flexibel, består av öppna frågor och det finns möjligheter 
att ställa följdfrågor (Marlow, 2005, s.167). Frågorna har utformats med utgångspunkt i 
tolkningsramen (se 6.10 Metoddiskussion) 

6.4 Litteratursökning 
Vi har sökt i Örebro Universitetsbiblioteks katalog Voyager och i Libris. Artikelsökning 
har även gjorts i databaserna Social Services Abstracts samt Elin. Sökord som använts är: 
effektivitet, organisation, processorientering, decentralisering, IT-system, styrning, old - 
age care, home-care, social work och community care. I de olika databaserna fick vi ett 
mindre antal träffar på grund av att fenomenet vi undersöker är en relativt ny företeelse. 
Litteratursökningen har gjorts med tanke på att få tillgång till den senaste och mest 
relevanta litteraturen och forskningen. Viss litteratur har fjärrlånats från andra bibliotek. 
 

6.5 Urval 
De personer som har mest information för att besvara studiens syfte har valts som 
respondenter (Marlow, 2005, s.138ff). Ett icke sannolikhetsurval är inte generaliserbart på 
en större population. Syftet är inte heller att kunna generalisera vilket gör att det passar vår 
studie (Marlow, 2005, s.153). Syftet med vår studie är inte att generalisera. För att 
undersöka TES valde vi att intervjua en områdeschef, enhetschefer och omsorgspersonal 
inom två hemvårdsområden i Örebro kommun. Ett hemvårdsområdet har arbetat med TES 
under några år och det andra området har precis börjat införandefasen. Urvalet gjordes med 
tanke på att få respondenter med olika perspektiv och erfarenheter av TES. Antalet 
respondenter är sammanlagt nio stycken, en områdeschef, två enhetschefer och tre 
omsorgspersonal på varje hemvårdsområde. Vi kontaktade ett antal chefer per telefon för 
att undersöka intresset. Tre chefer visade intresse av att delta. Att nå omsorgspersonal via 
telefon på de olika hemvårdområdena visade sig vara svårt, därför ombads cheferna 
kontakta omsorgspersonal som var villiga att medverka vid en intervju. Omsorgspersonalen 
skulle enligt våra önskemål ha olika åldrar, erfarenhet och syn på TES. Antalet intervjuade 
är tillräckligt för den här studiens omfattning anser vi. Det ger oss tillräckligt med 
information för att uppfylla studiens syfte och svara på våra frågeställningar. 
 

6.6 Tillvägagångssätt 

6.6.1 Datainsamling 
För att undersöka TES i hemvården valde vi att ta kontakt med ett flertal enhetschefer inom 
kommunen och kontakt etablerades med tre chefer som var intresserade av att medverka i 
en intervju. För att svara på syftet och frågeställningarna användes en intervjuguide som 
innehöll elva frågor till cheferna. Personalen intervjuades enligt samma modell men den 
intervjuguide som då användes innehöll tio frågor. Frågorna formulerades för att kunna 
uppfylla studiens syfte och svara på frågeställningarna. Under intervjun har intervjuaren 
också möjlighet att tydliggöra frågorna (Allebeck & Hansagi, 1994, s.43ff). Tre av frågorna 
ställdes till samtliga respondenter. Det gjordes för att hitta eventuella skillnader och 
likheter i materialet. Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats i en ostörd miljö 
för att undvika störande inslag. Tidsåtgången för chefsintervjuerna var cirka 45 min och 
något mindre för personalen. Under alla intervjuer användes bandspelare för att inte gå 
miste om information. Vi valde att under intervjusituationen dela upp arbetet så att en av 
oss ställde frågorna och den andre lyssnade och antecknade korta stödanteckningar som 
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komplement till bandinspelningen (Kylén, 1994, s.40). En annan fördel med att använda 
bandspelare är att det blir mer dynamik i intervjusituationen och tonfall, ord och pauser 
registreras för att underlätta vid transkriberingen (Kvale, 1997, s.147). Vissa respondenter 
uttryckte en osäkerhet över att bli bandade, därför förtydligades genomförandet och 
personalen slappnade därmed av.  
 

6.6.2 Textanalys 
Att transkribera från talspråk till skriftspråk kan vara förenat med vissa problem. I vilken 
form och hur mycket utskrift som görs beror på undersökningens syfte, materialets storlek 
och tidsramen (Kvale, 1997, s.155). För att få processen att flyta ostört skrevs inte respon-
denternas intervjuer ut ordagrant, utan istället kortades intervjuerna så att det väsentliga 
inte gick förlorat. Vid transkriberingen av intervjumaterialet lyssnade båda forskarna av 
banden och båda två skrev samtidigt ner en förkortad version utan att gå miste om det 
viktigaste i intervjuerna. Vi jämförde efteråt våra transkriberingar för att säkerställa att 
inget väsentligt gått förlorat. Transkriberingen genomfördes i nära anslutning till 
intervjuerna. Det gjordes för att det då fortfarande fanns färskt i minnet.  

6.6.3 Meningskategorisering 
Enligt Bryman (2004) startar analys av kvalitativa data ofta med meningskategorisering av 
intervjumaterialet. Några viktiga steg att ta hänsyn till vid meningskategorisering är enligt 
Bryman (2004) att den bör ske så snart som möjligt, att korrelera koderna mot det 
ursprungliga materialet. Forskaren bör ge akt på att materialet kan kategoriseras på mer än 
ett sätt, för att försöka se de mönster som utkristalliseras(s.408f). Ur materialet framkom 
gemensamma teman som exempelvis planering, effektivitet och kvalitet. För att få struktur 
på intervjumaterialet meningskategoriserades intervjuutskrifterna i huvudkategorier, 
underkategorier och underunderkategorier. Exempel på huvudkategorier är planering, 
effektivitet och kontroll. Exempel på underkategorier är förändring, resursfördelning och 
synliggörande. Exempel på underunderkategorier är reaktioner, ny teknik och 
arbetsfördelning. Dessa kategorier växte fram ur intervjumaterialet under transkriberingen. 
Skälet till detta var att vi kunde gå djupare in i materialet. Kategoriseringen delades upp i 
två delar, chefer och omsorgspersonal var för sig. Teman växte fram under arbetets gång 
utifrån respondenternas svar på våra frågor och de blev inte heller lika för båda grupperna. 
Teman för cheferna är planering, effektivitet, kontroll, vinster och kvalitet. Teman för 
personalen är planering, effektivitet, kontroll och kvalitet. Samtidigt växte vissa mönster, 
olikheter och samband fram. Den här typen av kategorisering ger exempelvis möjlighet till 
strukturering, bedömning av helheten och att undersöka skillnader i olika grupper (Kvale, 
1997, s.178f). 
 

6.7 Avgränsningar 
Intervjuerna var totalt nio till antalet, varav tre var chefer och sex var omsorgspersonal. Det 
antalet bedömdes som tillräckligt för en studie i den här omfattningen. De tillfrågade 
respondenterna kunde alla medverka, därför blev det inget bortfall. 
 
Avgränsningen i undersökningen till två hemvårdsområden ansågs vara lämplig för att 
besvara frågeställningarna. Syftet med undersökningen är att beskriva och undersöka TES 
utifrån ett chefsperspektiv och ett personalperspektiv. Avsikten har inte varit att beskriva 
TES ur ett brukarperspektiv. Projektledarens roll i sammanhanget har varit att förse oss 
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med information och teknisk data om TES. Hon deltog inte i någon intervju därför att hon 
inte är chef eller personal. Hennes uppdrag är att verkställa projektdirektivet i sin roll som 
projektledare. 
 

6.8 Reliabilitet och validitet 
Ordet verifiering, som innebär ”har vi gjort rätt”, används ofta inom samhällsvetenskaperna 
och då med begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. De här begreppen 
kallas för vetenskapens heliga treenighet. Eftersom vår undersökning har en kvalitativ 
ansats vill vi se det unika hos det undersökta fenomenet och då är generaliserbarhet inget 
motiv. Med reliabilitet menas att forskningsresultatet ska vara tillförlitligt. Det som kommit 
fram ska gå att lita på. Reliabiliteten i kvalitativ forskning innefattar hela forsknings-
processen, från intervjuerna och utskriften till analysen och publicerat resultat (Kvale, 
1997, s.207ff). Med hög reliabilitet menas att upprepade mätningar ska ge samma resultat. 
Enligt Trost (2005) kan det vara ett problem därför att det då antas råda ett statiskt 
förhållande, men istället borde utgångspunkten vara att individer deltar i pågående 
processer. Forskningsresultatet bör också vara fritt från slumpmässiga fel (s.111).  
 
Kritiken mot en kvalitativ forskningsintervju består av ett ifrågasättande av tillförlitligheten 
i form av ledande frågor. Kritik framförs också om att det ingår för få intervjupersoner och 
att tolkningen skulle bygga på subjektivitet från forskarnas sida.  
En alltför stor tonvikt på reliabiliteten kan hindra föränderlighet och kreativitet anser för-
fattaren (Kvale, 1997, s.207ff). I kvalitativ forskning ska mätinstrumenten och forskarna 
vara pålitliga. Studien ska genomföras på ett hederligt sätt. En låg reliabilitet leder alltid till 
en låg validitet. Det är däremot viktigt att komma ihåg att hög reliabilitet inte automatiskt 
ger en hög validitet. Slutsatsen blir då att en hög validitet kommer av en hög reliabilitet. 
Forskarna måste också vara väl medvetna om sin egen förförståelse och ha en neutral 
hållning till datamaterialet (Malterud, 1998, s.157ff). 
 
Validitet kan översättas med giltighet. Frågor som ”varför” och ”vad” kommer alltid före 
”hur”. ”Vad vi gör och varför vi gör det” är viktigt att tydliggöra innan val av metod. 
Utifrån detta väljs sedan kvalitativ eller kvantitativ metod. Enligt Kvale pågår en kvalitets-
kontroll i en intervjuundersökning under hela processen och den kan indelas i sju stadier. 
De olika stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 
slutligen den färdiga rapporten i enighet med vetenskapliga kriterier. När valid kunskap 
diskuteras kommer frågan om vad som är sanning fram. Författaren tar upp tre sannings-
kriterier, korrespondensen, koherensen och det pragmatiska kriteriet.  
 
Med korrespondensen åsyftas att kunskapen överensstämmer med den objektiva 
verkligheten, koherens innebär att kunskapen är fri från motsägelser och har en logisk 
kärna och det pragmatiska kriteriet skildrar de praktiska konsekvenserna (Kvale, 1997, 
s.214f). Studien visar att informationen som vi fått av respondenterna många gånger 
överensstämmer med det som sker i verkligheten. Kunskapen vi fått av respondenterna 
följer en viss logik och visar på att det vi funnit i studien får praktiska konsekvenser för 
respondenterna och verksamheten de arbetar i. Validitet uppstår enligt Thomsson (2002) 
när relationer mellan argument och begrepp kan övertyga andra. Författaren menar vidare 
att tonvikten på vetenskaplig sanning bör förflyttas från sanningssökande mot diskurs och 
kommunikation. Valideringen kan bero på forskarens hantverksskicklighet, genom att ha 
ett kritiskt förhållningssätt, ett ifrågasättande och en teoretisk tolkning. En underökning 
som är valid har väl underbyggda resultat och håller för en kritisk granskning (s.32). 
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Kommunikativ validitet granskas genom en dialog. Kommunikativ validitet består av 
forskarens förförståelse, detaljerad beskrivning av datainsamlingen, en noggrann 
beskrivning av urvalet och en redogörelse för analysprocessen (Malterud, 1998, s.157ff). 
Enligt ovanstående har vår studie en kommunikativ validitet genom att vi har varit 
noggranna och redogjort för alla moment i forskningsprocessen. 
 

6.9 Forskningsetik 
Respondenterna har efter förfrågan från sina överordnade frivilligt deltagit i intervjuerna. 
Det har också varit möjligt för respondenterna att avbryta när som helst under intervjun. 
Före intervjuerna har deltagarna informerats om vilka vi är och syftet med studien. 
Deltagarna har upplysts om konfidentialitet och att studien bara nämner två 
hemvårdsområden i Örebro kommun. Vidare är respondenterna införstådda med att det 
bara är forskarna som lyssnar på intervjuerna och att banden förvaras på ett säkert sätt 
(Kvale, 1997, s.104f). När uppsatsen är klar förstörs banden. De respondenter som är 
chefer får var sitt exemplar av rapporten när den är färdig. De andra respondenterna har 
inte uttryckt något sådant önskemål, men kan givetvis ta del av den.   
 

6.10   Metoddiskussion 
Nedan diskuteras för och nackdelar under datainsamlingen. 
 
Vi anser att våra mätinstrument under intervjuerna har varit pålitliga, då en bandspelare 
använts med separat mikrofon för att få bra ljudkvalitet. Genom att cheferna ombads 
tillfråga omsorgspersonal för medverkan kan det ses som en svaghet i undersökningen. 
Under intervjuerna ställde en av oss frågorna och den andra stödantecknade för att öka 
reliabiliteten. Vid oklarheter som till exempel dubbeltydighet från respondenterna, fanns 
möjlighet till omlyssning vilket gjordes för att tydliggöra, diskutera och reda ut 
oklarheterna. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka tolkningen, men genom 
att uppmärksamma problemet kan den risken minimeras. Under hela processen har vi 
noggrant beskrivit vårt urval och tillvägagångssätt och därmed ökat tillförlitligheten och 
giltigheten i materialet. I processens sju stadier har vi varit två personer i alla moment 
vilket medför att materialet är noggrant bearbetat. Enligt Bryman (2004) kan vissa av 
sammanhangen i materialet gå förlorade vid meningskategorisering. Det är viktigt att vara 
medveten om detta (s. 411). Genom att banden med intervjuerna finns kvar kan vi alltid 
återvända till källan. Det finns olika metoder för att kategorisera material men vi valde 
meningskategorisering. Det gjordes för att strukturera upp materialet, för att reducera långa 
uttalanden och få en överblick inför analysen. Kategorierna som växte fram gav oss en bild 
och visade mönster som finns i materialet.  
 
Vid transkriberingen skrevs inte intervjuerna ut ordagrant på grund av att undersökningens 
syfte, storlek och tidsram inte medgav det. Respondenternas språk har återgetts så nära 
originalet som möjligt för att inte gå miste om information. Citaten i texten är exakt 
återgivna. De medför ett djup och en variation i materialet och gör läsningen mer 
intressant. 
 
Vid utformandet av frågeguiden berördes de begrepp som redovisas i tolkningsramen och 
därifrån utformades frågor utifrån relevant litteratur kopplat till vårt syfte och våra 
frågeställningar. 
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7 Resultat och Analys 
I avsnittet nedan kommer en redogörelse av vad som har framkommit ur intervjuerna som 
genomförts. Analys och resultat presenteras tillsammans med våra slutsatser. Resultat-
redovisningen är utformad så att de tre chefsintervjuerna redogörs för sig och de sex 
personalintervjuerna därefter, utifrån de olika teman som framkommit genom menings-
kategoriseringen. Vi har valt att inte använda namnen på respondenterna efter citaten. 
Resultatet knyts till tidigare forskning och till tolkningsramens begrepp som beskrivits 
under respektive rubrik. Som avslutning av resultat och analysdelen kommer samman-
fattande slutsatser av hela avsnittet. 
 

7.1 Chefernas perspektiv 

7.1.1 Planering 
En effekt av införandet av TES är att planeringen av det dagliga omsorgsarbetet har 
förändrats enligt respondenterna. TES är ett exempel på organisering i en organisation som 
betyder att förändringsarbetet ständigt pågår (Eriksson – Zetterquist & Styhre, 2007, s.16). 
Den förändringen innebär lärande och utveckling och kan uppfattas som bra eller dålig 
(Plank & Eneroth, 2008, s.9f). Omsorgsarbetet är numera mer strukturerat än tidigare då 
arbetsplaneringen gjordes manuellt. Under intervjuerna av cheferna framkom att 
planeringen har blivit bättre, går fortare och underlättar för både personal och chefer. Det 
blir lättare att se hur resursbehovet ser ut på längre sikt. Det är bra för att veta hur mycket 
omsorgspersonal som behövs, men har ingenting med omsorgskvalitet att göra. Effektivitet 
är exempelvis en förändring i en organisation och enligt Ragneklint (2000) ska den vara 
genomgripande, vilket TES är ett exempel på (s.15ff). Det är också ett verktyg för att ta 
fram och synliggöra de resurser som finns tillgängliga. En process som fungerar har en 
struktur som stämmer överens med befintliga resurser i organisationen (Ljungberg & 
Larsson, 2001, s.191f). Det ger bättre framförhållning i verksamheten. Genom TES 
delegeras ansvaret för planeringen till personalen. Tidigare testades ett annat system som 
heter SMITH, men det valdes bort på grund av att kommunen ville att insatserna skulle 
registreras i realtid. Tekniken i TES ansågs fungera bättre och därför bestämdes att ett 
pilotprojekt skulle starta i kommunen. 
 

”...  så att det vart ju inte realtid. Idag skickas det ju direkt du kommer in till 
brukaren, så du kan liksom inte fuska på nåt vis”. 

 
Decentralisering och delegering av verksamheter ska ge ökad effektivitet. Exempel på detta 
är att ta tillvara på lokala förmågor och minska sårbarheten i verksamheten (NE). Det 
betyder att den lokala kompetensen som finns tas tillvara och att alla tar sitt ansvar. 
Decentralisering är en vanlig förändringsstrategi i kommunerna. Den aktuella förändringen 
ska vara förankrad på det lokala planet (Brorström m.fl., 2005, s.194ff). Ur materialet 
framkommer att i TES är ansvaret för planeringsarbetet fördelat i personalgruppen och de 
känner sig delaktiga i utvecklingsarbetet. NPM är en organisationsmodell som är vanlig i 
svenska kommuner där fokus bland annat ligger på minskad styrning, konkurrensutsättning 
genom beställar – utförarmodellen och ledarskap. Verksamhetens utveckling kan förstås 
utifrån NPM genom ökat deltagande och legitimitet (Montin, 2004, s.110f). Den här 
modellen finns i Örebro kommun, där TES är ett verktyg för att hantera processen från 
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bistånd till insats. I TES används funktionen optimal planering som innebär att systemet 
planerar utifrån biståndsbeslut och tillgängliga resurser. Det är därmed möjligt att 
planeringen kan göras av alla medarbetare. Resursbehovet syns tydligt oavsett om det 
gäller morgondagen eller nästa vecka. I en processorganisation är helhetssynen viktig 
eftersom alla i personalen har tillgång till och faktiskt använder all information (Ljungberg 
& Larsson, 2001, s.78). Det här informationsutbytet är ett exempel på processorientering 
och behövs för att effektivisera processen (Ljungberg & Larsson, 2001, s.191f). 
I TES kan alla i personalen planera dagens arbete och får därmed en struktur och en 
överblick. I den pågående förändringsprocessen som TES är ett exempel på, är alla 
medarbetare delaktiga trots ett initialt motstånd vill få återgå till förhållandet som var förut 
(Lindvall, 2001, s.118). 
 

”Ja alltså, för mina medarbetare så har det ju gått från att göras med papper 
och penna och det är nån som är duktig på att göra planeringen och nån som 
har koll på allting, till att det görs i datorn och alla kan göra det” 

 
Enligt en av respondenterna är alla generellt positiva till det förändringsarbete som TES 
medför. Reaktionerna har skiftat från  mycket positiva till mycket negativa. Personalen 
upplever mindre stress, unga medarbetare tycker det är kul, däremot upplever en del äldre 
med mindre datavana en osäkerhet. Förändringen innebar en tuff period i början med den 
nya tekniken.  
Vissa medarbetare kan uppfatta förändringen som hotfull och vara avvaktande medan andra 
ser möjligheterna. Reaktioner som medarbetarna visar hänger samman med tidigare 
erfarenheter och den egna personligheten (Plank & Eneroth, 2008, s.9f). Resultatet visar att 
olika reaktioner har förekommit under projektets pågående förändringsarbete. TES är en 
stor förändring i organisationen och kan uppfattas av medarbetarna som både omvälvande, 
komplex och utvecklande. Ledningen i en organisation påverkar personalens handlande och 
beteende och kan därmed underlätta för personalen vid ett stort förändringsarbete 
(Macheridis & Knutsson, 2007, s.10f). Detta har inte nämnts under intervjuerna men enligt 
litteraturen har det en stor betydelse. Vilket också beskrivs av Ljungberg & Larsson, 2001.  
 
En av cheferna uttryckte det så här angående de reaktioner hon fått från 
omsorgspersonalen. 
 

”(skrattar) hörrudu allt, allt mellan himmel och jord” 
”… är det så här det ska va, då tänker vi sluta…” 

 
Genom att datorisera äldreomsorgen ökas tillgången på information för personalen som ska 
underlätta det dagliga arbetet (Hedström, 2004, s.5f). TES är ett IT - baserat system inom 
hemvården som gör just detta. Andra IT-system som till exempel SMITH har vid 
utvärdering visat sig ha problem med teknik och nätverk och därför uppfyllde inte SMITH 
de kriterier som fanns på systemet (Gustafsson, 2001, s.1ff). Även TES har genomgått 
tekniska svårigheter vid införandet som dock varit övergående. En nordisk studie visar att 
nya organisationsmodeller och styrformer som NPM blir mer och mer vanligt i Sverige, 
Danmark och i viss mån Norge (Szebehely, 2006, s.49ff). Det gäller även länder som 
Storbritannien där äldreomsorgen genomgår förändringar (Hughes, 1995, s.141ff). 
Förändringarna som görs i verksamheten kan påverka kvaliteten för brukaren. 
Omsorgsarbetet i sig blir inte bättre bara för att det genomförs omställningar i 
verksamheten. Det centrala är fortfarande omsorgsmötet med brukaren. 
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7.1.2 Effektivitet 
De intervjuade var överens om att arbetet har blivit effektivare. Effektivitet är enligt en av 
cheferna en definitionsfråga och det som är effektivt på ett sätt, är det inte på ett annat. I 
enlighet med Ragneklint (2000) är effektivitet ett värdeladdat begrepp och vanligt 
förekommande i samhället. En bra definition är komplicerat att ge men det är ändå viktigt 
att problematisera kring effektivitetsfrågan för att det ska kunna användas praktiskt i 
framtiden (s.15ff). Effektivitetsbegreppet bör alltså diskuteras kontinuerligt så att alla 
förstår varandra och det måste förstås i sitt sammanhang.  
 

”Det är en definitionsfråga, effektivare och effektivare, TES i sig kräver 
väldigt mycket tid, så att om det då är effektivare på ena hållet, så äts det upp 
på den andra hållet”. 

 
Planeringen och omfördelningen av resurserna är effektivare och det kan frigöra mer tid till 
omsorgsarbetet enligt en av cheferna. I TES ser alla, både chefer och personal hur mycket 
resurser som går åt. Därför kan personalen omfördelas vid behov, vilket ger en jämnare 
belastning. En effektiv organisation bör vara lyhörd, tolka signaler och kunna fatta beslut 
om förändringar så att resurserna används rätt (Brorström m.fl.,2005, s.364ff).  En mål-
sättning med TES är att bli effektivare och utnyttja personalens arbetstid maximalt. En till 
synes effektiv organisation kan ändå dölja en ineffektivitet (Ragneklint, 2000, s.27ff).  

 
”Hur? Ja, vi gör ju inte ett effektivare jobb när vi väl är hemma hos brukarn, 
det är ju ingen skillnad. Det är ju hantverket och det är ju kopplat till vem det 
är som är hemma hos brukaren, att man har rätt utbildningsnivå, rätt 
inställning och såna saker, men allting däremellan är vi ju mycket, mycket 
effektivare på…” 

 
Tidigare var det svårt att styra resurserna eftersom det saknades kontroll på hur arbets-
belastningen såg ut. Innan TES infördes var det besvärligt att leda och styra verksamheten. 
Modern verksamhetsstyrning går från vertikal ekonomistyrning mot en horisontell styrning 
(Lindvall, 2001,s.170f).  
 

”Men på hemvården där skiftade det ju nästan från dag till dag, vi hade ingen 
kontroll på hur det såg ut och vi kunde inte styra våra resurser, vi kunde inte på 
ett tydligt sätt leda verksamheten, alltså leda resurserna dit dom bäst behövs…” 
 

En av cheferna uttryckte att det nu är möjligt att se hela produktionskedjan, från beslut till 
verkställighet. Det betyder att verksamheten blir transparent och det centrala i samman-
hanget är att ”vi gör det vi ska göra”. Den inre effektiviteten beskrivs av Brorström m.fl. 
(2005) som produktivitet, det vill säga om ”saker görs rätt” (s.364ff). På det viset blir det 
tydligt hur tid och resurser används. Om en process är effektiv eller inte är svårt att säga 
eftersom det handlar om komplicerade förhållanden och många variabler att ta hänsyn till, 
som till exempel arbetstillfredsställelse och personalpolitik. Effektivitet ses ofta ur ett 
ekonomiskt perspektiv och de humanistiska värdena kommer i skymundan. Ekonomiska 
mått är i det här sammanhanget ofta otillräckliga, därför att ekonomi inte kan fånga 
kvalitativa aspekter (Ragneklint, 2000, s.27ff). Risken finns därmed att den genuina 
omsorgen försvinner i detaljstyrning och standardisering av äldreomsorgen. Fokusering på 
effektivitet och produktivitet kan ses som ett sätt att arbeta smartare, det finns anledning att 
ifrågasätta hur arbetet utförs och det ska kunna motiveras (SKL, 2007, s.9f). TES ger en 
överblick över produktionen av tjänster men säger lite om innehållet i utförandet. I enlighet 
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med Brorström m.fl. (2005) ska en verksamhet bedömas och den yttre effektiviteten är ett 
mått på hur väl målen uppfylls och beskriver kvalitativa egenskaper (s.364ff). En av 
cheferna svarade att synligheten i systemet gör att personalen känner sig mindre stressade. 
En effektiv organisation bör ta hänsyn till många olika variabler som till exempel ledarskap 
och stressnivå (Ragneklint, 2000, s.27ff).  
 

”… men man kan inte säga att själva utförandet blir av högre kvalité bara för 
att man har ett datasystem som stöttar oss…” 

 
Cheferna i undersökningen välkomnar en mer marknadsinriktad äldreomsorg och då är det 
viktigt att kombinera alla aspekter som kvalitet för brukaren, delaktighet, mindre resurser 
och fokus på mål och organisation (Hughes, 1995, s.141f). Örebro kommuns satsning på 
TES ligger i linje med den moderna inriktningen mot nya organisationsmodeller. 
Utmaningen blir att ta med alla aspekter i förändringsarbetet kring äldreomsorgen. 
 

7.1.3 Kontroll 
Alla cheferna ser TES som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom hemvården. TES är ett 
system för tids - och insatsregistrering inom hemvården. Det finns många fördelar med att 
mäta. Mätning är viktigt om förändring och utveckling ska åstadkommas i en verksamhet. 
På det viset kan ledningen fokusera på det som är viktigt och i förlängningen influera 
människors beteende (Ljungberg & Larsson, 2001, s.223ff).  
 
En av cheferna påtalar att det är vårdtyngden som ska synliggöras och meningen är inte att 
kontrollera enskilda personer. Syftet är inte att kontrollera även om den funktionen finns 
utan TES ska ses som ett verktyg för personalen i planeringen. Mätningen kan bidra till att 
problem kan förstås och att nya arbetssätt kan skapas (Ljungberg & Larsson, 2001, 
s.223ff).  
 

”Och personalen har överblicken, det är inte jag som har överblicken, utan 
överblicken är tillgänglig för alla. Det är kanonbra.” 

 
Ett visst mått av kontroll finns inom de flesta verksamheter. Kontroll i det här samman-
hanget kan liknas vid feedback på det utförda arbetet. Enligt Ljungberg & Larsson (2001) 
kan feedback fungera som motivation för personalen (s.223ff). Det är ingen kontroll av 
medarbetare utan en kontroll av att ”vi gör det vi sagt att vi ska göra”. Syftet med att mäta 
är att tillägna sig mer kunskap och få ökad förståelse för hur resurserna används. Då är det 
viktigt att rätt saker mäts på rätt sätt (Ljungberg & Larsson, 2001, s.223ff). Därmed inte 
sagt att utförandet blir av bättre kvalitet för att tid och insatser mäts. 
 

”Man har inte byggt den här direkta kontrollfunktionen men visst kan jag 
använda den”. 

 
Alla chefer uttryckte en viss tvekan inför ordvalet kontroll i TES, de såg det som ett hjälp-
medel istället. Med TES ser personalgruppen varandras planeringar och på det sättet har 
alla tillgång till den informationen. Utbyte av information är en viktig del av processen för 
att den ska kunna fungera effektivt. Uppföljning är här en central komponent för att 
kontrollera och styra processen ( Ljungberg & Larsson, 2001, s.191f). Den nya tekniken 
ska inte kontrollera utan istället ge en bättre omsorg svarade en av cheferna. De aktiviteter 
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som ingår i processen ska tillsammans ge en nöjd kund. En förutsättning är att människorna 
både kan och vill använda den nya tekniken (Ljungberg & Larsson, 2001,s.191f).  
 

”Nej, det går inte att ställa de här två sakerna mot varandra. Allt annat 
utvecklas och varför då inte vård och omsorg och det här är ett sätt att göra 
omsorgen bättre också.” 
 
”… nu får vi svart på vitt…” 
 
”… det går inte att ställa tekniken mot omsorgen…” 

 

7.1.4 Vinster 
Enligt en av respondenterna fanns det inga ekonomiska motiv till att TES infördes i 
kommunen. Däremot uppgav en annan respondent att kommunen tjänar ekonomiskt på det 
eftersom bättre planering gör att resurserna kan utnyttjas mer effektivt. Ytterligare en chef 
svarade att TES är ett mycket bra hjälpmedel för en budget i balans. Utifrån litteraturen 
framgår att en fungerande organisation ska ha förmågan att fatta beslut så att resurserna kan 
användas på ett bra sätt (Brorström m.fl., 2005, s.364ff). Om en verksamhet fungerar bra 
eller dåligt beror på hur diskussionen förs, fokus kan ligga på måluppfyllelse eller på 
effekter och samhällsnytta (Stigendal, 2007, s.23f). Undersökningen visar att TES är ett bra 
instrument för att utnyttja resurser effektivt, det ger vinster i verksamheten som i 
förlängningen ger positiva effekter och är därmed bra ur ett samhällsperspektiv.  
 

”… vi märker ju att vi tjänar pengar på det” 
 
”Det är ju inte syftet att spara, asså det är ju inte så, utan det är ju mera att få 
en jämn fördelning” 

 
En av cheferna svarade att det fanns ekonomiska motiv att införa TES från politiskt håll, 
chefen själv kunde dock inte se det. En annan av cheferna svarade att en av vinsterna med 
att använda TES är bättre ekonomi. Två av cheferna ansåg att TES synliggör arbets-
situationen avseende vårdtyngd och tillgänglig personal. Enligt litteraturen är ett 
ekonomiskt synsätt otillräckligt inom den offentliga sektorn, även andra perspektiv måste 
vägas in i verksamheten (Ragneklint, 2000, s.27ff). I enlighet med Ljungberg & Larsson 
(2001) är helhetssynen central i en processorganisation genom att alla faktiskt använder all 
tillgänglig information i arbetet ( s.57ff). Enligt SKL (2007) behöver kommunerna tydligt 
visa vad som behöver produceras något som TES kan bidra med genom att göra 
verksamheten genomskinlig (s.9f).  
 

”Vinsterna är att det blir synligt. Allting är synligt… nu är det synligt hur alla 
har det” 
 
”… gör vi det inom den budgetram som vi fått av politiken…” 
 
”… sen har vi ju fått mycket bättre ekonomi med det” 
 

Enligt en av cheferna frigör användandet av TES tid till vård hos brukaren. Det går också 
att binda tid till en viss brukare. Chefen ansåg vidare att det viktiga är att brukaren är nöjd 
och att brukaren får den tid den behöver. I en processorientering beskrivs först hur 
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kundens, i det här fallet brukarens behov ser ut. Processen startar med ett antal aktiviteter 
som i slutändan ska resultera i en nöjd brukare (Ljungberg & Larsson, 2001, s.191f). Med 
TES går det att justera tid och ge brukaren den tid den behöver och det är viktigt eftersom 
brukaren ska stå i fokus. 

 
”… och det är ju inte så att det behöver frigöra tid, utan vi kan också binda 
tid, asså vi binder tid till brukartid” 

 

7.1.5 Kvalitet 
En av respondenterna svarade att TES ger ökad kvalitet för brukare och omsorgspersonal 
och att kvaliteten blir jämnare. En annan chef uttryckte det som att följdeffekterna av TES 
ger kvalitet. All personal vet exakt vad de ska göra hos brukaren därför att det anges i de 
besöksplaner som finns i TES. Resultatet visar att det ger en säkerhet för både brukarna och 
omsorgspersonalen. Det är viktigt att kommunen erbjuder tjänster som skapar värde för 
brukaren enligt Macheridis & Knutsson (2007). Chefer och personal bör ha en gemensam 
värdegrund och hur ledningen agerar påverkar också personalens beteende (Ibid. s.10f). 
Även Ljungberg & Larsson (2001) beskriver att ledarskapet har betydelse för hur arbetet 
utövas (s.89ff). I en decentraliserad organisation med korta beslutsvägar och lokal 
kompetens minskar sårbarheten i kommunen (NE). Studien beskriver hur ledarskap och väl 
utbildad personal kan ge säkerhet för både personal och brukare och i slutändan en nöjd 
brukare. 
 

”Fast vinsterna med TES är ju faktiskt kvaliteten…”  
 
”Idag står det ju precis när du ska komma, hur lång tid besöket borde ta 
ungefär och vad du ska göra och hur du ska göra det” 
 
”… men följdeffekterna utav TESen tror jag att kvaliteten blir bättre, därför att 
nu blir det, den är kopplad till individuell vårdplanering…”  
 

En av cheferna ansåg att utförandet inte blir av högre kvalitet, det blir varken bättre eller 
sämre bara för att det finns ett stöttande datasystem. Men med TES finns möjligheten till 
ökad kvalitet. Enligt samma chef finns utrymme för att få loss pengar och tid med TES och 
därmed kan kvaliteten öka. Chefen beskriver vidare att innehållet i omsorgen är viktigt när 
det gäller brukarinflytande. Vid användandet av TES ligger utmaningen i att mäta kvalitet 
istället för kvantitet. Fördelen med mätning är att det som är viktigt uppmärksammas 
eftersom det också påverkar personalen. Med ett tids - och insatsregistreringssystem blir 
det lättare att upptäcka och åtgärda problem (Ljungberg & Larsson, 2001, s.217ff). Det är 
betydelsefullt att kommunen tydligt kan visa mätbara resultat, men samtidigt peka på 
kvalitativa aspekter (SKL, 2007, s.9f). Om syftet med TES inte förstås finns en risk att den 
information mätningen ger, kan tolkas fel och förväxlas med förståelse (Ljungberg & 
Larsson, 2001, s.223ff). Studien försöker peka på att både kvalitativa och kvantitativa 
aspekter måste tas i beaktning. 
 

”Och då ökar ju möjligheten för att skapa kvalitet i varje fall” 
 
Tidigare forskning visar att förändringsarbetet inom hemvården ofta ser på 
kostnadseffektivitet, det har fått den effekten att personalen kan få sämre förutsättningar att 
ge en god omsorg vilket kan ge missnöjda brukare (SOU 2000:38, s.187f). Även Szebehely 
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(2006) och Hughes (1995) tar upp diskussionen mellan traditionellt omsorgsideal och 
marknadsinriktningen av omsorgen (s.49ff & s.141f). Det kan vara viktigt att kommunen är 
medveten om vilka effekter en organisationsförändring kan ge och hur det påverkar 
kvaliteten i omsorgen. 
 

7.2 Slutsats 
Resultatet av chefsintervjuerna visar att planeringen av omsorgsarbetet har underlättats och 
blivit effektivare. Resultatet visar också att verksamheten med TES ger en bättre överblick 
över hela produktionskedjan. Vårdtyngden synliggörs och resurserna kan anpassas därefter. 
Vidare ser cheferna TES som ett hjälpmedel för omsorgspersonalen. Kvaliteten blir enligt 
cheferna inte bättre med TES. Däremot finns möjlighet till ökad kvalitet genom exempelvis 
kopplingen till den individuella vårdplanen. 
 
 

7.3 Omsorgspersonalens perspektiv 

7.3.1 Planering  
De intervjuade svarade att planeringen hade förändrats. Numera är omsorgsarbetet enklare 
och går fortare. Det är också mer strukturerat. Enligt Lindvall (2001) bör medarbetarna 
vara delaktiga och bidra till utvecklingen i organisationen (s.118). Förändring pågår 
ständigt i en organisation, det innebär både lärande och utveckling. Ett utvecklingsarbete 
kan mottas på olika sätt, en del är positiva och vissa ser det som hotfullt. Vissa förändringar 
är omfattande, som till exempel införandet av TES och kan ses som antingen utvecklande 
eller ibland komplexa (Plank & Eneroth, 2008, s.9f). En del respondenter uppgav att det 
var arbetsamt till en början men efter en tid upplevde de att det fungerade. Hur väl 
medarbetarna anpassar sig till förändringen är en viktig fråga. Även hur medarbetarna 
utvecklas och tar till sig den nya tekniken, i det här fallet TES, är av central betydelse 
(Plank & Eneroth, 2008, s.9f). Människor reagerar olika på stora förändringar och det visar 
även resultatet i studien.  
 

”Det är ju ett säkert och tryggt system man har ju en bättre grepp vad man 
ska göra hos varje brukare eftersom man har färdigskrivna planer” 
 
”Det krävdes ju mer när vi började med det… det krävdes ju mer i 
början…så när man kommer in i det så är det ju enklare”  
 
”Till att börja med är det lite knöligare så är det ju” 

 
Vidare nämnde omsorgspersonalen att stressen har minskat eftersom datorn gör jobbet. 
Med TES ser alla de intervjuade i personalgruppen arbetsbelastningen och längden på 
besöken i datorn och det förenklar planeringen av arbetet. För att arbetet ska fungera måste 
hänsyn tas till olika faktorer som exempelvis arbetstillfredsställelse och stressnivå 
(Ragneklint, 2000, s.27ff). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL är det av vikt 
att ifrågasätta befintliga arbetssätt och kunna motivera det ur ett effektivitetsperspektiv 
(SKL, 2007, s.9f). Med införandet av TES har medarbetarna tagit till sig det nya 
arbetssättet och därmed kan arbetet bli enklare och effektivare. 
 

”Så jobbar du sju till fyra så har du och göra men du behöver inte stressa” 
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Systemet gör att all information blir synlig för alla medarbetare, något som respondenterna 
tyckte var bra. För att processen ska fungera effektivt behövs informationsutbyte 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s.191f). En förutsättning för att processen ska flyta är att alla i 
personalen verkligen använder informationen i TES. Med TES fördelas arbetet jämt under 
dagen svarade en av respondenterna och arbetstiden utnyttjas fullt ut. I enlighet med 
Brorström (2005) beskrivs en inre effektivitet som produktivitet, väsentligt i kommunen är 
då om rätt saker görs (s.364ff). 
 
En annan författare diskuterar synen på effektivitet och där framkommer att begreppet 
uppfattas olika, det kan få konsekvenser för hur väl verksamheten fungerar (Stigendal, 
2007, s.23f). En kommunal verksamhet bör vara uppmärksam på hur resurserna utnyttjas 
rent samhällsekonomiskt, detta på grund av minskande resurser inom omsorgerna. 
 

”Här lägger vi ut jobben under dagen” 
 
Vid frågan om hur arbetsfördelningen ser ut svarade personalen att det var både rättvist och 
orättvist, men det orättvisa i planeringen går att justera i TES. Decentralisering är ett sätt att 
skapa lokala lösningar i verksamheten, möjlighet till inflytande och påverkan finns och 
förändringar ska genomföras efter enhetens villkor. Personalen får därmed förtroende och 
ökat handlingsutrymme (Brorström m.fl.,2005, 194ff). Omosrgspersonalen kan gå in i TES 
och ändra eventuella felaktigheter i planeringen och det är deras ansvar att arbetet fördelas 
rättvist till alla. 
 

”Jo men man ser ju mera… försöker få ut det så det blir lika mycket på varje 
så det är nog mera rättvist” 
 
”Man har ju ändå ansvaret för att det planeras” 
 
”Jag ser bara fördelar och jag älskar TES” 

 
Tidigare forskning ger oss en bild av att datoriseringen av äldreomsorgen ska ge effekter 
som exempelvis bättre tillgång på information och bättre uppföljning av verksamheten 
(Hedström, 2004, s.5f). Undersökningens resultat tyder på att informationsutbytet som TES 
ger är mycket användbart i äldreomsorgen. Ett annat IT – system, SMITH presenteras i en 
studie av Gustafsson (2001) och där framkom att den upplevda nyttan av systemet inte 
levde upp till de krav som ställts (s.1ff). En slutsats som kan dras av det, är att IT – system 
kan fungera olika bra i olika kommuner. TES har dock visat sig fungera bra i Örebro 
kommun. Två skäl till detta är att personalen generellt inte har varit emot ny teknik och att 
de har fått adekvat utbildning i systemet. 
 

7.3.2 Effektivitet 
På frågan om arbetet har blivit effektivare svarade respondenterna både ja och nej. 
Emellertid upplevde majoriteten av respondenterna att arbetet blivit mer effektivt. En av de 
intervjuade tyckte det var skönt att slippa skriva hemtjänstrapporter som tidigare var 
tidskrävande. Samma respondent tyckte också att det var lättare för vikarier nu när arbetet 
är mer specificerat med hjälp av TES. Ljungberg & Larsson (2001) hävdar att allmänt sett 
så är det viktigare vad du gör än vad du är i en processinriktad organisation. Enligt samma 
författare bedrivs det aktiva arbetet i team. Ett team kan definieras som en grupp 
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medarbetare som tillsammans arbetar engagerat och integrerat mot samma mål. I teamet 
har alla ansvaret för att alla aktiviteter blir utförda (s.89ff). Planeringstiden inom 
hemvården blir med TES kortare och enklare. TES ger personalen förutsättningar att 
bedriva ett effektivt arbete i Örebro kommun visar resultatet. 
 

”…sen är det ju väldigt mycket tid som sparas…” 
 
Allt arbete är schemalagt under arbetsdagen och alla vet vad de ska göra. Några av 
respondenterna upplevde det som positivt. En av de intervjuade uttryckte att 
schemaläggningen gav korta besök hos brukarna. I TES finns all information om brukarna 
och därför planerar TES ut färdiga planer för varje arbetsdag. Det gör att alla i 
omsorgspersonalen får en färdigskriven plan att gå efter där alla detaljer kring brukaren 
finns med. Tidigare gjordes detta manuellt. Två av respondenterna svarade att ingen i 
personalen sitter ner längre och nu gör alla det de ska göra. En respondent svarade att det 
bara finns fördelar med TES, både för omsorgspersonal och för brukare. Processutveckling 
används för att förbättra och förändra verksamheter, därmed inte sagt att alla lyckas. Fokus 
bör ligga på de processer som är mest betydelsefulla för organisationen, rätt verktyg och 
rätt hantering av dessa är centralt (Ljungberg & Larsson, 2001, s.272f). För att TES ska bli 
framgångsrikt är det viktigt att personalen är delaktig, insatt och utbildad i systemet. I 
enlighet med Brorström m.fl.(2005) är det viktigt att använda resurserna på rätt sätt i en 
effektiv organisation (s.364ff). Utgångsläget för omsorgen är att arbetstiden ska användas 
åt omsorgsarbete. 
(SKL,2007, s.27). I resultatet av studien framgår att TES kan ge förutsättningar för att 
arbetstiden används till rätt saker och resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt. 
 

”Ja, jag har ju ett papper där jag vet vad jag ska göra och det tycker jag 
känns väldigt skönt” 

 
Enligt en nordisk studie av hemtjänsten är brukarna i allmänhet nöjda men kritiska till 
tidspressen (Szebehely, 2006, s.49ff). En effekt av TES kan, enligt vår undersökning bli att 
brukarna upplever att personalen inte har tid eftersom besöken blir kortare.  
 

7.3.3 Kontroll 
På frågan om omsorgspersonalen upplever sig kontrollerad svarade tre respondenter nej, 
två svarade ja och en svarade både och. En av respondenterna uttryckte att till en början 
fanns en oro över att det skulle bli en ökad kontroll av arbetet, både när det gäller vad som 
görs och inte görs. Samma respondent uppgav att efter en tid försvann den känslan. En 
annan av respondenterna upplevde sig mycket kontrollerad och att varje minut kollades av 
arbetsgivaren, på det viset upplevde samma respondent en tidspress. För att få en bra bild 
av hur verksamheten ser ut behövs, enligt Brorström (2005) mätningar över tid. 
Utmaningen är att göra mätningar på ett effektivt sätt och att den kommunala verksamheten 
bör bli mer resultatstyrd (s.364ff). I Örebro kommun har mätningar med TES genomförts 
för att få en överblick över vårdtyngd och resurser. Sådana mätningar kan vara värdefulla i 
ett utvecklingsarbete. Kontrollfunktionen finns men syftet är inte att kontrollera 
omsorgspersonalen, trots detta finns den känslan hos vissa respondenter.  
 

 ”Man kände så till en början, man tänkte så här, gud nu kommer de 
kontrollera allt man gör o allt man inte gör…” 
 



C-uppsats, Sociala Omsorgsprogrammet 2009-01-05 Sidan 26 
Pernilla Holst, Liselotte Rydén-Melin 

”Både och, ibland kan man känna det å, men när man inte har nåt att dölja 
då spelar det ju ingen roll (skrattar)” 

 
Ett mätsystem bör utgå ifrån organisationens värdesystem och där bör det framgå vad som 
är viktigt och vad som ska uträttas. Det betyder att organisationens värderingar och 
kundens krav är utgångspunkten (Ljungberg & Larsson, 2001, s.223ff). Införandet av ett 
nytt IT – system i Örebro kommun visar vad som ska prioriteras. Tids och insats-
registrering är det kommunen valt att mäta och fokusera på. Enligt litteraturen behövs 
feedback för att styra och kontrollera, snabb feedback kan istället ses som motivation för 
personalen (Ljungberg & Larsson, 2001, s.223ff). De farhågor angående kontroll som vissa 
i omsorgspersonalen hade till en början kan efter en tid istället ses som möjligheter och ge 
ökad delaktighet.  
 
De flesta i omsorgspersonalen uppgav att det fanns ett visst handlingsutrymme vid 
planeringen av arbetsdagen. När omsorgspersonalen är ute hos brukarna följer de 
planeringen i TES och enligt en av respondenterna gör TES att arbetet då blir mer 
självgående under dagen. En respondent svarade att det blev enklare att planera in tid för 
kontaktmannaskap för att få extra tid hos en viss brukare. Förändringen inom kommunen 
måste vara förankrad hos personalen, det gäller både strukturella förändringar och synsätt. 
Förändringarna som genomförs måste utgå från enhetens egna förutsättningar och skapa 
förtroende och handlingsutrymme. I en decentraliserad kommun med mindre styrning blir 
det en utmaning att klara bristen på struktur (Brorström, 2005, s. 195ff). En 
organisationsmodell som NPM behöver inte bara handla om effektivitet utan kan också ge 
ökad legitimitet och delaktighet (Montin, 2004, s.110f). Organisationsförändringen bör 
därför involvera alla i personalgruppen och alla måste ta sitt ansvar. 
 

”Jag behöver göra det här med Greta idag, jag behöver ha den här tiden 
extra hos Greta för jag är kontaktperson hos Greta, jag behöver göra det här 
lilla extra åt henne” 

 
Ett nordiskt forskningssamarbete har visat att NPMmodellen är vanlig i Sverige och 
Danmark, i Norge däremot finns andra styrprinciper med exempelvis fasta brukare och 
noggrann notering av tiden. Den här forskningen visar att arbetsbelastningen har ökat och 
handlingsutrymmet har minskat för personalen. Trots detta upplevde personalen arbetet 
som meningsfullt tack vare det enskilda mötet med brukaren. Om det finns tillräckligt med 
tid i omsorgsmötet, känns inte de organisatoriska förändringarna så påfrestande (Szebehely, 
2006, s.49ff). I vår studie framgår att TES enligt omsorgspersonalen kan ge ett visst 
handlingsutrymme. Detta eftersom det finns möjlighet att planera in exempelvis tid för 
kontaktmannaskap, extratid hos brukaren och möten. Det är omsorgspersonalens 
delaktighet och kunskap som är det centrala, TES är bara ett verktyg.  
 
Undersökningen av SMITH i Linköpings kommun där en utvärdering av upplevd nytta 
gjordes, framkom att personalen kände en viss oro att det kunde användas som ett 
kontrollsystem (Gustafsson, 2001, s.1ff). I studien om TES framgick det att systemet sågs 
som ett hjälpmedel istället för kontroll.  
 
En kanadensisk studie från 2002 av hemtjänsten har kommit fram till att brukarna upplevde 
det ständiga bytet av personal som negativt. Även erfarenheter av tidspress hos personalen 
beskrevs också av brukarna. En annan upptäckt var att standardiseringen inom hemtjänsten 
ökade brukarnas känsla av formellt bemötande. Forskningen visar här på de spänningar 
som finns mellan brukarnas behov och minskade resurser i verksamheten (Aronson, 2002, 
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s.399ff). En organisationsförändring som TES med tids och insatsregistrering är ett bra 
hjälpmedel, men den genuina omsorgen och den personliga kontakten med brukaren bör stå 
i centrum. 
 

7.3.4 Kvalitet 
Fem av respondenterna svarade ja på frågan om kvaliteten för brukaren har ökat med TES. 
En av de intervjuade var tveksam till att kvaliteten har ökat och uttryckte samtidigt att tid 
till det ”lilla extra” försvinner. En annan synpunkt som framfördes var att genom TES kan 
arbetet styras så att bara ett fåtal ur personalen går till en viss brukare och då blir det enligt 
respondenten kvalitet. När omsorgspersonalen diskuterade kvalitet framkom att de menade 
att arbetet var mer strukturerat och att alla gör mer lika med TES. Respondenterna uttryckte 
det som att arbetet utförs på samma sätt av alla och att brukarna ”får det dom ska ha”. 
 

”Jag tror att det har gjort det. I och med att det blir, att vi har planerna å gå 
efter så gör ju alla mer lika… då är det ju lättare att alla gör på samma sätt” 
 
”Ja, på ett sätt har den ju gjort det eftersom den får vad den ska ha” 
 

I enlighet med Brorström (2005) beskrivs en inre och en yttre effektivitet. Där den yttre 
effektiviteten är ett mått på hur väl målen uppnåtts och därför kan den yttre effektiviteten 
beskriva kvalitativa egenskaper (s.364ff). Det är viktigt att visa vad som produceras och 
samtidigt ha ett kvalitativt perspektiv och med det menas till exempel kundnöjdhet (SKL, 
2007, s.9f). Beskrivningen av en process börjar med att brukarens behov identifieras och i 
och med det startar ett antal aktiviteter som tillsammans ska tillfredsställa behovet. Inne-
börden blir då att utan kundbehov, ingen process. Det betyder också att i organisationen 
måste struktur och resurser stämma överens (Ljungberg & Larsson, 2001, s.191f). För att 
det ska bli kvalitet krävs feedback på hur brukarens behov har tillfredsställts (Rentzhog, 
1998, s.26f). TES är endast ett hjälpmedel i omsorgen och ger i sig inte kvalitet, men den 
aspekten måste hela tiden finnas närvarande i arbetet. Definitionen av kvalitet är olika 
beroende på vem som tillfrågas och utgångspunkten inom äldreomsorgen bör vara 
brukarens.  
 
Mätning i en verksamhet har många fördelar och det är viktigt att mäta bra istället för 
mycket. Syftet med att mäta är att få kunskap, som sedan ska leda till större förståelse 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s.217ff). Genom beställar – utförarmodellen finns en 
betoning på individens rättigheter och att brukarna ses som kunder och det ska i slutändan 
ge kvalitet (Montin, 2004, s.110f). I kommunen är det därför viktigt att använda de resultat, 
tid och insatser som TES ger på rätt sätt. Kvalitet måste alltid finnas med som en dimension 
i det dagliga arbetet. 
 

”Ja, det är ju framförallt mycket tryggare både för oss och brukarna, man ser 
ju om brukaren har fått hjälp eller inte har fått hjälp, vem som har varit där… 
så att det är ju en säkerhet o så är det ju mycket enklare för oss…” 

 
En nordisk undersökning visar att hemtjänstpersonal i Danmark använde sig mer av en 
situationsanpassad omsorg än de övriga länderna i samma undersökning. Enligt forskarna 
går de nya marknadsorienterade styrformerna inte ihop med det som brukare och personal 
anser vara viktigt (Szebehely, 2006, s.49ff). Ytterligare internationell forskning visar att i 
den marknadsorienterade äldreomsorgen blir utmaningen att ta hänsyn till olika perspektiv 
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som kvalitet, delaktighet och val. Det ska genomföras samtidigt som resurserna minskar 
(Hughes, 1995, s.141f). Även i Kanada har forskare påvisat att organiseringen av 
hemtjänsten är komplex och att spänningar kan uppstå mellan behov och resurser. Den 
forskningen visar också att de äldre bör få vara med och utforma sin egen omsorg 
(Aronson, 2002, s.399ff). De utmaningar som finns i äldreomsorgen är tämligen lika i alla 
de studier som redovisats. Vår studie har också påvisat att äldreomsorgens framtid har 
mycket att ta hänsyn till när det gäller organisationsförändringar kontra brukarkvalitet.  
 

7.4 Slutsats 
Resultatet av intervjuerna med omsorgspersonalen visar att planeringen har blivit enklare 
och mer strukturerad. Vidare uppger omsorgspersonalen att alla arbetsuppgifter blir 
synliga. På frågan om effektivitet visar resultatet att majoriteten av de intervjuade ansåg att 
verksamheten blivit effektivare. En av respondenterna upplevde dock att besöken hos 
brukarna blivit kortare. Resultatet visar på att TES kan uppfattas som en kontrollfunktion, 
dock ser majoriteten TES som ett hjälpmedel i verksamheten. Omsorgspersonalen upplever 
att kvaliteten har ökat för brukarna. 
 

7.5 Sammanfattande slutsatser 
Studien visar att cheferna anser att arbetet har blivit effektivare genom att omfördelning av 
resurser har förenklats och att ”saker görs rätt”. Det här gör att verksamheten tjänar pengar 
på att införa TES. Systemet ses som ett viktigt hjälpmedel i arbetet och kan ge feedback till 
alla. Det underlättar också uppföljningen.  
 
En likhet som framkommit är att omsorgspersonal och chefer båda uppgav att planeringen 
har förändrats och är nu enklare och mer strukturerad. En skillnad mellan grupperna är att 
en del omsorgspersonal uttryckte att förändringen var arbetsam vid införandet. Effektivitet 
ses på olika sätt av respondenterna och det kan förstås utifrån deras 
omsorgspersonalperspektiv respektive chefsperspektiv. Cheferna har ett helhetsperspektiv 
där exempelvis budget och mål ingår. Omsorgspersonalen har ansvar för till exempel 
planeringen och utförandet av arbetet. Ytterligare en likhet som framkommit är att både 
omsorgspersonal och chefer anser att TES är ett mycket bra hjälpmedel. Mätningar av tid 
och insatser i hemvården kan av vissa i omsorgspersonalen uppfattas som en 
kontrollfunktion. Studien visar att den oron ofta försvinner i takt med att 
omsorgspersonalen blir utbildade och insatta i systemet. I stort var omsorgspersonalen 
överens om att med TES vet alla vad de ska göra och brukaren får de insatser de ska ha. 
Slutsatsen är att med TES blir arbetet tryggare, enklare och säkrare för både 
omsorgspersonal och brukare. TES i sig ger inte bättre kvalitet men är ett bra verktyg för 
att genomföra förbättringar i äldreomsorgen.  
 
Kärnan i NPM- New Public Management är att det ska skapa en ökad kvalitet och 
effektivitet, men det handlar också om legitimitet och ökat deltagande (Montin, 2004, 
s.110f). Den nya marknadsinriktningen inom kommunen bör därför ta med kvalitet som en 
viktig aspekt i hela utvecklingsarbetet.  
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8 Slutdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka och beskriva tids och insatsregistreringssystemet 
TES inom två hemvårdsområden i Örebro kommun, utifrån ett chefs och ett 
personalperspektiv. Genom vår undersökning har syftet och frågeställningarna besvarats. 
Resultatet av intervjuerna har både givit oss svar på frågeställningarna men också genererat 
nya frågor och intressanta infallsvinklar. 
 
Enligt vår studie ger TES många fördelar i hemvården. TES underlättar planeringen och 
resursbehovet blir överskådligt. IT – systemet gör att alla, både chefer och personal kan se 
och planera både på kort och på lång sikt. TES gör att personalen är mer delaktig och tar 
mer ansvar för verksamheten. Det här ligger i linje med NPM som organisationsmodell 
(Montin, 2004, s.110f). Utmaningen i en decentraliserad organisation blir att personalen 
bör ta ansvar och att de kan hantera mindre styrning (Brorström m.fl., 2005, s.194ff). Enligt 
respondenterna finns det i TES möjlighet att gå in och manuellt ändra planeringen. 
Medarbetarna har fått förtroende att planera arbetet och då är det viktigt att använda 
förtroendet på rätt sätt. Marknadsorienteringen inom den kommunala äldreomsorgen har 
förmodligen kommit för att stanna. Diskussionen blir intressant eftersom det blir 
komplicerat att kombinera standardiseringen med mänskliga behov i förändring. Mätningen 
av tid och insatser inom kommunal omsorg är en relativt ny företeelse, men inom den 
privata sektorn är det vanligt förekommande. En förutsättning för att utföra ett effektivt 
arbete är att synliggöra vad som faktiskt görs. Kraven på effektivitet får inte överskugga 
kärnan i verksamheten, som faktiskt är omsorgsmötet med brukaren.  
 
Resultatet visar att resursutnyttjandet blir effektivare och att hela arbetstiden används på ett 
bättre sätt. I förlängningen tjänar verksamheten ekonomiskt på TES. Slutsatsen blir att det 
är positivt att kommunen vågar pröva nya arbetssätt för att kunna arbeta ”smartare” (SKL, 
2007, s.9f). 
 
En upptäckt som gjordes under arbetets gång är att diskussionen om kvalitet och 
effektivitet är en definitionsfråga. Beroende på vilken utgångspunkt individen har, får 
begreppen olika innebörd. Det betyder att exempelvis politiker, chefer, personal och 
brukare menar olika saker. Följden av detta är att alla grupper behöver komma överens om 
en gemensam definition av kvalitet och effektivitet. Konsekvensen kan annars bli att 
brukarens behov inte synliggörs. Socialt arbete handlar om att arbeta med utsatta 
människor, i det här fallet äldre som har behov av omsorg från kommunen. Ytterligare 
forskning om kvalitetsbegreppet är önskvärt för att uppnå konsensus.  
 
Den tidigare forskning som redovisats ger en något annorlunda bild av äldreomsorgens 
villkor. Datoriseringen och marknadsorienteringen ger inte bara fördelar utan kan enligt 
forskningen bidra till minskat handlingsutrymme och fokus på kvantitet istället för kvalitet 
i omsorgen. Den här utvecklingen kan ses i många länder både i Europa och i Nordamerika 
(Aronson, 2002; Hedström, 2004; Hughes, 1995; Szebehely, 2006). Vid en jämförelse, 
visar vår studie att respondenterna har en positiv bild av organisationsförändringen. Beror 
de här avvikande resultaten på olika syn på hur omsorg ska bedrivas? Hur kan forskare och 
beslutsfattare mötas och utforma en gemensam plattform för framtidens äldreomsorg? Det 
finns bevisligen många obesvarade frågor och förhoppningsvis fortsätter diskussionen. 
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Kvalitet är som vi tidigare diskuterat ett svårdefinierbart begrepp. Litteraturen, tidigare 
forskning och respondenterna har genom arbetsprocessen med uppsatsen ständigt 
återkommit till begreppet kvalitet på ett eller annat sätt. Även om kvalitet inte har varit 
huvudfrågan i uppsatsen, har vi förstått att det är en mycket viktig aspekt när det gäller 
äldreomsorg. TES är ett hjälpmedel i omsorgen och talar om vad som ska göras men inte 
hur det ska göras. Systemet kan inte tänka självständigt och har inga känslor, därför är det 
av stor vikt att personalen har kompetens och kunskap. Personalen har i vår studie 
definierat kvalitet som att brukaren får det denne ska ha och att personalen utför sysslorna 
på samma sätt varje gång. Det är dock bara brukaren själv som avgör vad som är kvalitet 
eller inte. En effektiv organisation med kvalitativa insatser är önskvärt i kommunal 
verksamhet (SKL, 2007, s.9ff). Enligt forskning bör brukarinflytandet öka och som ett led i 
detta har beslut tagits i kommunen om just detta. Lagen om valfrihetssystem, LOV träder i 
kraft 1 januari 2009 och det är ett uttryck för brukarfokus (SOU, 2008:15, s.15ff). Förslag 
på vidare forskning kan här vara att undersöka kvalitet ur ett brukarperspektiv genom en 
större kvalitativ och/eller kvantitativ studie. Det behövs även att lokala brukarutvärderingar 
kontinuerligt genomförs i den egna kommunen. 
 
Forskningen framhåller att äldreomsorgen är en komplex verksamhet där hänsyn måste tas 
till många faktorer och perspektiv. Inte minst är det ett arbete som ska utföras med hög 
kvalitet och minskande resurser (Aronson, 2002, s. 399ff). De organisatoriska tendenserna 
kan ses som ett hot, men trots detta visar en internationell utblick att god omsorg ändå finns 
inom hemtjänsten i Norden (Szebehely, 2006, s.49ff).  
 
Vi har i vår studie tagit del av intressanta diskussioner om hemtjänstens förändring och 
utveckling. Inom hemtjänstorganisationen finns mycket kunskap och kompetens som 
tillsammans med TES kan bidra till en väl fungerande arbetsstruktur. Förhoppningen är att 
äldreomsorgen utvecklas i en fortsatt positiv riktning och att diskussionen fortsätter. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
 
Chefsnivå: 
 

1. Varför infördes TES? 
 

2. Har planeringen av arbetet förändrats efter införandet av TES? (alla nivåer) 
 

3. Jobbar ni effektivare med TES? (alla nivåer) 
 

4. Finns det några nackdelar med att använda TES i verksamheten? 
 

5. Ser du TES som ett verktyg att kontrollera personalen? Eller som ett hjälpmedel för 
personalen? 

 
6. Vilka reaktioner har personalen givit uttryck för? 

 
7. Vad anser du är vinsterna med TES? 

 
8. Finns det ekonomiska motiv till att TES infördes? 

 
9. Hur ser du på införandet av ny teknik kontra genuin omsorg? 

 
10. Har kvaliteten för brukaren påverkats med TES? I så fall hur? (alla nivåer) 

 
11. Hur går TES ihop med ökat brukarinflytande? (Social välfärd, programnämnd maj 

2008). 
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Intervjufrågor 
 
 
Personalnivå: 
 

1. Var du med och påverkade att TES infördes? 
 

2. Hur har ditt arbete förändrats med TES? 
 

3. Tycker du att arbetet är effektivare med TES? (alla nivåer) 
 

4. Hur har planeringen av arbetet förändrats efter införandet av TES? (alla nivåer) 
 

5. Vilka för och nackdelar upplever du av att tid och insatser registreras i TES? 
 

6. I vilken utsträckning kan du påverka vad du gör och när du gör det under en 
arbetsdag? 

 
7. Upplever du dig kontrollerad? 

 
8. Har TES påverkat hur arbetsinsatser fördelas i personalgruppen? 

 
9. Vilka reaktioner har ni fått från brukarna? 

 
10. Tycker du att kvaliteten för brukaren har ökat med TES? (alla nivåer) 
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PROJEKTDIREKTIV 
 
SYFTE 
De övergripande syftena med bytet av trygghetslarm och införandet av ett 
tidsregistrerings- och planeringssystem är att: 
 
Minska den administrativa tiden för debitering och planering av insatser till förmån 
för ökad vårdtid. 
Ge korrekt underlag för planering av verksamheten utifrån fattade biståndsbeslut. 
Ge korrekt underlag till faktura genom tidsregistrering i realtid. 
Ge ökad trygghet till brukare och närstående. 
Underlätta uppföljning och planering av verksamheten. 
 
1  MÅL 
Målet är att minimera manuella rutiner och därmed möjliggöra en bättre 
kvalitetssäkring av verksamheten, samtidigt som resurserna kan utnyttjas på bästa 
sätt. Ett IT-baserat tidsregistrerings- och planeringssystem, TES införs i vård och 
omsorg.  
 
1.1  Resultatmål 
Effektivare planering av verksamheten 
Enklare att se resursbehovet 
Tidsbesparing på grund av optimal planering 
Rättvisande underlag för debitering 
Tydligare koppling mellan beslut och utförd insats 
Tillgång till statistik 
Möjlighet att följa upp och utvärdera verksamheten 
 
1.2  Effektmål 
Brukaren får rättvis debitering 
Tryggare för brukaren, alla besök finns med och avvikelserapportering ger säkerhet 
Personalen får jämnare arbetsfördelning 
Arbetsinsatserna blir överskådligare för personalen 
Tydligare och bättre arbetsmiljö för personalen när all verksamhet planeras in så som 
lunch, utbildning, arbetsplatsträffar osv. 
Lättare för vikarier att sätta sig in i verksamheten 
Klar överblick av verksamheten för arbetsledningen 
 
 
 
Källa: Örebro Kommun 


	Titelsida 090120.pdf
	Sammanfattning&Abstract090120.pdf
	Slutdokument-C-uppsats 090120.pdf
	Bilaga 1 090120.pdf
	Bilaga 2 090120.pdf
	Bilaga 3 090120.pdf

