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The purpose of this study is to investigate what arguments business management in home 

services uses to motivate the choice of timeplanning-system with, and what effects this gives 

first-line executives.   

Method: I have used a qualitative approach in this study, with standardized and semi-

structured interviews as data-collection method. I interviewed five first-line executives and 

one operations manager. Two of those were from private sector and three from local 

government. The operations manager was active in local government. 

Theory:  empirical data is analyzed using Ritzer's thesis about McDonald's and theories of 

leadership, which helped thematization and examination of the subject of this study. 

Result:  The studys result is thematic from Ritzer's McDonaldization-thesis and compared to 

the effect of the different themes on leadership. The study results show that the timeplanning 

systems implemented in the business affect the managers of the first line, to the extent that 

this increases their leadership in the direction of system control, focusing on quantity rather 

than quality. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Hemtjänst, som en del av den svenska äldreomsorgen, har sedan framväxten av densamma 

genomgått ett flertal förändringar. Under 1990-talet påbörjades den förändring som idag 

dominerar äldrevården. Den tidens samhällsekonomiska kris har påverkat äldrevårdens 

organisering genom att kostnadseffektiviseringar krävdes (Eliasson-Lappalainen & 

Szebehely, 1998). Politiken som fördes under denna tid förespråkade en marknadisering och 

valfrihet inom området.  

 

Konkurrensutsättning av hemtjänst har sin grund i de styrprinciper som benämns New Public 

Management (NPM) vars syfte är att tillämpa företagslik styrning och utnyttja denna för att 

minimera kostnader samt stimulera utveckling av verksamheten. New Public Management 

som styrmodell har verksamhetens resultat i fokus och därför måste dessa värden vara 

mätbara (Berlin & Kastberg, 2011). Ett krav inom denna styrmodell är att de uppgifter som 

utförs inom offentlig förvaltning också granskas och kontrolleras (Blomberg, 2004). 

 

De ekonomiska begränsningarna som tog fart under 90-talet ledde till att äldrevården började 

förändra sina styrmodeller till att likna marknadens styrmodeller och den modell som fick 

störst genomslagskraft var NPM, som fått allt större utrymme i de svenska kommunerna. 

Särskilt tydligt blir detta i de kommuner som infört beställar-utförarmodell. Dessa kommuner 

skiljer biståndsbedömningen (beställare) från drift (utförare). För att kommunerna ska kunna 

erbjuda ett kundval, genom entreprenad av hemtjänst/äldrevård, är uppdelning av dessa 

funktioner en förutsättning. Detta har bidragit till ett avstånd mellan beställaren och utföraren. 

Beställar-utförarmodellen bygger på att biståndshandläggaren skickar en beställning till 

utföraren, hemtjänst i antingen kommunal regi eller privat regi. Beställningen innehåller 

tidsangivelser som utgår från tidsmässiga schabloner. För att kontrollera kvaliteten i 

utförandet och att utförandet överensstämmer med beställningen har därför olika system för 

detta införts (Szebehely, 2006). 

 

Szebehely (2006) menar att införandet av NPM i offentlig förvaltning lett till att äldrevården 

genomgått en tayloriseringsprocess, där inspiration till organiseringen hämtats från industris 

löpandeband-princip. Detta blir tydligt då verksamheten implementerat systemverktyg för att 

arbetsplanera både arbetstid och insatser. Ett av dessa system är Laps Care (Tieto, 2017) som 
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enligt tillverkaren ger verksamheten en möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring av 

utförda insatser. Systemtillverkaren framhåller möjligheten att kunna se var personal befinner 

sig och vid vilken tid. Samtidigt menar utvecklaren av systemet att det ska skapa kontroll på 

det som kallas kringtider. 

 

1.2 Problemformulering 

Hjalmarsson (2011) skriver att den omsorg som tidigare endast var situationsreglerad nu blivit 

tidsreglerad. Besöken hos den hjälpbehövande vårdtagaren blev mer detaljplanerade och 

reglerade genom biståndsbeslut. Detta ledde till att besök som tidigare varit långa, ibland flera 

timmar, blev tidsbestämda. Hemtjänstens insatser planerades till en början av den 

hemtjänstpersonal som utförde dessa. Szebehely (2006) menar att beställar-utförarmodellen 

medfört att flertalet kommuner infört olika system för att dels kunna styra hemtjänstinsatserna 

och dels kunna mäta kvalitén i dessa. Att mäta de tidreglerade hemtjänstinsatserna (brukartid) 

i förhållande till personalens arbetstid (utförd tid) gör det möjligt att konstatera att den utförda 

tiden är större än brukartiden. Differensen mellan utförd tid och brukartid kallas ofta kringtid. 

Kringtid ses inom äldreomsorgen som ett effektiviseringsproblem (Johansson, 2011).När 

biståndsbedömningen fick genomslag övergick planeringen av insatsernas förläggning till 

arbetsledningen. Denna arbetsuppgift delegeras ofta från arbetsledning till administrativ 

personal och utförs oftast via tidsplaneringssystem såsom Laps Care. Systemet bygger på att 

skapa kontroll och att därigenom även minska eventuell kringtid i syfte att 

kostnadseffektivisera. 

 

Arbetsledningen inom hemtjänst har även den förändrats i och med att verksamheten 

efterliknar marknaden. Thylefors (2016) menar att NPM påverkar även ledarskapet i 

organisationen och skriver att två motton finns kring ledarskapet inom ramen för NPM, ”let 

the managers manage” och ”make the manager manage”, som bägge syftar till ett stärkt 

chefskap. Detta nås i det första fallet genom att ge chefen ett stort handlingsutrymme, en 

decentralisering av befogenheter. I det andra fallet handlar det tvärtom om en centralisering 

genom att chefernas beslut- och handlingskraft ska stärkas genom konkurrens. Vanligtvis 

kombineras dessa två motton. Den decentralisering som NPM förespråkar leder till en ökad 

central kontroll, alltså ett stärkt chefskap.  

 

För chef inom vård- och omsorg finns ingen tydlig benämning och i denna studie benämns 

dessa områdeschefer. Detta är chefer som har krav från olika håll, dels från politiker och 
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överordnade chefer och dels från medarbetare och brukare. Dessa chefer företräder 

verksamheten och förväntas vara lojala till överordnad ledning (Larsson, 2008). Det sociala 

arbete som utförs inom hemtjänst behöver arbetsledning i form av en chef. Chefer leder och 

fördelar arbetet och hanterar därför i olika grad de trender, såsom NPM, som förkommer inom 

organisationer. Thylefors (2016) menar att skillnad kan göras mellan chef och ledare, där chef 

är den som formellt innehar en befattning med fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och 

personal. Ledare, menar hon, har mer inflytande än andra och finns överallt samt är den som 

har fått mandat från gruppen till skillnad från chef som endast finns i organisationer och oftast 

utses av överordnande chefer. Att olika influenser såsom NPM påverkar hemtjänst genom att 

denna måste agera kostnadseffektivt blir tydligt och att därför studera och analysera hur 

områdeschefer tillämpar tidsplaneringssystem för att kostnadseffektivisera och om detta 

stärker eller försvagar chefskap respektive ledarskap kan öka kunskap och förståelse för den 

situation områdeschefer hanterar inom ramen för professionen.   

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur områdeschefer tidsplanerar insatser utförda av  

hemtjänstpersonal för att skapa kostnadseffektivisering i vård och omsorg med hjälp av ett 

modernt tidsplaneringssystem i en kommun. Studien syftar även till att analysera hur 

områdeschefer hanterar de svårigheter och möjligheter som kan uppstå då personal 

kontrolleras via tidsplanering för att kostnadseffektivisera verksamheten. 

 

1.4 Frågeställningar 

Studiens syfte besvaras via följande frågeställningar: 

1. Hur motiverar områdeschefer inom hemtjänst användandet av tidsplaneringssystem? 

2. Hur hanterar områdeschefer tidsplanering som kontrollinstrument? 

3. Vilka möjligheter och vilka svårigheter ser områdeschefer med tidsplanering? 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på områdeschefer i hemtjänst samt hur arbetsledning motiverar 

implementering av tidsplaneringssystem i verksamheten. Med arbetsledning i denna studie 

syftas på verksamhetsledning, vilket i studien representeras av verksamhetschef. Områdeschef 

är i studien den funktion som leder och fördelar arbetet i hemtjänst, denna person påverkas av 

krav ifrån dels högre chefer och politiker och dels från personal och brukare. 
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Tidsplaneringssystem är det systemverktyg som områdeschef använder för att planera de 

insatser som ska utföras av hemtjänstpersonalen, dessa system kan vara av olika modeller och 

kallas ibland av verksamhetens företrädare planeringssystem och rapporteringssystem. 

Eftersom studien utförts under en begränsad tidsperiod har jag valt att endast belysa 

områdeschefernas samt arbetslednings perspektiv. Att andra professioner påverkas av dessa 

tidsplaneringssystem är ett faktum men detta belyses inte i denna studie. 

 

1.6 Fortsatt framställning 

Denna studie inleds med en problembakgrund och problemformulering som mynnar ut i 

studiens syfte och dess frågeställningar. Studien fortsätter med en översikt av tidigare 

forskning som är av relevans mot det syfte studien har. Vidare i studien presenteras och 

motiveras de teorier som ligger till grund för analysen. Därefter en genomgång av hur studien 

genomförts och  vilka metoder som använts för att motsvara syftet med studien samt en 

diskussion kring detta. Resultat presenteras därefter följt av analys kopplat till valda teorier 

och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där diskussion sker 

kring studiens frågeställningar samt en  diskussion kring vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 

För att genomföra studien inom hemtjänst så krävs en tillbakablick på hur hemtjänst utformats 

tidigare och vad som lett till att hemtjänst organiseras på det sätt som nu råder. För att skapa 

en bild av hur hemtjänst idag är utformad så behöver vi få en överblick av hur den tidigare var 

utformad och hur den växt fram som en del av välfärdssamhället. Därför diskuteras i detta 

kapitel hemtjänstens framväxt, därefter ett avsnitt om taylorism, i detta avsnitt ges en 

tydligare bild av hur hemtjänsten organiseras idag och vilka influenser som ligger bakom 

detta, följt av New Public Management i förhållande till hemtjänst då politiken har spelat en 

stor roll i framväxten av välfärden och även hemtjänsten hur påverkats av detta. Därefter 

diskuteras tidsplanering inom hemtjänst som är en följd av tidigare diskuterade områden. 

Tidsplanering är idag en vanlig företeelse inom hemtjänst. I detta avsnitt redogörs för vilken 

inverkan detta har haft på dagens hemtjänst. Som avslutning av kapitlet görs en kort 

sammanfattning. 

 

2.1 Hemtjänsten i ett historiskt perspektiv 

Hemtjänst växte under 1950-talet fram som ett alternativ till den institutionsvård via 

ålderdomshem som var dominerade vid denna tidpunkt, äldre flyttades till ålderdomshem 

antingen på grund av oförmåga till egen försörjning, undermålig bostad eller om den äldre 

hade behov av hjälp. Ivar Lo-Johansson riktade 1949 kritik mot ålderdomshemmen och tog 

ställning för vård i hemmet via parollen ”Hemvård istället för vårdhem”.  Denna ideologi fick 

stort genomslag, mycket på grund av 1948 års folkpensionsreform, vilken gav de äldre en 

inkomst efter pension. Under 1950 påbörjade ett försök med hjälp i hemmet för äldre som 

blev väldigt populärt, både hos de äldre samt de verksamhetsansvariga som såg ett billigt 

alternativ till att bedriva äldrevård. Röda korset stod bakom detta försök, som baserades på att 

hemmafruar rekryterades för arbete ett par timmar per dag (Szebehely 1995). 

 

Efter dessa inledande försök ökade verksamheten snabbt, 1963 fanns det 19 000 hemsamariter 

och det statsbidrag som infördes 1964 gjorde att år 1970 fanns det 80 000 hemsamariter. 

Samhällsekonomin var under 1960-talet fördelaktig och det visade sig också i hemhjälpens 

utveckling. I inledningen av 1970-talet hade antalet hemhjälpsmottagare tredubblats och 1978 

nåddes kulmen då 352 000 hade hemhjälp. Därefter vände utvecklingen och antalet äldre med 

hemhjälp har sedan dess minskat (Szebehely, 1995). Mellan 1980 och 1999 minskade andelen 

äldre (80+) med någon form av insats från offentlig äldreomsorg från 62% till 43%, främst 
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inom hemtjänstverksamheten. Under 1990-talet ökade privatiseringen av välfärdstjänster, 

även inom äldreomsorgen. Från att först varit en företeelse förbehållen för storstäder så har 

privat drift av äldreomsorg även spridit sig till industrikommuner och glesbygd (Szebehely & 

Trydegård, 2007). 

 

2.2 Hemtjänst på löpande band – taylorism. 

Szebehely (1995) belyser i sin avhandling ”Vardagens organisering – om vårdbiträden och 

gamla i hemtjänsten” den löpandebands-liknande modell som växte fram under 1970-talet. 

Denna modell som hade sin grund i effektiviseringar och rationaliseringar, genom 

tidsbesparing, ledde till att arbetet gick från fasta tider till mer uppgiftsstyrda. Insatserna blev 

uppdelade och specificerade och bestämdes till vid vilka tidpunkter dessa skulle utföras. Det 

försök som gjordes visade på en tidsbesparing av 28% jämfört med traditionell hemtjänst. En 

stor del av denna besparing förklaras genom att arbetsledaren kan dirigera arbetskraften till 

där den behövs bäst och onödig arbetstid kan skäras bort genom samordning av insatser. 

Forskaren menar att ledning kan kontrollera arbetet genom schemastyrning samt att arbetet 

kan utföras oberoende av vem som utför det. Vidare menar Szebehely (2006) att hemtjänst har 

hämtat inspiration av Taylorismen, som utvecklades inom industrin, och idag efterliknar 

hemtjänsten industrin då arbetet utförs på liknande sätt som inom denna.  

 

Taylorismen, som har sin grund i verkstadsingenjörens Frederick Winslow Taylor (1865-

1915) tankar om det som kallas ”Scientific management”, innebär att arbetsuppgifter bryts ner 

och delas in i moment som kan mätas i tid och på så sätt organiseras på ett effektivare sätt. 

Kontrollen över kunskapen om produktionsprocessen flyttades till ledningen och därför 

förknippas taylorismen med en de-kvalificering och degradering av arbetarna. Taylor prövade 

sina idéer främst inom industriproduktionen där man också att genom att tillämpa dessa ökade 

tillverkningen och därmed effektiviteten. Kritik har riktats mot detta sätt att organisera 

arbetet. Kritikerna menar att det bygger låg tillit till arbetarna eftersom ledning beslutar hur 

uppgifter ska utföras samt att ledning övervakar arbetarna för att säkerställa utförandet 

(Giddens & Sutton, 2014). 

 

Gellerstedt (2012) skriver om digital Taylorism och syftar då på att många jobb idag styrs hårt 

genom nedbrutna arbetsuppgifter. Taylor menade att ett företag, för att bli konkurrenståligt, 

måste minimera den svaga länken och osäkerheten som en arbetare innebär genom att göra 

arbetet enkelt, uppdelat och kontrollerat. På detta sätt blir också arbetaren utbytbar. 
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Hjalmarsson (2009) menar att denna utveckling syns även inom hemtjänst där detaljerade 

scheman med standardiserade uppgifter, producerade via system, styr de insatser som 

personalen utför. Även Rostgaard (2012) skriver att Taylorism har tagit form inom den 

danska hemtjänsten genom att arbetarna har de-kvalificerats. Hon skriver att den danska 

hemtjänsten sedan 1990-talet förändrats genom New Public Management-inspirerande 

organisering och styrning, vilket har bidragit till att tid kontrolleras och att arbetet har 

standardiserats och detaljstyrs. 

 

2.3 Kvalitét eller kostnadseffektivisering genom konkurrens – New Public 

Managagement (NPM) 

En valfrihetsrevolution påbörjades under 1990-talet och innebar att monopolet över 

välfärdstjänster skulle upphöra och kunna erbjudas även i privat regi (Harnett & Jönsson, 

2016). Kommunallagen (1990:900) ändrades så att kommunerna genom 

entreprenadsförfaranden gavs möjlighet att låta andra utförare bedriva äldreomsorg. Den 

grundläggande principen bakom denna revolution bygger på idéer om att skilja på offentlig 

kontroll och finansiering från produktion genom enskilda, kooperativa och offentliga 

producenter. År 2008 kom lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) som innebar en 

förbättring av äldres rätt att välja utförare av de beviljade välfärdstjänsterna. Kundvalet anses 

ge kunden möjlighet till inflytande i utförandet (Johansson, 2016). En annan av de främsta 

anledningarna till att införa ett kundval är att öppna upp för flera utförare och skapa 

konkurrens mellan dessa. Konkurrensutsättning leder till att utförarna måste hålla hög kvalitét 

i utförandet och hela tiden utveckla och förbättra sin verksamhet. Kostnadseffektiviseringar 

och kvalitetshöjningar skulle uppnås genom konkurrens mellan kommunal regi och privata 

aktörer (Harnett & Jönsson, 2016; Winblad, Andersson & Isaksson, 2009). 

 

Vabø (2003) skriver att dessa marknadsideologiska reformer, där offentlig omsorg hämtar 

inspiration av företag- och marknadsbegrepp fick beteckningen New Public Management. 

NPM i offentlig organisation bygger på föreställningar om att denna lider av en tröghet vilket 

då leder till att denna blir kostsam. NPM ses som ett botemedel till detta genom att göra 

offentlig organisation mer kostnadseffektiv. NPM är ett paraplybegrepp för ett flertal olika 

åtgärder där olika former av konkurrensutsättning, ekonomisk styrning, mål- och 

resultatstyrning, prestationsmätning och upprättande av mindre, lättstyrda resultatenheter 

ingår. NPM har en stark tilltro till chefskap samt en ökad konsumentfokusering för att nå 
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kostnadseffektivisering och ökad kvalité. Det främsta budskapet inom NPM är att offentliga 

organisationer bör efterlikna den privata marknadens företag (ibid., 2003). 

 

Brennan, et al. (2012) har undersökt konsekvenserna av att vård marknadiseras i Sverige, 

England och Australien. Författarna fann att i Sverige och England, och i viss utsträckning 

även i Australien så benämns vårdtagarna som konsumenter. På en marknad ges konsumenter 

ett större urval av utförare, vilket tros leda till ökad kvalité av utförandet då utförarna 

konkurrerar sinsemellan. I undersökningen framkommer att argumenten bakom 

marknadisering av vård pendlar mellan konsumentfokusering och kostnadsfokusering, vilket 

positionerar marknadsprocesserna som de mest kostnadseffektiva. Dock finns inga bevis på 

varken ökad kvalitét eller lägre kostnader efter att konkurrensutsättning och marknadisering 

skett. 

 

2.4 Tidsstyrning i hemtjänst 

Andersson (2010) skriver att hemtjänstpersonal sedan införandet av kundval, tvingas jobba 

med en ekonomisk medvetenhet och med krav på att redogöra hur tid används. Vård- och 

omsorgspersonal vittnar om ökad tidspress, då dessa ålagts med administrativa uppgifter i 

form av rapport av tid. Personal uppger att de inte har inflytande över tiden utan makt över 

denna har förflyttats till, för personalen, en abstrakt administrativ nivå. Personalen stressas av 

att övervakas via datasystem där varje enskild personal svarar mot ledningen hur de använder 

sin arbetstid. Vabø (2006) har undersökt hur personal i norsk hemtjänst hanterar förändringar 

inom organisationen, då denna riktas mot ökad kontroll och minskad flexibilitet. Hon menar 

att personalen, för att få vardagspraktiken inom yrket jobbar mot systemet genom att nagga de 

förutbestämda tiderna i hörnen. Personalen anpassar dagsschemat efter de äldres dagsbehov 

och förkortar vissa besök och förlänger andra besök. 

 

I radioprogrammet Människans mått (2015) diskuteras tidsmätningar inom hemtjänst. 

Arbetslivsforskaren Calle Rosengren menar i programmet att tidsmätningarna i arbetslivet är 

en kvarleva från den tiden då Sverige var ett industrialistiskt styrt land. Vidare diskuteras hur 

industrialismen har påverkat dagens arbetsformer inom hemtjänst. Jämförelse görs mellan de 

löpande band som finns inom industrier och de behov hos äldre som återkommer i cykler 

inom hemtjänsten. Man menar att idén om standardiserade mått har gjort avtryck inom flera 

andra branscher och att genom denna standardisering också ska kunna utföras av vilken 

arbetstagare som helst. Hemtjänstpersonal som uttalar sig i programmet menar att de 
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tidsscheman som de tilldelas är strukturerade enligt de insatser som ska utföras. Ett 

morgonbesök, innehållande frukost och toalettbesök, kan tidsbestämmas till 15 minuter. 

Hemtjänstpersonalen menar att schemana inte tar hänsyn till att brukarna är individer och som 

har olika förutsättningar och behov. Arbetsgivaren menar att denne ges genom tidsplanering 

en kontroll över att insatser verkligen utförs, en kvalitetssäkring. Samtidigt menar personalen 

att denna blir kontrollerad att de utfört insatserna.  

 

Rosengren (2006) skriver i rapporten Tiden som form och upplevelse - om relationen mellan 

arbete och tid att arbetslivet, att på grund av industrialiseringen, har arbetstid genomgått en 

förändring där tiden blivit ett disciplinverktyg. Arbetsdagen styrs mekaniskt likt en klocka i 

segment som delas upp och utförs bit för bit. Syftet bakom denna förändring är att nå 

tydligare arbetsdelning och styrning av arbetet. Vidare menar författaren att arbetaren nu 

bedöms efter hens förmåga att prestera under en viss tid och eftersom denna tid är lika för alla 

kan den också utföras av alla. Szebehely (1995) belyser att hemtjänsten också genomgått 

denna process och kallar det att äldreomsorgen bedrivs enligt löpandeband princip. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning. 

Allt sedan framväxten av dagens hemtjänst har politiska skiftningar påverkat densamma. Via 

1950-talets förespråkande om kvarboendeprincipen till 1990-talets samhällsekonomiska kris 

och införande av New Public Management-styrning i kommunala förvaltningar. Lag 

(2008:962) om valfrihetsystem (LOV) ledde till att hemtjänst konkurrensutsattes under 2000-

talet och att biståndsbedömning och utförande av hemtjänst åtskildes, vilket bidrog till att 

kostnadseffektivisering inom hemtjänst ökade. Vad som ges för handen är att åtskiljandet 

mellan biståndsbedömning och utförande har skapat en standardisering av dels insatser och 

dels av utförandet av dessa. Praxis i de kommuner som infört LOV har lett till att moderna 

tidsplaneringssystem fått allt större utrymme för att nå kostnadseffektivisering. Dessa system 

hämtar sin inspiration från fabriksliknande modeller och påminner starkt om en löpandeband 

process där den enskildes omvårdnadsbehov i form av insats blir en bricka i pusslet för att få 

en effektiv planering över dygnet. 
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3 Teoretisk ram 

Eftersom studiens syfte att beskriva och analysera hur områdeschefer tidsplanerar insatser 

utförda av  hemtjänstpersonal för att skapa kostnadseffektivisering i vård och omsorg med 

hjälp av ett modernt tidsplaneringssystem i en kommun. Studien syftar också till att analysera 

hur områdeschefer hanterar de svårigheter och möjligheter som kan uppstå då personal 

kontrolleras via tidsplanering för att kostnadseffektivisera verksamheten sker teoretisk analys 

av insamlad data att ske via Ritzers McDonaldiseringsteori, som fokuserar på kontroll för att 

utröna om detta stärker eller försvagar chefskap och ledarskap. McDonaldisering kan ses som 

en modern variant av kontroll. Detta kapitel innehåller därför en framställning av skillnaden 

mellan chefskap och ledarskap som följs av en presentation av Ritzers teori om 

McDonaldisering. Avslutningsvis sammanfattas dessa teoretiska ramar. 

 

3.1 Chefskap - ledarskap 

Thylefors (2016) menar att ett chefskap bygger på hur en chef definieras. Ofta beskrivs en 

chef som en person som planerar, kontrollerar, mäter och tillbringar sin tid på kontor eller 

möten. En ledare framställs ofta som den som kommer med kreativa lösningar och gör rätt 

saker. Chefer däremot gör saker rätt. Nilsson (2005) beskriver chef som en person utsedd 

inom organisationen. Denna funktion är oftast tillsatt av en överordnad chef. Chefsfunktionen 

innebär beslutsfattanderätt och befogenheter, alltså formell makt. Chefer förväntas lösa de 

problem som kan uppstå inom organisationen och på så sätt säkerställa verksamhetens 

fortlevnad och utveckling. Szucs & Andersson Bäck (2016) menar att ledning inom 

människobehandlande organisationer idag alltmer fokuserar på ett ledarskap inriktat på 

styrning och ledning via decentraliserade enheter som i enlighet med NPM utsätts för 

konkurrens, kontrakt och kontroll. Vilket för chef inom dessa organisationer leder till ökat 

ansvar för administration och förverkligande av de politiskt uppsatta målen och innebär att 

uppdraget blir mer komplext eftersom befogenheterna begränsas till den egna enhetens 

ekonomi, verksamhet och personal. 

 

Ledare är ofta visionärer och lyckas lyfta sin personal till att utföra stordåd. Chefer finns 

endast i organisationer medans ledare finns överallt. Chef är den som formellt utsetts att 

inneha en befattning som innefattar ansvar över personal, ekonomi och verksamhet medans 

ledare är den person som har mer inflytande än andra i ett socialt sammanhang. Nilsson 

(2005) menar att ledare inte är en, av överordnad, tillsatt roll och menar då att ledare är den 
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person som blir tilldelad rollen av de som hen leder. Ledarskap är därmed en gruppdynamisk 

process i vilken ledaren ges större utrymme att påverka gruppen, vilket benämns informell 

makt. Szucs & Andersson Bäck (2015) skriver om ledaren som den person som har följare 

och leder dessa i rätt riktning. I chefsrollen ingår ledarskap och den chef som axlar sitt 

ledarskap är en formell ledare med mandat uppifrån och till viss del även nedanifrån 

(Thylefors, 2016). Ofta framställs ledare mer positivt än chefer. Dessa två är dock inte alltid 

åtskilda och i bästa fall är chefer även ledare, och har mandat både från överordnade chefer 

och från den personal som hen leder. Ett flertal teorier kring ledarskap har utformats och 

bland dessa finns de två, transformativ och situationsanpassad ledarskapsteori,  som kort 

redogörs för i denna studie. Transformativ ledarskapsteori har sin grund i James McGregor 

Burns skrifter om politiskt ledarskap och är ett ledarskap som utgår från personalens 

kunskaper. Ledaren ska se varje medarbetare och kunna tillvara ta dess kunskaper och 

motivera denne till utveckling och förändring. Ledarskapet inriktar sig på att omvandla 

personalens energi och kapacitet till att vilja arbeta med förändringar.  

 

Hersey och Blanchard som utvecklade teorin om det situationsanpassade ledarskapet menade 

att det inte finns enhetlig syn på ledarskap, utan varje situation kräver olika former av 

ledarskap. Beroende på vilka förutsättningar som råder på arbetsplatsen anpassar ledaren sitt 

ledarskap efter dessa krav. Flexibilitet, erfarenhet och kompetens krävs hos ledaren för att 

denne ska kunna anpassa sitt ledarskap. Denna ledarskapsteori menar att ledarskapet inte är en 

personlig egenskap utan menar att ledarskapet uppstår i interaktionen mellan människor i 

organisationen. Beroende på vilken mognadsgrad arbetsgruppen befinner sig i anpassar 

ledaren sitt ledarskap, vid låg mognadsgrad blir ledarskapet mer uppgiftsorienterat och vid 

hög mognadsgrad baseras ledarskapet på att delegera arbetsuppgifter och att ge ansvar. 

Viktigt inom detta ledarskap är att medarbetarna ges möjlighet till utveckling (Larsson, 2008) 

 

3.2 McDonaldisering 

George Ritzers (2015) tes om McDonaldisering bygger på Webers ideér om rationalisering 

men utgår från en annan modell. Ritzer menar att samhället genomgår en 

McDonaldiseringsprocess och menar då att alltfler sektorer inom samhället rationaliserar likt 

snabbmatsrestaurangen. McDonaldisering innefattar fem dimensioner; effektivitet, 

förutsägbarhet, kalkylerbarhet, kontroll genom teknik samt rationalitetens irrationalitet. 
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Effektivitet uppnås genom att man anpassar medlen efter de mål man vill uppnå. Ritzer (2015) 

menar att samhället efterliknar snabbmatsrestaurangen. Maten tillverkas på löpandeband. 

Kunderna förväntas beställa och konsumera sina mål på ett effektivt sätt. Både anställda och 

kunder förväntas agera effektivt genom att följa de normer, regler och strukturer som införts 

på restaurangen. Med effektivitet menar Ritzer (2015) att om den ena parten beter sig effektivt 

så kommer även den andra parten att bete sig på ett liknande sätt. Förutsägbarhet innebär att 

oberoende på vilken geografisk plats eller vid vilken tid kunden befinner sig så ser allt 

likadant ut. Anställda agerar och utför sitt arbete på liknande sätt och kunder förväntas agera 

på ett förutsägbart sätt genom att besvara anställdas fråga om vad de önskar beställa, vilket 

förutsätter att kunden vet vad den vill ha eller vart hen ska leta för att hitta det denna vill ha. 

Maten serveras och smakar likadant på samtliga restauranger vilket ökar graden av 

förutsägbarhet för kunden. Kalkylerbarhet betyder inom denna tes att stor vikt läggs på 

kvantitet. På restaurangen mäts tiden det tar för de anställda att utföra momenten, vilket för de 

anställda leder till sämre kvalité med otillfredsställelse som resultat för den enskilde 

arbetaren. Samtidigt förväntas kunderna att tillbringa så lite tid som möjligt på restaurangen. 

Därför har stolarna på restaurangen utformats så att kunden vil gå efter cirka 20 minuter. 

Denna fokusering på kvantitet påverkar oftast kundens upplevelse av kvalitét negativt. En 

måltid av hög kvalitét tar i regel lång tid att tillaga och därför kan kunderna inte ges detta. 

Kontroll genom teknik syns tydligt i de McDonaldiserade systemen. De anställda kontrolleras 

genom att apparaturen som tillagar maten signalerar när maten är klar. I förekommande  fall 

har tekniken även tagit över arbetsmoment vilket gör graden av kontroll än större då de 

anställda måste vänta in maskinen eller anpassa arbetet efter denna. I kundernas fall 

kontrolleras de av de anställda som begränsas av apparaturen, om en kund frågar efter 

krispigare pommes frites kan den anställde inte erbjuda detta eftersom en maskin sköter hela 

tillagningsproceduren av pommes frites. På grund av att maten tillagas av en maskin kan inte 

heller kunden kräva att maten är tillagade på ett speciellt sätt. Med rationalitetens 

irrationalitet menade Ritzer (2015) att rationalitet leder ofta inom McDonaldiseringen till 

irrationalitet genom att effektiviteten blir till ineffektivitet. Exempel på detta är att långa köer 

kan uppstå i restaurangen. Samtidigt bidrar restaurangen till en avhumanisering av både 

anställda och kunder. Anställda när de utför avhumaniserade uppgifter och kunderna när de 

tvingas äta under avhumaniserade omständigheter och avhumaniserade miljöer. En 

degradering sker av både kunder och anställda (ibid, 2015). 
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3.3 Sammanfattning av teori 

Sammanfattningsvis går det utifrån detta kapitel att se att skillnader finns mellan chefskap och 

ledarskap, där chefskapet representerar kontroll och ledarskapet representeras av 

kommunikation. En av skillnaderna mellan dessa två är att chef utses av organisationen och 

ledare utses av sina följare. I bästa fall kombineras dessa. McDonaldisering kan antingen 

stärka eller försvaga dessa med sina inslag av kontroll. McDonaldiseringens fem dimensioner, 

effektivitet, förutsägbarhet, kalkylerbarhet, kontroll genom teknik samt rationalitetens 

irrationalitet, ger för handen att om en organisation arbetar efter dessa leder detta till en ökad 

kontroll och därigenom också till att chefskapet stärks i denna organisation. En organisation 

som hemtjänst, som  tidsplanerar insatser till äldre behöver vara dels effektiv och dels 

kalkylerbar och förutsägbar. Effektiv genom att hemtjänstpersonalens arbetstid nyttjas 

optimalt, kalkylerbar genom att statistik skapas i hur lång tid en insats tar. Förutsägbarheten 

fungerar både för de som mottager insatsen och de som utför den, då genom att dessa vet vad 

som förväntas av insatsen. Kontroll genom teknik ses i hemtjänst genom att dessa inför 

tidsplaneringssystem och därigenom kontrollerar personal via dessa system. Rationalitetens 

irrationalitet i hemtjänst kan vara det faktum att kontroll av hemtjänstpersonal också sänker 

personalens motivation och engagemang. Valet av dessa teoretiska ramar motiveras således 

av möjligheten att analysera det insamlade materialet i förhållande till hur chefskap respektive 

ledarskap stärks och/eller försvagas av de tidsplaneringskontroller som utförs för att skapa 

kostnadseffektivitet.  
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4 Metod  

I detta kapitel presenteras den metod som valts för att besvara studiens frågeställningar och 

hur urvalet av intervjupersoner skett. Vidare presenteras studiens genomförande och 

diskussion förs kring generaliserbarhet, förförståelse, forsknings etiska principer samt 

reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion kring hur 

metoden fungerade i denna studie. 

 

4.1 Metodval 

Då studiens syfte är Studiens syfte är att beskriva och analysera hur områdeschefer 

tidsplanerar insatser utförda av  hemtjänstpersonal för att skapa kostnadseffektivisering i vård 

och omsorg med hjälp av ett modernt tidsplaneringssystem i en kommun. Studien syftar även 

till att analysera hur områdeschefer hanterar de svårigheter och möjligheter som kan uppstå då 

personal kontrolleras via tidsplanering för att kostnadseffektivisera verksamheten besvaras 

studiens frågeställningar genom kvalitativ forskningsansats och genomförs via undersökning 

inom hemtjänstverksamhet, i både kommunal regi och i privat regi i en kommun. Bryman 

(2011) beskriver kvalitativ forskning som ansats kan bygga på kunskapsteoretisk ståndpunkt, 

med detta menar han att metoden är tolkningsinriktad och syftar till att skapa en förståelse av 

den sociala verkligheten genom att denna tolkas av hur deltagarna beskriver densamma. 

Repstad (2007) menar att kvalitativ metod kan ge en förståelse för konkreta lokala skeenden. 

Därför genomförs denna studie i organisationer som utför hemtjänst till kommuninvånare i 

vald kommun. För att kunna tolka hur företrädare för dessa organisationer förstår och tolkar 

sin miljö genomfördes intervjuer med  områdeschefer och verksamhetschef i dessa 

organisationer. Miller & Glassner (2016) skriver att en intervju påverkas av vilka vi är och 

vad vi betyder för den intervjuade. Eftersom studien genomfördes i organisationer där flertalet 

av områdeschefer är kända för mig, likaväl som jag är känd för dem och då för att  skapa 

objektivitet och neutralitet  intervjuades områdeschefer genom standardiserad enkätintervju 

(jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Trost (2016) menar att hög standardisering innebär 

att frågorna är desamma till samtliga intervjupersoner samt att situationen där intervjun 

genomförs är densamma för samtliga intervjuer. För att åstadkomma detta genomförs 

intervjuerna på samma sätt och  samma frågor ställs till samtliga områdeschefer. En 

standardiserad intervju ger inte lika bred bild som en intervju där följdfrågor kan ges eller 

anpassa efter situationen. Vad en standardiserad intervju ger är ett resultat som blir jämförbart 

vilket i denna studie kommer till sin nytta då jämförelse sker mellan kommunal regi och 
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privat regi. Jämförelse görs att utröna om skillnader finns i hur områdeschefer inom 

respektive regi motiverar, hanterar och om de ser möjligheter eller svårigheter med 

tidsplanering samt om dessa upplever att chefskap respektive ledarskap stärks eller försvagas. 

Intervju som undersökningsform ger en förståelse för den intervjuades erfarenheter och 

upplevelser. En intervju skapar dock bara förståelse för stunden men ger ändå en insikt den 

intervjuades upplevelse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att välja ut olika typer av regi 

möjliggör att jämföra resultatet och tydliggöra om skillnader finns mellan dessa .  

 

Verksamhetschef i vald kommun intervjuades genom semistrukturerad intervju vilket , enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), ger en frihet för intervjuaren att hitta nya angreppssätt 

och ställa nya frågor under samtalet vilket kan skapa en tydligare bild av hur ledningen 

motiverar och använder tidsplanering som verktyg för kostnadseffektivisering. Miller & 

Glassner (2016) menar att om vi försöker förstå och dokumentera andras förståelse så ger en 

kvalitativ intervju de rätta verktygen för att uppnå en insikt om hur intervjupersonen förstår 

det för studien aktuella ämnet. 

 

4.2 Urval 

Urval gjordes genom bekvämlighetsurval, vilket bygger på principen att man ”tager vad man 

haver” (Trost, 2016). Detta då flera av de tänkta intervjupersonerna sedan tidigare är kända 

för mig. Detta kan dock ge upphov till en situation där tidigare relation har inverkan på 

resultatet, detta motverkas dock genom vald metod. Urvalet skedde i kommun där hemtjänst 

bedrivs i privat och kommunal regi. Urvalet styrdes även av att vald kommun infört beställar-

utförarmodell inom hemtjänst. Becker (2008) menar att urval är problematiskt då en liten del 

väljs ut för att representera en helhet, ett välgenomtänkt urval kan vara direkt avgörande för 

studiens kvalitét. Intervju genomfördes med verksamhetschef i kommunal regi, detta eftersom 

verksamhetschef endast fanns tillgänglig i denna form av regi. Områdeschefer intervjuades i 

både privat och kommunal regi. För att resultatet skulle bli representativt intervjuades fem 

områdeschefer fördelat mellan de olika regierna, tre från kommunal regi och två från privat 

regi. Genom att välja ut områdeschefer ur olika typer av regi skapas en representation av 

dessa organisationer, vilket samtidigt kan vara problematiskt då dessa fem områdeschefer får 

representera en helhet (jfr Becker, 2008). Intervjuerna varvades med analys för att kunna 

avgöra om antalet intervjuer borde utökats. När de sex intervjuerna genomförts fanns 

tillräckligt med material att analysera, en mättnad uppstod. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 



 

19 

 

(2011) menar att om en mättnad uppstår innan alla intervjuer är genomförda kan antalet 

intervjuer anpassas antalet efter detta, därför genomfördes inte fler än dessa sex intervjuer.  

 

4.3 Studiens genomförande 

För att besvara studiens frågeställningar skapades en intervjuguide bestående av fem teman, 

planering, kostnadseffektivisering, kontroll, uppföljning och chefskap/ledarskap (se bilaga 3). 

Dessa teman skapades efter att intervjufrågorna utformats och samband mellan frågorna 

kunde ses med grund i  tidigare forskning. Intervjuguiden avslutades med en öppen fråga för 

att kunna ge intervjupersonen en möjlighet att tillägga uppgifter som inte täcks in i de på 

förhand formulerade frågorna. Kontakt togs med tilltänkta intervjupersoner via telefon för att 

kontrollera om dessa vill ställa upp för en intervju. Informationsbrev (se bilaga 1 och 2) 

skickades därefter ut med förslag om datum för intervjutillfälle via e-post. För att göra 

intervjuerna så pass lika som möjligt genomfördes samtliga intervjuer på den intervjuades 

kontor, detta för att de skulle känna sig trygga i miljön och besvara intervjufrågorna utifrån 

sin profession. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas ordagrant. Efter genomförd 

intervju transkriberades dessa och under denna process påbörjades den kommande analysen 

av empirin. Totalt intervjuades fem områdeschefer, tre från kommunal regi och två från privat 

regi. Då områdescheferna gav liknande svar uppnåddes därmed en mättnad och fler intervjuer 

utfördes därför inte. En verksamhetschef fanns tillgänglig inom verksamhetsområdet 

hemtjänst i vald kommun och denne blev också intervjuad. I analysen benämns 

områdeschefer i kommunal regi Intervjuperson OC kommunal regi 1-3, privat regi benämns 

Intervjuperson OC privat regi 1-2 och verksamhetschef benämns Intervjuperson VC. När 

intervjuerna var genomförda och transkriberade jämfördes de svar som intervjupersonerna 

lämnat mot de på teman som formulerats, citat valdes ut och presenterades i resultatet. 

Resultatet organiserades med de fem teman som rubrik.  

 

Analys genomfördes i en variant av den metod som kallas Framework, där forskaren söker 

efter repetitioner, kategorier, metaforer, övergångar, likheter och skillnader och språkliga 

kopplingar (Bryman, 2011). Tematisk analys är ett vanligt angreppssätt av kvalitativa data 

som innebär att forskaren söker teman i empirin. Under analysen söktes därför i empirin 

påståenden som kunde rymmas inom det Ritzer (2015) kallar McDonaldiseringstes samt efter 

påstående som kan tolkas som en upplevelse av stärkt alternativt försvagat chefskap eller 

ledarskap. Ritzer (2015) menar att hans tes innehåller fem delar, effektivitet, kalkylerbarhet, 

förutsägbarhet, kontroll genom teknik och rationalitetens irrationalitet som tillsammans med 
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chefskap och ledarskap fungerade som ett ramverk för analysen. McDonaldiseringstesens fem 

delar undersöktes sedan om de stärkte eller försvagade chefskapet respektive ledarskapet. En 

tabell gjordes för att jämförelsen skulle bli tydlig. Skillnader och likheter mellan kommunal 

och privat regi jämfördes i resultatet och även detta tydliggörs via en tabell. 

 

4.4 Generaliserbarhet 

Brist på generaliserbarhet brukar vara det som kritiker till kvalitativ forskning lyfter fram. 

Detta då kvalitativ forskning ofta bygger på sampling av en liten del av populationen, kritiker 

menar att eftersom det inte finns några på förhand uppställda tekniker för att generalisera då 

det finns en osäkerhet i data som slumpmässighet kan orsaka. Därför blir denna typ av data 

enligt kritiker svår att generalisera. Det generaliseringsanspråk som kan göras inom kvalitativ 

forskning innebär att studien går att överföra till sociala miljöer som liknar den där studien är 

genomförd (Ahrne & Svensson, 2011). Idag är det allmän praxis att ha implementerat 

tidsplaneringssystem inom hemtjänst. De kan till viss del vara olika varianter av system men 

med samma syfte det vill säga att skapa  kontroll och nå kostnadseffektivisering. Därför 

menar jag att mina resultat till viss del är generaliserbara och överförbara avseende hemtjänst 

som implementerat tipsplaneringssystem i andra kommuner. Trost (2005) skriver att 

kvalitativa undersökningar inte genomförs för att kunna mäta och därför kan  studien i sin 

helhet inte överföras då den inte innehåller några mätbara variabler.  

 

4.5 Förförståelse 

Min erfarenhet som områdeschef i hemtjänst har bidragit till intresset för frågorna som 

uppsatsen syftar till att undersöka och besvara. Samtidigt kan denna erfarenhet påverka hur 

jag ser på frågorna och hur jag tolkar dessa. För att hålla mig så objektiv som möjligt används 

standardiserade intervjuer, en datainsamlingsmetod som innebär att flertalet intervjupersoner 

får samma frågor och inga följdfrågor ställs, till områdeschefer. Det innebär att jag inte leder 

intervjuprocessen på så vis att jag inte tillför ledspår för att utvidga de teman som 

intervjupersonerna kommenterar. Dock har jag gett intervjupersonerna möjlighet att utvidga 

sina spår efter eget val. Detta angreppssätt ger möjlighet till att neutralisera 

förförståelseproblematiken. För att min förförståelse inte ska påverka studien diskuteras 

studien också i grupphandledning där fler än min handledare lämnat kritik avseende studien. 

Via denna handledning gavs dels synpunkter på genomförandet och dels tips i form av hur 

studien kan utformas för att inte påverkas av min förförståelse.  
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4.6 Forskningsetiska principer 

Forskning som bedrivs ska riktas mot frågor som bidrar till samhällelig och individuell 

utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Reflektion har därför ägnats åt studiens nytta. Studiens 

syfte är att skapa en förståelse för hur tidsmätning motiveras och upplevs och resultatet av den 

syftar till ökad kunskap inom detta område. Att olika organisatoriska trender har studerats är 

ett faktum, även tidsplanering i förhållande till vilken påverkan detta haft på 

hemtjänstpersonalens arbetsmiljö är beforskat tidigare. För att bidra till samhällelig och 

individuell nytta vill denna studie påvisa hur tidsplanering används som verktyg för 

kostnadseffektiviseringar av områdeschefer, ett område som inte är lika beforskat som de 

tidigare nämnda områdena.  

 

För att de principer som Vetenskapsrådet (2002) ställer på forskning ska uppfyllas så kommer 

intervjupersonerna informeras via informationsbrev (se bilaga 1) om studiens syfte samt att 

deltagande sker på frivilligbasis och kan avbrytas närhelst intervjupersonen önskar. 

Information lämnas i brevet om att insamlat material endast kommer användas för studien. 

Efter genomförandet behålls materialet endast fram till dess att studien examinerats med ett 

godkänt resultat. Intervjupersonernas identitet skyddas genom att de avpersonifieras. Då 

flertalet av intervjupersonerna är kända för mig och jag känd för de så benämns dessa endast 

med siffror för att inte avslöja deras identitet. Den kommun som studien är genomförd i skrivs 

inte heller ut för att skydda intervjupersonernas identitet. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet  

En studies reliabilitet är detsamma som studiens tillförlitlighet. Om en studie har hög 

reliabilitet så ska studien ge samma resultat om den genomförs på nytt (Bryman, 2011). Trost 

(2016) menar att kvalitativa studier som innehåller låg grad av standardisering ger låg 

reliabilitet, vidare menar författaren att högre standardisering ger högre reliabilitet och därför 

har studiens intervjuer genomförts med hög standardisering. Dock genomfördes en intervju 

med semistrukturerad metod vilket minskar studiens reliabilitet. Reliabilitet kan tolkas som 

objektivitet och denna studies utförande är format för att nå så hög objektivitet som möjligt. 

Bryman (2011) skriver dock att en studie inte kan nå fullständig objektivitet och menar att 

studien utförs i god tro och inte låter personliga värderingar eller teoretisk inriktning inverka 

på studiens utförande och resultat. Vilket stävjas genom att genomföra intervju med hög 
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standardisering och diskussion vid grupphandledning. Att studien ska vara så objektiv som 

möjligt har eftersträvats under hela arbetet med denna, dock kan den förförståelse jag har i 

ämnet ha påverkat hur jag tolkar och analyserat resultatet, samtidigt som det även kan bidragit 

till en tydligare analys. 

 

Validitet handlar om att studien verkligen undersöker det den avser att undersöka (Bryman, 

2011). Studien måste därför vara trovärdig för läsaren. Ahrne & Svensson (2014) skriver att 

all forskning bygger på att läsaren ska tro på det den läser. För att denna studies validitet ska 

vara så hög som möjligt beskrivs studiens genomförande grundligt samt att en redogörelse för 

hur intervjuerna gick till och vilka frågor som ställdes bifogas som bilaga (Bilaga 3-4) till 

studien. Detta ökar även studiens transparens vilket leder till att studiens trovärdighet ökar. En 

studies transparens innebär att forskaren redogör för grundligt för studiens genomförande och 

metod samt diskuterar kring dessa och därför förs i studien diskussion kring så väl metod, 

teori som resultat (ibid, 2014).  Studiens syfte är ständigt närvarande i varje steg av studien 

för att inte hamna vid sidan av detta. Varje process av framskrivande utav de olika delarna i 

studien har förgåtts av dels reflektion och dels har materialet diskuterats i grupphandledning, 

vilket gett andra tankar kring materialet som sedan övervägts om de är relevanta eller om de 

ska förkastas. Peräkylä (2016) skriver att en studies validitet kan påverkas då studien 

genomförs via intervjuer, han menar att en viktig fråga att ställa sig är om det som kommer 

fram under intervju är en produkt av den intervjuades erfarenheter och åsikter eller om det är 

en produkt av intervjusituationen. Denna studies validitet kan ha påverkats av 

intervjusituationen då flera av intervjupersonerna är kända av mig sedan tidigare likväl som 

jag är känd av de sedan tidigare. 

 

4.8 Metoddiskussion 

Vald metod gav svar på studiens frågeställningar och var anpassad efter dessa. Metoden gav 

en insikt i intervjupersonernas förståelse av hens sociala miljö, vilket också är den kvalitativa 

undersökningens syfte (Millner & Glassner, 2016). Med stöd av intervjufrågorna besvarade 

intervjupersonerna de frågeställningar studien ställer. En nackdel med vald metod är att  

bristen på överförbarhet, då studien endast speglar en social miljö under ett visst skeende. 

Vilket Trost (2005) också lyfter som en svaghet i kvalitativa studier. Andra svagheter i denna 

studie är den begränsning standardiserade intervjuer innebär eftersom intervjupersonen 

besvarar på förhand definierade frågor och efterföljande frågor inte ställs. Skulle detta 

genomförts kunde resultatet blivit ett annat än det som denna studie presenterar. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomförts. Resultatet 

presenteras genom ett flertal citat för att stärka intervjupersonernas tolkning av det som 

efterfrågats under intervjun. Sammanställningen baseras på de teman som identifierades under 

arbetet med intervjumanual. Dessa teman utgår från studiens frågeställningar som lyder, Hur 

motiverar områdeschefer inom hemtjänst användandet av tidsplaneringssystem?, Hur 

hanterar områdeschefer tidsplanering som kontrollinstrument? samt Vilka möjligheter och 

vilka svårigheter ser områdeschefer med tidsplanering? De teman som formulerades utifrån 

detta är Planering, Kostnadseffektivisering, Kontroll, Uppföljning och Chefskap/ledarskap.  

 

5.1 Planering i hemtjänst 

Under intervjuerna framkom att ansvar för tidsplanering av insatser är områdeschefens ansvar 

men att detta till stora delar läggs på en administratör kallad antingen koordinator eller 

planerare. Denna person har övergripande ansvar att planera de insatser som enheten har 

tilldelats i form av biståndsbeslut. Den dagliga planeringen påverkas ständigt av olika faktorer 

såsom biståndsbeslut, personalfrånvaro, brukarfrånvaro och beställning av insatsen 

ledsagning. En intervjuperson uttrycker detta på följande vis: 

 

[…] vilka beslut, alltså, och vilka insatser som ska utföras, aktuell dag, 

det kan ju komma snabba puckar, avlösningar, ledsagningar, upp och ner 

i beslut och sånt, och sen så, personalstatusen, alltså har vi alla vi ska ha 

inne eller har vi inte det, lite grann kan det också vara vilka som är inne, 

har vi rätt antal killar och tjejer, jag har ju en grupp med, en av 

grupperna har mycket killar, det kan påverka väldigt mycket […] 

(Intervjuperson OC kommunal regi 1)  
 

Att hemtjänst är en dynamisk verksamhet blir påtagligt och att många faktorer spelar in för att 

skapa en god planering. Till sin hjälp för detta har verksamheten implementerat systemstöd 

för att optimera planeringen. Detta påtalas i intervjuerna på följande sätt: 

 

[…] vi har ett tidsplaneringssystem, carefox heter det, där vi har alla 

insatser som är återkommande, alltså alla städ, alla duschar, alla sånt som 

ligger utlagt, och dom här planerar vi in på, ja jamen personalens olika 

rader […] (Intervjuperson OC privat regi 1) 

 

[…] via verksamhetssystemen, det finns en planerare som använder ett 

verksamhetssystem som heter Laps Care, och får insatser från det andra 
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verksamhetssystemet Procapita […] (Intervjuperson OC kommunal regi 

1) 

 

De professioner som berörs av den dagliga planeringen påverkas på olika sätt i deras 

arbetsmiljö. Områdeschefer påverkas tydligas i det arbete som innebär att de behöver söka 

efter personalresurser och rekrytera personal vid sjukfrånvaro samt att det budgetansvar som 

respektive områdeschef har är direkt kopplat till att planeringen håller. Intervjuperson OC 

kommunal regi 3 uttrycker sig så här: ”om det strular så påverkar det mig […] jag påverkas ju 

väldigt mycket eftersom det handlar om pengar ”. Än tydligare hur områdeschefens roll 

påverkas av den dagliga planeringen bidrar detta citat till ”det är flera gånger jag har hoppat in 

för att det inte går ihop sig, vi saknar personal” (Intervjuperson OC kommunal regi 1). Att 

områdeschefer påverkas i sitt dagliga arbete ter sig vara mer kopplat till vilka personalresurser 

som finns tillgängliga när behovet skiftar av både personal och brukarbehov. På frågan hur 

hemtjänstpersonal påverkas av daglig planering framhäver områdescheferna, både i 

kommunal och privat regi, att även de påverkas av vilka personalresurser som finns 

tillgängliga, vilket speglas i dessa citat: 

 

[…] det är om akuta behov uppstår, om nån blir sjuk eller liknande, alltså 

om schemat förändras så påverkar ju det personalen, och då kan det 

handla om förändringar som att folk kanske blir ombedda att stanna en 

timme extra efter arbetspasset för att täcka upp den luckan eller börja en 

timme tidigare […] (Intervjuperson OC privat regi 2) 

 

[…] det är ju direkt kopplat till deras upplevda arbetsmiljö, ja absolut för 

att har vi inte rätt förutsättningar, vilket vi inte har haft på rätt så länge, 

eller vi har haft, ja, en jobbig tid med mycket frånvaro, vilket har gjort 

att då har inte planering varit optimal […] det har blivit väldigt mycket 

sjukskrivningar, folk mår dåligt eller haft ångest för att det blir för tajt 

[…] (Intervjuperson OC kommunal regi 2) 

 

Samtidigt framhäver områdescheferna att det finns både möjligheter och hinder med 

tidsplanering via planeringssystem. Samtliga områdeschefer säger att de möjligheter 

planeringssystemen bidrar till är kostnadseffektivitet. Tydligast blir detta hos de 

områdeschefer som bedriver hemtjänst i privat regi, en av områdescheferna (Intervjuperson 

OC privat regi 2) uttrycker på följande sätt ”planering är ju vårt största verktyg för att nå 

lönsamhet […] vi sitter ju och mäter effektivitet och när vi kan minska håltiden så ökar vi 

lönsamheten”. Men även i kommunal regi påtalar områdescheferna detta som en stor 

möjlighet att nå kostnadseffektivisering. Intervjuperson OC kommunal regi 3 säger på 
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följande sätt: ”det skapar ju en effektivitet, det skapar en översikt, det skapar en förståelse, det 

skapar möjligheter”. 

 

Flexibiliteten hos hemtjänstpersonal blir mindre då de följer vad som ges från 

planeringssystemen att de ska utföra, vilket påtalas i både kommunal och privat regi. 

Samtidigt framhålls dynamiken i hemtjänst som ett hinder för att skapa en hållbar planering. 

Vilket  intervjuperson OC privat regi 1 påtalar ”trasslet med det är när det sker förändringar, 

så blir det en stor mismatch där emellan”. Verksamhetschef i kommunal regi menar att 

hemtjänstpersonal styrs mer via systemen och de på förhand skapade tidsplaneringarna: 

 

[…] systemen påverkar personalen på det sätt att allting blir synligt, 

tidigare var det inte synligt, man ser tiden mera, man ser mer vad man 

gör om dagarna, då analyserar man mer sin dag och man blir mer statiskt 

arbetande, man kan väl komma ifrån det här flexibla tankesättet lite, du 

är mer styrd av systemen, än vad man kanske var tidigare och fastnar där 

som personal […] (Intervjuperson VC) 

 

 

5.2 Kostnadseffektivisering inom hemtjänst 

Att tidsplaneringssystem implementeras motiveras genom att verksamheten ska nå högre 

kostnadseffektivitet. Valet av dessa system motiveras av arbetsledning på följande sätt: 

”givetvis tror jag som det senaste system som tillkommit, som laps care […] är ju för 

kostnadseffektiviseringen” (Intervjuperson VC). Områdescheferna säger samstämmigt att 

planering används i syfte att kostnadseffektivisera. Detta kan visa sig på olika sätt i 

verksamheten och framkommer vara huvudsyftet med implementering av 

tidsplaneringssystem i både kommunal och privat regi, vilket uttrycks i dessa citat: 

 

[…] minska håltider, minska restider och sen också sätta rutiner 

för vad gör vi om någon bokar av något, alltså när någon avböjer 

ett besök vad gör vi då för något, vad är meningsfullt att göra […] 
(Intervjuperson OC privat regi 1) 
 

[…] naturligtvis dels för att se till att vi har rätt antal personal vid 

rätt tidpunkt, alltså när vi behöver ha folket inne för att utföra 

insatserna och så följer man upp det som jag sa då genom 

beläggningsgrad, vårdtagartider, hur mycket personaltid […] 
(Intervjuperson OC kommunal regi 1) 

 

 

Vad som framkommer är att tidsplaneringens effektivitet påverkas av hur lång tid en insats 

varar, hur lång tid som förflyter mellan insatserna, hur lång tid det tar för personal att ta sig 
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till brukaren, hur många personal som finns tillgängliga och hur hantering av avböjda besök 

sker. För att skapa en effektiv tidsplanering krävs även att kontroll av insatsernas utförande 

sker mot bakgrund av den lagda planeringen. 

 

5.3 Kontroll av hemtjänstpersonal via tidsplaneringsverktyg 

Utförandet av insatserna rapporteras via olika system, i denna kommun används ett system 

kallat ”Mobipen”. En elektronisk penna som personal markerar ankomst och avfärd hos 

brukaren med via så kallade taggar som finns i brukarens bostad. På detta sätt får ledningen en 

kontroll över att de insatser som planeras utföras verkligen utförs. Samtidigt blir detta system 

en kontrollmetod gentemot hemtjänstpersonalen. I både privat regi och kommunal regi 

framhävs av områdescheferna att detta system används. Dock så kontrolleras inte kvalitéten 

på utförd insats genom detta system, vilket en av områdescheferna också lyfter under 

intervjun:  

 

[…] alltså hur man har ställt frågan till exempel om man ska ha en dusch 

och brukaren har tackat nej, har den ställts på ett sätt så att brukaren 

verkligen inte vill ha en dusch eller har den ställts på ett sätt så att det är 

enklare att säga nej så slipper man […] (Intervjuperson OC privat regi 2) 

 

Systemet ger en tröghet där en kontroll över att insatsen blir utförd ges men inget om hur den 

utförs kommer fram via detta sätt att rapportera eller kontrollera insatser. På 

arbetsledningsnivå utförs även där kontroller men dessa är mer riktade mot att säkerställa 

kostnadseffektivisering, verksamhetschefen i kommunal regi (Intervjuperson VC) säger 

följande: ”effektivisering tittar vi på varje månad här nu ju, utifrån ekonomi- och 

handlingsplaner, utifrån områdeschefer, veckorapporter”.  

 

5.4 Uppföljning av tidsplanering inom hemtjänst 

För att tidsplaneringen ska bli så hållbar som möjligt krävs att denna följs upp kontinuerligt, 

vilket också görs i båda regierna. Områdeschefer har i sitt uppdrag att leda och utveckla 

verksamheten och inom detta ryms då uppföljning. Då hemtjänst är en dynamisk verksamhet 

och därför varierar insatser över tid och den tid det tar att utföra dessa likaså, blir 

uppföljningen ett verktyg för att optimera tidsplaneringen. Genom att följa den tidsplanering 

som läggs via det faktiska utförandet kan en mer realistisk planering läggas. Vilket 

framkommer i dessa citat: 

 



 

27 

 

[…] vi följer upp, vi har digitala scheman, som ser till att blir insatserna 

gjorda, det kan vi dubbelkolla med mobipen och jag har även 

körjournaler på alla bilar så jag kan se var alla har varit någonstans men 

det är, alltså det är stickprovskontroller […] (Intervjuperson OC privat 

regi 1) 

 

[…] ett morgonmöte, där vi stämmer av, hur gick det igår, var det något 

speciellt som hände, och vad har vi för plan idag […] (Intervjuperson 

OC kommunal regi 2) 

 

Inom ramen för uppdraget som områdeschef rapporteras även ett antal nyckeltal vidare till 

olika former av statistik. Vanligtvis används sedan denna statistik av högre tjänstemän för att 

förmedla en resultatbild till politiker i nämnd eller till en styrelse för företag som bedrivs i 

privat regi. Detta påtalar områdeschefer i både kommunal och privat regi på följande sätt: 

 

[…] alla uppgifter från Laps Care, vårdtagartid, beläggningsgrad, restid, 

kringtid, rasttid, beläggningsgrad, allt det in i den här lilla mallen […] 

sen så rapporterar vi uppgifter ifrån mobipen om kontinuiteten, det är ju 

utförande, varje månad […] (Intervjuperson OC kommunal regi 1) 

 

[…] inom företaget så följer vi effektiviteten, det vill säga hur mycket 

effektiv insatstid har vi, hur mycket håltid har vi, hur mycket körtid har 

vi […] (Intervjuperson OC privat regi 2) 

 

 

5.5 Chefskap/ledarskap i hemtjänst 

Skillnad görs mellan chefskap och ledarskap i denna studie, där chefskapet står för kontroll 

och ledarskapet för kommunikation. En relevant fråga är därför hur kostnadseffektiviseringar 

upplevs påverka den enskilde områdeschefen. Under intervjuerna ställdes detta som en rak 

fråga till samtliga områdeschefer, vilken besvarades på följande sätt av en områdeschef i 

kommunal regi: 

 

[…] nej det tycker jag inte, verksamheten ska ju ändå rulla på och jag 

ska ju ändå vara en ledare i detta hela och jag får ju jobba rätt så 

övergripande, jag är inte alltid insatt i alla detaljer utan jag försöker att 

delegera och så se till att jag får med mig personalen, att dom ska veta 

både vad dom ska göra och framförallt varför dom ska göra det […] 

(Intervjuperson OC kommunal regi 2) 

  

Detta svar speglar hur en områdeschef vill vara en ledare över hemtjänstpersonalen men får 

jobba utifrån ett övergripande perspektiv, vilket ger ett stärkt chefskap. En annan områdeschef 

lyfter samma sak men visar istället på hur hen egentligen inte vill ha ett chefskap i sin roll. 
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[…] men egentligen är det väl det jag har sagt att det blir mycket fokus 

på dom hårda grejerna, alltså på siffror och sånt och det vill jag 

egentligen inte […] (Intervjuperson OC kommunal regi 1) 

 

Vidare påtalar samma områdeschef den påverkan ett planeringssystem kan ha både på 

verksamhet och för den enskilde brukaren som mottager insatser från verksamheten. 

 

[…] nu har vi det system vi har men något sätt hade velat hitta någonting 

annat för att jag känner att det blir lite fel fokus […], vi fokuserar lite fel, 

och sen, vi för in så många system och så lite system för att hålla koll på 

systemen men hur tar vi hand om människan i alla dessa system […] 

(Intervjuperson OC kommunal regi 1) 

 

Verksamhetschef för hemtjänst i kommunen uttrycker följande avseende systemens påverkan: 

 

[…] så har det ju tagit ganska lång tid innan vi känner att vi är trygga 

allihopa att jobba med systemen, vi har ju bara ett fåtal områdeschefer 

idag som känner sig riktigt riktigt trygga med systemen, att kunna jobba 

vidare, se riktiga fördelar med systemet, kunna tänka utanför, kunna ta 

den här kunskapen om systemen och kunna anpassa till sin egen 

verksamhet och inte bara titta på helheten, hur alla andra arbetar, det är 

också viktigt, det ska vara anpassat till den verksamheten man själv har 

också, kunna förstå sin egen verksamhet också och inte bara titta på 

helheten heller […] (Intervjuperson VC) 

  

Tydligt blir under intervjuerna att tidsplaneringssystemen används som rapporterings- och 

statistikinstrument och att detta kan ge en stärkt styrning av verksamheten men att de 

områdeschefer som intervjuats ser detta som en arbetsuppgift vilken inte påverkar dem i deras 

ledarskap. Verksamhetschefens upplevelse verkar till skillnad från områdeschefernas 

upplevelse vara att endast ett fåtal av områdescheferna i kommunen har den kompetens som 

krävs för att använda tidsplaneringssystemet för kostnadseffektivisering. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån Ritzers McDonaldiseringstes. Ritzer (2015) menar 

att hans tes innehåller fem delar, effektivitet, kalkylerbarhet, förutsägbarhet, kontroll genom 

teknik och rationalitetens irrationalitet, dessa delar ligger till grund för analysen och dessa  

jämförs sedan mot chefskap och ledarskap för att avgöra om detta stärks eller försvagas. 

 

6.1 Effektivitet 

Det mål som vill uppnås styr enligt Ritzer (2015) hur verksamheten anpassar medlen för att nå 

dessa. På snabbmatsrestaurangen tillagas maten enligt löpandebandprincip och kunderna 

följen den struktur som finns på restaurangen. Anställda följer de mönster och styrningar som 

ledningen formulerat vilket bidrar till att öka restaurangens effektivitet. Inom hemtjänstens 

verksamhet är brukarna kunderna som förväntas följa den struktur och de normer som formats 

av verksamheten. De anställda följer de planerade scheman som skapats av ledningen och likt 

restaurangens kunder så förväntas även hemtjänstens brukare agera effektivt då de anställda 

gör detta, Ritzer (ibid.) menade att om den ena parten beter sig effektivt kommer även den 

andra parten att göra detta. Den löpandeband princip som används vid tillagning av mat på 

restaurangen kan liknas vid det som Szebehely (1995) beskriver och menar tillämpas i 

hemtjänst på den dagliga planeringen, ett antal brukare planeras in att få sina insatser under en 

bestämd tidsrymd. På restaurangen är målet att servera mat på ett snabbt och effektivt sätt 

medans i hemtjänstens verksamhet är målet att utföra insatser så effektivt som möjligt. Vad 

områdeschefer påtalar är svårigheten att nå effektivitet då deras samlade upplevelse är att flera 

faktorer påverkar den dagliga planeringen och dessa försvårar att få en effektivitet. Resultatet 

visar att områdeschefer för att nå effektivitet behöver styra verksamheten via 

planeringssystem, där insatser tidsbestäms enligt standardiserade biståndsbeslut som 

tillkommit sedan införandet av beställar-utförare modellen vilket enligt Wolmesjö (2005) 

leder till ett stärkt chefskap.  

 

6.2 Kalkylerbarhet 

Ritzer (2015) skriver om kalkylerbarhet och menar att kvantitet ges en stor roll inom 

snabbmatsrestaurangen. Han menar att de anställda vid restaurangen tidsmäts vid varje 

moment de utför och att detta sedan ger en standard för hur lång tid varje moment tar att 

utföra. Restaurangen utformas för att kunderna ska tillbringa så lite tid som möjligt i den. 

Eftersom fokus ligger på kvantitet blir kvalitén lidande, en måltid med hög kvalité tar lång tid 
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att tillaga och därför kan kunden inte heller förvänta sig detta. I hemtjänst rapporteras längden 

på varje insats via olika system. Planeringen utgår sedan från hur lång tid ett besök förväntas 

pågå. Redan vid biståndsbeslutet finns en viss standardisering som sedan via uppföljning av 

utförd insats standardiseras än mer. Denna standardisering ger en kvantitet i mängden insatser 

en personal kan genomföra under ett arbetspass men säger inget om kvalitén på insatsen som 

inte mäts på detta sätt. Lag om Valfrihetssystem (2008:962) som infördes 2008 hade som 

främsta syfte att öka kvalitéten och brukarinflytandet har istället gett en standardisering i form 

att insatser bedöms ta en viss tid och utförarna har därför infört system som ger dem kontroll 

över baspersonalens arbetstid och planerar denna noga. Utifrån det resultat som framkommit 

mäts olika tider inom hemtjänst, kringtid, håltid, körtid, brukartid och arbetstid. Dessa 

mätningar ligger sedan till grund för beslut gällande effektiviseringar. Även detta leder till det 

som Thylefors (2016) menar är ett chefskap men det motverkas samtidigt av cheferna som 

uttrycker att de vill se till kvalitét i högre utsträckning än vad som idag görs. 

 

6.3 Förutsägbarhet 

Ritzer (2015) menar att snabbmatsrestaurangen följer samma mönster vart den än är 

lokaliserad och att kunden därför har vetskap om vad som erbjuds när denne går in på 

restaurangen i vilken stad som helst. Då hemtjänst i syfte att skapa kostnadseffektivitet 

implementerar tidsplaneringssystem, har detta sin grund i att utförarna måste effektivisera sin 

verksamhet för att bli konkurrenskraftiga på marknaden (Harnett & Jönsson, 2016; Winblad, 

Andersson & Isaksson, 2009). Hemtjänstens uppbyggnad och strukturer påminner om 

varandra oberoende på vart denna hemtjänst är lokaliserad. I resultatet framkommer att 

hemtjänst som bedrivs i kommunal regi eller privat regi organiseras på samma sätt, vilket var 

ett av de främsta budskapen med New Public Management (Vabø, 2003). De olika typerna av 

regier har implementerat tidsplaneringssystem. Dock så uttrycker verksamhetschef för 

hemtjänst att endast ett fåtal områdeschefer behärskar systemet vilket leder till att 

tidplaneringssystemet inte ger den önskvärda effektiviteten.  

 

6.4 Kontroll genom teknik 

På snabbmatsrestaurangen kontrolleras de anställda via de maskiner som tillagar maten. 

Effekten av detta blir att även kunderna kontrolleras då de anställda begränsas av 

tillagningsmaskinerna. Kunderna kan inte heller förvänta sig något annat än det som maskinen 

tillagar även om de ber de anställda om detta. I hemtjänst kontrolleras personalen av att deras 
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arbetsdag styr genom detaljerade tidsscheman och avsteg från dessa görs oftast inte även om 

brukaren önskar detta. Rosengren (2006) menade att denna arbetsledning på detta sätt även 

fungerar som ett disciplineringsverktyg och om ledning önskar styrning av hemtjänstpersonal 

via uppdelning av insatser via planering så minskar också hemtjänstpersonalens flexibilitet. 

Vabø, (2003) däremot menar att hemtjänstpersonal motverkar systemet genom att anpassa det 

förutbestämda schemat till de för dagen uppgifter som ska utföras. Resultatet visar på att 

införande av planeringssystem underlättar styrning av arbetsdagen för områdeschefer, 

samtidigt som det försvårar då personalresurser fattas. Områdeschefer kontrollerar att insats 

utförts via rapporteringssystem och detta skapar en regelmässig standardisering av insatserna i 

planeringen som helst inte ska påverkas av brukarens önskan eller dagsform. 

 

6.5  Rationalitetens irrationalitet 

Exempel på hur rationalitet skapar irrationalitet på snabbmatsrestaurangen är att långa köer 

kan uppstå och effektiviteten blir då ineffektiv. Ett annat exempel är anställda och kunder 

degraderas genom att tvingas utföra avhumaniserade uppgifter eller tvingas äta på ett 

avhumaniserat sätt, i bil eller utomhus. Inom hemtjänst blir personalen statisk och följer 

planeringen utan avsteg vilket kan jämföras med ett avhumaniserat arbete. Denna minskade 

flexibilitet hos hemtjänstpersonal har ökat sedan verksamheterna implementerat 

tidsplaneringssystem vilket gör att verksamheten kan bli ineffektiv. Gellerstedt (2012) 

beskriver denna process som digital Taylorism och Hjalmarsson (2009) menar att hemtjänst 

idag ofta styrs via detaljerade scheman och att vem som utför uppgifterna på schemat inte är 

av relevans, endast att de utförs. Därför avhumaniseras hemtjänstpersonalen och blir utbytbar. 

Brukarna avhumaniseras genom att de i systemen framställs som insatser istället för individer. 

Samtidigt framkommer i resultatet att system skapas för att kontrollera andra system vilket 

gör att systemet i sig blir ineffektivt. Områdescheferna lägger tid på att kontrollera systemen 

istället för att leda verksamheten. Även detta leder till ett stärkt chefskap som mer utför 

statiska arbetsuppgifter på uppdrag av antingen arbetsledning eller företagsledning. 

 

6.6 Chefskap – ledarskap 

Thylefors (2016) beskriver en chef som den som gör saker på rätt sätt och en ledare som den 

som gör rätt saker. Att den som innehar rollen som chef för en hemtjänstverksamhet påverkas 

åt antingen vara chef eller ledare när kostnadseffektiviseringar sker via tidsplaneringsverktyg, 

vars syfte att tidsmäta insatser och utförande, blir i resultatet tydligt. Utifrån Ritzers 
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McDonaldiseringstes har även hemtjänsten drag av det som han såg hos 

snabbmatsrestaurangen. När verksamheten drar åt detta håll skapar det en konflikt hos den 

som leder verksamheten. I resultatet framkommer att flertalet områdeschefer helst vill 

fokusera på kvalité i verksamheten mer än kvantitet och inte heller vill de rapportera 

avhumaniserade siffror för att förklara sin verksamhet för ledning. En av områdescheferna 

påtalade att hen egentligen inte ville rapportera dessa siffror utan ville fokusera mer på 

kvalitetsfrågor, vilket kan tolkas som att ett visst motstånd finns till den styrning som sker på 

verksamhetsnivå förekommer. För att förtydliga hur områdescheferna påverkas redovisas en 

analys i tabellform (Figur 1.). 

 

Vid en jämförelse med Ritzers fem dimensioner ses en tydlig påverkan på ledarskapet i 

riktning mot ett stärkt chefskap. 

 

 Effektivitet Kalkylerbarhet Förutsägbarhet Kontroll 

genom 

teknik 

Rationalitetens 

irrationalitet  

Ledarskap Motivera 

personal att vara 

effektivare 

Motstånd mot 

rapportering av 

tid 

Flexibilitet Tillit till 

personal, 

kontroll på 

stickprovs- 

basis 

Visionsstyrd 

Chefskap Planeringssystem 

implementeras 

för att nå 

effektivitet 

Rapportering 

av tid 

Planeringssystemet 

ger en 

förutsägbarhet för 

personal och 

brukare 

Kontroll av 

personal 

via kontroll 

av insatser 

och 

utförande 

System skapas 

för att 

kontrollera 

system 

Figur 1. Schema över McDonaldiseringstesens fem dimensioners påverkan av chefskap och ledarskap. 

 

I tabellen jämförs resultatet ur intervjuerna genom Ritzers dimensioner av McDonaldisering 

mot definitionerna av chefskap och ledarskap. Områdeschefer i både kommunal och privat 

regi utför arbetsuppgifter som stärker ett chefskap men samtidigt framhäver de ett motstånd 

till detta. Ledarskapet finns i grunden men blir lidande av den styrning av verksamheten som 

sker genom att införa ett tidsplaneringssystem i syfte att kostnadseffektivisera. Det 

transformativa ledarskapet blir lidande då områdescheferna behöver styra verksamheten med 

bas i statistik som rapporteras till högre ledning och då kunna motivera och engagera 

baspersonalen efter detta. Ett situationsanpassat ledarskap kan ge en enkelhet att hantera den 

svårighet som framkommer då områdeschef vill utveckla verksamheten genom fokus på 

kvalitét. Att kunna anpassa ledarskapet och växla mellan att vara chef och att vara ledare kan 
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te sig svårt men samtidigt en förutsättning för att driva verksamheten. Detta då chefen/ledaren 

anpassar ledarskapet efter vilken situation arbetsgruppen befinner sig i och agerar utifrån 

detta.  

 

Att systemen inte hanteras korrekt ses som en negativ effekt av ledningsnivå. Agevall (2005) 

skrev att ledning oftare söker efter chefer med annan erfarenhet än verksamhetens sedan 

införandet av New Public Management-styrning. Ledarskap inspirerade av privat sektor ter 

sig vara en styrka när styrning sker genom tidsplaneringssystem. Skillnader mellan kommunal 

och privat regi är små. Att kommunal regi bedrivs företagslikt har sin grund i New Public 

Management-styrningen (Vabø, 2003) och kan vara en förklaring till att regierna bedrivs på 

liknande sätt. Vid jämförelse (Figur 2.) uttrycker ledning av regierna sig på liknande sätt 

gällande hur de upplever ett tidsplaneringssystem kostnadseffektivt. Den skillnad som 

framkommer är endast vid negativ effekt och då att ledningen upplever att systemen inte 

hanteras på det sätt som ger en kostnadseffektivisering. Verksamhetschef i hemtjänst 

kommunal regi påtalar detta som ett problem.  

 

 Kommunal regi Privat regi 

Positivt Minskad kringtid  

Mer kontroll 

Minskad kringtid 

Mer kontroll 

Negativt Minskad flexibilitet 

Hantering av system 

Minskad flexibilitet 

Figur 2. Jämförelse av tidsplaneringssystem mellan egen regi och privat regi. 

 

De effekter som framställs som positiva i båda regierna är den minskning av kringtid som sker 

vid införande av tidsplaneringsverktyg. En upplevelse av mer kontroll, vilket framhävs ge 

positiva effekter är en annan likhet i regierna. Det som nämns som negativt är den minskade 

flexibiliteteten ett tidsplaneringsverktyg ger för hemtjänstpersonalen. Vilket blir motstridigt i 

det Vabø (2006) undersökt som visar på att hemtjänstpersonal anpassar det förutbestämda 

schemat. Den skillnad som visar sig genom negativ effekt på grund av hantering av systemen 

förekommer endast i kommunal regi. Förklaring till detta kan vara att frågan om lönsamhet 

som inte förekommer i kommunal regi till skillnad mot i privat regi där verksamheten är ett 

vinstdrivande företag.  
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6.7 Sammanfattning av analys 

I tidigare forskning framställs hur hemtjänsten har antagit former av taylorism i sitt sätt att 

styra verksamheten. Szebehely (1995) skriver att en löpandebands-liknande modell har tagit 

form i hemtjänst och i enlighet med detta har också system som planerar insatser tagits fram 

och implementerats i verksamheterna. Att dessa sedan används för att kostnadseffektivisera 

stämmer väl överens med det syfte den löpandebands-liknande modellen utformning hade. Att 

sedan planeringsansvaret flyttas från hemtjänstpersonal till funktion med ledningsbefogenhet 

syns även det i resultatet.  

 

I resultat och analys blir detta tydligt då områdeschefer påtalar att flexibiliteten minskar hos 

hemtjänstpersonal då de arbetar efter färdiga scheman baserade på tidsbestämda insatser. 

Rostgaard (2012) menar att personalen de-kvalificerats genom att denna detaljstyrs genom 

system, vilket kan vara en del av att ledningen menar att baspersonalen blivit mindre flexibel 

och därigenom de-kvalificerar sin personal. Vabø (2006) har undersökt hur hemtjänstpersonal 

hanterar denna kontroll och funnit att personalen ofta anpassar schemat efter de dagliga 

förutsättningarna. 

 

Den styrning som införts i offentlig förvaltning innehåller element ifrån det som benämns 

New Public Management. Områdescheferna driver egna konkurrensutsatta enheter och sörjer 

över egen budget. Central ledning styr över riktlinjer och målsättningar. Detta gör att 

områdescheferna har ett uppdrag som behöver baseras på både chefskap och ledarskap för att 

nå de målsättningar som satts för verksamheten. I relation till hemtjänstpersonalen kan därför 

motsättningar uppstå eftersom målsättningarna inte är hemtjänstpersonalens egna och 

områdeschef måste därför agera som en motiverande ledare trots att denne har arbetsuppgifter 

som stärker chefskapet. Vad som framkommer i studien är att områdeschefer vill fokusera på 

kvalitetshöjande åtgärder i större utsträckning än vad som görs.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel förs diskussion kring studiens frågeställningar samt i relation till val av teori. 

Kapitlet avslutas med en diskussion med uppslag för vidare forskning. 

 

7.1 Diskussion kring studiens frågeställningar 

Studiens frågeställning Hur motiverar områdeschefer inom hemtjänst användandet av 

tidsplaneringssystem?, besvaras genom resultatet där det framkommer att det främsta syftet 

att införa tidsplaneringssystem är att nå kostnadseffektivisering. Huruvida 

kostnadseffektivisering uppnås eller inte har inte undersökts i denna studie. Arbetsledning i 

kommunal regi påtalar kontroll av system som en negativ aspekt i införandet av dessa system 

medans arbetsledning i privat regi menar att systemet ger en effektivisering genom minskade 

kringtider och ökad kontroll av insatserna. 

 

Frågeställningen Hur hanterar områdeschefer tidsplanering som kontrollinstrument? Visar 

sig i resultatet genom att ett visst motstånd finns från områdeschefer mot att dessa har som 

arbetsuppgift att rapportera vidare de uppgifter som hämtas från systemen. Samtidigt 

framhåller samtliga områdeschefer att systemen ger dem en ökad kontroll över verksamheten. 

Att fokusering sker på effektivisering i syfte att minska kostnader upplevs som en svårighet 

av områdeschefer då dessa uttrycker en vilja att fokusera på kvalité istället för kvantitet. En 

samlad bild framträder att områdeschefernas chefskap stärks av att styrning sker via 

tidsplaneringssystem. 

 

Avslutande frågeställningen Vilka möjligheter och vilka svårigheter ser områdeschefer med 

tidsplanering? visar i resultatet att den möjlighet som samtliga områdeschefer ser med 

systemen är att det ger en tydlig överblick över verksamheten och att systemen minskar 

ineffektiv arbetstid. De svårigheter som framkommer i resultaten är att systemen  skapar en 

minskad flexibilitet hos baspersonalen och att system har skapats för att kontrollera systemen. 

Samtidigt som systemen anges ge en effektivare verksamhet så skapar de enligt 

områdescheferna en ineffektivitet i verksamheten. 

 

7.2 Diskussion i relation till teori 

Ritzers (2015) tes om McDonaldisering kan ses som en modern variant av kontroll och 

innehåller en del av de komponenter som finns i den modell som kallas New Public 
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Management. NPM främsta syfte är att kostnadseffektivisera genom att offentlig förvaltning 

styrs på företagslika grunder, Ritzer använder snabbmatsrestaurangen som exempel på hur ett 

företag styrs för att erhålla maximal effektivitet. Flertalet forskare menar att hemtjänsten 

genomgått en förändring mot mer företagsliknande former. Hemtjänst kan alltså analyseras 

efter denna tes. Detta blev tydligt under studiens framskridande och Ritzers tes fungerade att 

jämföra med hur hemtjänst styrs idag. Då studien genomfördes med data genom intervju med 

områdeschefer och verksamhetschef fanns en relevans att undersöka hur dessa påverkas av att 

verksamheten styrs på företagslika grunder. En tydlig effekt styrningen har på områdeschefer 

är att dessa blir stärkta i sitt chefskap trots att de inte önskar det. För att motverka detta 

anpassar områdescheferna sitt ledarskap efter rådande situation. Att undersökning med vald 

kvalitativ metod genomfördes via intervju av chefer ger en tydlig förståelse över hur deras roll 

kan påverkas och vilka möjligheter och svårigheter dessa ser med nuvarande sätt att styra 

verksamheten. Samtidigt innehåller studien en jämförelse mellan kommunal regi och privat 

regi som ytterligare stärker hur kommunal regi tar efter de verksamheter som bedrivs i privat 

regi och därmed antar en företagslik styrning.   

 

7.3 Diskussion kring vidare forskning 

Att hemtjänst antagit flera av de dimensioner Ritzer (2015) beskriver blir tydligt i analysen 

men även andra delar av samhället har gjort detta. Ett flertal organisationer och företag har 

standardiserat sin verksamhet i enlighet med McDonaldisering för att nå kostnadseffektivitet. 

Hemtjänst har standardiserats genom de organisatoriska förändringar den genomgått sedan 

1990-talet. En fråga att vidare beforska är hur de myndigheter som finns kring hemtjänst har 

påverkats av förändringarna och om även de standardiserat? 

 

Tidsplaneringssystem fungerar som både schema för hemtjänstpersonal och som 

kontrollverktyg för områdeschefer. Men vad händer med systemen när kompetens för att 

hantera de inte finns? Den skillnad som framkommit är hur systemen hanteras vilket kan vara 

ett tecken på dels okunskap och dels problematik vid implementering. Att ledning i 

kommunal regi förväntar sig en kostnadseffektivisering av verksamheten när dessa väljer att 

implementera ett tidsplaneringssystem blir tydligt men i motsats till vad som förväntas visar 

studien att systemen inte får den effekt ledningen önskar. Därför bör just implementeringen av 

systemen undersökas samt områdeschefernas kunskap kring systemen belysas. Att 

områdeschefer hanterar olika verksamhetssystem är ett faktum men hur ser kompetensen 

kring detta ut? Andra faktorer som bör undersökas vidare är det faktum att kommunal 
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hemtjänst inte bedrivs i vinstdrivande syfte vilket hemtjänst i privat regi gör. Vidare lyfts 

varken hemtjänstpersonalens eller brukarnas perspektiv i denna studie vilket hade ökat 

kunskapen kring systemens påverkan.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Frode Jadbrant och jag läser Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. 

Under våren skriver jag mitt examensarbete, i detta ingår att genomföra en vetenskaplig 

studie. Min studie syftar till att undersöka hur tidsmätning inom hemtjänst, som ett verktyg 

för kostnadseffektivisering,  motiveras av verksamhetsledning samt vilka möjligheter och 

svårigheter första linjens chefer ser i detta verktyg för verksamheten. 

 

Min förfrågan är om ni, inom ramen för er funktion i organisationen, kan ställa upp på en 

standardiserad intervju under ca en timme. Intervjun syftar till att skapa en förståelse för 

verksamhetens arbetssätt och metoder gällande tidsmätning.  

 

En central frågeställning i studien är vilka möjligheter och svårigheter första linjens chefer ser 

i verksamheten i förhållande till tidsmätning. 

Inom ramen för min studie förhåller jag mig till Forskningsrådet etiska principer, vilket 

innebär att: 

- Ert deltagande i studien sker på frivillig basis. Ni har som intervjuperson rätt att avstå 

från att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta er medverkan i studien. 

 

- Intervjun kommer, för att underlätta transkribering, att spelas in. Detta material 

kommer endast att användas inom ramen för studien och inte spridas till någon 

obehörig. Så snart studien godkänts av examinator kommer materialet att förstöras. 

 

- Inom ramen för studien kommer första linjens chefer att avidentifieras.  

Med vänliga hälsningar 

 

Frode Jadbrant 

Socionomstuderande 

Linnéuniversitetet 

dj222ca@student.lnu.se 

0733-108035 

 

Om ni önskar kontakt med min handledare: 

Jan Petersson 

Professor i socialt arbete 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet 

Tel: 0480-446703/070-7352545  

jan.petersson@lnu.se 

 

mailto:dj222ca@student.lnu.se
mailto:jan.petersson@lnu.se
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Bilaga 2 
Informationsbrev verksamhetschef 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Frode Jadbrant och jag läser Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. 

Under våren skriver jag mitt examensarbete, i detta ingår att genomföra en vetenskaplig 

studie. Min studie syftar till att undersöka hur tidsmätning inom hemtjänst, som ett verktyg 

för kostnadseffektivisering,  motiveras av verksamhetsledning samt vilka möjligheter och 

svårigheter första linjens chefer ser i detta verktyg för verksamheten. 

 

Min förfrågan är om ni, inom ramen för er funktion i organisationen, kan ställa upp på en 

semistrukturerad intervju under ca en timme. Intervjun syftar till att skapa en förståelse för 

verksamhetens arbetssätt och metoder gällande tidsmätning.  

 

En central frågeställning i studien är vilka möjligheter och svårigheter första linjens chefer ser 

i verksamheten i förhållande till tidsmätning. 

Inom ramen för min studie förhåller jag mig till Forskningsrådet etiska principer, vilket 

innebär att: 

- Ert deltagande i studien sker på frivillig basis. Ni har som intervjuperson rätt att avstå 

från att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta er medverkan i studien. 

 

- Intervjun kommer, för att underlätta transkribering, att spelas in. Detta material 

kommer endast att användas inom ramen för studien och inte spridas till någon 

obehörig. Så snart studien godkänts av examinator kommer materialet att förstöras. 

 

- Inom ramen för studien kommer första linjens chefer att avidentifieras.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Frode Jadbrant 

Socionomstuderande 

Linnéuniversitetet 

dj222ca@student.lnu.se 

0733-108035 

Om ni önskar kontakt med min handledare: 

Jan Petersson 

Professor i socialt arbete 

Institutionen för socialt arbete 

Linnéuniversitetet 

Tel: 0480-446703/070-7352545 

jan.petersson@lnu.se 

mailto:dj222ca@student.lnu.se
mailto:jan.petersson@lnu.se
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Bilaga 3 
Intervjuguide – områdeschefer 

 

Formalia 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du jobbat som områdeschef? 

Hur många underställda har du? 

 

Tema 1 - Planering 

Hur planeras en arbetsdag för personalen? 

Vem ansvarar för planeringen? 

Vad påverkar den dagliga planeringen? 

Hur följs den dagliga planeringen upp? 

Hur påverkas ditt arbete av den dagliga planeringen? 

Hur påverkas personalen av den dagliga planeringen? 

Hur påverkas arbetsmiljön av planeringen? 

Vilka möjligheter ser du med planeringen? 

Vilka hinder ser du med planeringen? 

 

Tema 2 - Kostnadseffektivisering 

Hur används planering för att kostnadseffektivisera verksamheten? 

Hur påverkas ditt arbete av kostnadseffektiviseringar? 

Hur reagerar personal på kostnadseffektiviseringar? 

 

Tema 3 - Kontroll 

Hur rapporteras utförandet av insatserna? 

Hur kontrolleras utförandet av insatserna? 

 

Team 4 – Uppföljning 

Vad, gällande planering och utförande, rapporterar du vidare till eventuell statistik? 

Hur används denna statistik? 

Hur ofta följs denna statistik upp? 

 

Tema 5 – Chefskap/Ledarskap 

Förändras din roll som ledare/chef i och med detta? 

Hur påverkas du i din profession av att behöva rapportera detta? 

Hur motiverar du personal att nå önskat resultat, gällande statistik? 

 

Avslutande fråga 

Har du något du vill tillägga som jag inte frågat om? Finns det något jag missat i 

problematiken kring planering? 

 



 

44 

 

Bilaga 4 
Intervjuguide – verksamhetschef 

 

Formalia 

Vilken utbildning har du? 

Vilken yrkesbakgrund har du? 

Hur länge har du jobbat som verksamhetschef? 

Hur många underställda har du? 

 

Tema 1 – Planering 

Vilka system använder ni för dagsplanering i verksamheten? 

Vilka motiv ligger bakom valet av dessa system? 

Vem ansvarar för planeringen? 

Hur följs planeringen upp på förvaltningsnivå? 

Vilka möjligheter ser du med valda system för planeringen? 

Vilka hinder ser du med valda system för planeringen? 

 

Tema 2 - Kostnadseffektivisering 

Hur används planering för att kostnadseffektivisera verksamheten? 

Vilka konsekvenser får kostnadseffektiviseringar för 1:a linjens chefer? 

Vilka konsekvenser får kostnadseffektiviseringar för baspersonal? 

 

Tema 3 - Kontroll 

Hur rapporteras effekten av kostnadseffektiviseringar? 

Hur kontrolleras effekten av kostnadseffektiviseringar?  

Hur följs dessa effekter upp? 

 

Team 4 – Uppföljning 

Vad, gällande kostnadseffektivisering via planering, rapporterar du vidare till eventuell 

statistik? 

Hur används denna statistik? 

Hur ofta följs denna statistik upp? 

 

Tema 5 – Chefskap/Ledarskap 

Förändras din roll som ledare/chef i och med detta? 

Hur påverkas du i din profession av att behöva rapportera detta? 

Hur motiverar du personal att nå önskat resultat, gällande kostnadseffektivisering? 

 

Avslutande fråga 

Har du något du vill tillägga som jag inte frågat om?  

Finns det något jag missat i problematiken kring planering? 

 

 

 


