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Abstract

Planning on sick leave in homecare

Marie Hurtig

In the field of care for the elderly today there are challenges, such as high workload
and poor working hours, which means that recruitment is difficult in the operations.
The increased workload causes sick leave, which in turn leads to more sickness
absence in the workplace. The study is builds on surveys of the staff and interviews
with other companies in order to share thoughts and working methods that can help
to develop the planning process. The study provide ideas and tools for the business
about what they need to do and change to get better and to use the resources
already available in the business on an effective basis. The aim of the study is to map
and improve the planningprocess of absence due to sickness absence in order to use
best of all resources in the business based on theories that form a basis for
highlighting different areas of the problem area, and then finding solutions and tools to
improve the process. The study has concluded that a division of tasks into today's
process can facilitate the work of the staff when a new role is created that manages
the daily planning. Problem areas have been mapped and presented together with a
solution based on the principles of lean philosophy and the cornerstones. The
processes developed in the study are based on the creation of a new role to facilitate
and relieve the daily work of the staff.
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Sammanfattning 
 

Inom äldreomsorgen idag finns det utmaningar iform av hög arbetsbelastning och dåliga 

arbetstider, vilket innebär att rekrytering är svår i verksamheterna. Den ökade arbetsbelastningen 

orsakar sjukskrivning, vilket i sin tur leder till mer sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Studien bygger 

på enkätundersökningar hos personalen och intervjuer med andra företag för att dela med sig av 

tankar och arbetssätt som kan bidra till att utveckla planeringsprocessen. Studien ger idéer och 

verktyg för verksamheten om vad de behöver göra och förändra för att bli bättre och använda de 

resurser som redan finns tillgängliga i verksamheten på ett effektivt sätt. 

Syftet med studien är att kartlägga och förbättra planeringsprocessen för frånvaro på grund av 

sjukfrånvaro för att använda av alla resurser på bästa sätt i verksamheten utifrån teorier som 

ligger till grund för att belysa olika områden inom problemområdet och sedan hitta lösningar och 

verktyg för att förbättra processen. Studien har dragit slutsatsen att en uppdelning av uppgifter i 

dagens process kan underlätta personalens arbete när en ny roll skapas som hanterar den dagliga 

planeringen. Problemområden har kartlagts och presenterats tillsammans med en lösning baserad 

på principerna om lean filosofi och hörnstenarna. Processerna som utvecklats i studien bygger på 

skapandet av en ny roll för att underlätta och lindra det dagliga arbetet hos personalen. 
 

 

Nyckelord: bemanning, hemtjänst, kvalitet, lean, planering, sjukfrånvaro 
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1. Introduktion 
Introduktionen presenterar studiens huvudområde utifrån den problematik som studeras. 

Organisationens uppbyggnad och deras verksamhet beskrivs kort för att sedan komma in 

på studiens problemformulering och syfte för att läsaren skall få en tydlig uppfattning om 

vad som studeras.  

 

1.1. Inledning 

De äldre i Sverige blir fler och de lever längre, vilket ger utmaningar inom äldreomsorgen 

eftersom de måste rekrytera resurser som motsvarar detta behov vilket är svårt då 

resurserna inte finns i samma utsträckning som behovet (Vårdföretagarna, 2016, s. 6). Detta 

innebär att kunderna blir fler medan personalen blir färre, utmaningen att ge kunden den 

hjälp de behöver blir svårare att lösa. En patient, brukare eller kund inom vården kan inte 

avstå sitt hjälpbehov vilket gör arbetsförhållanden för personalen ansträngd, det måste alltid 

finnas personal på plats för att tillgodose det hjälpbehov kunden själv inte kan. 

Äldreomsorgen behöver personal och vikarier för att få denna ekvation att gå ihop. 

Konsekvenser av detta blir att arbetsbelastningen blir hög för dagens personal vilket gör att 

yrket inte blir attraktivt på arbetsmarknaden, andra faktorer till att rekryteringen blir svår är 

dåliga arbetstider och ett tungt arbete både fysiskt och psykiskt (Vårdföretagarna, 2016, s. 

12). Dessa faktorer gör att det är svårt att få in ny personal till omsorgen men påverkar 

också den personal som redan finns inom branschen idag. Dagens personal arbetar under en 

tidspress i en tung arbetsmiljö där tunga lyft och en psykisk ansträngd miljö kan ingå i 

arbetet vilket leder till en stressande arbetsmiljö (Hjalmarson, 2014). Verksamheterna har 

stora krav på sig att ge personalen ett bra stöd och ett ledarskap som kan vara stödjande där 

återkoppling och feedback är en självklar del vilket inte alltid finns tillgängligt för 

personalen. Enligt vårdföretagarna (2016, s.6) kommer hemtjänstens belastning att bli den 

största kommande år jämfört med äldreboenden i Sverige.  

 

Hemtjänstens verksamhet innebär att personalen arbetar i kundens hem vilket leder till 

mycket ensamarbete, de åker mellan kundernas hem och har ett flertal besök vid olika 

kunder varje arbetspass. Detta leder till att de inte har mycket tid för arbetsuppgifter som är 

förlagda till kontoret t.ex. dokumentation, planering eller telefonsamtal till anhöriga och 

andra vårdkontakter. Om något har hänt eller ett besök tar lång tid måste arbetspasset 

planeras om utefter den aktuella situationen. Hjalmarson (2014) beskriver i sin rapport att 

det är svårigheter inom hemtjänsten att schemalägga arbetet då det är svårt att veta vilket 

hjälpbehov som kunden har och det är något som varierar dag till dag, det händer ofta saker 

som gör att schemat måste anpassas från dag till dag. Dessa situationer är standard i 

hemtjänstens verksamhet utifrån det arbete som utförs. Utöver detta kommer det också 

sjukskrivningar och ledigheter för personalen som gör att schemats planering inte längre är 

aktuell och måste ändras från en arbetsdag till en annan.   

 

I den undersökta verksamheten är detta även här en utmaning, med hög sjukfrånvaro och en 

hög arbetsbelastning står verksamheten inför ett behov av att förbättra processen runt den 

dagliga planeringen (Hurtig, 2018). Det finns få vikarier i företaget som är tillgängliga i den 

utsträckning som behövs.  
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Personalen arbetar i perioder mycket och får till en viss del arbeta extra för de som är sjuka 

på ett redan fullplanerat arbetspass där varje minut är planerad för att arbetet skall gå ihop. 

Kontorstiden som egentligen skall gå till dokumentation och kundrelaterade arbetsuppgifter 

går i första hand åt till att planera frånvaro och dagens arbete som ofta förändras från dag 

till dag, vilket kan innebära att de andra arbetsuppgifterna blir bortprioriterade. För att 

kunna hantera detta måste företaget hitta en ny strategi för att klara av att bemöta 

framtidens utmaningar med fler äldre och färre resurser men ändå kunna ge kunderna en 

trygg och kvalitetssäker omvårdnad (Vårdföretagarna, 2016, s. 6). Denna studie fokuserar 

på att hitta nya arbetssätt för att göra planeringen mer flexibel och lättare för att minska 

arbetsbelastningen och stressen för personalen och på så sätt öka kvaliteten på deras arbete 

mot kunden och kvaliteten på deras eget arbete där de skall känna att de kan hantera och 

påverka sin arbetssituation till det bättre.  

 

1.2. Organisationsbeskrivning 

Det undersökta företaget är ett privat hemtjänstföretag som består av 7 grupper där en 

gruppledare leder och fördelar arbetet mellan personalen och lägger upp körrutter för hur 

kundernas besök skall utföras. Totalt har företaget 73 anställda enligt allabolag.se (2018). 

Arbetsdagarna börjar kl. 7 och fortsätter så länge det finns jobb, oftast till 15-16 tiden på 

eftermiddagen med 30-60 min rast. Kvällspassen börjar 13-14 och fortsätter tills arbetet är 

slut, detta beror lite på när kunderna vill lägga sig men kl. 22 slutar dagens hemtjänst sitt 

uppdrag för då tar nattens hemtjänst över besöken, nattens hemtjänst kallas 

trygghetspatrullen och utför insatser vid kunder mellan 22-7 på natten. Varje grupp i den 

undersökta verksamheten hanterar sin egen frånvaro, denna tas emot 6.45 på morgonen 

eller när personalen vet att de inte kommer att kunna jobba. Det finns alltid en personal som 

börjar 6.45 för att ta emot anmälan inför dagens arbete, när anmälan inkommer rings 

vikarier eller personal med minus tid i timbanken in för att jobba extra. Schemat är ett 

rullande 6 veckors schema som uppdateras då det sker förändringar i kundunderlaget. 

Tillfälliga förändringar skall utföras vid behov, om en kund är inlagd på sjukhuset skall 

dennes tid i schemat fyllas med andra besök för att kunna korta ner vissa arbetspass så 

vikarier kan gå hem tidigare. Ordinarie personal har förtur till arbetstiden för at få ihop den 

arbetstid de är anställda att utföra.  

 

Årsarbetstid innebär att personalen har ett visst antal timmar de skall jobba under ett år, 

detta är fördelat på månad och vecka över året för att få en så jämn fördelning som möjligt. 

Företaget har kollektivavtal där det framgår att de som har ordinarie arbetstid inte skall 

jobba mer än 28 arbetsdagar på en 6 veckors period (Kommunal, 2014). Timbanken är där 

inarbetad eller oarbetad tid hamnar då företaget tillämpar flyttid. Flyttid innebär att 

personalen är anställda på en viss procent men har 5 % av sin anställning per månad som 

inte är utlagda på schema utan skall jobbas in utöver den schemalagda arbetstiden. 5 % 

motsvarar ca 8 timmar per månad om anställningen är 85 %. Personalen får en ersättning 

varje månad för att vara flexibla i sin arbetstid på detta sätt. Har personalen jobbat 15 

timmar istället för 8 timmar en månad får de plus tid som de sedan kan ta ledigt eller låta 

stå kvar för att inte jobba extra kommande månad.  
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Om man inte jobbar dessa extra timmar hamnar man på minus tid i timbanken vilket 

innebär att du har arbetstid du fått lön för men inte har arbetat in. De som har oarbetad 

arbetstid skall i första hand jobba extra därefter är det timvikarier som skall jobba.  

 

1.3. Problembeskrivning  

Inom hemtjänsten saknas det ofta resurser för att utföra de insatser som är planerade för 

dagen, detta innebär att dagens besök måste planeras på ett annat sätt. En avsaknad av 

planeringstid för sjukfrånvaro och avsaknad av en struktur för att hitta tillgängliga resurser 

inom hemtjänsten gör att denna situation är svår att hantera vilket leder till en hög 

arbetsbelastning och stress hos personalen vilket i sin tur leder till avvikelser ute vid 

kunderna då personalen inte hinner att utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt.  

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga planeringsprocessen vid avsaknad av resurser 

vid sjukfrånvaro i företaget för att optimera och säkra bemanningen för att skapa en bättre 

kvalitet i personalens arbetsmiljö och indirekt till de kunder företaget arbetar hos.  

 

Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Hur ser dagens process ut för planeringen av bemanning i det dagliga arbetet och 

vid frånvaro? 

2. Finns det aktiviteter som är icke värdeskapande i dagens process? Vilka är dessa? 

3. Hur kan processen förbättras för att planeringen skall bli effektiv och arbetet skall 

kunna utföras på ett värdeskapande och resurseffektivt sätt med en minimal 

påverkan på den kontinuitet företaget arbetar för? 

 

1.5. Avgränsningar  

Studien skall endast hantera den dagliga planeringsprocessen av företagets arbete när det 

inte finns tillräckliga resurser att tillgå i företaget t.ex. vid sjukfrånvaro. Studien kommer 

inte att ta upp varför sjukfrånvaron uppstår eller hur grundbemanningen i grupperna 

planeras. Inte heller hur gruppens personalbehov ser ut utifrån kundunderlag för företaget i 

stort eller fördelat på de olika grupperna.  

 

Studien skall endast beröra den planering och arbetet som sker på kontoret och inte det 

arbete som sker ute i kundernas hem. Studien tar inte med faktorer som kundens 

tidspreferenser, utbildningskrav för arbetsuppgifter som delegering för medicin eller 

insulin.  
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2. Teori 
Då detta område har en grund i hur människan fungerar, mellanmänskliga relationer men 

också den organisatoriska grunden med hur arbetet är upplagt, hur planeringen utförs och 

hur strukturen i företaget är uppbyggt är detta ett komplext område att studera. Många 

teorier berör problemet vilket gör att det finns många olika sätt att bemöta detta och arbeta 

fram faktorer som stödjer processen och de problem som kan uppstå.  

 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstenarna 

Bergman och Klefsjö (2014 s. 38) lyfter att offensiv kvalitetsutveckling innebär en strävan 

efter förbättring och förnyelse mer än att kontrollera, dom lyfter också att detta är ett 

ständigt arbete som alltid måste utföras för att uppnå den kvalitet som krävs för ett lönsamt 

företag. Med hjälp av att fokusera på kvalitet, utveckling av personer och organisationer 

och dess processer skapas kvalitet där de resurser som finns används maximalt. För att 

uppnå detta säger Bergman och Klefsjö (2014) att organisationer bör arbeta efter 

hörnstensmodellen som består av: 

 Sätt kunderna i centrum 

 Arbeta med processer 

 Ständiga förbättringar 

 Basera beslut på fakta  

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att alla dessa hörnstenar skall ge en effekt och kunna vara en del i verksamheter måste 

modellen stödjas och underhållas av ett engagerat ledarskap som grund.  

 

2.2 Processkartläggning 

En process är aktiviteter som ständigt upprepas, för att underlätta dessa aktiviteter i form av 

resurser och tid så skapar man processer som gör denna kedja likadan och mätbar (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 457). En process har alltid en början och ett slut, en kund och en 

leverantör och skall ge ett värdeskapande resultat. Det finns olika processer, huvudprocess, 

ledningsprocess samt stödprocesser. Dessa delas in beroende på vilken uppgift de har och 

vem kunden är som de levererar värdet till. Varje process skall vara så effektiv som möjligt 

och ha en så liten resursåtgång om möjligt, så kallad resurseffektivitet vilket visar hur pass 

effektiv processen är.  

 

2.3 Tjänstekvalitet  

Lagrosen & Lagrosen (2009, ss. 176-177) visar på att det finns tydliga kopplingar mellan 

kvalitet och hörnstenarna ett engagerat ledarskap samt skapa förutsättningar för allas 

delaktighet för att lyckas med ett kvalitetsarbete. I deras undersökning kan det uttydas 

starka statistiska kopplingar mellan de hörnstenar offensiv kvalitetsutveckling vilar på och 

hur väl kvalitetssystemet fungerar. 

Enligt (Lagrosen & Lagrosen, 2009) kan en tjänst skiljas från en vara på följande sätt: 

 

 Det går inte att ta på en tjänst, den kan inte kontrolleras innan ett köp eller 

konsumtion vilket leder till att kunden i stor utsträckning måste chansa på om den är 

bra eller inte. En vara kan man känna och kontrollera innan köpet.  
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 Processen för tillverkning går inte att standardisera för att uppnå samma tjänst. En 

varas tillverkning går att styra och kontrollera på ett annat sätt för att få en 

standardiserad produkt som är lik en annan. En tjänsteprocess kommer alltid att ha 

en viss differens och är svår att göra likadan som en annan tjänst.  

 En tjänst kan inte lagras, den måste användas nu och kan inte sparas. En vara kan 

lagras och säljas en annan dag men det går inte att göra med en tjänst på samma sätt. 

Detta orsakar en ojämn fördelning i tjänsteorganisationer, det är svårt att jämna ut 

flödet för att få en jämn arbetsfördelning och på så sätt ha en jämn fördelning av 

resurser över tid.   

 En tjänst är beroende på något sätt av kundens delaktighet, den produceras och 

konsumeras inom samma period tillsammans med kunden.  

 

2.4 Hälsan och kvalitet 

Det är viktigt att en arbetsmiljö är hälsofrämjande på en arbetsplats. (Lagrosen & Lagrosen, 

2009) menar att god hälsa, bra relationer och en trygg livsmiljö ger livskvalitet. På grund av 

att människor i Sverige upplever att det har blivit en högre arbetsbelastning och att 

tillfredsställelsen i arbetslivet har blivit sämre har kostnader och problem med sjukfrånvaro 

ökat de senaste åren (Lagrosen & Lagrosen, 2009, s. 269). En konsekvens av att 

arbetsbelastningen blir högre är att arbetslivet blir mer stressigt, vilket i sin tur påverkar 

hälsan och den livskvalitet människan får i samband med sitt arbetsliv. Lagrosen (2009) tar 

upp Eksteds (2005) fyra stadier av stress: 

 

 Stressfaktorn själv 

 Upplevelsen av stress 

 Responsen på situationen 

 Upplevelsen av responsen 

 

Människan har ett eget ansvar för sin hälsa och lära sig vad som påverkar och vilka faktorer 

som påverkar dennes stress (Lagrosen & Lagrosen, 2009, s. 270). Alla individer har egna 

upplevelser och tolkar sin situation utifrån sin egen verklighet vilket innebär att alla blir 

stressade utifrån sin egen verklighet. Genom att ta ett ansvar och hitta vad som påverkar 

den egna personalens stress blir det lättare att lära sig att hantera och planera för att undvika 

detta. En pressad arbetssituation kan vara stressande för människan där faktorer som 

svårighet att få ihop hemma -och arbetssituationer, för mycket eller för lite ansvar, 

otillräckligt stöd från omgivningen eller för stor arbetsbelastning (Lagrosen & Lagrosen, 

2009, s. 271). Alla dessa faktorer kan var för sig eller tillsammans leda till att arbetsmiljön 

blir stressig och påverkar personalens arbetsmiljö. Arbetet skall ha en bra balans mellan 

krav och kontroll för att kunna ge personalen den motivation som behövs.  

Genom att arbeta med kvalitet inom ett företag kan också hälsan blir påverkad för de som 

arbetar i företaget. Lagrosen (2009) har gjort underökningar i olika verksamheter för att se 

om hörnstensmodellen kan påverka den hälsa som personalen upplever i företaget. 

Resultatet visar på att det finns en koppling mellan hörnstenarna och hälsa (Lagrosen & 

Lagrosen, 2009, ss. 274-275).  
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Det som gav starkast koppling var ett engagerat ledarskap, även allas delaktighet och 

ständiga förbättringar visade på en koppling men inte i samma utsträckning. För att skapa 

en bra balans mellan krav och kontroll behövs en tydlig struktur. Genom att fördela arbetet 

mellan individerna i en organisation skapas förutsättningar för att arbeta mot gemensamma 

mål (Grafström, Jonsson, Stig, & Strannegård, 2017, s. 67). Fördelning av arbetsuppgifter 

gör att medarbetare vet vem som ansvarar för vad, en gemensam grund gör att det blir 

möjligt att förändra beteenden i organisationen som påverkar verksamheten och dess kultur 

(Grafström, Jonsson, Stig, & Strannegård, 2017, ss. 67-68) 

 

2.5 Lean  

Lean är en arbetsmodell som inriktar sig på eliminering av slöseri och höja effektiviteten i 

ett företag. Lean består av 14 principer som skall hjälpa verksamheten att blir effektiv och 

arbeta med förbättringar (Liker, 2009, ss. 61-66). De 14 principerna är: 

 

1. Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad 

av kortsiktiga ekonomiska mål: Skapa gemensamma mål för hela verksamheten 

som är uppbyggda på att ge kunden ett värde i sina varor eller tjänster, det är 

viktigare än de kortsiktiga ekonomiska faktorerna. Genom att implementera Lean 

filosofin i verksamheten och skapa funktioner utifrån ett värdeskapande för kunden 

skapas en förutsättning att utveckling och förbättring blir inbyggt i verksamheten. 

  

2. Skapa flöde i alla processer för att få upp problem till ytan: Processerna skall 

vara byggda på ett starkt flöde där den värdehöjande tiden för kunderna är 

omfattande. Vilotid, väntetid eller andra former av slöseri skall elimineras i 

processens flöde. Processernas flöde skall gå igenom hela verksamheten för att 

kunna skapa ständiga förbättringar. Utbyte av information skall vara enkelt och 

snabbt i processerna, genom att processen och människan jobbar tillsammans 

kommer problem och hinder att märkas direkt och kunna förbättras.  

 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion: Se till att det finns 

information, material och resurser i rätt tid. Just in time är ett begrepp som används 

inom Lean för att resurser skall finns just när de behövs för att undvika 

överproduktion eller väntetid. Grunda arbetet på den faktiska åtgången av resurser 

hellre än att bygga det på vad datorsystem säger eller kartläggningar som visar vad 

åtgången blir.  

 

4. Jämna ut arbetsbelastningen: Genom att fördela ut belastningen i arbetet blir inte 

personal eller utrustning överbelastat bara för att få arbetet att flyta framåt. Detta är 

en viktig princip inom Lean, om detta inte utförs kommer filosofin få svårt att ge 

resultat.  
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5. Stoppa när det föreligger kvalitetsproblem: Den kvalitet som ges till kunden 

skall vara en grund för processens värdehöjande flöde. Hela verksamheten skall 

vara uppbyggd för att upptäcka fel och problem. Det skall stödjas med ett visuellt 

system som snabbt visar tydligt när fel uppstår, åtgärder och lösningar skall vara 

snabbt möjliga att hantera för att lösa problemen.  

 

6. Standardisera arbetssätten för att möjliggöra ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet: Ett flöde behöver upprepande, stabila och förutsägbara 

metoder. Detta ger möjlighet för att få samma resultat regelbundet. Processerna 

skall förbättras regelbundet, arbetssätt och metoder som gör det effektivare skall 

dokumenteras och ligga till grund för förbättringar. Personalen skall känna att de 

kan påverka och vara med att förbättra flödet i verksamheten.  

 

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda: Genom visuella 

metoder skall personalen kunna se snabbt om de arbetar enligt standard eller inte, 

den visuella styrningen skall stödja flödet i verksamheten.  

 

8. Använd endast pålitlig och väl utprovad teknik: Tekniken skall underlätta 

arbetet och stödja personalen inte göra dom överflödiga. Processer med ett bra flöde 

går före ny teknik då tekniken ofta stör flödet och gör processen svårarbetad.  

 

9. Utveckla ledare som lever efter filosofin: Använd den personal som finns, 

utveckla och utbilda internt framför rekrytering utifrån. Ledare skall vara förebilder 

och leda filosofin och företaget framåt, detta innebär att ledaren måste kunna det 

dagliga arbetet helt för att kunna leda detta framåt.  

 

10. Respektera, utmana och utveckla anställda individer och team: Kulturen i 

företaget skall vara stabil, trygg och utgå ifrån den värdegrund företaget arbetar 

med. Ett regelbundet arbete med att förstärka filosofin och kulturen är en viktig del 

för att kunna stärka personalen och arbetet. Teamwork måste vara en självklar del i 

verksamheten för att alla skall förstå sin egen del i arbetet mot målen.  

 

11. Respektera, utmana och hjälp era leverantörer: Leverantörer och partners skall 

ses och bemötas som en förlängd arm av den egna verksamheten.  

 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen: Gå och skapa en 

egen uppfattning om problemet istället för att förlita sig på datasystem eller vad 

andra säger. Ha alltid egna fakta och basera uttalanden och lösningar på detta, detta 

gäller samtliga i verksamheten så både personal och chefer.  
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13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 

verkställ snabbt: Ha alltid flera alternativ att väga mellan, när ett alternativ är 

bestämt, arbeta framåt och se om det kan uppstå oförväntade hinder. 

Implementering av fattade beslut skall ske snabbt.  

 

14. En organisation som har ett ständigt lärande med Kaizen: När arbetssätt och 

processer är på plats skall ständiga förbättringar vara en självklar del i 

verksamheten. När problem uppstår, hitta lösningar och åtgärda snabbt. Utveckla 

och underhåll personalen så att de stannar i verksamheten och skapa möjligheter för 

befordran. Reflektera och stäm av sådant som inte har fungerat under arbetsdagen 

och använd detta till förbättringar så att det inte uppstår igen. Standardisera 

arbetssätt istället för att uppfinna nya hela tiden.  

En av de viktigaste delarna med Lean är att få ett flöde i verksamheten som flyter igenom 

hela verksamhetens arbete, fokus bör inte ligga på separata processer utan hela värdekedjan 

och hur processerna bygger på varandra för att skapa en helhet. Genom att sortera ut de 

icke värdehöjande aktiviteterna i en process blir tiden och effekten i processen påverkade 

vilket gör att de värdehöjande aktiviteterna blir kvar och arbetet ger ett resultat av en 

förbättrad process (Liker, 2009, s. 53). Inom Lean vill man minimera slöseriet så mycket 

som möjligt för att få ut så mycket värdehöjande aktiviteter som möjligt vilket leder till en 

effektiv och lönsam produktion/tjänstearbete. Det finns 8 typer av slöseri inom Lean, dessa 

är (Liker, 2009, ss. 50-51): 

 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Onödiga transporter och/eller förflyttningar 

 Överarbetning eller felaktig bearbetning 

 Överlager 

 Onödiga Arbetsmoment 

 Defekter 

 Outnyttjad kreativitet hos de anställda 

 

Genom att följa flödet i processen kan dessa områden av slöseri hittas och därmed 

elimineras och processen förbättras så att den blir mer effektiv. När flödet i en verksamhet 

kartläggs syns de områden som återupprepas, blir fel utförda eller tar upp onödig tid vilket 

leder till att aktiviteter kan flyttas om i flödet för att skapa en mer sammanhängande 

process där dessa områden inte längre finns kvar eller är minimerade.  

Genom att använda verktyget 5S kan en verksamhet minimera slöseri vilket i sin tur kan 

minska på den frustration och tid det tar att göra saker. Det blir tydligt och klart vad som 

skall göras och när samt vilka saker som skall vara vart (Liker, 2009, s. 187). 

De 5 S:en består av: 
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 Sortera: Rensa ur det som inte behövs för att arbeta med det som är viktigt och kan 

bidra till värdehöjningen i processerna.  

 Städa: Gå igenom kontoret/arbetsplatsen. Spara det som är värdehöjande, ta bort det 

som inte behövs och är onödigt. 

 Strukturera: Skapa en plats för var sak, organisera upp kontoret och arbetsplatsen så 

att allt blir tydligt.  

 Standardisera: Sätt och skapa regler för de tre första S:en så att det är tydligt för vad 

som krävs och förväntas på varje arbetsplats. 

 Skapa en vana: Granska och upprätthåll disciplinen.  

 

2.6 Tvåfaktorsteorin: Motivations- och hygienfaktorer 

För att personalen på en arbetsplats skall känna sig motiverade att arbeta på ett effektivt och 

givande sätt för företaget behövs olika faktorer i verksamheten för att kunna ge personalen 

den miljö de behöver för att utvecklas. Dessa faktorer delas in i hygien och 

motivationsfaktorer där de två områdena belyser faktorer som måste finnas i en verksamhet 

för att personalen skall trivas (Grafström, Jonsson, Stig, & Strannegård, 2017, s. 427). För 

att kunna hitta faktorer som kan påverka hur personalen utför och trivs med sitt arbete kan 

man titta på dessa faktorer för att hitta hur arbetet kan förbättras eller ändras för att öka 

dessa områden.  

 

Tabell 1, Hygien och motivationsfaktorer 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Ledning Prestation 

Personalpolitik, administration och rutiner. Återkoppling, erkännande 

Lön Arbetet och dess uppgifter 

Arbetsförhållanden Ansvar 

Trygghet i anställningen Befordran 

Källa: Egen tabell av Hertzberg hygien och motivationsfaktorer, Grafström, Jonsson, Stig, 

& Strannegård, 2017, s. 427) 

 

De hygienfaktorer som är framtagna av Hertzberg beskriver hur de påverkar motivationen, 

om de är dåliga eller/och inte tillfredställande sjunker motivationen hos personalen men 

inte nödvändigtvis tvärtom (Grafström, Jonsson, Stig, & Strannegård, 2017, ss. 427-429). 

Om hygienfaktorerna är bra och finns i stor utsträckning ökar inte motivationen automatiskt 

i samma utsträckning. Motivationsfaktorerna är det som motiverar personalen att arbeta 

effektivt och driva arbetet framåt, dessa är viktiga för företag att arbeta med för att få 

effektiva och motiverade medarbetare. Dessa faktorer är viktiga för att det skall finnas 

trivsel på arbetsplatsen men om de skulle saknas betyder det inte att medarbetarna vantrivs 

utan bara att de inte är så motiverade.  
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3. Tidigare forskning/arbeten 
Detta avsnitt tar upp tidigare arbeten och projekt inom ämnesområdet och beskriver vad de 

har hittat för faktorer och resultat som kan påverka den dagliga planeringen vid 

sjukfrånvaro inom hemtjänst.  

 

3.1 Ruttplanering 

Norén & Nählstedt (2017) hittade i sin studie ”Hemtjänsten i Växsjö kommun – En 

fallstudie om personal- och ruttplanering” områden inom ruttplanering och 

schemaläggning som kan förbättras och vilka faktorer som gör att detta är en viktig del i 

planeringen inom hemtjänst. Studien beskriver olika områdens hemtjänster där de fokuserar 

på processerna Schemaläggning, Ruttplanering och Kompetensförsörjning. Genom att 

lägga en ruttplanering där en geografisk indelning är grunden minskas körtid och kundens 

tid läggs vid kunden så gott det går. De har lokaliserat icke värdeskapande aktiviteter hos 

hemtjänsten som kan anses vara slöseri, dessa är: Överarbete, väntan, transport, dålig 

kontinuitet, felaktig personalplanering och onödiga förflyttningar. Kompetensförsörjningen 

skall leda till att de kan ha utbildad personal när behovet uppstår för att underlätta 

schemaläggning och ruttplanering. Schemaläggningen syftar mest på personalens 

arbetsschema vilket är fördelat till två pass per dag som båda ligger på 8 timmar. 

Ruttplaneringen är sedan gjord geografiskt med hjälp av avståndsbedömning utifrån 

kundens beviljade insatser.  

 

3.2 Sjukfrånvaro som en kvalitetsaspekt 

Maslan (2017) har i sin studie ”sjukfrånvaro som en kvalitetsaspekt inom vård och omsorg” 

kommit fram till olika områden som påverkar processen inom frånvaro för den verksamhet 

hon undersökte. Studien belyser problem med att sjukfrånvaron inom vård och omsorg har 

ökat de senaste åren samtidigt som forskning visar på att kunden behöver kontinuitet för att 

känna sig trygg med den vård de får. Inom det ergonomiska perspektivet hittade författaren 

områden inom Personalbrist, fysisk ansträngning och väderaspekter som hade en avgörande 

påverkan på sjukfrånvaron. Psykosociala faktorer innefattar områden som: 

Sammanhållning, mellanmänskliga relationer, strukturell organisering av arbetet, 

kvalitetsminskning och otillräcklig bemanning som också påverkar och bidrar till den 

ökande sjukfrånvaron. Studien lyfter de faktorer som kan förbättras för att minska på 

sjukfrånvaron, författaren lyfter i sin diskussion frågan om att kunna utjämna 

arbetsbelastningen på de perioder under dagen då arbetsbelastningen är som störst och 

tyngst för att underlätta för personalen och deras arbetssituation.  

 

3.3 Vanguard metoden 

Orten Skönsmon i Sundsvalls kommun har 2010 ändrat sin verksamhetsstrategi för den 

hemtjänstgrupp som arbetar där, i rapporten ”Hemtjänst- Vad är viktigt för kunden?” 

berättar de hur de gick tillväga för att få en hemtjänst som är effektiv och lönsam utifrån 

verksamhet och kund (Swan, sjöström, Isaksson, & Blusi, 2012, s. 8). Metoden de har 

börjat arbeta med bygger på arbetssättet Lean men är anpassat för tjänste- och service 

verksamheter, denna metod heter vanguardmetoden.  
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Metoden bygger på tre faser; Check, Plan och Do (Swan, sjöström, Isaksson, & Blusi, 

2012, ss. 13-14). Check fasen innehåller sex steg där fokus ligger på att förstå vad som 

händer och varför, nästa steg utgår ifrån checkfasen där ett systemtänk grundas på de 

tidigare kunskaperna från föregående fas. Systemtänket hjälper till att se och skapa ett flöde 

som krävs för att få en effektiv process utifrån det syfte och behov som tas fram.  

Sista fasen innebär att man implementerar de steg man har kommit fram till i tidigare faser. 

Genom att ha utgått ifrån kunden och processen från början har de icke värdeskapande 

momenten hittats likaså de värdeskapande momenten, detta har sedan varit en grund i 

arbetet för att eliminera och minimera slöseri i form av icke värdeskapande aktiviteter för 

kunderna. Hjalmarson (2014 s.47) beskriver några av de fördelar detta arbetssätt har gett 

Skönsmons hemtjänst, personalen planerar nu sin egen arbetsdag och sina egna 

arbetsscheman, de har ansvar för rekryteringen till sin arbetsgrupp. Genom att ge 

personalens tillit och mandat att ta ansvar för sitt eget arbete har hemtjänstens kontinuitet 

blivit bättre, sjukfrånvaron har minskat och deras behov av vikarier är nu mindre.  

 

4. Metod 
Detta avsnitt beskriver hur resultatet och studien har utförts, vilka teorier har tagits med 

och varför är de relevanta i studien. Vilka empiriska metoder har använts för att skapa en 

grund i studien som underlag för det resultat studien skall resultera i.  

 

4.1 Design av studien  

En kvalitativ undersökning utgår ifrån ord och bilder där ett sammanhang blir tydligt och 

data kan sammanställas för att undersöka ett område (Denscombe, 2016, s. 383) 

Det har utförts en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med andra verksamheter där 

en jämförelse av processer så kallad benchmarking skall ge ett stöd i hur företaget kan 

förbättra de områden i processen som inte fungerar i dag utefter input från andra 

verksamheter inom både hemtjänst och handelsverksamhet. Benchmarking går ut på att 

jämföra processer i olika verksamheter för att kunna förbättra och utveckla dom (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 456). Detta för att se hur de arbetar med dessa utmaningar inom 

frånvaro och bemanning, hur detta företag kan ta inspiration av andra verksamheter för att 

utveckla sin verksamhet.  

 

Studien består också av en kvantitativ undersökning där alla anställda på det undersökta 

företaget har fått möjlighet att svara på en enkät. En kvantitativ undersökning belyser 

resultat utifrån siffror för att se hur stor andel eller vad medelvärdet är i ett data underlag 

(Denscombe, 2016, ss. 350, 353). Enkäten har sammanställts så att andelen av svaren 

baserat på det antal svar som inkommit representerar personalens uppfattning av dagens 

situation. Enkäten berörde områden och tankar hos personalen om vart det var svårt och 

vart de har upplevt problem inom verksamheten för att hitta vart i processen bristerna finns. 

Utifrån enkäterna har processen brutits ner i mindre delar där de icke värdeskapande 

aktiviteterna och slöseri har identifieras och därigenom förbättras och byggas ihop igen 

utifrån de förutsättningar och värdeskapande aktiviteterna som är lämpligare för 

verksamheten.  
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Studien kan anses ha en abduktiv ansats då studien utgår ifrån en problemsituation som kan 

anses vara generell, i nästa steg ha ren teoretisk grund byggts utifrån detta problem och en 

ny teoretisk ansats har skapats i studien (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Utifrån det område 

som studien grundar sig på har teorier tagits fram för att bygga upp ett fördjupande resultat 

och analys i studien. De teorier studien beskriver kopplar ihop det kulturella perspektivet 

med det mer hårda och strukturella planeringsområdet inom organisationer. Båda dessa 

områden har kvalitets indikationer som är viktiga att ha med i studien för att hitta 

förbättringsområden i den nuvarande processen och kunna bygga in dessa indikationer i den 

nya processen för att inte hamna i samma problem igen.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Enkäten delades ut till samtliga kontor i företaget, de som arbetade hade tillgång till att 

besvara den. Det kom in 30 enkätsvar av 73 anställda. De som arbetade under denna period 

på något av företagets 7 kontor hade en möjlighet att besvara enkäten. Hur många av de 

anställda som har varit på kontoren är svårt att uppskatta då det finns vikarier som endast 

jobbar någon dag per månad och några som aldrig besöker kontoret då de endast är hos 

kunder på specialuppdrag. De som arbetar dagligen är de som kan bidra mest med sina 

tankar och åsikter till denna studie då det är deras dagliga arbetsmiljö och arbetssituation 

som behöver förbättras. Därför har enkäten endast delats ut på kontoren och inte postats till 

alla anställda. Den andel av personalen som har besvarat enkäten anses vara relevanta och 

möjliga att basera studien på. De svar som inkommit har utgjort den totala populationen för 

studien för att sedan avgöra hur stor andel utav de svar som inkommit som representerar ett 

visst svarsalternativ. En enkätundersökning har till uppgift att samla information för att få 

in data för att analysera, se saker hos personer och deras attityder samt kunna fråga 

personer direkt om områden som beror det aktuella området (Denscombe, 2016, s. 239). 

Enkäten är uppbyggd utifrån de teorier som ligger till grund för studien. Frågorna skall ge 

en vägledning till de områden som behöver arbetas med, där personalen har blivit ombedda 

att besvara dessa frågor anonymt. För att få en möjlighet att jämföra svaren och få en 

uppfattning av den sammantagna uppfattningen är hos personalen i företaget valde 

studenten att göra en enkät. Den har gått ut till samtliga anställda och är frivillig att besvara.  

 

Studien bygger på intervjuer med andra företag för att få en bredare input då andra företags 

planeringsprocesser kan vara till hjälp för att hitta områden som inte fungerar eller 

lösningar på de områden som inte fungerar. Intervjuer har gjorts med 3 personer ur olika 

verksamheter. Intervjuerna är semistrukturerade och utförs via telefon samt ansikte mot 

ansikte och berör vissa områden som är relevanta för studien, t.ex. bemanning, hantering av 

frånvaro och rollernas uppbyggnad och ansvarsområden.  

Fördelar med att ha en semistrukturerad intervju är att avvikande från frågor är okej vilket 

gör att intervjun kan ge en bredare bild än vad en strukturerad intervju kan ge (Denscombe, 

2016, s. 266).  

 

4.3 Dataanalys 

Det uppges att företaget förra året hade 73 anställda 2017, denna siffra kan ha ändrats sedan 

dess då företaget rekryterar regelbundet. Detta ger en svarsfrekvens på 41 % vilket ger att 

nästan hälften av de anställda har svarat. De som inte besvarat enkäten består delvis av de 
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som inte är delaktiga i det dagliga arbetet, de är timvikarier som jobbar någon dag vid 

behov. Det finns anställda som endast tar hand om sin anhöriga som aldrig befinner sig på 

något kontor och inte påverkas eller påverkar det dagliga arbetet i företaget. Dessa är 

uppskattningsvis 10 st vilket motsvarar 6 % av de anställda. Om de räknas bort blir 

svarsfrekvensen 47 %. Bortfallet består troligtvis mestadels av timvikarier, några orsaker 

till att de inte svarat kan antas vara att de inte känner sig delaktiga och därför inte behöver 

svara eller att de inte har varit på kontoret under perioden. De svar som uteblivit som inte 

gäller timvikarier kan ha orsakats av att det inte funnits tid eller att de inte varit 

intresserade, hur detta påverkar är svårt att avgöra. De svar som inte har inkommit är inte 

med i studien, den grundar sig endast på de svar som inkommit. De enkätsvar som 

inkommit är till största del komplett ifyllda vilket ger en hög ifyllnadsgrad. Om enkäter 

skall ha något värde måste de vara mestadels ifyllda samt skickas tillbaka besvarade 

(Denscombe, 2016, s. 241). Enkätundersökningen har analyserats enligt följande, 30 

enkätsvar har inkommit. Enkäten har bestått av 44 frågor om Organisation, Ledarskap, 

Kultur och arbetsmiljö samt 10 frågor som är baserade på Hertzbergs hygienfaktorer. 

Svarsalternativen har varit: ja, stämmer helt, stämmer delvis, stämmer inte alls, nej och vet 

ej. I sammanställningen har alternativen ”Ja” och ”stämmer helt” lagts ihop likaså 

”Stämmer inte alls” och ”nej” då de visar på i stort sett samma sak i frågorna. Dessa svar 

har sedan gjorts om till % för att visa hur stor andel av de svarande som representerar det 

svarsalternativet. Då svaren har inkommit som anonyma samt att de har samlats in 

regelbundet går det inte att avgöra om dessa speglar en viss åsikt eller gruppering i 

företaget. Denscombe (2016, s.47-48) menar att en undersöknings deltagande beror på olika 

faktorer t.ex. undersökningens ämne. Då personalen i verksamheten blir väldigt påverkade 

av detta problem i deras dagliga arbete kan de känna en möjlighet att påverka genom att 

vara delaktiga i undersökningen vilket visas genom den svarsfrekvens som har inkommit. 

Alla 44 frågor har inte använts i studien, studenten har valt ut de frågor som anses beröra 

det problemområde studien fokuserar på och de är då underlaget för studiens resultat. För 

att få en bredare förståelse har vissa frågor kompletterats med ett kommentarsfält för att 

personalen skall kunna beskriva sina tankar med egna ord. Frågor om Hertzbergs teori har 

sammanställts i en tabell, där svaren för ja och nej har kartlagts, resterande svar som är 

delvis och Vet ej /obesvarat är ej med i tabellen. Intervjuerna har dokumenterats och 

meningar som varit relevanta i studien och arbetssätt har plockat ut för att bygga på 

studiens resultat.  

 

4.4 Validitet  

Validiteten i en studie beskriver att de mätningar som görs faktiskt mäter det som skall 

mäts för att få rätt underlag i studien (Patel & Davidson, 2011, ss. 102-103). Mätningar i 

studien har utförts utifrån den teori som ligger till grund för studien, enkäterna är framtagna 

utifrån samtliga teorier som är beskrivna i studien med ett eget avsnitt om tvåfaktorsteorin 

som också har beskrivits för personalen så att de skall få en förförståelse för vad det är de 

svarar på och varför, vilket kan öka förståelsen för frågorna och på så sätt inkommer ett 

mer tillförlitligt svar. Då frågorna i enkäten har sin grund i teorin anses de vara av god 

validitet då de mäter det som är relevant i studien. Däremot kan enkäten ha varit mer 

omfattande med mer frågor om arbetssätt och rutiner i företaget, frågor av denna typ skulle 

bidra till förståelse om hur implementerat kvalitetsledningssystemet är i verksamheten.  
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Intervjuerna har också byggts upp utifrån teori grunden, frågorna är baserade på teorierna 

och de områden som är intressanta i studien. Genom att se hur andra verksamheter hanterar 

och löser dessa frågor får studien ett material som kan hjälpa den undersökta verksamheten 

i sitt arbete och i sina processer vilket ger en god validitet. Den teoretiska grunden för 

studien är baserad på studentens erfarenheter inom verksamheten och den förstudie som har 

lett fram till denna studie (Hurtig, 2018). Teorierna skall täcka den kulturella delen i 

problemområdet samt det mer strukturella perspektivet men också vilken kvalitet som finns 

i processen idag och hur den kan blir mer kvalitetssäker. Då denna process har många 

grunder i olika teorier så som kvalitetsteknik men också beteendevetenskap och 

organisationsteorier är det svårt att skapa en komplett teoretisk grund i studien vilket 

innebär att det finns perspektiv som inte blir belysta i studien.  

 

4.5 Reliabilitet  

Reliabilitet beskriver hur tillförlitligt en mätning är, hur mycket kan den påverkas av 

slumpen (Patel & Davidson, 2011, s. 103). Enkäten är ett område som kan förändras över 

tid, reliabiliteten i denna är svår att beräkna då mycket beror på hur de som svara på 

enkäten mår just den dagen vilket kan ge bättre och sämre resultat beroende på känsla hos 

den svarande. Studenten har tagit fram frågor för både enkät och intervjuer baserat på egna 

erfarenhet inom verksamheten och branschen samt de teorier studien är grundad på vilket 

gör att frågorna utgår ifrån den situation som företaget arbetar med. Däremot kan frågorna 

vara grundade på redan klara problemområden eller situationer, det kan innebära att frågor 

som kan göra området större och belysa andra vinklar inte är framtagna och därmed kan 

inte svar på dessa områden heller bli tydliga i studien. Då enkäterna är sammanvägda för 

hela företaget blir det svårt att avgöra om det är vissa grupper som riktar resultatet mot ett 

håll eller om det är en sammanhängande upplevelse för hela företaget. Därför skall svaren 

tas som ett generellt resultat och inte att detta skall gälla för samtliga arbetsgrupper.  

 

Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet belyser hur pass anpassningsbart resultatet i studien är på andra områden 

och verksamheter (Patel & Davidson, 2011, s. 56).  

Samtliga personal på det aktuella företaget har fått möjlighet att skriva i enkäten och delta i 

undersökningen. Problemet och situationen i studien anser studenten vara ett generellt 

problem som kan gälla för de flesta liknande verksamheter då speciellt inom äldreomsorgen 

och vården i stort.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna utgår ifrån hur studien kan vara påverkad av författaren, 

omgivningen för att kunna bedöma studiens trovärdighet, de tar också upp hur deltagarnas 

integritet hanteras (Patel & Davidson, 2011, s. 62) 

Studenten arbetar på det aktuella företaget vilket gör att det finns en viss partisk 

delaktighet. Den enkät som har använts för att samla data från personalen har varit anonym 

för att säkerställa personalens möjlighet att lyfta åsikter utan att känna osäkerhet för hur 

detta skall användas i studentens arbetsroll i företaget. Att använda en enkät har också 

minimerat risken för att studentens egna tankar och värderingar skall kunna påverka 
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resultatet av datainsamlingen. Analysen av den data som har samlats in har arbetats med på 

ett objektivt sätt där studenten inte skall lägga in sina egna värderingar i analysen.  

Anonymitet  

Enkäterna i studien har varit anonyma och har samlats in vart efter dom blivit färdiga så att 

de inte skall kunna kopplas ihop med någon personal. De intervjuer som har utförts 

kommer att vara anonyma i studien. 

Informationskravet.  

Enkät och intervjuer har varit frivilliga för de deltagande. Deltagarna har blivit informerade 

om syftet och meningen med deras medverkan och hur det kan hjälpa studien framåt för att 

hitta lösningar på de svårigheter området har. Då enkäterna är anonyma går det inte att 

koppla dom till personer i verksamheten vilket säkerställer deras anonymitet.  

Samtyckekravet 

Enkäter och intervjuer som ingår i studien har varit frivilliga. Deltagarna har valt själva om 

de vil medverka eller inte.  

Konfidentialitetskravet  

Studiens deltagare är ej namngivna, de är anonyma. Enkäterna är insamlade vartefter de 

blivit färdiga vilket gör att de inte går att koppla ihop till vare sig grupp eller individ. Efter 

studien kommer enkäterna att förvaras på företagets kontor. Intervjuerna är också anonyma 

där det endast framgår vilken sorts verksamhet de arbetar i och vart de arbetar.  

Nyttjandekravet  

Enkätens resultat kommer endast att användas som underlag för förbättringar inom den 

aktuella verksamheten. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Studien undersöker området runt den strategiska och mänskliga uppfattningarna och teorier 

som påverkar planering och uppdelning av arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten 

inom hemtjänst.  

De metoder som är valda att användas i studien är enkätundersökning hos personalen och 

intervjuer med andra företag både inom hemtjänst men också en annan verksamhet för att 

få input om hur andra verksamheter hanterar sin sjukfrånvaro.  

De valda metoderna för datainsamling har gett ett bra resultat men lämnar mycket åt 

tolkning och antaganden och kräver fortsatta studier. Kompletterande intervjuer med 

personalen hade varit ett bra stöd för att kunna avgöra hur svaren i enkäten skall tolkas. 

Intervjuerna var få men gav ändå en förståelse för hur andra verksamheter hanterar likande 

processer. Dessa hade kunnat utföras i omgångar för att få en grund som sedan skulle 

byggas på vartefter studien växte fram vilket hade kunnat ge ett större underlag. Även kund 

intervjuer hade varit ett bra komplement för att se hur de tolkar situationen när det inte 

finns personal, hur upplever de situationen och hur påverkar det deras hjälp. Genom att ha 

ett större underlag skulle studien har kunnat ha ett säkrare resultat där kunden är delaktig 

för att hitta vad som är deras värde i hjälpen, vilka områden är viktigast för dom. Genom att 

ha kunden perspektiv med i studien kan fokus läggas på de områden som ger kunden värde, 

nu fokuserar studien endast på personalen och dess arbetsmiljö vilket är ett bra område att 

börja på. Personalens arbetsmiljö och motivation är avgörande för fortsatta 

utvecklingsmöjligheter vilket gör att deras perspektiv har lyfts först i denna studie och 

kundens perspektiv kan lyftas och utvecklas i kommande studier.  
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5. Resultat  
Utifrån enkäter och intervjuer med andra hemtjänstföretag och ett handelsföretag går det 

att se olika perspektiv av problemområdet för studien, med hjälp av intervjuerna går det att 

se hur andra upplever svårigheterna och hur de löser eller arbetar med detta. Resultatet 

beskriver problemet utifrån den undersökta verksamhetens personal samt utomstående 

verksamheter inom samma bransch eller med samma personalberoende för att kunna 

bedriva sin verksamhet.  

 

5.1 Dagens process 

Vid ett ordinarie arbete där det inte finns någon frånvaro i gruppen är personalens schema 

upplagt av gruppledaren utifrån det kundunderlag som finns inom det geografiska område 

gruppen är tilldelad. Inom gruppen är varje rad uppbyggt med samma kunder under dagen 

och även på kvällspassen, dessa är i stort sett också geografiskt upplagda.  

En arbetsdag börjar personalen på kontoret, de läser dokumentation, plockar ihop nycklar, 

mobiler och åker iväg för att hjälpa kunderna.  

Tiden för detta är inte inplanerat i schemat utan skall flyta på. Personalen arbetar efter 

schemat och har rast enligt vad som står. De fortsätter med sina besök och avslutar oftast 

dagen med en serviceinsats som handel, stöd eller promenad/socialtid och avrapportering. 

Kvällspassen är uppbyggda på samma sätt förutom att man då börjar med en serviceinsats 

innan kvällens omvårdnads besök börjar. Inte heller på kvällstid finns någon 

dokumentations/rapporterings tid inplanerat. Om det finns besök som inte skall utföras i 

den ordinarie planeringen och det skapas luckor skall de insatser som ligger efter utföras 

istället. Problem här blir att tiden för insatserna inte alltid stämmer, ex. ett städ är oftast två 

timmar och ett avsagt lunchbesök brukar vara ca 30 min.  

 

Figur 1 Flödesschema i dagens process 

 
Källa: Flödesschema utifrån dagens process, M, Hurtig (2018) 
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Om någon är sjuk, samma dag eller sedan dagen innan och ett pass är olöst skall vikarier 

ringas in, detta görs direkt vid 6.45 på morgonen. Om en vikarie/personal kan jobba så får 

man hjälpa till med de första besöken tills vikarien är på plats och kan börja jobba. Om 

ingen svarar eller kan jobba måste de besök som är inplanerade på den olösta raden delas ut 

till de som jobbar den dagen. Hushållsnära tjänster och service insatser skall prioriteras bort 

och flyttas till en annan dag med full bemanning. Om det finns kunder som inte skall ha 

hjälp kan dessa luckor fyllas med de andra kunderna som ligger på den olösta raden. Detta 

sker gruppvis i första hand och på det kontor som har flera grupper hjälps åt, oftast måste 

samtliga grupper utföra flera extra besök även om det inte finns luckor som behöver fyllas 

vilket innebär extra arbete för samtliga och konsekvenser för kunderna i samtliga grupper 

(hurtig, 2018). Personalen uppger i enkäten att de blir stressade av detta och att kunderna 

till en viss del upplever personalen som stressade enligt personalens egen uppskattning.  

Kunderna skall kontaktas om deras dagliga hjälp blir försenad eller tidigarelagd +/- 30 

minuter, vilket oftast inte finns tid till. Städ och andra insatser som avbokas skall flyttas till 

en annan dag vilket oftast inte kan bokas direkt då det är osäkert hur länge gruppen är 

underbemannad. Då det framkommer i tidigare studie (Hurtig, 2018) att det finns dåligt 

med tid och/eller möjlighet att planera för sjukfrånvaro berör en fråga i den 

enkätundersökning som utförts de roller som finns i företaget, frågan vill lyfta personalens 

upplevelse om de saknar någon roll i företaget och i så fall vilken, häften anser att det 

saknas en eller flera roller, en kommentar tar upp rollen ”planerare” vilka arbetsuppgifter 

denna planerare önskas ha framgår inte.  

 

5.2 Icke värdeskapande aktiviteter  

Den utförda enkäten visar på att organisationens uppbyggnad och struktur är till viss del 

känt i företaget, 63 % har svarat att de vet hur strukturen är uppbyggd och vad företagets 

vision är. En mindre andel vet hur denna vision skall påverka den dagliga planeringen samt 

schemaläggningen som görs av gruppledarna för att visionen och de mål företaget arbetar 

mot skall uppnås. Hälften av de inkomna svaren anser att de vet hur den dagliga 

planeringen påverkar effektiviteten i företaget och den ekonomiska påverkan på företaget 

av hur planeringen utförs. Personalen anser att de får tillräckligt med information för att 

utföra sitt arbete.  

 

Ledarskapet i företaget består av gruppledarna och de två cheferna i enkäten, svaren visar 

på positiva upplevelser hos personalen för gruppledarnas ledarskap medan cheferna har fått 

en svarsandel på hälften vid frågan om de anses delaktiga i arbetet.  

Då det är gruppledarna i företaget som planerar schema och skall vara ett stöd för 

personalen för att själva kunna planera den dagliga planeringen utefter det behov gruppens 

kunder har för dagen bestod enkäten av några frågor för att kunna belysa denna del i 

organisationen. Resultatet visar på att personalen känner att de har ett stöd av gruppledaren 

i sitt arbete. Även vid den dagliga planering när det är full bemanning men resultatet visar 

på att personalen känner att de har mindre stöd från sin gruppledare när det finns frånvaro i 

gruppen. 
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Utifrån intervjuerna framgår det att Strängnäs kommun har en organisationsstruktur där 

hemtjänsten består av fyra grupper med en planerare/gruppledare och en enhetschef per 

grupp. Planeraren har ansvar för den dagliga planeringen där det ingår att 

 

 Ta emot beslut som beskriver kundens hjälpbehov, det är detta som sedan ligger till 

grund för personalens arbete och kundens hjälp under besöket.  

 Fördela ut dessa beslut till den personal/arbetsgrupp som skall utföra hjälpen. 

 Planera dessa hjälpinsatser på schema för personalen.  

 Fördela personal i arbetsgruppen på de arbetspass som finns. 

 Planera personalens scheman utefter deras anställningsgrad.  

 Ta emot och planera för sjukfrånvaro samt flytta de insatser som behövs vid 

underbemanning.  

 

Detta skiljer sig från den undersökta verksamheten då vissa eller delar av dessa uppgifter 

ligger på personalen och gruppledarna vilket kan leda till den stress och svåra situation som 

finns idag. Vid förändringar i Strängnäs kommun är det planeraren som kontaktar och 

informerar kunder och personal om dessa förändringar och ser till att insatser som måste 

flyttas blir inplanerade på nytt. På handelsföretaget delar man in personalen utefter 

avdelning. För att kunna kalla in extra kassapersonal när det behövs vid högre belastning 

har personal på en annan avdelning lärts upp att hantera kassan så att det alltid går att sätta 

in extra personal där som backup.  

 

För att kartlägga hur personalen upplever sina arbetsdagar och arbetssituation har enkäten 

ett flertal frågor som berör den arbetsmiljö som finns på företaget.  

En faktor som påverkar personalens arbetsmiljö är i vilken utsträckning de kan släppa 

arbetet när de kommer hem, de frågor som berör den privata tiden utanför arbetet visar på 

att en större andel av personalen planerar arbete, oroar sig för arbetet och om kunderna 

verkligen får sin hjälp på ett tillfredställande sätt när de inte jobbar. Under arbetstid anser 

personalen att de kan ge kunderna den hjälp de behöver när det är fullbemanning men vid 

frånvaro sjunker andelen från 80% vid full bemanning till 13% som anser att kunden får 

den hjälp de behöver när det är frånvaro i gruppen. Intervjuer visar att andra kommuner 

lägger en geografisk rutt planering för att kunna ge kunden så mycket tid som möjligt. Tid 

för dokumentation, kontakter med Sjuksköterska, rehab och andra kontakter som behöver 

tas för kundernas räkning är svårt att få till visar enkäten. Intervjuer visar på att andra 

verksamheter har en annan fördelning på detta, de har ett IT stöd som hjälper till att se vad 

som skall göras under dagen och hur arbetsschemat ser ut. IT stödet hanterar kartläggning 

av personalplanering, schemaläggning och ruttplanering det underlättar också kartläggnigne 

av kontroll av uteblivna insatser. I IT stödet registreras alla besök vilket gör att det inte 

missas några besök eller att det märks fort om något besök skulle utebli av någon 

anledning. I Strängnäs kommun är det planeraren som tar emot och planerar bemanningen 

samt meddelar förändringar under dagen till kunder och personal.  

Personalen ansvarar för att dokumentera och utföra arbetet som berör kunden och dennes 

hjälp. Enkäten visar också att hälften av personalen i verksamheten anser att deras arbetstid 

inte används på bästa sätt samt att det saknas en jämn fördelning på arbetet.  
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Däremot anser en större del att man löser insatser genom samarbete på ett konstruktivt sätt. 

Inom Hertzbergs Hygien –och motivationsfaktorer visar enkäten på ett dåligt resultat inom 

hygienfaktorerna där lön och organisationsstrukturen för företaget har sin grund, 

motivationsfaktorerna är också rätt låga i sitt resultat men har två områden som har gett ett 

100% resultat vilket visar på att många blir motiverade av dessa faktorer.  

 

Diagram 1 Hygien och motivationsfaktorer i hemtjänsten 

 

 
Källa: Egen Figur, Hertzbergs hygien och motivationsfaktorer, (Grafström, Jonsson, Stig, 

& Strannegård, 2017) 
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I enkäten berörs uppfattningen om företagets bemanning, 27 % anser att deras bemanning 

är tillfredställande och 20 % anser att planeringen fungerar bra vid frånvaro. Några av de 

kommentarer som har lyfts av personalen i enkäterna är:  

 

 Det behövs fler vikarier som är tillgängliga 

 Det är många vikarier som inte kan jobba när det behövs 

 Det saknas vikarier som kan jobba dagtid 

 Vikariernas möjlighet att jobba stämmer inte med vad de uppger, det ändras ofta.  

 

En annan av de kommentarer personalen har lämnat i enkäten belyser att när vikarierna kan 

jobba och är tillgängliga fungerar bemanningen bra. 

Rutinen i Strängnäs kommun ser ut enligt följande: Personalen ringer och sjukanmäler sig 

till företaget Avonova via en sjuksköterska där de anger vilket datum de beräknas vara 

tillbaka, planeraren får sedan ett mail om från-tom datum för den sjuka, den som är sjuk 

skall också ringa planeraren för att bekräfta sjukanmälan. Planeraren kollar över vilken 

personal som finns tillgänglig, saknas det personal ser man vart det finns luckor i schemat 

som i första hand kan fyllas ut sedan tar man hjälp av ett bemanningsföretag och ”beställer” 

en vikarie med den kompetens som krävs för jobbet och vilka tider/datum den behövs 

mellan. 9 av 10 gånger får de in en vikarie om inte så får man försöka planera ihop raderna 

och prioritera bort serviceinsatser och boka in dessa en annan dag. På detta sätt minimeras 

påverkan för personalen, de kan fokusera på sitt arbete, ibland får de extra besök att utföra 

men det är planeraren som fördelar och planerar för detta.  

På handelsföretaget sätter sig personalen som tillgängliga i det IT stöd de använder de 

dagar de kan jobba extra, den som satt upp sig först blir den första som rings och sedan 

fortsätter man ringa till nästa. Lediga pass skickas ut i ett mass sms till samtliga vikarier 

som sedan kan boka sig på dessa.  

 

5.3 Områden för förbättring  

Utifrån enkäten och intervjuerna kan områden för förbättring identifieras i dagens process 

för att fokuseras på vid ett förbättringsarbete.  

 

 Det behövs tid för planering, både för den aktuella arbetsdagen och framöver för att 

kunna ha en framförhållning som är relevant och för att kunna förbereda.  

 Det behövs en samordning för att se vart det finns luckor och vart belastningen i 

arbetsdagen är högre än vad som är rimligt.  

 En överblick av dagens och veckans behov och tillgänglig personal.  

 Det saknas en roll som kan utföra dessa delar som inte är uppbokad på kundbesök 

eller andra uppdrag.  
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6. Analys  
Analysen är indelad utifrån områdena: Organisationsstruktur, Arbetsdagens planering och 

Hantering av frånvaro för att kartlägga dessa områden var för sig för att sedan kunna se 

vart det finns förbättringsmöjligheter och slöseri som sedan ligger till grund för nya 

processer som kan hantera och underlätta planeringen vid sjukfrånvaro.  

 

6.1 Förbättringsmöjligheter inom dagens process 

Vikarie tillsättningen är inte något som går att styra, de avslutar sin anställning vilket 

kräver nya vikarier i verksamheten. Då rekryteringen är ett svårt område måste fokus ligga 

på att strukturera upp det dagliga arbetet och hitta möjligheter att använda resurserna på 

bästa sätt. Hemtjänsten måste utveckla processer som styrs av behovet mer än de insatser 

som skall utföras (Vårdföretagarna, 2016, s. 6). Då enkäten visar att mer är hälften är 

osäkra på hur visionen och företagets struktur skall påverka den dagliga planeringen måste 

detta förbättras och förtydligas genom att personalen blir mer delaktig och har verktyg för 

att hitta information och vägledning inom planeringen. Personalen behöver ett tydligt stöd 

från gruppledare och chefer för att kunna lära sig och utföra detta på det sätt som är tänkt 

för att planeringen skall få effekt inom det ekonomiska perspektivet av verksamheten. 

Tidigare studier visar också på att ett av de områden som behöver förtydligas inom 

hemtjänst är just strukturen och fördelningen av arbetsuppgifter för att kunna minska 

sjukfrånvaron (Maslan, 2017). Detta stöd visar sig vara ännu viktigare vid frånvaro för 

personalen, de skall kunna känna sig trygga och veta hur de skall kunna hantera situationen 

på ett hanterbart sätt där stressen är minimerad. Genom att ta del av Strängnäs process för 

planering kan vissa uppgifter lyftas till en planerar roll som idag utförs av personalen. Detta 

ger en fördelning av arbetsuppgifter som kan underlätta det dagliga arbete för personalen då 

de kan fokusera mer på det kundrelaterade arbetet. Då enkäten belyser att någon roll saknas 

till en viss del kan studenten anta att det gäller arbetsuppgifter som ligger på personalen 

idag men detta går inte att säga säkert.  

Enkäten visade också på att det finns många vikarie som inte kan jobba i den utsträckning 

de säger att det kan, när behovet av vikarier uppstår är det inte någon av vikarierna som kan 

jobba. Detta kan lösas genom att ha högre krav på vikarierna, att de som satt sig som 

tillgänglig skall vara det, har en vikarie sagt nej ett antal gånger fast de satt upp sig kommer 

de inte att få något jobb. Att göra på detta sätt kan ge vikarierna en mer seriös uppfattning 

av arbetet, de får känna att de har förväntningar på sig i sitt arbete och att de behövs.  

 

Verksamheten bedriver en tjänstebaserad verksamhet vilket innebär att de tjänster som 

utförs måste vara av bra kvalitet då det är det enda testet som kunden kan göra. En tjänst 

kan inte kontrolleras eller lagras vilket gör att den måste utföras direkt (Lagrosen & 

Lagrosen, 2009). När verksamheten har frånvaro som inte går att lösas på ett tillförlitligt 

sätt blir tjänsten till kunden påverkad, den utförs snabbt och av en stressad personal visar 

enkäten. Vid frånvaro blir också en del insatser flyttade till andra dagar, om det pågår en 

längre sjukskrivning eller flera på samma gång är det osäkert om kunden får sitt städ utfört 

inom en rimlig tid. Tjänsten blir på så sätt osäker och kunden blir missnöjd och osäker på 

hur denna tjänst egentligen kommer motsvara förväntningar eller behov.  
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Då personalen upplever att de inte kan ge kunden den hjälp de behöver vid frånvaro ökas 

deras stress, de känner inte att de kan utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Dessutom 

har de en högre arbetsbelastning vilket leder till att de är ännu mer stressade. (Lagrosen & 

Lagrosen, 2009) visar att en hög arbetsbelastning ger en hög sjukfrånvaro, detta leder till en 

rundgång där hög arbetsbelastning orsakar sjukfrånvaro som i sin tur orsakar högre 

arbetsbelastning. En besviken kund gör också jobbet svårare, en tjänst är beroende av 

kundens delaktighet vilket blir svårt för personalen att bemöta om kunden är missnöjd. 

Även Maslan (2017) kom fram till i sin rapport att otillräcklig bemanning är en bidragande 

faktor till högre sjukfrånvaro inom hemtjänst. Genom att lyfta bort arbetsuppgifter som 

ringning av vikarier på morgonen och under arbetspassen samt någon som kan informera 

kunder om flyttade insatser och boka nya tider skulle tjänstekvaliteten kunna ökas i 

verksamheten.  

 

6.2 Identifierade Icke värdeskapande aktiviteter  

Inom hemtjänst är rekryteringen svår och att arbeta som undersköterska inom hemtjänst är 

inte eftertraktat. Sjukhusyrket som undersköterska har högre status än hemtjänst, trotts att 

kompetens och ansvar är större inom hemtjänst (Vårdföretagarna, 2016, s. 12). Detta gör 

det svårt att få in utbildad personal till hemtjänsten där det verkligen behövs. För att 

använda de resurser som finns inom verksamheten fullt ut kan en indelning i verksamheten 

vara värdefull där omvårdnadsinsatser utförs av utbildade undersköterska och andra insatser 

utförs av outbildad personal. För att utnyttja rätt resurser på rätt plats kan en sådan 

indelning i yrkesområden vara ett alternativ för att kunna rekrytera på ett annat sätt än idag. 

Genom att dela upp de omvårdnads insatser och serviceinsatser på utbildad och icke 

utbildad personal kan man öka möjligheten att rekrytera andra yrkeskategorier, städ och 

tvätt behöver inte utföras av undersköterska utbildade samtidigt som undersköterska 

resursen inte behöver utnyttjas inom städ och handel insatser. Konsekvenser blir här 

kontinuiteten, hur löses detta vid kunder som har omvårdnad och service? Då får de olika 

personal för olika insatser. Då fler sjuka äldre tas omhand i hemmen i dag så behövs 

kompetent personal i hemtjänsten, både undersköterska och specialiserade undersköterska 

(Vårdföretagarna, 2016, s. 12).  

Det blir viktigt att kunna använda dessa resurser till det arbete där de behövs mest och kan 

använda sin kompetens på bästa sätt.  

 

Enkäten visar på att hälften av personalen upplever att deras arbetsdagar inte utnyttjas på 

bästa sätt, detta kan tydas åt olika perspektiv, antingen överbelastad eller luckor och 

outnyttjad arbetstid. För att hitta dessa områden behöver en kartläggning av alla dessa 

områden utföras för att hitta det slöseri som finns i form av outnyttjade resurser, kompetens 

och tid som finns i verksamheten. Inom planeringsprocessen vid underbemanning sker 

aktiviteter som inte är värdeskapande för kunden i form av: 

 

 Det kommer olika personal. 

 Hjälpen kommer på oregelbundna tider. 

 Ny personal är osäker i utförandet av hjälpen. 

 Mycket telefonsamtal för vikarieanskaffning av personalen. 
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 Personalen lägger inte den tid som kunden behöver på besöket. 

 Personalens tid går till bilkörning då rutterna inte är upplagda efter geografisk 

körväg utan efter kundens tidspreferenser. 

 Onödig tid går till att hitta på kontoren när personal jobbar i olika grupper.   

 Arbetssätt är inte standardiserade, hjulet uppfinns på nytt regelbundet.  

 

Företaget består av 7 arbetsgrupper, om varje grupp har 30 minuter väntetid en gång på 

dagtid och en gång på kvällstid mellan insatser uppgår det till 1 h per dag per grupp vilket 

är 7 timmar på en dag. Då varje grupp har 2-6 rader per grupp kan dessa timmar av slöseri 

bli mycket. Om då en personal är sjuk en dag kan dessa 30min/arbetspass täcka en sjukdag 

för personalen om arbetstiden används på rätt sätt och resurserna som är på arbetet utnyttjas 

till fullo där de behövs mest. För att kunna minska eller eliminera dessa måste processen 

förbättras genom att hitta varför och vart dessa aktiviteter uppstår så att de går att förhindra.  

 

När det uppstår frånvaro i verksamheten blir personalen stressad, de upplever att de inte 

kan ge kunderna den tid de behöver och att de planerar arbete på ledig tid vilket studenten 

antar kan vara ett sätt att minska sin stress under arbetspasset. Även om inte all personal 

upplever sin arbetssituation som stressade personalen uppleva stress då omgivningen är 

stressad (Lagrosen & Lagrosen, 2009). De två stressområdena som är tydligast består av: 

 

 Stressfaktorn själv: Hög arbetsbelastning, besvikna kunder, otillräcklig 

personaltillsättning. 

 Upplevelsen av stress: vetskapen om att någon är sjuk kommande pass, man jobbar 

en kort även fast tiden räcker till, hör i lunchrummet att andra är stressade.   

 

Genom att personalen lär sig vilka situationer de blir stressade av och får ett eget ansvar i 

att hantera detta kan de upplevda stressituationerna minska. För att skapa en kvalitet i 

personalens hälsa måste orsakerna till stressen kartläggas, när de uppstår och varför. 

Därefter kan idéer och lösningar på situationen tas fram i en handlingsplan. Genom att 

minska på stressen kan motivationen öka genom att hygienfaktorerna blir tryggare i form 

av bättre personalpolitik och arbetsfördelning i verksamheten.  

 

6.3 Hörnstenarna och Lean 

Inom offensiv kvalitetsutveckling är hörnstenarna en modell för att olika områden som 

behövs för att kunna utveckla en verksamhet på ett effektivt och tillförlitligt sätt, den visar 

de olika områdena och dess vikt för att kunna driva verksamheten framåt (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Inom Lean finns det 14 principer som metoden använder för att göra 

verksamheten effektiv och minska slöseriet och hitta ett flöde genom hela verksamheten 

(Liker, 2009). Genom att använda dessa två metoder tillsammans i analysen kan områden 

inom olika perspektiv hittas och därefter utvecklas för att förbättra processen runt planering 

av sjukfrånvaro i verksamheten.   
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Figur 2 Hörnstensmodellen och Leanprinciperna 

 
Källa: Egen figur tolkad ifrån (Bergman & Klefsjö, 2012) & (Liker, 2009) 

6.3.1 Arbeta med processer 

Ett arbete med processer inom hörnstensmodellen underlättar organisationens planering och 

användning av resurserna i organisationen för att ge kunden det den behöver och vill ha 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44). För att kunna se hur funktionell processen är och hur bra 

den levererar inom gränserna måste processen kartläggas, för att hela verksamheten skall 

bli effektiv behöver samtliga processer genomgå denna kartläggning. Då bemanning är en 

viktig del som ger konsekvenser inom både den ekonomiska och den arbetsmiljömässiga 

delen i verksamheten är det en viktig process att kunna styra och hantera. Hur görs detta på 

bästa sätt? Inom Lean är flödet igenom verksamheten viktigt för att se hur den ena 

processen påverkar den andra, utan detta blir verksamheten bara uppbyggd på separata 

processer som inte bygger på varandra för att skapa ett flöde (Liker, 2009, s. 53).  

 

Stoppa vid kvalitetsproblem 

Problem: Hög sjukfrånvaro orsakar otillräcklig bemanning vilket leder till 

kvalitetsproblem vid kunden då personalen har en hög arbetsbelastning och hela tiden 

måste arbeta ifatt tiden. Kunden får inte den hjälp de behöver och personalen blir stressade 

och känner sig inte tillfreds med sitt arbete. 

Lösning: Genom att lägga över telefonsamtal och planering av besök till en Planerar roll 

kommer det finnas möjlighet att skapa kontinuitet, avlastning av personalen och kunden får 

personal som kan vara uppmärksam på henne/honom istället.  
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Jämna ut arbetsbelastningen 

Problem: Då personalen från början har ett välplanerat schema där tiden är uträknat utifrån 

vad kundens hjälp beräknas ta, blir extra besök någon som trycks in och påverkar samtliga 

besök under arbetsdagen. Arbetsbelastningen är ojämn i grupperna vilket gör att det finns 

luckor på vissa rader och är överbelastat på andra. 

Lösning: Genom att jämna ut denna belastning kan ett bättre flöde skapas. Kundernas tider 

kan bli minimalt flyttade, vid större förändringar kan den planerare som finns ringa och 

informera om detta. Om planeraren har information om vilka kunder som är inlagda eller 

inte har hjälp kan hon/han se vart det finns luckor och på så sätt planera in besök där.  

Att göra om rutterna till geografiska rutter, ev. cykelrutter i de områden det fungerar skulle 

leda till att personalen kan lägga mer tid vid kunden, konsekvenser blir att vissa kunder får 

ändra den tid då de har sin hjälp.  

 

Skapa flöde i alla processer för att få upp problem till ytan 

Problem: Det saknas flöde i processerna, de knyts inte ihop utan utförs parallellt vilket 

leder till ett effektivt flöde där slöseri iform av dubbelarbete och 

överbelastning/underarbete blir otydligt och svårt att spåra. Även andra former av slöseri 

kan bli tydliga med processer som belyser problem i verksamheten.  

Lösning: När processen är skapad och flödet i arbetet är tydligt kommer problem och 

hinder att synas bättre, vart det saknas personal och vad beror det på. Det går att skapa 

nyckeltal för att kunna mäta dugligheten i processen samt kunna se hur den kan styras och 

vilka faktorer som påverkar den. I processen går det att ha kontroll på den tid som inte 

utnyttjas, och fylla dessa luckor med insatser som inte har blivit utförda eller om någon är 

sjuk. Kunder som inte fått sin hjälp på grund av frånvaro eller personalbrist kan upptäckas 

snabbt och hanteras på ett standardiserat sätt där deras hjälp kan blir mer trygg och säker. 

Genom att använda verktyget 5S för att strukturera upp arbete kommer också slöseri att 

minimeras eftersom tiden att leta och söka information blir mindre.  

6.3.2 Engagerat ledarskap 

Ett engagerat ledarskap ger personalen trygghet och självkänsla för sitt arbete vilket gör att 

de presterar bättre (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50).  

Att ha en chef som är delaktig och engagerad i medarbetarnas arbete ger personalen energi 

och mod att lyfta problem som uppstår i verksamheten.  

 

Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål 

Problem: Då det till en början behöver investeras i arbetstid för att hitta rutiner, arbetssätt 

och metoder för att få detta att fungera kommer det att bli kostnader.  

Lösning: Den kostnad idag som orsakas av sjukskrivningar och slöseri i verksamheten 

bidrar troligen till större kostnader än vad den kostnad för att implementera ett nytt 

arbetssätt och rutiner runt planering vid frånvaro. Utanför det ekonomiska perspektivet 

skulle detta troligen ge vinster iform av motiverade medarbetare som vill vara delaktiga och 

utveckla och driva företaget framåt.    

 



Sida 26 av 48 

 

Utveckla ledare som lever efter filosofin 

Problem: Gruppledare och planerare samt företagets chefer behöver kunna stötta och leda 

personalen i arbetet med filosofin i företaget för att förändringen skall fungera och skapa 

den effektivitet som är avsett. Det lyfts också i enkäten att en liten del av personalen inte 

ser någon möjlighet till befordran inom verksamheten.  

Lösning: En investering i grundutbildning för gruppledare, planerare och chefer i 

verksamheten för att de skall förstå vikten av metoden och vilka vinster det kan leda till för 

hela företaget. En förståelse för att ha en struktur på kontoret så att personalen skall hitta 

det de söker snabbt och skall kunna hantera snabbt uppkomma situationer snabbt t.ex. hitta 

telefonnummer, listor och blanketter till kunderna. Genom att ha utbildade gruppledare och 

planerare kan rollerna bli mer attraktiva inom verksamheten vilket också ökar personalens 

syn på möjlighet till befordran.  

 

Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen:  

Problem: Då personalen har belyst att cheferna kan bli bättre i sin delaktighet i 

verksamheten är principen att gå och se vad som händer ett bra tankesätt för att bli mer 

delaktig och förstå vad personalen menar och hur de upplever situationer och sitt arbete. 

Lösning: Cheferna behöver vara ute i verksamheten och stöda personalen i deras dagliga 

arbete och vara synliga för så väl kunder som personal och i samhället.  

6.3.3 Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta som är en av hörnstenarna innebär det att ha fakta för sina beslut 

och inte låta slumpmässiga eller felaktigt underlag ligga till grund för beslut i 

verksamheten. Genom att använda olika kvalitetsverktyg för att smala in och värdera data 

och information kan fakta insamlas inför de beslut som skall fattas (Bergman & Klefsjö, 

2012, ss. 42-43).  

 

Använd endast pålitlig och väl utprovad teknik 

Problem: Idag finns endast ett fåtal IT system i verksamheten som kan underlätta arbetet, 

dessa är däremot inte kopplade till varandra. Det finns ett stöd för varje område. Ett större 

komplett system skulle underlätta inom många områden.  

Enligt intervjuer har de IT stöd för bemanning, personalplanering, schemaläggning och 

sjukfrånvaro där alla områden påverkar varandra så arbete blir så smidigt som möjligt 

utifrån IT systemets möjligheter.  

Lösning: En investering i ett system som kan hantera samtliga eller delar av dessa områden 

för att underlätta planering vid sjukfrånvaro och bemanning för att få en överblick av hela 

företaget.  

 

Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda:  

Problem: Varje grupp hanterar sin egen frånvaro, det blir svårt att se vart det saknas 

personal och vart det finns för lite jobb, fördelning av resurser blir svårt.  

Lösning: Genom att ha en synlig och tillgänglig plats där personal kan sätta sig tillgängliga 

och även vikarier kan planeringen bli lättare och utgå ifrån det personalen kan jobba.  
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Detta skulle underlätta för personalen att kunna släppa arbetet på sin lediga tid och på så 

sätt få återhämtning och vila mellan sina arbetspass. Detsamma gäller kund, när en grupp 

har en kund borta och kan fylla arbetstid med något bör detta kunna synas för att kunna 

optimera arbetet.  

 

Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion: 

Problem: Avsaknad av samordning och framförhållning av behovet av vikarier och 

kundbehov.  

Lösning: Genom att gruppledaren har en överblick framåt för sin grupp och hur 

bemanningen ser ut och sedan vidarebefordrar detta till planeraren som kan se och planera 

in vikarier kan dessa användas till dagar där de behövs. Gruppledarens fokus bör ligga på 

att minimera vikariebehovet genom att fylla luckor och använda personalens arbetstid på 

bästa sätt inom gruppen. Det behövs en bra och tydlig överblick av behovet framåt och att 

personalen vet hur de skall planera sin arbetsdag vid luckor där kunder inte skall ha hjälp. 

Genom att gruppledaren har ansvar för styrning av gruppens arbetstid och hur den används 

kommer personalens arbetstid att användas på bästa sätt. 

 

Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt: 

Problem: Diskussioner runt beslut och delaktighet i ledningsgruppen kan förbättras för att 

de skall kunna vara ett bättre stöd för personalen. Utan förståelse blir beslut svåra att 

implementera.  

Lösning: Beslut som rör den operativa verksamheten och har en direkt påverkan på det 

dagliga arbetet fattas i ledningsgruppen tillsammans. I denna grupp ingår Gruppledare och 

chefer. Frågor som har en större påverkan på företaget i strategi och ekonomi skall tas på 

chefsmöten där ägarna av företaget har beslutsrätt. Genom att göra alla delaktiga i 

ledningsgruppen kan för och nackdelar vägas mot varandra och sedan fattas ett beslut som 

anses vara bäst och ge flest fördelar för hela verksamheten. På så sätt kan alla bli mer 

delaktiga i verksamheten vilket enkäten visade att alla inte upplevde att de var. På så sätt 

kan också vision och strategi bli mer implementerat i verksamheten och kunna påverka det 

dagliga arbetet.  

6.3.4 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att nå och skapa en beständig förändring måste hela verksamheten och dess personal 

vara med, genom att skapa förutsättningar för delaktighet kan detta uppnås. Genom att 

delegera ansvar och motivera personalen kommer arbetet att blir bättre vilket ger ledningen 

ett förterende för sin personal (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 49). 

 

Respektera, utmana och hjälp era leverantörer: Ett bra samarbete med vårdkontakter, 

trygghetspatruller, biståndshandläggare och andra intressenter skapar en möjlighet för 

samarbete. 

 

Respektera, utmana och utveckla anställda individer och team: För att utveckla personalen 

är det viktigt att det finns en respekt för människan och hennes förutsättningar,  
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vi är alla olika. Genom att ta hand om den personal som finns i verksamheten, kan 

verksamheten minska på den omsättning som eventuellt finns och behålla den personal de 

har idag.  

 

En organisation som har ett ständigt lärande med Kaizen: Genom att arbeta med alla dessa 

principer och låta dom bygga på varandra kan verksamheten planera sitt arbete på ett 

standardiserat sätt, med hjälp av visuella metoder kan de se om de avviker från standard 

och få en bättre överblick. Personalen i varsamheten kan själva bli delaktiga i att förbättra 

på påverka processer i verksamheten för att underlätta sitt eget arbete och hjälpa företaget 

framåt i samhället.   

6.3.5 Ständiga förbättringar 

Inom hörnstensmodellen är ständiga förbättringar en hörnsten, det innebär att verksamheter 

skall utveckla sin verksamhet regelbundet med hjälp av ständiga förbättringar. En 

utveckling av företaget gör att de finns med i samhället och den konkurrens som finns idag, 

en verksamhet som inte är med i samhällets förändringar blir snabbt bortvald och kan leda 

till konkurs. Avvikelser är en viktig del för att kunna förbättra verksamheten (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 48) 

 

Standardisera arbetssätten för att möjliggöra ständiga förbättringar: För att kunna 

utveckla verksamheten regelbundet är det viktigt att ha en strategi och struktur som fångar 

upp områden som behöver förbättras. Genom att ha förutsägbara flöden genom 

verksamheten, processer och standardiserade arbetssätt kan områden hittas och förbättras 

på ett effektivt sätt enligt Lean (Liker, 2009, s. 63) 

6.3.6 Kunden i centrum 

Alla dessa hörnstenar och principer utgår ifrån att kunden skall vara i centrum och att 

verksamheten skall vara uppbyggd för att ge kunden så mycket värdeskapande tid som 

möjligt i alla processer. Kvalitet är en viktig faktor för att kunden skall få det dom vill ha 

och att det arbete personalen utför motsvarar förväntningarna hos kunden (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 41). 

 

6.4 Framtida process 

Utifrån enäter och itervjuer har nya proesser tagits fram. Tidigare var inte arbetet tydligt 

fördelat i processen för vad personal och gruppledare skall göra då gruppledaren arbetar 

under samma förutsättningar som övriga i personalen. De nya processerna är uppdelade i 

roller för att förtydliga vem som skall göra vad.  
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6.4.1 Gruppledaren 

Figur 3 Gruppledarens processkarta 

 
Källa: Egen processkarta 

 

Definition/förtydligande:  

Rutter: Körturer mellan kundbesöken, skall vara geografiskt upplagda i största möjlighet.  

Personalbehov: Vakanta pass eller där någon är fortsatt sjuk från tidigare.  

Kundunderlag: Hur många kunder skall ha hjälp kommande dagar, vilka är inlagda, ej hjälp 

eller är på växelboende. Utefter detta skall personalens schema anpassas de kommande 

dagarna.  

 

Beskrivning: Gruppledaren planerar personalens schema och anpassar detta utefter 

kundunderlaget. Vid överbliven personal sätts till Planerarens förfogande att bemanna 

andra grupper vid behov eller annat arbete som behöver utföras.  

Gruppledaren skall avsätta tid två dagar i veckan för att se över kommande 5 dagars 

kundunderlag samt vikarie behov. Ex. 1h måndag för att kolla behov tisdag- fredag och 1h 

på torsdag för behov fredag till tisdag.  

När vikarie behovet är klart meddelas planeraren om detta, återkoppling skall ske så fort 

som möjligt till gruppledaren men högst tre dagar får gå mellan behov och 

färdigbemanning, närmsta arbetspass bokas först. 

 

Ansvar:  

Planering av kundunderlag och personalens schema.  

Översikt av den egna gruppen, dess behov av vikarier motsvarande kundunderlaget. 

Meddela planerare om behov av vikarier.  
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6.4.2 Planerare 

Figur 4 Planerare processkarta 

 
Källa: Egen processkarta 

 

Definition/förtydligande:  

Vikarie:  

 En vikarie är en timanställd som inte kan eller vill gå på schema men vill jobba.  

 En timanställd som går på ett mindre schema men vill utöka sin arbetstid. 

Att boka vikarie vid behov: Innebär att vikarie bokas till ledigheter som önskas av ordinarie 

personal.  

Meddela förändringar: Planeraren skall ringa kunder och personal för att meddela 

förändringar i utförandet av insatserna, om personal blir sen eller att insatsen måste byta 

dag.  

Bortprioriterade insatser: Är insatser som inte kunnat utföras på grund av personalbrist.  

 

Beskrivning: Planeraren är en helt ny roll, dessa arbetsuppgifter har inte funnits tidigare 

eller så har personalen utfört det under sina arbetspass. Planeraren skall varje månad eller 

flera gånger i månaden kartlägga vilka vikarier som finns tillgängliga kommande period. 

Planeraren skall vara tillgänglig 6.45-12 mån-fre för planering och bemanning. 

Sjukanmälningar och friskanmälningar görs direkt till gruppen som i sin tur ringer 

planeraren för meddelande om behov av vikarie. Planeraren kollar vilka som står som 

tillgängliga och börjar ringa för att få in vikarier. Inom 45 minuter skall gruppen få besked 

om hur passet kommer att lösas. Finns ingen vikarie att tillgå måste planeraren dela ut de 

besök som skall göras och prioritera bort de besök som inte kommer hinnas med och boka 

in de på andra dagar när det finns personal tillgänglig. För att kunna utnyttja personalens 

arbetstid på bästa sätt skall en veckovis avstämning göras med gruppledaren som 

informerar om hur kundunderlaget ser ut och ev. luckor i schemat där personal kan hjälpas 

åt med bortprioriterade insatser. För att kunna följa processen skall planeraren föra statistik 

på vikarietillsättning, behov, insatser som ej blivit utförda och sjukfrånvaro.  

 

Ansvar:  

Översikt av vikarier, och ordinarie personal som vill jobba extra.  

Bemanning och planering av insatser vid sjukfrånvaro.  

Statistik av sjukfrånvaro. 
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6.4.3 Personal 

Figur 5 Personalens processkarta 

 
Källa: Egen processkarta 

 

Beskrivning: I personalens process finns tre olika rader, den översta visar hur det går till 

när man är sjuk. Vid sjukdom ringer personalen gruppen och sjukanmäler sig, de skall 

också bedöma hur länge de tror att de kommer bli borta för att planeraren och gruppledaren 

skal kunna göra en planering för kommande dagar.  

Den andra raden visar hur den personal som arbetar under dagen vid frånvaro hanterar 

detta. De skall ringa planeraren om att behovet finns, hur många dagar det uppskattas att 

gälla för, vilken rad detta gäller så att planeraren vet vilka kunder som skall ha hjälp och 

vilka insatser som ligger under dagen. Planeraren informerar gruppen när detta är löst. För 

att kunna starta dagens arbete skall de 2-3 första besöken planeras på de andra i gruppen så 

att de blir utförda inom en rimlig tid innan vikarien är på plats.  

Den tredje raden visar hur personalen kan sätta sig som tillgängliga för jobb, det gäller både 

ordinarie och vikarier. Den ordinarie personalen kan boka upp de dagar de kan vara 

tillgängliga för att jobba in sitt flyt och vikarier för att jobba när de vill och kan. Om den 

tillgänglighet personalen har satt upp inte längre gäller skall detta informeras senast en 

vecka innan aktuellt datum som tillgänglig. Detta gäller inte vid sjukdom, om vikarien 

skulle bli sjuk.  

Ansvar:  

Meddela planerare om sjuk och friskanmälningar.  

Planera om de första besöken i väntan på vikarie.  

 

7. Diskussion 

För att få den undersökta verksamhetens problemområde att bli bättre är det viktigt att hela 

organisationen är delaktig och är intresserad av att förändra verksamheten. Att införa Lean i 

verksamheten tillsammans med hörnstensmodellen är ett stort arbete. Det går inte heller att 

endast göra detta på en process utan måste göras i hela verksamheten och i alla plan för att 

det skall bli effektivt och leda till förbättringar.  

 

En början i arbetet med planeringsprocessen och en ny roll i form av planerare med 

arbetsuppgifter som avlastar den ordinarie personalen så att de kan fokusera på arbete ute 

vid kunden är en bra början.  
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Det ger lite andrum för personalen att komma ifatt med sitt arbete så att de slipper arbeta 

ikapp utan kan ha framförhållning som också troligen kommer minska den stress som 

upplevs hos personalen. Att påbörja ett projekt med införandet av Lean kräver en stabil 

grund från början om det är mycket sjukfrånvaro och ordinarie arbetsuppgifter är efter satta 

som dokumentation och genomförandeplaner så kommer inte en implementering av lean att 

blir bra heller. En stabil grund är avgörande för att det skall var möjligt vilket måste vara i 

fokus just nu.  

 

I de framtagna processerna finns ännu frågor som behöver redas ut innan en 

implementering kan bli av:  

Hur gör vi när det händer något vid kunden så personalen blivit uppehållen? 

Inom hemtjänst är personalen alltid ute och jobbar, de har inte tillgång till att se vem som 

jobbar, hur de kan ta hjälp av andra under arbetspasset. Den planerare som skall ha detta 

som arbetsuppgifter kommer att leda till att situation hanteras bättre då personalen vet vem 

de skall ringa för hjälp och stöd och kunna ge kunden den tid och uppmärksamhet de 

behöver i väntan på hjälp. Men all personal är då ute och jobbar, de har sitt arbete att göra. 

Om inga luckor finns, vem skall då får uppdraget att avlasta den medarbetare som blivit 

uppehållen? Alternativ kan vara planeraren själv men om det är flera mil iväg kanske 

besöket blir så förskjutet att det inte fungerar. Genom att flytta på eventuella insatser som 

städ eller handel i dessa fall kan vara ett annat alternativ.  

 

Hur gör vi på kvällstid om någon blir sjuk till dagen efter? 

Planeraren kommer endast att finnas tillgänglig under förmiddagarna på vardagar vilket gör 

att den som blir sjuk på eftermiddag, kväll eller helg inte kan ta hjälp av planeraren. Det är 

viktigt att gruppledaren har gjort en överblick av de kommande dagarna så att det finns en 

plan för hur bemanningen skall lösas. Hur helger och kvällar skall hanteras finns olika 

alternativ för: 

 Gruppen får ha ansvaret för bemanningen under kväll och helg, de har tillgång till 

den kalender planeraren har där tillgängliga vikarier finns och kan själva boka upp 

vikarier vid sjukdom.  

 Gruppledarna har rullande jour på helger och kväll, när någon är sjuk blir de 

kontaktade för att börja ringa in vikarier. Detta förslag ger en ekonomisk påverkan i 

form av jourtillägg och troligen övertid för gruppledarna som redan jobbar 100 %.  

 

Det första alternativet gör att personalen delvis fortfarande har ett ansvar för planering och 

bemanning men har bättre förutsättningar att hantera det. Eventuellt skall det ligga en kvart 

i planeringstid under ett kvällspass per grupp för att kunna planera om behovet uppstår. 

Alternativ två gör att gruppledarna blir tillgängliga hela veckor, de jobbar själva kväll och 

helg ibland vilket gör att deras arbetsbelastning ändå blir hög då det är en gruppledare på 7 

grupper som har jouren.  

 

Området runt vikarier som inte är tillgängliga och om det är ett alternativ att ha större krav 

på dessa kan ge konsekvenser av att de väljer att inte jobba hos företaget och går till en 

annan arbetsgivare.  
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I det stora hela skulle det inte göra någon större skillnad då de ändå inte är tillgängliga idag 

i den utsträckning som behövs. En kravställning på vikarier skulle kunna vara ett område 

för fortsatta studier för att se om det finns stöd inom arbetsmiljölagen för detta.  

 

8. Reflektion  

Studien har lyft en viktig teoretisk grund för det problemområde som studien undersöker. 

Däremot kan fler teorier kunna användas för att göra problemområdet ännu bredare. Då 

arbetet har med mellanmänskliga relationer att göra finns det inget enkelt och självklart 

svar på detta problem. En strategisk problematik blir ofta en kultur problematik om det får 

gå för lång tid innan den hanteras anser författaren. Att ändra en kultur är en stor uppgift 

och ett krävande arbete som tar tid. En början med den strategiska grunden ger en start som 

kulturen sedan kan byggas på för att skapa förändringar i verksamheten.  

 

9. Slutsatser 
Rapportens resultat och slutsatser skall redovisas i detta avsnitt. De frågeställningar 

rapporten hade som utgångspunkt skall här besvaras och redogöras för.  

 

9.1 Slutsatser 

Hur ser dagens process ut för planeringen av bemanning i det dagliga arbetet och vid 

frånvaro? 

Dagens process runt planering är inte anpassad till det behov som finns. Verksamheten 

kräver flexibilitet vilket finns idag men har inte det strukturella stödet för att flexibiliteten 

skall vara organiserad. Idag orsakar den stress och hög arbetsbelastning för personalen 

vilket leder till sjukskrivningar inom verksamheten. Strukturen och planeringen behöver 

andra förutsättningar för att ge personalen det stöd och den trygghet de behöver i sin 

arbetsmiljö och under sina arbetsdagar för att bli motiverade i sitt arbete. Med motiverad 

och tillgänglig personal kommer också kunden att få en bättre kvalitet i sin hjälp.  

 

Finns det aktiviteter som är icke värdeskapande i dagens process? Vilka är dessa? 

Då dagens process inte har någon tydlig arbetsfördelning i verksamheten som stödjer den 

struktur som krävs för att kunna möta behovet blir det en ojämn arbetsbelastning och 

mycket slöseri under personalens arbetspass. Det går att hitta aktiviteter som utgör slöseri i 

processen, då det inte finns någon samordning av personal -och kundbehov i företaget går 

dessa områden inte att se eller hanteras. Det blir kundens tid som går åt till detta slöseri och 

personalen arbetar under en hög belastning vilket också påverkar kunden.  

 

Hur kan processen förbättras för att planeringen skall bli effektiv och arbetet skall kunna 

utföras på ett värdeskapande och resurseffektivt sätt med en minimal påverkan på den 

kontinuitet företaget arbetar för? 

Genom att dela upp arbetet mellan gruppledare, planerare och personal kan flödet i 

processerna blir bättre och kundens tid kan läggas på kunden istället för på det 

administrativa. Flödet i processen kan bli tydligare och på så sätt kan processen också 

förbättras.  
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Genom att ha vikarier och personal som sätter sig som tillgängliga kan överblicken för 

planerare och gruppen vid kvällas/helg arbete bli lättare och mindre resurskrävande.  

 

10.  Förslag på fortsatt forskning/arbete 
Fortsatta studier inom verksamheten skall kunna byggas på att implementera Lean med 

hjälp av den lean filosofi Skönsmon kommun har utfört, genom att starta ett projekt där 

vanguard metoden planeras för och undersöks skulle ge ett stort lyft för verksamheten anser 

författaren. Då det är ett stort hemtjänstföretag med ett flertal kunder är kvalitet och 

värdeskapande tid för dom en viktig faktor för att behålla det kundunderlag som finns idag. 

Då företaget inte finns på hela ön ännu finns också möjlighet för utökning av verksamheten 

vilket skulle vara möjligt om effektivitet och arbetssätten i verksamheten stödjer en så stor 

verksamhet.  

För att kunna mäta och förbättra processer är det viktigt att ta fram nyckeltal som kan stödja 

och utveckla processerna. Genom att mäta dessa kan resultat av förbättringar ses över tid. 

Utan mätetal blir detta omöjligt och ensats en uppskattning eller gissning då det saknas 

underlag och data för dessa förbättringar eller påverkningar i processerna.  
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Bilagor 
 

Bilaga A 

Intervjufrågor 

1. Hur ser er verksamhet ut? Struktur, arbetsfördelning, anställda, roller m.m 

2. Hur planeras era arbetsdagar? 

3. Vilka arbetsområden har ni? För utbildade USK osv. 

Delas dessa upp på något sätt? 

4. Hur ser arbetstiderna ut? 

5. Arbetar ni efter någon arbetsmodell? Vilken? 

6. Hur stora är era arbetsgrupper?  

7. Hur stort område täcker en arbetsgrupp?  

8. Har ni mycket körtid? Om ja, hur hanterar ni det? 

9. Hur är ruttplaneringen gjord? 

10. Hur ser processen ut för sjukfrånvaro? Ansvar, planering, rutin, mätning? 

11. Har ni mycket frånvaro? 

12. Hur ser era resurser ut vid frånvaro? 

13. Finns det priolista vid frånvaro? Funkar den? 

14. Händer det att insatser glöms bort när det är frånvaro? Vad gör ni då? Vem ansvarar 

för det? 

15. Är någon ansvarig för bemanning? Arbetstider? Ansvar? 

16. Fungerar detta? Varför? 

17. Hur påverkas personalen vid frånvaro? Extrajobb? 

18. Hur upplevs frånvaron och planeringen? 

19. Är personalen stressade? 

20. Hur skulle du säga att kulturen i företaget är i allmänhet?  

21. Finns det några områden som har en negativ attityd/kultur? 

22. Hur hanterar ni detta? 

23. Är det något mer du vill tillägga som jag inte tagit upp? 
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Bilaga B 
 

  
Nr Fråga Alternativ 

1 Organisationen Ja Stämmer 
Helt 

Stämmer 
Delvis 

Stämmer 
Inte alls 

Nej Vet 
ej 

2 Vet du hur företaget är uppbyggt, vem 
som äger det? Hur många grupper det 
finns och vad företagets vision innebär? 

   

  

 

 

3 Känner du att du vet hur visionen skall 
påverka den planering som utförs av 
gruppledaren och personalen vid 
frånvaro? 

   

  

 

 

4 Trivs du i din arbetsgrupp? 
  

5 Upplever du att din arbetsgrupp 
kompletterar varandra i egenskaper och 
ute i arbetet? 

  

6  Anser du att det finns tillräckligt med 
roller (USK, Vårdbiträden, gruppledare, 
chef, adm.assistent) i företaget för de 
arbetsuppgifter som finns? 

   

  

 

 

Hur upplever du planering runt sjukfrånvaro på din arbetsplats? 
Hej! 
Jag studerar på Uppsala universitet och har nu påbörjat mitt examensarbete inom kvalitet-
ledarskap och förbättring. Mitt arbete fokuserar på att förbättra och utveckla rutinen och 
arbetssättet runt den sjukfrånvaro som finns på Gotlands Hemtjänster. Denna enkät skall ligga till 
grund för detta arbete, jag vill att ni tar några minuter för att fylla i denna och därigenom skapa en 
möjlighet för er att påverka och vara med och utveckla er arbetssituation runt frånvaron i 
företaget.  
För att få in relevanta svar där ni känner er säkra skall enkäten besvaras anonymt och lämnas in 
gruppvis. Information som framkommer skall endast användas i studien och kommer inte att ligga 
till grund för det arbete jag gör i den roll jag har mer än förbättringar och utveckling i företaget.  
Enkäten kommer vara uppdelad i olika områden där frågorna skall besvaras först och främst 
utifrån planering och bemanning runt frånvaron men även i stort för att hitta eventuella faktorer 
som påverkar arbetsmiljön och därigenom gör att frånvaron är hög.  
Hälsningar Marie Hurtig 
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6:2 Om nej, Vad saknas?             

7 Vet du vilka förväntningar företaget har 
på dig? 

   

  

 

 

8  I vilken utsträckning vet du hur 
schemat/dagens planering påverkar 
företagets ekonomi/effektivitet? 

   

  

 

 

9 Känner du att dina chefer är delaktiga i 
arbetet? 

   

  

 

 

10 Anser du att dina chefer har förståelse 
för din arbetssituation? Om inte, Varför? 

   

  

 

 

11 Har du förtroende för dina chefer? 
  

12 Får du tillräcklig information om arbete 
för att utföra ditt arbete? 

  

13 Får du tillräckligt med stöd från chefer för 
att utföra ditt arbete vid kunden? 

   

  

 

 

 

Ledarskap Ja Stämmer 
Helt 

Stämmer 
Delvis 

Stämmer 
Inte alls 

Nej Vet 
ej 

14 Känner du dig trygg med din 
gruppledare? 

   

  

 

 

15 Har hon tillräcklig kompetens för sitt 
uppdrag? 

   

  

 

 

16 Har du ett stöd av henne i ditt arbete? 
  

17 Är hon ett stöd vid planering av 
sjukfrånvaro? 

  

18 Om inte, vad skulle du vilja att hon gjorde 
mer? 

   

  

 

 

19 Kan din gruppledare vägleda dig i 
planering av din arbetsdag i allmänhet? 

   

  

 

 

19:2 Vid full bemanning? 
  

19:3 Vid frånvaro? 
  

20 Vet du vilka förväntningar gruppledaren 
har på dig? 

   

 

 



Sida 39 av 48 

 

 

  

Arbetssituation/miljö Ja Stämmer 
Helt 

Stämmer 
Delvis 

Stämmer 
Inte alls 

Nej Vet 
ej 

21 Anser du att du har tillräcklig tid för 
andra arbetsuppgifter (tex GFP, planering 
vid frånvaro, dokumentation) än kundens 
besök? 

   

  

 

 

22 Har du varit med i planeringen av ditt 
schema? 

   

  

 

 

23 Anser du att ni har en tillräcklig 
bemanning idag i din arbetsgrupp? 

   

  

 

 

24 Fungerar er planering runt frånvaro i 
gruppen? 

   

  

 

 

25 Är gruppens vikarier tillgängliga vid 
frånvaro? 

   

  

 

 

25:2 Om ja, vad gör att det fungerar?             

25:3 Om nej, vad saknas?             

26 Känner du att du kan ge kunden den 
hjälp de skall ha enligt beslut i allmänhet? 

   

  

 

 

26:2 Vid full bemanning? 
  

26:3 Vid frånvaro? 
  

27 Anser kunderna att personalen är 
stressade? 

  

28 Känner du dig stressad i ditt arbete? 
  

29 Planerar du arbete och bemanning på din 
lediga tid? 

  

        

30 Känner du att du kan släppa jobbet när 
du går hem? 

   

  

 

 

30:2 Om inte, varför?             
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31 Påverkar jobbet ditt privatliv?: 
   

  

 

 

31:2 Negativt: Varför?             

31:3 Positivt: Varför?             

32 Känner du att det är för höga krav på dig i 
ditt arbete? 

  

 

 
  

 

  

 

  

 

 

32:2 Om ja, inom vilka områden?             

33 Får du möjlighet till vägledning och 
utveckling inom områden du är osäker 
på? 

  

 

 
  

 

  

 

  

 

 

34 Används din arbetstid på bästa sätt? 
      

34:2 Om inte, Varför?             

35 Anser du att ni har en jämn fördelning av 
arbetet i din grupp? 

  

 

 
  

 

  

 

  

 

 

 

Kultur Ja Stämmer 
Helt 

Stämmer 
Delvis 

Stämmer 
Inte alls 

Nej Vet 
ej 

36 Känner du dig delaktig i företaget som 
helhet? 

   

  

 

 

37 Känner du dig delaktig i gruppen? 
  

38 Anser du att ni har ett öppet 
förhållningssätt till varandra i din 
arbetsgrupp? 

   

  

 

 

39 Känner du att gruppen har förståelse för 
varandra? 

   

  

 

 

40 Anser du att det är en negativ attityd på 
något sätt i din grupp? 

   

  

 

 

40:2 Om ja, inom vilka områden?             

41 Anser du att ni har en bra stämning i 
gruppen? 
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42 Anser du att ni samarbetar för att lösa 
insatser på ett konstruktivt sätt? 

   

  

 

 

43 Känner du att du kan lyfta frågor och 
områden du är osäker på i din 
arbetsgrupp? 

   

  

 

 

43:2 Om inte, varför?  
  

 

   
  

 

 
  

 

 
  

 

  

44 Känner du dig trygg i din arbetsgrupp? 
      

45 Känner du arbetsglädje när du är på 
jobbet? 

   

  

 

 

 

  

Hygien och motivationsfaktorer 

Ja Nej 

 
 

Vet 
ej 

 Har företaget en bra personal politik, struktur runt administration och policys? 

 

 

   
Har företaget en bra ledning som utvecklar företaget?   
Känner du dig nöjd med din lön?   
Är du nöjd med dina arbetsförhållanden (uppgifter, tider och kollegor)?   
Känner du dig trygg med din anställning och dess avtal?   
Ger företaget dig möjlighet att prestera på den nivå du trivs med (känner du 
dig nöjd med dina arbetsuppgifter? känner du att du kan mer än du får 
visa/göra? Ställs högre krav på dig än du är trygg med?) 

  
Får du bekräftelse och återkoppling på ditt arbete?   
Känner du att ditt arbete ger mening och är viktigt?   
Känner du att du har ett eget ansvar för ditt arbete?   
Anser du att det finns möjlighet för befordran inom företaget?   

       
 

Till sist vill jag att du kryssar i hur du upplever dessa områden hos oss på Gotlands Hemtjänster, 
dessa frågor är framtagna utifrån Hertzbergs motivations – och hygienfaktorer som ofta används 
för att se hur personal trivs på en arbetsplats och vilka faktorer som påverkar detta.  

Tack så mycket för att du tog dig tid att fylla i denna enkät! 
Är det något du vill tillägga så får du gärna skriva fritt nedan: 
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