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Sammanfattning 
Äldrevården i Sverige har under de senaste decennierna genomgått en rad organisatoriska 

förändringar, bland annat genom införandet av New Public Management (NPM). NPM 

innebär mer fokus på ekonomisk effektivitet och ställer därför nya krav på mätbarhet och 

operationalisering. I ett försök att möta dessa krav och öka effektiviteten inom hemtjänsten 

har systemet TES implementerats. TES är ett planeringsverktyg som registrerar alla besök hos 

kunder samt planerar dagliga insatser utifrån tid och resurser. Syftet med denna studie är att 

undersöka och få en förståelse för hemtjänstpersonalens beskrivningar av det tidsstyrande 

planeringsverktyget TES. Uttryckt mer teoretiskt är vårt syfte att undersöka om TES kan 

förstås som en form av disciplinering och övervakning av hemtjänstpersonalen. Det empiriska 

material som ligger till grund för studien skapades genom en kvalitativ undersökning i form 

av semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta respondenter från fyra olika 

hemtjänstenheter i Uppsala kommun. Foucaults teorier om makt och maktskapande 

mekanismer används vid analysen av materialet för att närmare undersöka TES roll i 

hemtjänsten utifrån ett maktperspektiv. Respondenterna beskriver TES på ett sätt som gör att 

verktyget genom Foucaults teorier går att tolka som en maktutövande instrument med syfte att 

disciplinera personalen och effektivisera verksamheten. Respondenterna upplever att arbetet 

med TES och den hårda tidspress som verktyget medför skapar stress och har en negativ 

inverkan på de sociala relationerna på arbetsplatsen och även på kvaliteten på kundomsorgen.  

Vidare går det i deras beskrivningar att utläsa att TES kan påverka maktstrukturerna och 

förstärka hierarkin inom hemtjänsten. Verktyget beskrivs även bidra till att personalen känner 

sig övervakad och kontrollerad. Flera av de intervjuade medger också att TES medför ett antal 

positiva effekter, bland annat att det ger mer struktur åt arbetet. Det framkommer dock i 

resultatet att de negativa aspekterna väger över och att systemet överlag verkar bidra till en 

försämrad arbetsmiljö. 

 

 

Nyckelord: Hemtjänstpersonal, TES, Foucault, tid 
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1. Inledning 
	  
I det inledande kapitlet presenteras studiens problemområde och en bakgrund till ämnet 

introduceras. Vidare ges en förklaring av centrala begrepp som är återkommande i studien. 

Avslutningsvis redogörs för studiens syfte och frågeställningar följt av en 

dispositionsbeskrivning.   

 

1.1 Bakgrund 
	  
Äldrevården i Sverige har under de senaste decennierna genomgått en rad organisatoriska 

förändringar och de anställda har fått uppleva hur arbetet blivit alltmer styrt (Gustavsson & 

Szebehely, 2009:81). Den ökade styrningen har samband med införandet av New Public 

Management (NPM), vilket övergripande kan beskrivas som marknadslika modeller som 

införts i offentlig sektor (Hood, 1995; Berlin, 2006:30). NPM har fokus på verksamhetens 

resultat, vilket ställer krav på mätbarhet, styrningen måste kvantifieras och operationaliseras i 

återkommande mätningar (Berlin & Kastberg, 2011:30). Kvalitet och effektivitet är i fokus 

samtidigt som kostnaderna ska hållas nere (Gustavsson & Szebehely, 2009:81). Hemtjänsten 

är inget undantag för implementeringen av NPM och styrningen av medarbetare sker bl.a. 

genom planeringsverktyget TES1 en teknik som registrerar besök hos kunder samt planerar 

och effektiviserar dagliga insatser (Tunstall Nordic 2014). 

I olika medier, bland annat i fackförbundstidningen Kommunalarbetaren och på Sveriges 

Televisions hemsida, beskrivs arbetet i hemtjänsten som en omöjlig ekvation, ett tidspressat 

schema ska följas där det inte finns utrymme för några oväntade händelser och där 

planeringsverktyget TES har en central roll (SVT, 2013). TES beskrivs som ett system som 

inte tar hänsyn till det faktum att kundernas behov varierar utifrån dagsform eller att kunder 

ibland avböjer hjälp på grund av exempelvis besök (KA, 16/4, 2014). Flera anställda vittnar 

om ett verktyg vars syfte är att kontrollera och där de kan bli ifrågasatta om systemet 

registrerar ett besök som tagit för kort tid. I medierna uttrycks även de fördelar som TES 

medför, undersköterskor beskriver att det är en lättnad att slippa alla papper och att det är 

positivt att alla uppgifter finns samlade i planeringsverktyget (KA, 16/4, 2014). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  TES	  står	  för	  Trygghet,	  Enkelhet	  och	  Säkerhet	  (Tunstall	  Nordic	  2014)	  
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Införandet av planeringsverktyget TES är en av de senare innovationer som skett inom 

hemtjänsten. Äldreomsorgens traditionella organisationsmodell uppkom under 1950-talet och 

karakteriseras av en individ- och situationsanpassad omsorg. Hjälpen skedde på i förväg 

bestämda tider och både vårdare och vårdtagare hade ett relativt stort handlingsutrymme. 

Organisationsmodellen präglades av att insatserna var anpassningsbara till individernas 

varierade tillstånd och en viktig del i arbetet var relationen mellan personal och vårdtagare 

(Szebehely 2006:52). För personalen fanns det dock under denna tid minimalt med stöd från 

kollegor och ledning, det fanns inte heller några lokaler för rast och matpauser (Szebehely, 

1995:68).  

 

Efter 1970-talet förändrades äldrevården och organisationsmodeller med fokus på effektivitet 

hämtade från tillverkningsindustrin infördes i omsorgen. Arbetsuppgifterna började fastställas 

på förhand och handlingsutrymmet för både personal och vårdtagare minskade (Szebehely, 

2006:52). Arbetsuppgifterna standardiserades och arbetsscheman som angav uppgifterna i 

detalj styrde arbetet (Szebehely, Eliasson-Lappalainen, 1998:136).  

 

Under 90-talet skedde flera förändringar inom äldreomsorgen. 1992 genomfördes 

Ädelreformen som innebar att en stor del av ansvaret för äldreomsorgen förflyttades från 

landstingen till kommunerna (Hjalmarsson, 2009:60). Reformen syftade till att samhällets 

insatser för de äldre skulle samordnas vilket skulle skapa ett mer samlat ansvar och en bättre 

vård. Genom att lägga ansvaret hos en enskild huvudman var förhoppningen att kunna 

åstadkomma en effektivare verksamhet. Sedan införandet av Ädelreformen har 

Socialstyrelsen kunnat konstatera att hemtjänstens insatser främst koncentrerats till de äldsta 

och de med störst hjälpbehov medan färre fått hjälp med service och hushållsgöromål som 

exempelvis städ och tvätt (SOU 1999:66,170-171).  

 

Samtidigt som reformen genomfördes förändrades även ekonomin i Sverige vilket 

framtvingade budgetåtstramningar och organisationsförändringar i den offentliga sektorn. 

Den ekonomiska styrningen i offentlig sektor omvandlades genom att ekonomiansvar och 

resultatansvar decentraliserades (SOU 1999:66,180). Marknadsinspirerade 

organisationsmodeller och styrformer fick stor genomslagskraft, en av dessa är beställar-

utförarmodellen (BUM). I början av 2000-talet fanns BUM i drygt 80 procent av Sveriges 

kommuner (Szebehely, 2006:52-53). Modellen gör en åtskillnad mellan 

beställare/biståndsbedömning och utförare/drift. Den ena sidan bedömer vårdbehovet och 
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beställer vård av en verksamhet som utför den. Den andra sidan består av den utförande 

verksamheten som ansvarar över organiseringen av arbetet och att arbetsmiljön upprätthålls. 

Åtskillnaden mellan beslut och det faktiska arbetet möjliggör konkurrensutsättning där 

utförandet av hemtjänsten beställs från privata eller kommunala företag (Ingvad et al. 

2006:334).  

 

Arbetssättet för personalen har med styrformer som BUM blivit hårdare reglerat och modellen 

ställer högre krav på exakthet och tydlighet i hemtjänsten. Flera arbetsuppgifter har till 

exempel fått standardiserade tidsangivelser som personalen måste förhålla sig till. Att ställa i 

ordning och servera frukost – 15 minuter, blöjbyte – 10 minuter. Olika instrument har införts 

som ska säkerställa att arbetet personalen utför överensstämmer med beställningen. 

Instrumenten har oftast som uppgift att kontrollera arbetet och mäta verksamhetens kvalitet. 

Även system där finansiering baseras på personalens prestationer har införts på flera håll i 

hemtjänsten (Szebehely, 2006:53). Med dessa nya styrformer följer även ett nytt sätt att tala 

om individen som erhåller hemtjänsten, de benämns numera som kunder (Szebehely, 

2000:172).  

 

Den här studien undersöker och beskriver planeringsverktyget TES utifrån de anställdas 

perspektiv på fyra olika hemtjänstenheter i Uppsala kommun. Det som fångade vårt intresse 

och som ligger till grund för denna studie är hur ett verktyg som TES kan uppfattas som ett 

disciplinerande verktyg ämnat för övervakning och kontroll av de anställda. Studien vill även 

ge en inblick i hur verktyget samspelar med människorna och påverkar relationerna på 

arbetsplatsen. Avslutningsvis vill studien belysa hur verktyget fungerar i en verksamhet där 

det ursprungligen är omsorgen om individerna som är det centrala.  

 

1.1.1 Centrala begrepp 
	  
I detta avsnitt presenteras och förklaras ett antal centrala begrepp som är återkommande i 

uppsatsen. 
 

Kund:   Den person som tar emot hemtjänsten och som betalar en viss del 

av den utförda tjänsten.  
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Planerare:   Sköter den dagliga planeringen av arbetsschemat. Ska planera 

kundbesöken så effektivt som möjligt. 
 

Verksamhetschef:  Har ansvar för verksamheten, ansvarar för personal, ledning och 

utveckling av verksamheten. Sköter verksamhetsplanering samt 

uppföljning.  
 

Biståndsbedömare:  Utreder och bedömer kundens behov av hemtjänst. 
 

Insats:  Uppgifter som ska utföras hos kund. Exempelvis HSL-insatser, 

inköp, måltid och städning. 
 

Dubbelbemanning: Insats hos kund som kräver att två ur personalen närvarar vid 

besöket. Exempelvis då tunga lyft förekommer. 
 

Avvikelserapport:  Dokument där personal rapporterar fel och brister som uppkommer 

i verksamheten. Syftet med rapporteringen är att skapa en 

möjlighet att komma tillrätta med problemen.  

 

1.1.2 TES 
 

TES är ett digitalt verktyg vars syfte är att effektivt planera och ordna de dagliga insatserna 

inom hemtjänsten. Arbetet med TES sker i tre steg vilka består av planering, registrering och 

rapportering. Nedan beskrivs stegen i korthet.  

 

Planering 

TES främsta uppgift är att skapa ett schema åt hemtjänstpersonalen som ska minimera all tid 

som inte tillbringas hos kund. Baserat på biståndsbeslut och tillgängliga resurser skapar ett 

fåtal utsedda planerare en optimal dagsplanering med hjälp av planeringsverktyget (Tunstall 

Nordic, 2014). Schemat, av personalen kallad ”tesen”, är i pappersform och individuellt för 

varje vårdbiträde respektive undersköterska. På schemat är det angett vilka kunder som ska ha 

besök och mellan vilka tider. Förutom dagens alla inplanerade besök är även insatserna 

utskrivna på schemat vilket förtydligar vad personalen ska utföra för arbetsuppgifter hos 

kunderna. Mellan kundbesöken finns ingen restid inplanerad utan ett besök startar oftast 
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direkt när det tidigare besöket avslutas. Vid schemaläggningen antecknar planeraren även det 

sammanlagda antal timmar som hemtjänstpersonalen behöver registrera hos kunderna för att 

verksamheten ska få in tillräckligt med ekonomiskt underlag. Verksamheten får endast betalt 

för den tid som hemtjänstpersonalen spenderar hos kunder.  

 

Registrering 

Hemtjänstpersonalen använder en mobiltelefon för att registrera kundbesöken genom att 

logga in och logga ut vid start- och sluttid för besöket. De flesta kunder har ett personallås i 

ytterdörren som möjliggör att personalen kan registrera besöken men låset gör det även 

möjligt för personalen att låsa upp och låsa dörren med den medhavda telefonen (Uppsala 

Kommun, 2014).  

 

Rapportering 

Registreringen rapporteras sedan till planerarens dator som får uppgifter om hur länge besöket 

varade och vilken personal som var närvarande. Genom att personalen rapporterar verkställda 

besök säkerställs även att kunden fått den insats som beviljats (Tunstall Nordic, 2014). 

Planeraren jämför därefter schemats tider med de tider som hemtjänstpersonalen registrerat i 

sin telefon och kontrollerar att tiderna stämmer överens i så stor utsträckning som möjligt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
	  
Med det introducerade problemområdet som bakgrund är syftet med denna studie att 

undersöka och få en förståelse för hemtjänstpersonalens beskrivningar av det tidsstyrande 

planeringsverktyget TES. Uttryckt mer teoretiskt är vårt syfte att undersöka om TES kan 

förstås som en form av disciplinering och övervakning av hemtjänstpersonalen. Utifrån 

studiens syfte har två frågeställningar formulerats: 
 

1. Hur beskriver hemtjänstpersonalen sitt dagliga arbete med planeringsverktyget TES? 

2. Går det genom hemtjänstpersonalens beskrivningar att tolka TES som ett instrument 

för disciplin och övervakning?  
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1.3 Uppsatsens disposition 
 
I det inledande kapitlet har problemområdet introducerats följt av en presentation av centrala 

begrepp samt en beskrivning av hur arbetet med planeringsverktyget TES praktiskt fungerar. 

Kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställningar. I det kommande kapitlet ges som 

bakgrund en beskrivning av den organisationsförändring som skett inom äldreomsorgen och 

som ligger till grund för implementeringen av TES. Därefter behandlas i ett kapitel tidigare 

forskning där studier inom tre olika inriktningar presenteras i skilda avsnitt. Det första 

avsnittet behandlar Hemtjänstpersonalen arbetsvillkor och belyser hur hemtjänstpersonalen 

upplever sitt arbete när olika styrningsmodeller reglerar arbetet. I avsnitt två presenteras 

Implementering av IT-system inom vård och omsorg samt Användning av IT-system i 

äldreomsorgen, vilket illustrerar vad införandet av olika IT-system får för effekter på 

vårdarbetet och personalen. I det sista avsnittet beskrivs IT-system och teknik som 

övervakning av anställda. Detta avsnitt vill förklara hur övervakning på arbetet kan påverka 

personalen och arbetsplatsens relationer. Fortsättningsvis följer ett teoretiskt kapitel där 

Foucaults resonemang om disciplin, den normaliserade sanktionen och övervakning 

presenteras. I nästkommande kapitel redogörs det för metod och de metodologiska 

överväganden som gjorts för studien. Därefter redovisas studiens resultat i ett kapitel där fyra 

teman konstruerats som ska återspegla den insamlade empirin. Vidare följer ett analyskapitel 

där resultatet kopplas till den teoretiska referensramen. I det avslutande kapitlet besvaras 

frågeställningarna och resultatet sätts i relation till den tidigare forskning som presenterats. 

Vidare förs en teori- och en metoddiskussion om hur valet av teori och metod påverkat 

studiens resultat. Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens praktiska implikationer och 

förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som vi anser är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet är indelat i tre skilda avsnitt som behandlar olika 

forskningsinriktningar. De två första avsnitten belyser forskning som vi finner intressant i 

relation till vårt syfte medan det sista avsnittet även inkluderas på grund av sin förankring i 

vår teoretiska referensram. 

 

2.1 Hemtjänstpersonalens arbetsvillkor  
	  
I Danmark har det gjorts studier som belyser hur hemtjänstarbetet förändrats till följd av 

organisatoriska omställningar. Ett par av dessa är två delrapporter som ingår i huvudprojektet 

Omstillinger i Københavns Kommunes hjemmepleje – fastholdelse eller udstødning? 

(Christiansen et al. 2002:5). Den ena rapporten består av en enkätundersökning som skickats 

till all personal i sex hemtjänstenheter i Köpenhamn. Enkäten besvarades av 483 stycken 

anställda inom hemtjänsten vilka bestod av både gruppledare, administratörer och 

hemtjänstpersonal (Christiansen et al. 2002:5). I den andra rapporten är det observationer och 

kvalitativa intervjuer som ligger till grund för studien. Intervjuerna genomfördes med ett urval 

av arbetsledare, kontorsassistenter och hemtjänstpersonal (Ipsen et al. 2002:6).  

 

Det som framgick av enkätundersökningen är att de flesta anställda finner arbetet 

meningsfullt och tillfredställande. Hälften av de tillfrågade anser dock att införandet av BUM, 

kvalitetskrav, datorisering m.m. har en negativ inverkan på arbetet (Christiansen et al. 

2002:34). De saknar medbestämmande och framhåller att tidspressen har ökat vilket innebär 

att det inte finns tillräckligt med tid till att ge god omsorg. I resultatet framkommer även att 

olika yrkesgrupper upplever förändringarna på skilda sätt. De som upplever att deras arbete 

förändrats mest och framförallt till det sämre är hemtjänstpersonalen. Alla grupper är dock 

eniga om att förändringarna varit för många och skett för fort och utan någon möjlighet att 

kunna påverka (Trydegård, 2005:171).  

 

I den kvalitativa delen av undersökningen där observationer och kvalitativa intervjuer 

genomfördes, visas liknade resultat som i första delrapporten. Författarna till rapporten ser 
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genom intervjuerna hur två olika rationaliteter står i kontrast till varandra. 

Hemtjänstpersonalens omsorgsrationalitet, det vill säga med utgångspunkt i de äldres 

individuella behov vilket inkluderar social kontakt, trygghet och livskvalitet, står i motsats till 

en ekonomisk rationalitet. Den ekonomiska rationaliteten framhåller värderingar av finansiell 

karaktär; att vården ska rättfärdigas ekonomiskt och utföras inom rimliga ekonomiska ramar. 

Slutsatsen är att dessa två rationaliteter är svåra att förena vilket sedermera leder till att 

omsorgsarbetet påverkas negativt (Ipsen et al. 2002:6-7). 

 

En annan studie som belyser hur omsorgsvardagen präglas av nya styrprinciper är 

forskningsprojektet Hemhjälp i Norden, utfört av Szebehely et al. Fyra hemtjänstgrupper i 

Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Stockholm har studerats i syfte att beskriva och jämföra 

hemtjänstarbetet i de olika länderna. Det empiriska materialet består av fältanteckningar från 

observationsdagar, gruppintervjuer och enkätsvar. (Szebehely et al. 2005:12-14). Samtliga 

studerade hemtjänstgrupper har New Public Management-lika styrningsmodeller (Szebehely 

et al. 2005:18). Författarna beskriver bland annat hur hemtjänstarbetet är strukturerat i de 

olika länderna och hur de skiljer sig åt. Angående arbetsuppgifter så framkommer det i 

Köpenhamnsgruppen att schemat är strikt detaljstyrt med angivna klockslag och uppgifter 

som anges i koder (Szebehely et al. 2005:105). I Oslogruppen anges inte detaljerade 

arbetsuppgifter på schemat utan personalen ska istället kryssa i ett uppgiftsblad över de 

arbetsuppgifter som utförts med exakta tidsangivelser (Szebehely et al. 2005:107-108). I 

Helsingforsgruppen förekommer inte arbetsscheman med angivna arbetsuppgifter och tider, 

hemtjänstpersonalen har istället med sig en pärm med uppgifter om vad som ska göras. I 

Stockholmsgruppen finns handskrivna arbetsscheman med kundens namn och tidsangivelser 

för besöket, dock specificeras inte arbetsuppgifter (Szebehely et al. 2005:110,113).  

 

Det framkommer i studien att hemtjänstarbetet upplevs olika av personalen i de skilda 

huvudstäderna. Trots att personalen på hemtjänsten i Köpenhamn är strikt detaljstyrda har de 

ändå möjlighet att situationsanpassa hemhjälpen. Författarna anser att detta beror på 

personalens vilja att trotsa sina strikta scheman genom att anpassa hjälpen efter deras eget 

tycke. Personalen håller fast vid att omsorgen inte kan programmeras på förhand (Szebehely 

et al. 2005:87,117). I Oslo upplever hemtjänstpersonalen att handlingsutrymmet minskat och 

det har blivit svårare att anpassa hjälpen. Arbetet kantas av pappersarbete eftersom 

arbetsuppgifterna och tiderna följs upp och kontrolleras. Helsingforsgruppen karakteriseras 

istället av frånvaron av papper och att det inte är arbetsscheman som styr arbetet utan det är 
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kunden som till stor del bestämmer vad personalen ska göra. I Stockholm vill 

hemtjänstpersonalen främst ha mer tid till arbetets sociala aspekter genom att få möjlighet att 

sitta ned och prata med de äldre. Pappersarbetet är liksom i Oslogruppen relativt omfattande 

(Szebehely et al. 2005:117-118). 

 

Anledningarna till de skilda beskrivningarna av hur hemtjänstpersonalen upplever sitt arbete 

går enligt författarna att koppla till deras varierande arbetsvillkor. Gemensamt för alla 

hemtjänstgrupper i studien är att arbetet upplevs som stressigt med tidsbrist, tunga städningar 

och obekväma arbetsställningar (Szebehely et al. 2005:187). 

 

2.2 Implementering av IT-system inom vård och omsorg 
	  
IT-system i vården och vad de haft för effekt på vårdarbetet och vården i sig är något som 

Marc Berg, professor och forskare inom bland annat medicinsk sociologi, har studerat. I en 

studie från 1999 beskriver Berg att trots många framgångshistorier och rapporter om fördelar 

och behov av olika IT-lösningar inom vården, så har större delen av de system som skapats 

och börjat användas varit att betrakta som misslyckanden (Berg, 1999:1). Han redogör i 

studien för de problem som kan uppstå i utvecklandet av IT-system inom vården och ger 

förslag på hur de bör angripas och hur man bör göra för att ta fram lyckade IT-lösningar. Han 

poängterar att för att kunna utveckla en fungerande lösning så krävs djup insikt i arbetssättet 

på den specifika arbetsplatsen och en förståelse för hur verksamheten fungerar (Berg, 

1999:11). Han utgår från tidigare forskning om utveckling och användning av IT-system inom 

vården och härleder utifrån dessa ett sociotekniskt angreppssätt. Han ser vårdverksamheten 

som ett komplext nätverk av människor, verktyg, organisatoriska rutiner, dokument och så 

vidare, där de olika elementens roller är starkt sammanvävda. En övergripande slutsats i 

Bergs studie är att på grund av vårdarbetets natur och dess oförutsägbarhet ligger det en fara i 

att införa för mycket förbestämd struktur i det och att detta ofta precis är vad IT-system 

tenderar att göra. Ett lyckat IT-system måste ta hänsyn till att arbete inte alltid kan 

struktureras enligt exakta procedurer, rutiner och arbetsscheman utan måste tillåtas fortsätta 

vara fritt i viss utsträckning (Berg, 1999:10-11). 

 

I en annan studie från 2005 konstaterar Berg att 75 % av alla stora IT-system som satts i bruk 

i USA har varit ohanterliga, för dyra eller för funktionellt otillräckliga för att bidra till någon 

förbättring. Han menar att organisationer i grunden är sociala och att utvecklare av IT-system 
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inte bara måste ta hänsyn till detta, utan helt måste utgå från det och att mindre vikt ska läggas 

på det tekniska (Berg & Wears, 2005:1). Han diskuterar återigen resultat från tidigare 

forskning och bygger vidare på dessa för att ge en tydligare bild av varför IT-system ofta 

misslyckas. Han konstaterar att systemutvecklarnas bristande kännedom om verksamhetens 

arbetssätt och sociala uppbyggnad är en anledning till varför deras lösningar ofta inte fungerar 

bra. Trots försök att vara objektiva utgår de oundvikligen från egna antaganden om "hur saker 

går till" och de kan därför omöjligen föreställa sig vad som kan gå fel när användare som inte 

delar dessa antaganden ska använda systemet. 

 

I kontrast till Bergs resultat visar Viborg Andersen och Danziger att införandet av IT-system 

har bidragit till mestadels positiva effekter (Viborg Andersen & Danziger, 1997:4). Kim 

Viborg Andersen är docent och forskar om organisatoriska aspekter av IT och James 

Danziger är professor i stats- och samhällsvetenskap vid University of California. De har 

utfört en litteraturstudie av 20 relevanta tidskrifter inom området för att se hur tidigare 

empirisk forskning beskriver informationssystemens påverkan på olika verksamheter. De 

finner att det dock råder blandade uppfattningar och att resultaten varierar. De konstaterar 

dock att informationssystemen i de flesta fall bidragit till ökad effektivitet (Viborg Andersen 

& Danziger, 1997:4). Att systemutvecklare ofta förbiser den sociala biten av organisationer 

belyser även Viborg Andersen & Danziger. De menar att trots att införandet av 

informationssystem i stor utsträckning lett till ökad effektivitet, så har de i regel haft negativ 

inverkan i den kategori som de valt att kalla ”värderingar” (Viborg Andersen & Danziger, 

1997:4). De menar att informationssystemen ofta medfört oönskade effekter för individen, så 

som kränkningar av integritet och privatliv. 

 

2.2.1 Användning av IT-system i äldreomsorgen 
	  
Karen Christensen, sociologisk forskare vid universitetet i Bergen, har forskat om 

datoranvändning inom äldreomsorgen och i en av sina studier observerar och intervjuar hon 

hemtjänstpersonal på en hemtjänst i Norge (Christensen, 1999:131). Syftet med studien är att 

undersöka införandet av ett datorsystem i hemtjänsten som har till uppgift att standardisera 

hjälpinsatserna i hemmet och göra dem enkla att dokumentera och mäta. Systemet som 

implementerats ger även information om vem som utfört ett specifikt uppdrag hos en 

vårdtagare och under vilket tid. Christensen konstaterar att systemet skapar ett detaljstyrt och 

standardiserat arbetssätt som kan frambringa motstånd bland personalen. Det som tidigare 
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bestämdes i mötet mellan personal och vårdtagare blir nu planlagt i förväg och skapar en 

situation där flexibiliteten inskränks. Hon beskriver även att den muntliga rapporteringen 

försvagas efter införandet av datasystemet, vilket får vissa konsekvenser då den muntliga 

rapporteringen innehåller kvaliteter som systemet inte kan ersätta (Christensen, 1999:133-

135). Christensen förklarar vidare att införandet av datateknologi i omsorgsarbetet underlättar 

kontroll och styrning av arbetet och att det därför är viktigt att genomföra kritiska 

utvärderingar av implementerad teknologi inom området. Hon konstaterar att det annars finns 

en risk att teknologin används till att reglera omsorgsarbetet på ett sätt som gör att den mister 

sin karaktär av omsorg (Christensen, 1999:146). 

 

En avhandling som beskriver hemtjänstpersonal och deras handlande vid implementering av 

mobil teknologi i arbetet är gjord av Marie Hjalmarsson, forskare vid Göteborgs universitet, 

utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hjalmarsson vill få en förståelse för processer i 

arbetslivet som har som ändamål att få någon att göra något, vilket införandet av handdatorer i 

hemtjänsten är ett exempel på (Hjalmarsson, 2009:14). Denna implementering gjordes på 

initiativ av ledningen för att öka personalens arbetsprestationer i syfte att effektivisera arbetet. 

Hjalmarsson menar att denna informations- och kommunikationsteknik har två olika 

kännetecken. För det första återges projektet av ledningen som något som gynnar alla parter, 

medan de anställda uttrycker att varken de själva eller vårdtagarna erhållit några fördelar från 

det. För det andra visar det sig att trots att de anställda uttryckte tveksamhet mot projektet, 

accepterade de till slut att genomföra arbetsuppgifterna så som ledningen förordade. 

(Hjalmarsson, 2009:223) Hjalmarsson förklarar att från ledningens synvinkel har projektet två 

syften: det första är att få möjlighet att följa upp de arbetsuppgifter som blir utförda i 

vårdtagarens hem, medan det andra är att få en inblick i vad personalen gör när de inte är hos 

en vårdtagare (Hjalmarsson, 2009:230). Hon beskriver att ledningen gärna vill rättfärdiga 

införandet och att det verkar vara av vikt att försvara den kontrollaspekt som följer med 

projektet. Detta försöker dock ledningen dölja genom att beskriva handdatorn som något som 

fokuserar på arbetsprestationen. Trots att den nya teknologin besväras av problem i både 

mjuk- och hårdvara visar ledningen stor tillförsikt i att den nya teknologin ska få kontroll över 

arbetsprestationerna på ett sätt som inte var möjligt tidigare (Hjalmarsson, 2009:231).  

 

Riikka Vuokko, forskare vid Åbo universitet i Finland, beskriver i sin avhandling, liksom 

Hjalmarsson, hur personalen till slut accepterar det nya systemet och i vissa fall ibland till och 

med uppskattar det i vissa avseenden (Vuokko, 2010:132). Vuokko undersöker införandet av 
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ett IT-system i äldreomsorgen i Finland och hur detta påverkar verksamheten och personalens 

arbetssätt. Hon utförde en etnografisk longitudinell studie under åren 2001-2004 där hon 

varvade intervjuer och observationer av hemtjänstpersonal. Ett organisatoriskt perspektiv 

användes i observationerna av hur handdatorn nyttjades av personalen (Vuokko, 2010:52). 

Fokus i avhandlingen ligger på de anställdas åsikter snarare än chefen eller ledningens, då det 

visar sig att deras uppfattningar inte alltid stämmer överens. Hon beskriver hur det nya 

systemet mötte mycket motstånd i början, men att detta också var väntat eftersom påtvingande 

och obligatoriska moment ofta ger upphov till konflikter. Dock visade det sig att systemet till 

slut blev rutinmässigt och inte längre var något som uppmärksammades. Vuokko avslutar 

emellertid med att konstatera att många av de anställda betraktar IT-systemet som något som 

egentligen inte passar in och som inte är en naturlig del av vårdarbetet (Vuokko, 2010:136).  

 

2.3 IT-system och teknik som övervakning av anställda 
 

I en studie av Oz, Glass och Behling, deltog 823 respondenter, vilka bestod av arbetsledare 

och arbetare från olika organisationer. Respondenterna besvarade frågor om övervakning på 

arbetsplatser genom att fylla i enkäter (Oz et al. 1999:167). Med övervakning menar 

författarna övervakning som sker avsiktligt genom tekniska lösningar. (Oz et al. 1999:168). 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett förhållande mellan anställdas 

acceptans av användandet av elektronisk övervakning och deras tro på att övervakning har en 

negativ inverkan på produktivitet. Resultatet i studien visar att arbetarna i högre grad än 

arbetsledarna ansåg att övervakning inte bör förekomma. Vidare upplever arbetarna att 

elektronisk övervakning skapar en oönskad spänning mellan arbetsledare och arbetare, detta i 

större utsträckning än vad arbetsledarna gjorde.  Arbetarna ansåg även i högre grad än 

arbetsledningen att övervakningen har en negativ effekt på moral och produktivitet. Vidare 

finner forskarna stöd för att motstånd mot elektronisk övervakning är positivt associerat med 

uppfattningen om att övervakning är kontraproduktivt. I resultatet framkommer även att 

anställda som arbetar på en arbetsplats där övervakning förekommer har en mer positiv syn på 

övervakningen i jämförelse med anställda som inte utsätts för övervakning på arbetet (Oz et 

al. 1999:176). 
 

Också Whalen och Gates studerar övervakningens effekter på anställda. De definierar 

övervakning som processer och procedurer som sker för att se vad de anställda gör. Syftet 
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med studien är att undersöka hur anställda uppfattar arbetsgivarens sätt att använda sig av 

övervakning (Whalen & Gates, 2010:15). Kvalitativa intervjuer av semistrukturerad form 

användes för att samla in det empiriska materialet. Respondenterna bestod av anställda, vilka 

arbetat i en miljö med hög säkerhet (Whalen & Gates, 2010:17). Resultatet i studien visar att 

övervakning leder till att de anställda upplever en ökad stress och en lägre nivå av trivsel på 

arbetsplatsen. De anställda i undersökningen upplever även relationen mellan de anställda och 

arbetsledningen som mindre bra då övervakning förekommer (Whalen & Gates, 2010:14). 

Författarna drar slutsatsen att relationen mellan anställda och arbetsledare kan påverkas 

negativt då övervakningen sker i allt för stor utsträckning, det uppstår då en brist på tillit och 

de anställdas självförtroende kan ta skada (Whalen & Gates, 2010:21). Vidare framkommer 

det ur resultatet att det inte är teknologin i sig, utan implementeringen samt arbetsledningens 

sätt att använda den som avgör de anställdas inställning till övervakningen (Whalen & Gates, 

2010:4). Även positiva effekter av övervakning framkommer i studien. Bland annat tyder 

resultatet på att de anställda känner sig säkrare då vetskapen om att arbetsledningen kan se var 

de befinner sig i händelse att en farlig situation uppstår. Vidare kan det ses som positivt att det 

genom övervakningen finns flera som granskar arbetsuppgifterna och ser till att de blir rätt 

utförda, detta gäller särskilt då arbetsuppgifter som kräver stor noggrannhet utförs (Whalen & 

Gates, 2010:18-19). 

 

2.4 Sammanfattning 
 

I ovanstående avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie, uppdelad i 

tre avgränsade delar. Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver studier om 

hemtjänstarbetets villkor som det såg ut under början av 2000-talet. Dessa studier redogör för 

hur hemtjänstarbetet fungerar samt hur hemtjänstpersonalen upplever arbetet när 

omsorgsvardagen präglas av organisatoriska villkor. Studierna blir intressanta i förhållande 

till vår egen undersökning eftersom vi vill ta fasta på hemtjänstpersonalens beskrivningar 

gällande arbetet med planeringsverktyget TES. Planeringsverktyget har införts till följd av de 

organisatoriska villkor som idag formar hemtjänstarbetet. Vi vill därför med tidigare studier 

påvisa hur dessa villkor kan påverka personalens dagliga arbete. I det nästföljande avsnittet 

presenteras forskning som ger inblick i hur införandet av IT-system inom vården och även 

specifikt inom äldreomsorgen mottagits och utvärderats. Syftet med detta avsnitt är att belysa 

vilka effekter implementering av IT-system i omsorgsyrken fått på vårdarbetet och 
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personalen.  Kopplat till vår studie kan tidigare forskning om IT-system i vården relateras till 

införandet av planeringsverktyget TES och vad verktyget kan få för inverkan på personalens 

arbete. I det avslutande avsnittet beskrivs studier som behandlar IT-system och teknik som 

används i syfte att övervaka de anställda. Då vår teoretiska referensram är Foucaults teorier 

om makt och maktskapande mekanismer, där övervakning är en central aspekt, anser vi det 

viktigt att lyfta fram vilka effekter övervakning kan ha på personalen. Vi vill även med detta 

avsnitt illustrera vilka spänningar övervakning kan innebära för relationen mellan ledning och 

anställda. Studierna berör dock inte specifikt övervakning som sker inom hemtjänsten utan 

mer generellt hur övervakning upplevs av de anställda. Vi ämnar därför undersöka TES roll 

som ett övervakande instrument då vi anser att detta ännu är relativt outforskat.  
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3. Teori 
 

Den teori som presenteras i detta avsnitt kommer att fungera som vår teoretiska referensram i 

analysen av vårt material. Vi har valt att använda oss av filosofen och idéhistoriken Michel 

Foucaults teorier om makt och maktskapande mekanismer. Inledningsvis presenteras hans 

resonemang om “den disciplinära makten”, följt av “den normaliserande sanktionen” och ett 

avsnitt som behandlar “övervakning”. Foucaults teori har vi valt då den kan synliggöra 

dolda maktstrukturer som existerar inom hemtjänsten och därigenom ge oss en bättre 

förståelse för hur makten genom TES kan skapas och upprätthållas. Vi anser att Foucaults 

teoribildning är ett lämpligt teoretiskt verktyg för att analysera hur det genom disciplinering, 

sanktioner och övervakning blir möjligt att styra hemtjänstpersonalens handlingar till att 

prestera på ett sätt som av ledningen anses önskvärt. 

 

3.1 Den disciplinära makten 
 

Foucault analyserar i sin bok Övervakning och straff hur disciplineringen av människor har 

förändrats ur ett historiskt perspektiv, där allmän avrättning och tortyr har övergått till mer 

subtila strategier för att straffa och kontrollera människor. I Foucaults teori ligger fokus på 

makt och maktskapande mekanismer. Han anser att makt är något som finns underliggande i 

hela samhällsstrukturen och att det inte nödvändigtvis är något som utövas medvetet av 

individer (Foucault, 2003:32).  
 

Makten är enligt Foucault inget en person äger, den överförs inte som en egendom utan 

fungerar som ett maskineri. Den fördelar visserligen individer i en hierarkisk uppbyggnad, 

men det betyder inte att det är en enstaka person eller en speciell befattning som kontrollerar 

maktapparaten. Det är apparaten i sig som innehar makten och som fördelar individerna inom 

den. Makten befinner sig överallt och kontrollerar oavbrutet även dem som har till uppgift att 

kontrollera (Foucault, 2003:178).  

 

Foucault förklarar vidare att disciplinen är en relationell makt som upprätthåller sig själv 

genom egna mekanismer och tekniker. Inom makten går det att urskilja ett nät av ständigt 

spända och aktiva relationer vilka i sin tur kan ge upphov till strider och konflikter (Foucault, 

2003:178,32).  
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3.1.1 Disciplineringsprocessen 
 
Makten använder sig av tekniker som strävar efter att bemästra, reglera och kontrollera 

individen. En av dessa tekniker för maktutövning är disciplinen. Disciplinens syfte är att 

dressera och effektivisera individer genom att utbilda kroppen till högre skicklighet och 

förmåga. Disciplinen har även som uppgift att rikta in sig mot tankar och beteenden där 

vetandet ska formas i enlighet med maktens företrädare (Foucault, 2003:138-140). 

Disciplinen försöker utveckla en maktteknik som ska svara mot tre kriterier: Den bör göra 

maktutövningen så kostnadseffektiv som möjligt, den ska uppträda diskret och förbli relativt 

osynlig och den ska väcka svagt motstånd (Foucault, 2003:220).  

 

Disciplinen skiljer sig från slaveriet eftersom den inte grundar sig på kroppsliga straff. Den 

avstår från den sortens våldsamma relationer och fokuserar istället på mer subtila 

straffmekanismer (Foucault, 2003:139) Oansenligt ökar disciplinen den nytta som kan 

utvinnas ur individerna genom att forma dem och göra dem fogliga. Foucault diskuterar om 

den fogliga kroppen, vilket syftar på en kropp som kan manipuleras och fulländas och därför 

blir ett objekt som makten kan inrikta sig på. Disciplinen skapar foglighet där individer blir på 

samma gång föremål och verktyg (Foucault 2003:171).   

 

Disciplinen utövas enligt Foucault genom styrning i både rum och tid. Rummet får en 

disciplinerande roll genom inrutningens princip som säger att det noggrant ska regleras var en 

individ får och ska befinna sig (Foucault, 2003:145). Då individers plats i rummet är bestämd 

blir det enklare att övervaka dem och avgöra vem som är närvarande och vem som inte är det. 

I disciplinering genom tiden och tidscheman är tidsrytmer, obligatoriska arbetsuppgifter och 

regelbundet återkommande förlopp principer (Foucault, 2003:151-155). Rörelser ska ske 

enligt en viss utformning i en bestämd ordning för att nå så hög effektivitet som möjligt. Som 

ett exempel på detta nämner Foucault soldatens hantering av geväret och hur denna hantering 

ska följa ett särskilt ordningsmönster för att nå bästa möjliga effektivitet. Ordningsmönstret 

innebär ett tidschema som ska göra att tiden utnyttjas på bästa möjliga sätt, ingen tid får gå 

förlorad (Foucault, 2003:153-154). Genom att fördela individer i rum och tid, det vill säga att 

kontrollera var individer befinner sig och vid vilken tidpunkt, stärks och förtydligas makten 

(Foucault, 2003:151). 
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3.2 Den normaliserande sanktionen 
 
Foucault beskriver att disciplin, genom ständig men subtil och oansenlig bestraffning av 

avvikande beteenden, skapar normer som individer socialiseras in i (Foucault, 2003:184). Han 

ger försening, frånvaro, avbrott i arbetet och vårdslöshet som exempel på beteende som kan 

anses normavvikande (Foucault, 2003:179). Straffet, som Foucault benämner som den 

normaliserande sanktionen, är menat att rätta till sådana felaktiga beteenden och på så sätt 

även befästa normen. Allt som avviker från de normala beteendena är straffbart. Inom 

disciplinen avser ordet sanktion inte endast konkreta bestraffningar, utan innefattar allt som 

kan göra individen medveten om det fel som begåtts och kan få den att blygas (Foucault, 

2003:179-180). Straffsystemet skapar enligt Foucault en hierarki som delar upp individer i de 

goda och de dåliga och rangordnar dem efter prestation. Straffmekanismen har sina egna lagar 

och brott och beroende på situation så kan individer straffas för olika beteenden i varierande 

grad (Foucault, 2003:182-184). 
 

3.3 Övervakning 
 
För utövandet av disciplin har den hierarkiska övervakningen en central funktion. 

Övervakning innebär att individers rörelser och handlingar studeras, vilket kan utföras med 

hjälp av exempelvis blicken eller genom tekniska hjälpmedel (Foucault, 2003:172). Foucault 

beskriver begreppet panoptism vilket grundar sig på Benthams Panoptikon, en byggnad med 

en arkitektur som gör det möjligt att oavbrutet iaktta inspärrade fångar så att dessa ständigt är 

medvetna om att någon kan se dem. Sådan total övervakning får enligt Foucault makten att 

fungera automatiskt (Foucault, 2003:201-202) Varje gång man har att göra med en mångfald 

individer som måste påtvingas en uppgift eller ett beteende kan det panoptiska schemat 

användas. Genom panoptikon går det att minska antalet personer som utövar makten medan 

det blir möjligt att öka antalet personer över vilka makten utövas. Dess styrka ligger nämligen 

i att makten aldrig behöver ingripa, den verkar spontant och utan att göra väsen av sig 

(Foucault, 2003:220-221).  

 

För Foucault representerar Panoptikon hur disciplin och makt fungerar i det moderna 

samhället. Han menar inte att det nödvändigtvis måste finnas en sådan byggnad på varje gata, 

men att det disciplinära samhället kontrollerar metoder av samma övervakande karaktär och 

använder dem för att upprätthålla makt (Foucault, 2003:206). När känslan att vara övervakad 
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konstant är närvarande, trots att det inte går att säkerställa huruvida övervakning sker eller 

inte, går det enligt Foucault att få människor att bli självdisciplinerade (Foucault, 2003:207). 

Foucault hävdar att utan disciplinerande och övervakande mekanismer skulle föreställningar 

som samvetet och gott beteende inte existera och att dessa endast är följder av en specifik 

maktregim. Att genom konstant övervakning få en individ att utföra något självmant 

exemplifierar makt: att kunna påverka någon utan fysiskt våld (Foucault, 2003:172). 

 

3.4 Summering av teori 
	  
Sammanfattningsvis går det utifrån detta kapitel fastställa att disciplinen är en teknik som har 

som uppgift att bemästra och nyttja. För att detta ska bli genomförbart måste individerna 

förändras så att de tänker på ett önskvärt sätt och beter sig så att de blir effektiva bidragande 

verktyg som behövs. Genom styrning, övervakning och arbete med människors inre går det 

att åstadkomma lydnad utan bestraffning av människors kroppar. Det som istället sker är att 

människor socialiseras till att följa de angivna normerna och reglerna, vilka de dessutom 

accepterar och ser som naturliga. 
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4. Metod 
 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts för studien. Inledningsvis 

beskrivs den valda metoden och den ansats som ligger till grund för studien. Därefter följer 

några reflektioner om vår förförståelse samt en beskrivning om den förstudie som gjorts inför 

huvudstudien. Fortsättningsvis redogörs det för avgränsningar och urval som haft betydelse 

för studien och efter det följer en beskrivning av hur genomförandet av intervjuerna gick till. 

Vidare presenteras hur kodnings- och analysprocessen fortskridit samt en diskussion om 

studiens validitet och reliabilitet. Slutligen följer en beskrivning av de etiska överväganden 

som tagits i beaktande.  

 

4.1 Metodval 
 

Syftet med vår studie är att undersöka och få en förståelse för hemtjänstpersonalens 

beskrivningar om planeringsverktyget TES samt att undersöka om TES kan förstås som ett 

instrument för disciplinering och övervakning. Med detta som utgångspunkt fann vi att en 

kvalitativ forskningsansats bäst lämpade sig. Kvalitativa metoder passar i undersökningar som 

genomförs i avgränsade och specifika miljöer där målet är att få en förståelse för lokala 

processer och företeelser (Repstad, 2007:22-23). Vi valde att utgå ifrån ett hermeneutiskt 

angreppssätt vilket innebär att forskarens avsikt är att tolka hur respondenterna konstruerar sin 

sociala värld genom att skapa en djupare förståelse för deras erfarenheter och upplevelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009:66). Denna utgångspunkt valde vi eftersom vi i denna studie ville 

ta del av hemtjänstpersonalens subjektiva upplevelser av planeringsverktyget TES. 

 

Då vår avsikt var att försöka förstå våra respondenter genom deras beskrivningar, ansåg vi att 

kvalitativa intervjuer gick i linje med vårt syfte. Intervju som metod har fördelen att den låter 

de intervjuades egna erfarenheter, tankar och upplevelser komma till uttryck, vilket är vad vi i 

denna undersökning ville åstadkomma (Dalen, 2007:9). En negativ aspekt med att använda 

kvalitativ intervju som metod, är att den anses ha en förmåga att fokusera alltför mycket på 

individuella personers åsikter och inte tar lika stor hänsyn till sociala och materiella 

strukturer. Metoden är inte fel att använda, men denna kritik bör finnas i åtanke i tolkning och 

analys av materialet (Repstad, 2007:83). 
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4.2 Förförståelse 
 

Forskarrollen och forskarens förförståelse är en aspekt som belyses inom hermeneutiken 

(Hartman, 2004:274). Aspers beskriver förförståelsen som grundad i forskarens 

vardagsförståelse. Förförståelse för det fält som ska studeras är en förutsättning för en lyckad 

undersökning, men forskaren behöver även ta hänsyn till att förförståelsen kan påverka 

uppfattningen om fältet och färga studien (Aspers, 2011:38). Vi som utfört denna studie har 

olika kunskaper och förförståelse om hemtjänsten och att arbeta med planeringsverktyget 

TES. En av oss har tidigare arbetat inom hemtjänsten och då använt sig av 

planeringsverktyget i arbetet. Det faktum att vi har en viss insikt i organisationen ansåg vi 

kunde skapa en balans i vår undersökning och hjälpa oss att nå den nödvändiga förståelsen 

istället för att hindra den.  

 

4.3 Förstudie 
 

Innan huvudstudien påbörjades genomförde vi en förstudie. Vi fick genom den möjlighet att 

testa vår forskningsfråga, metod och teori ute på fältet (Aspers, 2011:71,75). Förstudien gav 

oss ytterligare förförståelse om ämnet och gjorde att vi kunde revidera vissa delar inför 

huvudstudien (Aspers, 2011:15-16). Efter genomförandet av förstudien omformulerades en 

del av intervjufrågorna och delades in i teman (se bilaga). Vi fann även att vår valda teori 

kunde kopplas till empirin och att det således blev möjligt att förklara de fenomen vi ämnade 

studera med hjälp av Foucaults resonemang om makt och maktskapande mekanismer. 

Förstudien försåg oss därmed med nya insikter om hur vi skulle utföra det fortsatta arbetet 

med huvudstudien.  
 

4.4 Avgränsningar och urval 
 

I denna studie avgränsade vi oss till att enbart studera hemtjänstpersonal inom Uppsala 

kommun där TES används i det dagliga arbetet. Med hemtjänstpersonal menar vi de 

vårdbiträden och undersköterskor som arbetar med att ge omsorg åt kunder i kundernas hem. 

Vi valde således att inte lägga fokus på åsikter som tillhör exempelvis chefer och planerare 

inom hemtjänsten, trots att de också har en relation till TES. Detta val grundades i vår 
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bedömning att personalen är de aktörer inom hemtjänsten som påverkas mest av 

planeringsverktyget i det dagliga arbetet. 
 

I selektionen av respondenter var vårt kriterium således att respondenterna i fråga skulle vara 

anställda inom hemtjänsten i Uppsala kommun och använda sig av TES i sitt dagliga arbete. I 

sökandet efter respondenter använde vi till en början en metod som innebär att forskaren 

väljer ut en nyckelperson som sedan i sin tur förmedlar respondenter som passar till studien 

(Aspers, 2011:95). I studiens inledande skede, närmare bestämt i arbetet med förstudien, 

etablerades en kontakt med en verksamhetschef vid en hemtjänstenhet i Uppsala kommun. 

Denna verksamhetschef bistod oss sedan i förmedlandet av två respondenter till huvudstudien. 

Repstad beskriver att då respondenter erhålls genom nyckelpersoner, krävs det en del 

vaksamhet av forskaren. Detta på grund av att det förekommer att nyckelpersoner 

rekommenderar respondenter som har åsikter riktade åt ett särskilt håll (Repstad, 2007:61). Vi 

reflekterade kring denna risk och kom fram till att detta urval kunde ge en entydig bild då 

chefen hade möjlighet att styra vilka respondenter som medverkade i studien. Även Aspers 

pekar på vikten av att inte begränsa sig till ett enda nätverk eftersom det kan begränsa 

möjligheterna att upptäcka att det kan finnas en mångfald bland respondenternas åsikter 

(Aspers, 2011:96). Till följd av att vi ville få en större spridning av respondenter, valde vi 

således att finna intervjupersoner även på andra sätt. Vi fick kontakt med tre respondenter 

från två andra hemtjänstenheter via vänner och bekanta som tipsade om personer som kunde 

vara intresserade av att delta i studien. De resterande tre respondenter som kontaktades var 

f.d. arbetskollegor till en av oss som utfört studien. Vi gjorde ett avvägande angående den 

tidigare arbetsrelationen och om det kunde påverka studien men fastslog att det inte var 

sannolikt. Dels på grund av att anställningen på den berörda arbetsplatsen inte längre var 

aktuell och dels för att arbetet mestadels skedde individuellt och anställningen var kortvarig.  

 

Respondenterna kontaktades via telefon och mejl, totalt medverkade åtta stycken 

respondenter från fyra olika hemtjänstdistrikt. Redan i inledningen av studien var vår avsikt 

att intervjua respondenter från mer än ett hemtjänstdistrikt eftersom vi ville utvidga vårt 

forskningsfält och på så sätt få en bredare bild av hemtjänstpersonalens arbete. Vår 

förhoppning var även att detta skulle ge oss en större spridning av svar.  
 



	   26	  

4.5 Genomförande av intervjuer 
 

Som datainsamlingsmetod använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju har enligt Aspers ett antal tydligt givna frågor men intervjutypen ger 

även utrymme att följa upp svar med följdfrågor. Det finns då möjlighet för forskaren att 

etablera en mer naturlig dialog med respondenten, vilket var något vi eftersträvade i våra 

intervjuer (Aspers, 2011:143).  

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga) med frågor angående hur 

planeringsverktyget TES upplevs och även följdfrågor om ämnet. De första frågorna fick en 

öppen karaktär för att inleda samtalet, vidare formulerades frågor om hur planeringsverktyget 

TES används och upplevs. Anledningen till att denna struktur valdes var att beröra de 

allmänna delarna först och de eventuellt mer känsloladdade delarna senare under intervjun då 

en dialog etablerats mellan forskare och respondent (Dalen, 2007:31). Intervjuguiden bestod 

av frågor uppdelade enligt teman vilka vi benämnde: Om TES, Relationer, Upplevelser av 

TES, Frågor kring funktion samt Åsikter. De frågor som förekom under respektive tema 

berörde hur TES används i det dagliga arbetet samt vilka positiva och negativa effekter som 

hemtjänstpersonalen upplevt genom sitt arbete med verktyget. Frågorna handlade även om 

huruvida hemtjänstpersonalen ansåg att TES påverkade relationerna på arbetsplatsen och hur 

planeringsverktyget upplevdes rent funktionsmässigt. 

 

Vid val av plats inför intervjuerna var vår ambition att de skulle genomföras i en så lugn och 

bekväm miljö som möjligt. Repstad menar att placeringen för intervjun helst bör vara på en 

icke-främmande plats och utföras där risken för störande moment är liten (Repstad, 2007:95). 

Intervjuerna genomfördes i tre av åtta fall på respondenternas arbetsplats, två intervjuer 

skedde i grupprum på universitetet och resterande intervjuer genomfördes på ett café. 

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och tog mellan 30 och 80 minuter.  
 

I intervjusituationerna presenterade vi oss inledningsvis och förklarade syftet med vår studie 

samt informerade respondenten om de etiska aspekterna. Vi frågade även efter samtycke att 

spela in intervjun. Att spela in intervjun gör att respondentens egna ord kan återges exakt 

samtidigt som det förenklar bearbetningen av det empiriska materialet (Dalen, 2007:33,118). 

Samtliga åtta intervjuer spelades in med ljudupptagning genom en smartphone.  
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Vår tanke var från början att genomföra så många intervjuer som möjligt tillsammans för att 

båda skulle få lika stor inblick i intervjuerna samt för att kunna diskutera upplevelsen av dem 

efteråt. Vid genomförandet av den första intervjun deltog därför båda två, där den ena av oss 

hade huvudansvaret och ställde intervjufrågorna medan den andra deltog genom att ställa 

spontana följdfrågor och genom aktivt lyssnande. Vi upplevde emellertid under detta 

intervjutillfälle att respondenten periodvis blev obekväm av att vi var två intervjuare under 

samtalet. Av den anledningen valde vi i fortsättningen att utföra de resterande intervjuerna 

enskilt.  

 

Inför studien reflekterade vi även gällande antalet intervjuer. Vi bestämde oss inledningsvis 

att utföra åtta till tio intervjuer med personal inom hemtjänsten. Valet att stanna vid åtta 

intervjuer bottnade i att vi ansåg det empiriska materialet som tillräckligt för analysunderlag. 

Repstad menar att när forskaren anser att ingen ny information tillkommer och mycket redan 

sagts i tidigare intervjuer är det dags att avsluta intervjuandet (Repstad, 2007:91). Vi upplevde 

att intervjusvaren i flera fall var homogena och konstaterade därför att ytterligare intervjuer 

inte skulle tillföra alltför mycket ny fakta.  

 

Av de åtta respondenter som intervjuades har fyra av dem arbetat i hemtjänsten även innan 

TES infördes. Dessa har därför i intervjuerna delat med sig av erfarenheter om arbetet både 

innan och efter systemet togs i användning. Nedan följer en beskrivning av respondenterna 

som deltog i studien.  

 
Respondent 1 - Har arbetat 16 år inom hemtjänsten, är utbildad undersköterska. 
 
Respondent 2 - Har arbetat 25 år inom hemtjänsten, är utbildad undersköterska.  
 
Respondent 3 - Har arbetat 1,5 år inom hemtjänsten, är inte utbildad undersköterska. 
 
Respondent 4 - Har arbetat 3 år inom hemtjänsten, är inte utbildad undersköterska. 
 
Respondent 5 - Har arbetat 5 år inom hemtjänsten, är inte utbildad undersköterska.  
 
Respondent 6 - Har arbetat 2,5 år inom hemtjänsten, är inte utbildad undersköterska.  
 
Respondent 7 - Har arbetat 7 år inom hemtjänsten, är utbildad undersköterska. 
 
Respondent 8 - Har arbetat 4 år inom hemtjänsten, är utbildad undersköterska. 
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4.6 Transkribering, kodning och analys 
 

Det empiriska material som samlades in hanterades och bearbetades för att underlätta det 

kommande analysarbetet. Efter genomförandet av intervjuerna fortsatte arbetet med att 

transkribera dem genom att nedteckna intervjusamtalet ord för ord. Transkribering görs för att 

synliggöra intervjun i textform, vilket förenklar bearbetning av materialet och gör det enklare 

att kunna reflektera över dess innehåll (Aspers, 2011:155).  

 

Efter transkriberingen av intervjuerna kodades empirin vilket innebar att det insamlade 

materialet delades upp i flera delar. Trots uppdelningen av materialet medför inte kodning att 

materialets helhet försvinner, det återstår kopplingar mellan teorin och koderna. Enligt Aspers 

kodar forskaren sitt material för att strukturera sin empiri (Aspers, 2011:165,168). Vi använde 

oss av det som Aspers beskriver som marginalmetoden, vilket betyder att det empiriska 

materialet färgkodas, där varje kod får en viss färg som gör koderna mer tydliga (Aspers, 

2011:185,187). Genom att färgkoda vårt material fann vi i empirin vissa mönster och kunde 

till slut identifiera kategorier som vi ansåg ha kopplingar till vårt syfte och våra 

frågeställningar. De kategorier vi urskilde och sedan använde i skapandet av teman i vårt 

resultat var: stress, effektivitet, omsorg, kontroll, relationer, samt konflikter. Vi skapade även 

tabeller av alla intervjufrågor vilket gjordes i syfte att upptäcka likheter och olikheter bland 

respondenternas svar. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är relevanta i diskussionen av en undersöknings 

trovärdighet. Validitet innebär att studien mäter det som avses mätas, det vill säga att 

materialet speglar det fenomen som ämnas studeras (Trost, 2005:113). För att skapa en så hög 

validitet i vår studie som möjligt försökte vi utforma intervjuguiden så att den skulle täcka in 

det vi avsåg att undersöka. Vi har också under arbetets gång kontinuerligt återvänt till 

studiens syfte och frågeställningar med avsikten att de ska stämma överens med studiens 

resultat. Reliabiliteten syftar på en studies tillförlitlighet och handlar om huruvida andra 

forskare skulle få samma resultat vid en liknande studie (Trost, 2005:111). I strävan efter 

reliabilitet i studien var vi noga med att i alla intervjuer försöka ställa liknande frågor i 

enlighet med vår intervjuguide eftersom vi utförde intervjuerna på skilda håll. Även det 
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faktum att vi bytte urvalsprincip under insamlingen av empirin tror vi kan har gett oss en 

högre reliabilitet.  

 

Att använda sig av kriterier som validitet och reliabilitet i kvalitativa studier är dock enligt 

Trost inte helt tillämpbart. Han menar att kvalitativa undersökningar inte utförs i syfte att 

mäta och generalisera och att det är svårt att standardisera sådana studier där en förståelse för 

respondenters erfarenheter eftersträvas (Trost, 2005:112-113). Vi kan därför inte påstå att 

denna studie är generaliserbar och att en annan undersökning skulle visa på samma resultat. 

Det finns faktorer som kunnat påverka respondenterna under intervjutillfällena och 

följaktligen även deras svar. Även vår förförståelse kan ha påverkat studien i hur materialet 

tolkats och presenterats.  

 

4.8 Etiska överväganden 
 

I detta avsnitt presenteras de etiska överväganden som gjorts inför studien. Vi utgick från och 

tillämpade Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6), vilka 

redogörs för nedan. 

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att respondenterna måste informeras om studiens syfte och om 

deras egen roll i studien. Respondenterna ska även informeras om att deltagandet i studien är 

frivilligt och att de har rätten att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2002:7). Innan 

intervjuerna genomfördes informerade vi alla respondenter om vilka vi var, vad vi studerade 

och gav en kort beskrivning av studiens syfte. Vi gjorde detta dels redan då vi kontaktade 

respondenterna för att boka intervjuer, men också under själva intervjutillfällena. Vi 

informerade även om att deltagande i studien var frivilligt och att respondenterna när som 

helst kunde avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få respondentens samtycke till dennes 

deltagande i studien. Det är även respondenten som får avgöra på vilka villkor deltagandet 

sker. Det får inte förekomma någon påtryckning för att tvinga fram deltagande och heller inte 

några negativa konsekvenser för den som väljer att inte delta eller att avbryta sin medverkan i 
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studien (Vetenskapsrådet, 2002:9-10). Då en av oss kände tre av respondenterna som deltog i 

studien var vi mycket noga med att informera om att deltagandet i studien var frivilligt. 

Samtyckeskravet togs även i beaktande då respondenterna tillfrågades om de godkände en 

inspelning av intervjun.   
 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att det inte får ske någon utlämning av respondenten och att 

dennes anonymitet i största möjliga mån säkras. Tystnadsplikt gäller, vilket innebär att det 

som respondenten delger och vem som sagt vad ska inte gå att spåra av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Vi klargjorde för respondenterna att både de och enheterna i 

rapporten inte nämns vid namn och att deras anonymitet därmed försöks säkerställas. 

Respondenterna benämns i resultatet som Respondent 1 - Respondent 8. I strävan att 

säkerställa anonymiteten raderade vi även namn som berörs i citaten och ersatte dessa med 

tecknen ***. Vi valde även att benämna respondenterna könsneutralt genom att tillämpa ordet 

hen. Detta för att inte lägga någon vikt vid könstillhörighet av respondenterna eftersom det 

inte är relevant för studiens syfte. Ett ytterligare sätt för oss att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet var att vi efter framställningen av resultatet raderade samtliga 

inspelningar. 

  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Nyttjandekravet tog vi i beaktande genom att inte använda det insamlade 

materialet i annat syfte än vetenskapligt, vilket respondenterna även informerades om 

(Vetenskapsrådet, 2002:14).  
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5. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomförts, vilket sker 

genom citat och förklaringar av det empiriska materialet. Resultatet presenteras i teman som 

utgår från de kategorier som konstruerades under kodningsprocessen och som kan kopplas 

till studiens syfte och frågeställningar. Studiens frågeställningar lyder “Hur beskriver 

hemtjänstpersonalen sitt dagliga arbete med planeringsverktyget TES?” och “Går det genom 

personalens beskrivningar att tolka TES som ett instrument för disciplin och övervakning?”. 

De teman vi formulerat är “Tid och stress”, “Tid och omsorg”, Tid och kontroll” samt “Tid 

och relationer”. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultatet.  
 

5.1 Tid och stress 
 

Ett centralt tema i det som framkommit ur intervjuerna med hemtjänstpersonalen är tiden och 

dess påverkan på arbetsmiljön. Samtliga respondenter vittnar om att de upplever en stress 

över att hinna med alla de kundbesök som finns schemalagda i TES. En respondent förklarar 

att enheten får betalt efter den sammanlagda tid som personalen spenderar hos kunderna och 

att det därför är viktigt att all tid hos kund registreras och att personalen arbetar så effektivt 

som möjligt. När planeraren lägger dagliga individuella scheman för personalen beräknas det 

hur många timmar under arbetspasset som minst måste registreras. Misslyckas personalen att 

arbeta in en viss procent av all beviljad kundtid under en månad får enheten mindre pengar. 

En av respondenterna uttrycker det så här: 
 

Då blir det problem, då får dom inte in pengar. Där jag har jobbat handlar 

allt om pengar och tid, att dra in så mycket tid som möjligt. (Respondent 4) 

 

Tanken på att arbeta in tillräckligt med tid verkar ständigt finnas närvarande. En av 

respondenterna beskriver att den enda gången hen kan känna sig lugn är då tekniska problem 

uppstår som förhindrar registrering av tiden.  
 

Det är enda gången man känner att nu kan jag faktiskt göra mitt jobb på det 

sätt jag vill, för att man har inte den där tidspressen (...) Jag blir nog mera 

lugn om telefonen nu skulle få för sig att inte riktigt funka. (...) Nu har jag 
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ingen tidspress, nu blir det som det blir. Men jag gör ändå mina grejer. 

(Respondent 7)  
 

Tidspressen som planeringsverktyget beskrivs medföra har även påverkat personalens raster 

och skapat en stressig arbetsmiljö. Ett par av respondenterna talar om uteblivna lunchraster 

varav en beskriver att hen inte hinner ta sig till kontoret för att äta sin lunch. Tiden det tar att 

ta sig till kontoret och tillbaka kan uppta större delen av den avsatta tiden för rast, vilket 

tvingar personalen att äta sin lunch någon annanstans.   
 

Alltså det är ju inte alla gånger man åker in till kontoret för att äta sin 

medhavda lunch, utan då sätter man sig ju nånstans i nån trappuppgång för 

att (...) hinna sitta ner i 20 minuter. (Respondent 5) 

 

En annan respondent beskriver hur oförutsägbara händelser som inte finns schemalagda i TES 

ibland uppstår och påverkar lunchrasten. Respondenten beskriver att det kan handla om att en 

kund larmar och personalen då förväntas infinna sig hos kunden utan några lättnader i sitt 

befintliga schema.  
 

Jag stressar hela tiden, ibland hinner man inte ens ta en lunchrast för man 

måste vidare till nästa och det kan ha berott på att man har fått ett larm som 

tagit 40 minuter och de 40 minuterna skulle vara ens rast egentligen. 

(Respondent 4) 

 

I hemtjänstpersonalens scheman är tiden hos kunderna angiven i antal minuter, ett besök kan 

till exempel vara beräknat att börja 13.21 och sluta 14.01. Nästa besök ska påbörjas 14.01, 

vilket i praktiken ofta blir omöjligt då hemtjänstpersonalen inte hinner förflytta sig från en 

kund till en annan under ett sådant snävt tidsintervall. Att TES på detta sätt inte tar hänsyn till 

restid är en stor orsak till stress, vilket samtliga respondenter beskriver.  
 

Du har en minut från en viss kund till en annan, som du vet att det kommer ta 

minst fem eller sex minuter. Självklart att du stressar ihjäl dig, för att du vill 

ju hinna. (Respondent 1)  
 

En av respondenterna jämför även med hur det var innan TES infördes i hemtjänsten då det 

enligt respondenten inte förekom stress i lika hög grad:   
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Du styrde lite själv hur länge du var hos dem (...) du kände inte den här 

stressen som det är nu, när det står klockslag och tid och just att det inte är 

någon gåtid emellan. (Respondent 2) 

 

Trots att respondenterna beskriver främst negativa aspekter av arbetet med TES såsom stress 

och tidspress, lyfter de flesta avslutningsvis fram att det är nöjda med verktyget. Det går i ett 

flertal av intervjuerna att urskilja en relativt övergripande positiv inställning till TES. 

Respondenterna uttrycker att TES fungerar som en stomme i planeringen vilket ger struktur 

till arbetet eftersom det blir tydligt för personalen när de ska infinna sig hos kunden och vad 

de ska utföra för arbetsuppgifter. Ett par av respondenterna nämner även den ökade 

effektiviteten som TES medför som en positiv aspekt. Både att verktyget gör kollegor mer 

effektiva men också respondenterna själva.  

 

Det kanske gör så att man sätter igång och jobbar. Med tesen så liksom 

kickar det igång en, en spark i baken. Alltså man jobbar. (Respondent 3) 

 

Samtliga respondenter tycker att TES är lätt att förstå och använda. Trots vissa svårigheter i 

början med att lära sig planeringsverktyget beskriver respondenterna att de nu kan hantera 

TES. Respondent 5 beskriver det positiva med TES på det här viset: 
 

Det är ju ett snyggt upplägg (...) man vet vad man ska göra och det står 

tydligt vad man ska göra så det är skönt att ha det. (Respondent 5) 

 

5.2 Tid och omsorg 
 

Som beskrivits i avsnitten ovan är tiden av central betydelse i arbetet med TES. På grund av 

tiden och strävan efter att följa sitt schema har fokus delvis flyttats från kunden och 

omsorgen. Något som framkommer i samtliga intervjuer är att det viktigaste för 

hemtjänstpersonalen är arbetet med människan och omsorgen av denna, men att 

planeringsverktyget TES inte tar hänsyn till detta i alla avseenden. Intervjuerna vittnar om 

situationer där respondenterna, på grund av kravet om tidsregistrering, är mer angelägna att 

hinna fram till kunden på det angivna klockslaget än att ge kunden den tid och omsorg den 

behöver. Två respondenter uttrycker det så här: 
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Men nu är det nästan mer koncentration på vissa saker att hinna dit, för att 

hinna med det jag ska, för att jag måste få min tid, inte för att jag måste 

hinna dit för att vara med kunden. (Respondent 7) 

 

Förut var det mer: vi jobbade ordentligt. Även om det tog 1 minut eller 20 

minuter men nu är det för att dra in pengar. (Respondent 4) 

 

Då varje kund är beviljad ett visst antal minuter beroende på insats, måste 

hemtjänstpersonalen i största möjliga mån se till att individen får den tid som står på schemat. 

Respondenterna förklarar att det finns besök som tar kortare tid än vad schemat anger men att 

de inte har möjlighet att gå därifrån och ge resterande tid åt någon annan kund. Detta beror på 

att det är så viktigt att personalen följer tiderna.   
 

Ja men vore det inte för den här tidspressen att vi måste få in tiden så skulle 

jag gått efter 10 minuter för att det inte behövs mer tid hos den personen och 

spenderat resterande 35 minuter hos någon annan som behöver mer och 

prata mer med den personen. (Respondent 6) 

 

Det händer ibland att kunder avböjer hjälp eller vill att personalen ska gå tidigare, till exempel 

för att de inte är i behov av hjälp för tillfället eller för att de har besök av anhöriga.  I dessa 

fall är personalen tvungen att gå därifrån trots att besöket inte är avslutat enligt schemat. Detta 

innebär i sin tur att de inte kan uppfylla sin tidskvot. Då ofrivilliga pauser i arbetet inträffar 

måste personalen ringa till planeraren eller till sina kollegor och fråga om det finns något 

annat besök där de kan hjälpa till. En respondent beskriver hur det nästan uppstår panik när 

det uppkommer en lucka på 45 minuter i schemat: 
 

Vad ska jag göra nu då för jag måste få in tiden och sen förlorar man ju 

nästan ändå en kvart på att alltid ringa runt och fråga att behöver ni hjälp. 

(Respondent 5) 
 

Ur intervjuerna går det att utläsa delade meningar om huruvida kvaliteten på vården har 

försämrats eller förbättrats i och med användandet av TES. Flertalet respondenter uttrycker att 

stressen över att inte hinna med det tidspressade schemat påverkar kvaliteten på vården 

negativt och att kunder har börjat klaga över att personalen inte har tid. 
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Nu kan det ju mera bli att man bara springer in till någon och ja, det står att 

jag ska ge dom lunch, ja men då går jag in och gör det för jag har bråttom 

till nästa (…) hade jag inte haft en tidspress på mig då hade jag kunnat suttit 

och pratat i en halvtimme, tjugo minuter iallafall utan att känna att jag måste 

cykla vidare för att jag ska ta mig dit och det tar så lång tid och jag ska göra 

det och det tar så lång tid. (Respondent 7) 

 

Vissa respondenter beskriver att de på grund av stressen har svårt att fokusera på att vara i 

nuet och att de istället redan har nästa kundbesök i tankarna. De oroar sig för att inte hinna i 

tid till besöket efter, vilket de beskriver kan gå ut över och försämra kvaliteten på arbetet. En 

respondent berättar att personalen i vissa fall ljuger för kunderna för att kunna ge dem en 

orsak till varför de är sena eller varför de måste springa vidare så snabbt. 
 

En annan respondent uttrycker dock att vården i flera avseenden blivit bättre i och med den 

ökade effektiviteten bland personalen som TES medfört. Samma person påpekar emellertid att 

hen gärna hade stannat längre hos vissa kunder om det hade varit möjligt.  
 

Man vill ju gärna stanna längre, göra mer men det går inte alltid. Vi jobbar 

med människor också och dom kan inte må på samma nivå varje dag. 

(Respondent 1) 

 

5.3 Tid och kontroll 
 

I detta avsnitt beskrivs personalens upplevelser av tidsrapporteringen och hur flera av 

respondenterna ser detta som kontrollerande. Majoriteten av respondenterna berättar att de 

tider som registrerats hos kunden och även de tider som inte registrerats i enlighet med 

schemats angivelser i vissa fall ifrågasätts av planerare och chefer. En del av respondenterna 

beskriver detta som problematiskt medan en del uttrycker en större förståelse för att deras 

tidsregistreringar kontrolleras. En av respondenterna menar att hen känner sig kontrollerad på 

grund av den precisa registreringen av minuter. Även små avvikelser kan ifrågasättas vilket 

gör att respondenten ständigt har tiden och sitt schema i åtanke och oroar sig över att inte 

uppfattas som skötsam:  
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Man känner ju lite att man kanske inte är fången, men alltså, man blir ju 

kontrollerad (...) så det är väl lite där kontrollen är, att man tänker hela tiden 

att ja, jag måste vara inne för att det står 30 minuter för då tycker dom att 

jag sköter mig bra. Men så fort man ser att nej, jag har bara varit inne 25 

minuter, då blir man ju lite såhär ja oj, då kommer dom inte tycka om det och 

hur mycket sådär får jag hålla på. (Respondent 7) 

 

En annan respondent beskriver att känslan av att vara övervakad ofta är närvarande inte bara 

under arbetspasset utan också när respondenten kliver utanför kundens dörr.  
 

Dom ska ha liksom, stenkoll på exakt vilka minutrar man är hos folk. Och på 

så vis liksom, man känner sig iakttagen nästan hela tiden, att man undrar om 

man kan göra nånting, fast man inte är hos någon. (Respondent 6) 

 

Att tiden ska redovisas leder till att vissa respondenter känner att de behöver redovisa hela sin 

dag för planerare och chefer och då även sådant som skett mellan besöken hos kunderna. Till 

och med toalettbesök och korta vilopauser antecknas ifall någon skulle fråga vad som gjorts 

under de minuterna.  
 

Det är lite som att de vill att man ska skriva på sitt papper, “nu gick jag på 

toan”, det är ju det som är den där kontrollen (...) Jag är kanske 

jättejättestressad, jag måste bara stå och andas i 5 minuter, nej men då måste 

jag ha en ursäkt, utifall de frågar. (Respondent 7) 

 

Flera respondenter vittnar om att de blivit ifrågasatta av chefen om hur deras tid har 

spenderats och att detta upplevs som obehagligt även om det finns en godtagbar förklaring.  
 

Ett besök kan ta längre tid än vad det står på tesen, det kan vara nån som 

sitter och gråter och man kan inte bara lämna den för att man måste vidare 

till nästa ställe (...) då kan dom fråga varför har du varit där så länge, har du 

verkligen varit där så länge eller har du gått ut och kommit tillbaka. 

(Respondent 4) 
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Några av respondenterna har en annan inställning och anser att kontrollen av deras 

tidsregistreringar är acceptabel och att det inte berör dem då de anser att det är en del av deras 

arbete.  
 

Nej, det spelar mig ingen roll heller. Jag ska ju vara där det står enligt mitt 

schema, så alltså det är ju mitt arbete, jag ska ju utföra det annars behöver 

jag ju inte jobba här. (Respondent 8) 
 

5.4 Tid och relationer  
	  

5.4.1 Vertikala relationer  
 

I detta avsnitt illustreras TES påverkan på relationerna mellan chef, planerare och 

hemtjänstpersonal. En viktig aspekt av hur arbetet med TES upplevs inom personalgruppen 

har visat sig vara chefen och planerarens sätt att hantera personalens synpunkter angående 

arbetets innehåll. Det framkommer i intervjuerna att lyhördhet och bra kommunikation mellan 

chef, planerare och hemtjänstpersonal är en viktig förutsättning för hur arbetet med TES 

upplevs. När personalen kan påverka sitt arbete genom att påpeka förändringar som de önskar 

ska genomföras trivs de bättre och känner sig bekvämare med att arbeta med det tidsbaserade 

verktyget. Dock visar det sig att detta inte är särskilt vanligt förekommande, endast ett par 

respondenter beskriver att de har ett samarbete och en bra kommunikation med chef och 

planerare.  
 

Det är bra samarbete, kommunikation mellan oss som jobbar där och med 

chefen, samordnare, planerare (...) Jag har en bra kontakt med ***, en bra 

kommunikation och jag har inga problem att komma och säga till *** direkt 

liksom att jag tycker si och så och det har aldrig varit något tjafs (...) jag litar 

på *** jobb. (Respondent 1) 

 

Jag känner ju att jag ändå har rätten att säga till, att nu känns det inte bra 

och att dom ändå lyssnar på mig och tar till sig det jag har att säga. 

(Respondent 5) 
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Majoriteten av respondenterna beskriver att de inte känner att chefen och planeraren är 

lyhörda. Det har en direkt påverkan på de vertikala relationerna eftersom det kan skapa 

konflikter.  
 

Det blir aldrig på det sätt som vi vill ha det. De vet inte hur det är att jobba 

ute, de känner inte våra vårdtagare (...), det blir mycket tjafs och sådär med 

planeraren. (Respondent 4) 

 

En vanligt förekommande anledning till konflikter är att chefer och personal har olika 

uppfattningar om rimligheten i personalens scheman. Respondenterna beskriver att de ofta 

behöver mer tid än vad som finns schemalagt, särskilt eftersom ingen hänsyn tas till restid. 

Som tidigare nämnts, används all tid som läggs in i TES som underlag för hur mycket pengar 

enheten ska få. Enheten är inte berättigad till ersättning för tid som inte är effektiv arbetstid 

och det är därför inte möjligt för planerare och chefer att inkludera restid i schemat. Det 

framkommer dock att de i viss mån kan påverka kundbesökens längd. Om 

hemtjänstpersonalen har önskemål om mer tid hos en specifik kund, kan chefen och 

planeraren påpeka detta till biståndsbedömaren som kan göra en ny bedömning av kundens 

behov. Respondenterna uttrycker dock att chefer och planerare sällan anser att sådana 

omformningar av schemat är nödvändiga. Då personalen upplever att ingen lyssnar på deras 

önskemål ger detta upphov till konflikter mellan parterna.  
 

Det blir ju faktiskt mycket onödiga konflikter. Just för att vi som är ute på 

golvet tycker att vi ska ha mera tid och restid och allt det där och 

chefen/planeraren kanske tycker att nej, det finns inte tid för det, vi har inte 

tid med det. Då blir det ju genast en konflikt liksom och det är ju väldigt synd 

att det blir det. Man tycker ju att man skulle kunna komma överens på ett 

annat sätt kanske. (Respondent 7) 

 

Vidare beskriver hemtjänstpersonal på en av enheterna att chefen ofta klagar på dem på 

arbetsplatsmöten av den anledningen att de inte rapporterar in tillräckligt med tid i TES. Att 

chefen uttrycker missnöje beskriver personalen som obehagligt och stressande.  

 

Det är ju inte kul att höra, att få en chef komma in och gorma åt en nästan. 

Nu var det ju inte personligt utan det var ju liksom till hela gruppen men det 
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är ju ändå detsamma (…) det blir ju som att: ni sköter er inte, nu får ni 

antingen skärpa er eller sluta jobba här. (Respondent 6) 

 

Respondenters uppfattning är att utskällningar inte leder till någon förbättring utan att chefen 

istället borde ägna sig åt att ge positiv feedback för att åstadkomma bättre resultat. En av 

respondenterna bedömer utförandet av sitt eget arbete som oklanderligt och ogillar därför att 

lyssna på chefens kollektiva kritik. Respondenten påpekar att det inte finns någon vits med att 

arbeta hårdare eftersom personalen ändå blir utskällda och inte visas någon uppskattning. 

 

Det är dock inte alla respondenter som beskriver att det uppstår konflikter och att chefen 

skäller ut dem. Ett par respondenter lyfter fram att de själva inte har erfarit att chefen anmärkt 

eller kritiserat dem för att de avvikit från schemat.  

 

Jag har ju inte riktigt märkt någonting av det för dom har ju inte kommit fram 

till mig personligen och sagt att nu fick vi jättedålig tid här och varför fick vi 

det. Det måste ju betyda att jag ändå får in rätt bra med tid i och med att 

chefen inte har tagit mig avsides och sagt ifrån på skarpen. (Respondent 5) 
 

Ytterligare en situation som framgår i intervjuerna är att arbetsbelastningen ibland blir allt för 

stor, till exempel då någon i personalen är sjuk. Då hade det varit till hjälp om chefen eller 

planeraren hade kunnat bistå i arbetet hos kunderna, men i intervjuerna framkommer det att 

detta inte förekommer.  
 

Är det en som är sjuk (...) då får vi ett extra schema som alla vi ska dela på 

också och få ihop ännu mera tid på den lilla tid vi har. Då hade det ju varit 

en himla hjälp om någon av planerarna eller chefen till och med, kanske bara 

kunde ta på sig arbetskläder och iallafall ta några grejer och åka iväg och 

göra. (Respondent 7) 
 

5.4.2 Horisontella relationer 
 

Detta avsnitt behandlar TES påverkan på de horisontella relationerna, det vill säga 

relationerna hemtjänstpersonalen emellan. En aspekt av användandet av TES och dess 

påverkan på personalgruppens sammanhållning har visat sig vara en ökad gruppkänsla och ett 
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ökat “vi-och-dem”-tänk. En av respondenterna beskriver att kollegorna uppmuntrar varandra 

då stödet från chefen uteblir, denna respondent har arbetat innan TES infördes i hemtjänsten 

och kan således relatera till hur sammanhållningen var förut.  
 

Vi tycker ganska lika allihopa som är ute på golvet om hur saker och ting kan 

funka och inte funka, så det har nog blivit mera att vi hjälper nog varandra 

mera och stöttar varandra och har kommit varandra närmare. Man kan ju få 

väldigt mycket från sina kollegor också att dom kan uppmuntra en. Att få 

känna själv att man är duktig och att även kollegorna tycker att vad duktig du 

är. (Respondent 7) 

 

Användandet av TES anses av respondenterna inte enbart bidra till en ökad sammanhållning i 

personalgruppen, det går även att urskilja att det skapar viss splittring. Splittringen tar sig dels 

i uttryck i konflikter och irritation bland kollegor och dels i en försämrad gemenskap.  

Återigen är det tiden och det pressade tidsschemat som förefaller vara orsak till konflikterna. 

Det framkommer i intervjuerna att personal som inte lyckas hålla sina tider kan tvingas ringa 

och fördela ut sina besök till kollegor som då får problem att hinna med sitt eget schema. Att 

bli försenad på grund av en kollega skapar enligt respondenterna frustration och som en följd 

kan slitningar i personalgruppen uppstå. Två av respondenterna uttrycker det så här:	  

	  

Vissa är ju jättesega (...) och sen ringer dom ut sina andra besök till resten av 

personalen. (Respondent 4) 

 

   Jo men det är alla dubbelbemanningar och folk kommer sent och dom kan 

inte hålla schemat så det är ju väldigt mycket tjafs om det faktiskt. 

(Respondent 8) 

 

En respondent beskriver att personalen har möjlighet att skriva avvikelser på varandra vilket 

innebär att de rapporterar till chefen att någon till exempel orsakat en försening. 

Respondenten menar att det kan inträffa då någon är sen till den dubbelbemanning och att 

detta ibland ger upphov till konflikter. Vidare uttrycker en av respondenterna att vetskapen 

om att arbetskollegor blir irriterade vid förseningar, exempelvis till en dubbelbemanning, gör 

att det finns en strävan efter att arbeta fortare. Respondenten beskriver att hen är orolig för att 

anses som långsam av sina arbetskollegor.  
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Om man har dubbelbemanning med någon och man är lite efter, då tänker 

man, min arbetskollega väntar på mig, så det kan också vara lite så här att 

man känner sig lite… att dom ser en bild utav dig att du liksom är seg, det vill 

man ju inte heller. (Respondent 3) 

 

Spänningar inom personalgruppen kan också bero på schemats utformning och hur 

kundbesöken är fördelade bland personalen. Schemaläggningen upplevs bland personalen i 

vissa fall som orättvis då vissa tilldelas mer arbetsbörda än andra. Detta kan leda till missnöje 

och irritation vilket i slutändan kan leda till att personalgruppens sammanhållning påverkas.  
 

Så kan det ju uppstå irritation på att man, varför får den personen ett så bra 

och skönt schema medan jag får slita arslet av mig för att hinna med allting. 

(Respondent 5) 

 

Ett par av respondenterna poängterar avsaknaden av gemenskap på arbetsplatsen och 

uttrycker att arbetet har blivit mer ensamt. Det finns numera, efter införandet av TES, inga 

gemensamma pauser eller lunchraster och samvaron på arbetsplatsen har därmed minskat. 
 

Man träffar ingen personal, man jobbar själv idag, mer än förr (...) 

luncherna kan ju ligga olika också så det är inte säkert man träffar just nån i 

gruppen där heller. Och gör man det, då är det lite tråkigt för då blir det lätt 

att man pratar jobb, för det har du ju inte gjort förut, man har ju ingen tid för 

det. (Respondent 2) 

 

Respondenten beskriver även att personalen förut umgicks mer på fritiden men att det inte 

längre förekommer i lika stor utsträckning. Respondenten menar att det har ändrats sedan TES 

infördes och ser det strikta schemat med få gemensamma pauser som en orsak till detta. Hen 

menar att hemtjänstpersonalen inte hinner ses på arbetstid, något som de egentligen har behov 

av för att kunna prata och ge varandra råd och stöd i arbetet.  

 

Vi träffas inte privat. Vi har aldrig tid att prata med varandra (…). Det där 

förstår ju inte dom som inte jobbar i det men vi har ju också behov av att 

ventilera och prata (…) ge varandra lite goda råd. Så det är baksidan av det. 

(Respondent 2) 
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En annan respondent uttrycker liknade åsikter och menar att de som sitter inne på kontoret har 

svårigheter att förstå problemet med utebliven gemenskap. Detta beskriver respondenten 

beror på att de på kontoret har möjlighet att prata med varandra och umgås under arbetsdagen.  
 

5.5 Sammanfattning av resultat 
 

I resultatet framkommer det att samtliga respondenter upplever tiden som en central del i 

arbetet där de känner att kravet på effektivitet, som blir påtvingat genom tidsregistreringen 

och tidsrapporteringen, skapar stress. Respondenterna beskriver även att stressen och strävan 

efter att effektivisera kan medföra negativa konsekvenser för kunden då kundbesök ofta 

påskyndas och att kvaliteten på omsorgen då kan försämras.  
 

Vidare påverkar användandet av TES relationer, både inom hemtjänstpersonalen och mellan 

hemtjänstpersonal och chefer och planerare. Det visar sig att det både förekommer konflikter 

om arbetsuppgifternas fördelning och om samarbetet hemtjänstpersonalen emellan. Vad 

beträffar relationerna mellan hemtjänstpersonal och planerare och chef har TES i vissa fall 

skapat en ökad hierarkikänsla och även gett upphov till onödiga konflikter om schemalagda 

tider och en känsla av att ingen lyssnar på dem.  
 

Det som hemtjänstpersonalen upplever som övervägande positivt med TES är att 

planeringsverktyget ger struktur till arbetet och att det kan fungera som en stomme i arbetets 

utförande. Själva arbetsuppgifterna är relativt fritt utformade trots den strikta tidsplaneringen. 

Ett flertal av respondenterna anser även att arbetet med TES gör jobbet mer effektivt. De 

övervägande negativa faktorerna som hemtjänstpersonalen upplever med TES är framförallt 

stressen över att dels rapportera in tillräckligt med tid och dels för att hinna med de besök som 

är schemalagda. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel presenteras en analys av det resultat som redogjordes för i föregående kapitel 

utifrån de teman som konstruerats. Analysen utgår från Foucaults teori om makt och 

maktskapande mekanismer genom hans resonemang om ”den disciplinära makten”, ”den 

normaliserande sanktionen” samt ”övervakning”.  

 

6.1 Tid och stress 
 
I resultatet framgår det av respondenternas beskrivningar att tiden och jakten på minuterna är 

en central komponent i det dagliga arbetet. Strävan efter att fullfölja sina scheman visar sig 

leda till en oundviklig stress för personalen. Det strikta tidsschemat som hemtjänstpersonalen 

använder sig av specificerar på minuten hur lång tid ett kundbesök bör ta. Uppstår det 

förseningar i schemat kan det skapa negativa påföljder för personalen vilket illustreras genom 

respondenternas beskrivningar om exempelvis kortare raster. Tiden och dess betydelse för 

hemtjänstpersonalen kan vi förstå genom Foucault som i sin teori lyfter fram tiden och 

tidfördelningen som en grundläggande aspekt av den disciplinära makten. Tiden ska utnyttjas 

på bästa sätt så att ingen värdefull tid går förlorad, vilket sker genom att fördela individer på 

rätt plats vid rätt tidpunkt (Foucault, 2003:151). Vi kan se att ett av TES främsta syften är att 

skapa en optimal fördelning av hemtjänstpersonalens tid vilket har som ändamål att göra 

arbetet så produktivt som möjligt. Tiden ska nyttjas på det mest gynnsamma sättet och genom 

att TES ser till att arbetsdagen delas in i tidssegment förhindras oföretagsamhet hos 

personalen.   

	  
Vidare tyder resultatet på att personalen, på grund av sina scheman, inte har särskilt stor 

möjlighet att förflytta sig fritt mellan kunderna under arbetsdagen. I beskrivningarna 

framkommer att respondenterna i somliga fall blir färdiga med sina arbetsuppgifter hos 

kunden innan tiden för besöket är slut. Trots att de egentligen vill fortsätta vidare till nästa 

kundbesök förhindrar schemat att de avslutar sina besök i förtid vilket tvingar dem att stanna 

kvar hos kunden. Vi kan koppla detta till Foucault och en annan grundläggande del av den 

disciplinära makten, nämligen den rumsliga indelningen. Foucault menar att genom att 

bestämma och noggrant styra var individer befinner sig, underlättar den rumsliga indelningen 

övervakning som upptäcker vem som är närvarande och vem som inte är det (Foucault, 
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2003:143). Då hemtjänstpersonalen under arbetsdagen förflyttar sig mellan olika kunder blir 

det för verksamheten svårt att upprätthålla en form av kontroll över var de befinner sig och 

hur länge de uppehåller sig hos kunderna. Genom att införa ett system som TES blir det 

däremot möjligt för chefen att få en överblick av personalens närvaro hemma hos kunden och 

samtidigt erhålla ett underlag av personalens inarbetade tid. Vi kan se hur TES gynnar den 

kroppsliga kontrollen av hemtjänstpersonalen genom att planeringsverktyget genererar 

information om deras arbetsprestationer, vilket verksamheten kan dra nytta av.  

 

Hemtjänstpersonalen beskriver återkommande betydelsen av att följa tidsschemat och hur 

viktigt det är att de registrerar rätt antal minuter. Förklaringen till den hårda tidsstyrningen 

beskrivs bottna i verksamhetens strävan efter ekonomiska resurser vilka är beroende av 

personalens effektivitet. Foucault ger med sitt resonemang om disciplin en möjlig förklaring 

som hjälper till att förstå TES roll som ett effektiviserade instrument. Enligt Foucault har 

disciplinen genom olika medel som uppgift att öka användandet av individer i syfte att 

effektivisera dem (Foucault, 2003:139-140). Vår tolkning är att TES används som ett verktyg 

för att få personalen så produktiva och kostnadseffektiva som möjligt. Planeringsverktyget 

blir med denna utgångspunkt ett hjälpmedel för verksamheten att skapa mer dugliga anställda 

som ska anpassa sitt sätt att arbeta, vilket slutligen ska öka effektiviteten och således 

lönsamheten.  

 

6.2 Tid och omsorg 
	  
Vi har även sett att majoriteten av respondenterna beskriver en diskrepans mellan de olika 

nivåerna i hierarkin, gällande uppfattningen om vad arbetet i huvudsak bör innefatta. Som 

tidigare nämnts beskriver respondenterna att chefen och planerarens mål i flera fall är att se 

till att personalen rapporterar in det underlag som efterfrågas. Personalen själva framhåller 

dock att det är omsorgen om kunderna som bör vara det mest väsentliga i det dagliga arbetet. 

Samtliga respondenter beskriver att i strävan efter att registrera ett visst antal minuter blir 

kärnan i verksamheten, det vill säga kunden, i vissa avseenden sekundär och tiden blir istället 

det primära under arbetsdagen. Med hjälp av Foucault kan vi förklara hur chefen, genom TES 

och dess disciplinerande verkan, försöker skapa så produktiva arbetare som på bästa sätt 

bidrar till att göra verksamheten så bra som möjligt i alla avseenden. Foucault resonerar om 

fogliga kroppar och hur disciplinen har förmågan att utvinna maximal nytta ur individer 

(Foucault, 2003:171). Här kan vi dock se att chefens strävan delvis verkar misslyckas 
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eftersom det resulterar i en negativ inverkan på det mest centrala i arbetet, nämligen 

kundomsorgen. Vi uppfattar därmed att kundernas prioritet inte alltid går i linje med det krav 

på effektivitet som verksamheten fordrar av hemtjänstpersonalen. Respondenterna beskriver 

vidare att trots det faktum att tidspressen inverkar på kunderna vill personalen likväl följa 

tidsschemat för att inte riskera att hamna efter i tidsregistreringen. Utifrån Foucaults synsätt 

ser vi att disciplinen som TES medför följaktligen fungerar och har lyckas omforma de 

anställdas handlanden och skapat fogliga kroppar som kan styras minut för minut (Foucault, 

2003:139,171).  

	  
	  

6.3 Tid och kontroll 
	  
I resultatet beskriver flera av respondenterna att den tidsrapportering som sker genom TES 

tillför ett övervakande element i det dagliga arbetet. Respondenterna redogör för hur chefer 

och planerare genom tidsregistreringen i TES har möjlighet att se hos vilka kunder och när 

personalen loggat in. Stämmer inte minuterna överens med de tider som angetts på schemat 

finns det en risk att personalen blir ifrågasatta och utfrågade om var de har varit och vad de 

har gjort. Vetskapen om att de alltid kan bli granskade beskriver respondenterna som en 

känsla av att vara övervakade och kontrollerade. Respondenterna förmedlar således bilden av 

att övervakningen som sker genom TES är en annan anledning till varför personalen är så 

angelägna om att registrera tid och följa sitt tidsschema. Vi kan koppla denna beskrivning till 

Foucaults resonemang om den hierarkiska övervakningen där han menar att det går att tvinga 

och påverka individer genom att sätta dem under konstant övervakning. Följaktligen går det 

att få individer att inte missköta sig utan att behöva utdela ett konkret straff (Foucault, 

2003:207,172).  Med utgångspunkt i dessa observationer av Foucault kan vi förklara varför 

personalen sköter sig och utför sitt arbete i enlighet med tidsschemat, vare sig de blir 

ifrågasatta eller inte. Vi menar här att trots att personalen inte vet om någon konkret sträng 

påföljd kommer att inträffa, kan känslan av att vara övervakad ha gjort att de börjat 

kontrollera sig själva. Detta kan ses som ett exempel på hur Foucault skulle beskriva 

självdisciplinering, vilket han menar sker då makten fungerar automatiskt och verkar spontant 

utan att individer reflekterar kring det (Foucault, 2003:221).  

 

Ytterligare en situation där vi kan se att självdisciplineringen blir synlig är genom 

respondenternas ambivalenta beskrivningar av verktyget. I resultatet går det att utläsa att 



	   46	  

respondenterna uttrycker främst negativa skildringar av TES. När de sedan ska beskriva vad 

de anser om verktyget synliggörs dock en positiv inställning till TES. Att hemtjänstpersonalen 

förmedlar en positiv inställning till verktyget trots att de beskriver främst negativa aspekter 

går att förklara med hjälp av Foucaults teori om disciplin. Foucault menar att ett av 

disciplinens syften är att omforma individers medvetande i enlighet med maktens (Foucault, 

2003:140). Vi tolkar det som att disciplinen har verkställt sitt syfte genom att den skapar en 

automatisk makt. Hemtjänstpersonalen har genom planeringsverktyget TES blivit styrda till 

att arbeta mot vissa mål och mätbara resultat efter villkor som de själva inte har skapat. Vi 

kan se att personalen tar ansvar över sitt arbete och accepterar rådande villkor eftersom 

disciplinen har lyckats göra tidsregistreringen till hemtjänstpersonalens angelägenhet.  

	  
	  

6.4 Tid och relationer 
	  

6.4.1 Vertikala relationer 
	  
I resultatet kan vi se att ett flertal av respondenterna redogör för en hierarkisk struktur inom 

hemtjänsten med synliga maktförhållanden mellan personal, chefer och planerare. 

Respondenterna beskriver att de inte har någon större möjlighet att påverka utformningen av 

sitt eget arbete utan de får i många fall finna sig i att följa chefen och planerarens direktiv. För 

att få en förklaring till TES roll i skapandet av hierarkin och hur verktyget kan upprätthålla 

makt tillämpar vi Foucaults teori. Disciplinen är enligt Foucault en maktteknik som formar 

individer genom subtila straffmekanismer (Foucault, 2003:139). Eftersom cheferna genom 

planeringsverktyget har en möjlighet att styra hemtjänstpersonalen kan TES tolkas som ett 

maktutövande instrument. Det förser chefen med konkret information om de anställdas 

prestation vilket också, om detta är önskvärt, skapar en möjlighet för chefen att vidta åtgärder 

mot dem.  
 

TES disciplinerande natur gör även denna makt mer synlig för personalen och stärker därmed 

hierarkin och bidrar till ett ökat “vi-och-dem”-tänk med personalen på ena sidan och cheferna 

och planerarna på den andra. Denna mer påtagliga hierarki innebär att maktbalansen mellan 

parterna påverkas och att tydligare maktrelationer skapas. Vi kan knyta detta till Foucaults 

diskussion där han menar att relationell makt kan skapa sociala spänningar och därför ge 

upphov till konflikter av olika slag (Foucault, 2003:178,32). När en förändring av 
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maktbalansen mellan personal, planerare och chefer äger rum påverkas således deras sociala 

relation och vi kan se att det uppstår en ökad risk för konflikter parterna emellan. 

	  
För att TES ska verka som ett disciplinerande och maktupprätthållande verktyg krävs det att 

personalen har en vilja eller känner ett tvång att följa tiderna i schemat. I resultatet 

framkommer ett antal olika anledningar till varför personalen följer sitt schema. Bland annat 

beskriver respondenter att det förekommit att chefen gett dem utskällningar för att de inte 

registrerat tillräckligt med tid hos kunder och att de därför upplever en oro för att inte uppfylla 

sin tidskvot. Vi kan koppla detta till Foucault och hans resonemang om den normaliserande 

sanktionen som innebär att disciplin grundar sig på skapandet av normer från vilka det är 

straffbart att avvika (Foucault, 2003:179). I vårt resultat kan det tolkas som att normen utgörs 

av att följa tidsschemat enligt TES. Då hemtjänstpersonalen avviker från tidsschemat avviker 

de följaktligen från normen. Straffet eller sanktionen som utdelas till följd av avvikelsen är i 

detta fall chefens utskällning vars syfte är att disciplinera personalen och ytterligare befästa 

normen. Sanktionen ger således även ett incitament till att försöka undvika avvikelser, det vill 

säga att försöka följa sitt schema. 

 
	  

6.4.2 Horisontella relationer 
	  
Resultatet visar även andra anledningar till varför hemtjänstpersonalen inte vill avvika från 

tidsschemat. Respondenterna beskriver att då de inte håller sina tider ökar risken att bli sen till 

dubbelbemanningar, vilket i enstaka fall kan leda till att kollegor rapporterar in förseningar till 

chefen via avvikelserapporter. En sådan rapport blir med koppling till Foucault en annan 

tänkbar sanktion som avskräcker normavvikelser (Foucault, 2003:179). Vidare uttrycks det i 

resultatet att förseningar till dubbelbemanningar är särskilt negativt eftersom det även 

försenar andra i personalen. Respondenterna beskriver att det kan vara väldigt frustrerande att 

inte hinna med sina egna tider på grund av en kollega och att sådana förseningar därför ofta 

resulterar i konflikter, vilka har en negativ inverkan på relationerna mellan medlemmar i 

personalen. Då konflikter är något personalen vill undvika eftersom det skapar slitningar och 

kan leda till sämre arbetsmiljö, går det med hjälp av Foucault att tolka konflikter som en form 

av sanktion (Foucault, 2003:179-180). Denna sanktion blir således en konkret anledning för 

personalen att följa sitt schema. 
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Slutligen går det i resultatet att utläsa ytterligare en anledning till varför personalen strävar 

efter att följa schemat.  Respondenterna berättar att det finns en oro över hur man uppfattas av 

sina kollegor. Om medlemmar i personalen ständigt hamnar efter och även försenar sina 

kollegor beskriver respondenterna att man till slut uppfattas som långsam och därför som 

avvikande. Vi kan förklara denna ovilja att vara onormal med hjälp av Foucaults 

konstaterande att den normaliserande sanktionen är en disciplinär anordning som synliggör en 

hierarki genom att dela upp individer i vad som kan klassas som ”bättre” och ”sämre” 

(Foucault 2003:182). Om en medlem i hemtjänstpersonalen frekvent misslyckas med att följa 

sitt schema kommer hen oundvikligen att bli sedd som en av de sämre individerna och hamna 

långt ner i hierarkin bland personalen. Sanktionen kommer på så sätt inifrån, där den egna 

skammen blir straffet och önskan att vara en av de bättre individerna blir drivkraften till att 

inte hamna efter. 
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7. Diskussion 
 

Detta diskussionskapitel inleds med ett avsnitt där studiens två frågeställningar besvaras 

utifrån det resultat och den analys som presenterats i tidigare kapitel. Därefter följer ett 

avsnitt med en övergripande diskussion där vi kopplar vårt resultat till den tidigare forskning 

som beskrivits följt av en diskussion om de val som gjorts i studien gällande teori och metod. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt där praktiska implikationer och förslag på framtida 

forskning redogörs för.  

 

7.1 Summering av resultat och analys 
 

Nedan ämnar vi besvara studiens två frågeställningar i relation till studiens resultat och 

analys. Vårt syfte med studien är att få en förståelse för hemtjänstpersonalens beskrivningar 

av det tidsstyrande planeringsverktyget TES. Formulerat mer teoretiskt är vårt syfte att 

undersöka om TES kan förstås som en form av disciplinering och övervakning av 

hemtjänstpersonalen.  

 

7.1.1 Hur beskriver hemtjänstpersonalen sitt dagliga arbete med 
planeringsverktyget TES?  
 

Det mest centrala resultat som framkommer är att tiden har en stor betydelse i hemtjänstens 

arbete och att de anställda i och med användandet av TES måste förhålla sig till minutstrikta 

scheman och hård tidspress. Tiden är ständigt i fokus och arbetet präglas av tidsregistrering 

och tidsrapportering vilket visar sig ha flera negativa effekter på arbetsmiljön och omsorgen. 

Först och främst uppger samtliga respondenter att TES och det arbetssätt som TES innebär 

skapar stress. Personalen oroar sig ofta över att inte hinna i tid till sina kommande kundbesök 

och strävan efter att följa sitt tidsschema blir tillsammans med stressen en ofrånkomlig del av 

arbetet. 

 

Vidare beskriver respondenterna att användandet av TES påverkar både de vertikala och de 

horisontella relationerna på arbetsplatsen. I och med införandet av TES har arbetssättet 

omformats så att gemensamma raster och fikapauser inte alltid förekommer. Personalen 
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träffas alltmer sällan vilket enligt respondenterna har lett till en minskad gemenskap och ett 

mer ensamt arbete. Det händer även att konflikter inom personalgrupperna uppstår som en 

direkt följd av arbetet med TES. Missnöje över orättvisor i den individuella 

schemaläggningen och kollegor som försenar varandra ger upphov till frustration och 

spänningar som skapar slitningar i gruppen och försämrar de sociala relationerna. Även de 

vertikala relationerna påverkas då TES verkar förstärka hierarkin och skapa tydligare 

maktstrukturer. Detta skapar ett ökat ”vi-och-dem”-tänk mellan personalen och cheferna, 

vilket ibland orsakar dålig stämning och konflikter. 

 

Slutligen beskriver respondenterna att deras förhållning till kunderna och omsorgen påverkas 

av TES. Stress och tidsbrist gör att kundbesöken kan bli påskyndade och opersonliga. Vissa 

respondenter anser att kundkontakten försämras då de ofta har svårt att fokusera på annat än 

tiden. Trots stressen och de andra negativa effekterna som respondenterna beskriver, uttrycker 

de flesta att planeringsverktyget TES i sig fungerar bra och att systemet bidrar med 

effektivitet och struktur i arbetsdagen.  

 

7.1.2 Går det genom personalens beskrivningar att tolka TES som ett instrument 
för disciplin och övervakning?  
 

Personalen beskriver att TES i hög grad styr arbetsdagen och att de anstränger sig för att följa 

sina minutstrikta scheman trots att det ofta är svårt och innebär påfrestningar. Hur väl man 

lyckas följa sitt schema beskrivs som ett mått på prestation, något som chefen får direkt 

information om genom TES tidsregistrering. På så vis blir TES dels ett verktyg för att styra de 

anställda, men också för att avslöja de som inte sköter sig. Avviker personalen från sitt 

schema riskerar de inte bara få en tillsägning av chefen, utan också få sociala sanktioner i 

form av konflikter med kollegor, ett minskat anseende och en känsla av utanförskap. TES går 

således att tolkas som tvingande och tillrättavisande i syfte att skapa effektiva arbetare vilket i 

enlighet med teorin beskriver en disciplinerande mekanism. 

 

Vidare går det genom personalens beskrivningar utläsa att tidsregistreringen känns 

kontrollerande och att vissa finner det påfrestande att chefen alltid vet var de är och vad de 

har gjort. Resultatet visar att denna vetskap gör att personalen känner sig mer stressade och 

försöker arbeta effektivare än de annars gjort, vilket tyder på att användandet av TES leder till 

självdisciplin och att systemet kan tolkas som övervakande. 



	   51	  

 

Att personalen trots de många negativa aspekter som beskrivs ändå accepterar systemet och 

generellt uttrycker sig positivt om TES kan med stöd i teorin ses som ytterligare en indikation 

på att TES fungerar som ett disciplinerande instrument. Systemet lyckas på ett oansenligt vis 

göra organisationens mål till hemtjänstpersonalens egen angelägenhet och får dem även att 

arbeta efter villkor som de själva inte har skapat. 

 

7.2 Övergripande diskussion 
	  
I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat i relation till de tidigare studier som presenterades i 

kapitlet under tidigare forskning. Vidare förs även diskussioner om vårt val av teori och 

metod och hur dessa påverkat studien.   

 

7.2.1 Resultat i relation till tidigare forskning 
 
I vårt resultat framkommer att användandet av TES har påverkat arbetsmiljön för de anställda 

inom hemtjänsten och stått för en påtaglig förändring av deras arbetsvillkor. Detta stämmer 

överens med de resultat som Szebehely et al. presenterar där de når slutsatsen att de 

organisatoriska villkoren har stor betydelse för hur hemtjänstarbetet formas (Szebehely et al. 

2005). TES är ett resultat av en organisatorisk förändring där hemtjänstpersonalen blir 

tvungen att följa de villkor som planeringsverktyget medför.  

 

Vidare visar vår studie, likt flera av tidigare studier om IT-system, att införandet av teknologi 

i vårdyrken i flera fall kan skapa oönskade följder för både personal och omsorg. Christensen 

påpekar att IT-system i omsorgsyrken inför en hårdare kontroll och styrning av arbetet vilket 

kan få en inverkan på själva omsorgen (Christensen, 1999). I vårt resultat har vi kunnat se att 

TES främsta uppgift är att registrera hemtjänstpersonalens inarbetade tid vilket har lett till 

konsekvenser för både personal och kunder. Planeringsverktyget som personalen använder tar 

inte i alla avseenden hänsyn till att arbetet handlar om människor och att det kan inträffa 

oförutsedda händelser som inte passar in i tidsschemat. Vi kan se hur detta även går i linje 

med Bergs resonemang där han menar att IT-system i vårdyrken tenderar att inte ta hänsyn till 

hur vårdarbetet verkligen ser ut. Han menar att IT-system inom vården ofta försöker påtvinga 

en allt för strikt struktur i arbetet vilket går emot vårdarbetets natur (Berg, 2001). Att TES inte 
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inräknar restid i personalens schema anser vi också vara en indikation på att systemet inte tar 

hänsyn till viktiga aspekter av arbetet.   

 

Att kvaliteten på omsorgen enligt personalen har påverkats negativt av TES kan också 

diskuteras utifrån de resultat som Ipsen et al. presenterar angående ekonomisk rationalitet och 

omsorgsrationalitet (Ipsen et al. 2002). Vårt resultat tyder på att TES främst ser till den 

ekonomiska rationaliteten där effektivitet stundtals värderas högre än vårdkvalitet. Personalen 

verkar dock anse att omsorgsrationalitet är det som bör eftersträvas men har samtidigt svårt att 

värja sig mot effektivitetskravet.  

 

Fortsättningsvis visar resultatet i vår studie att TES i flera fall påverkar både de vertikala och 

horisontella relationerna på arbetsplatsen negativt genom att verktyget bidrar till att skapa en 

tydligare hierarki. Resonemanget går i linje med Oz, Glass och Behlings 

forskningspublikation som gjorts på övervakning i arbetslivet där det avslöjas att anställda 

ofta upplever en oönskad spänning mellan företagsledare och arbetare när elektronisk 

övervakning används (Oz et al. 1999). Liknande resultat visar Whalen och Gates rapport på 

där resultatet tyder på att relationen påverkas negativt mellan arbetare och ledning då 

övervakning sker i allt för stor omfattning (Whalen & Gates, 2009). 
 

Vårt resultat visar även på att arbetsledningens sätt att använda sig av teknologin avgör de 

anställdas reaktion mot elektronisk övervakning, vilket även Whalen och Gates beskriver i sin 

rapport. Vårt resultat pekar dock på skilda aspekter gällande ledningens agerande än vad 

Whalen och Gates studie kommer fram till. I vårt resultat framkommer att det är av vikt att 

chefer och planerare lyssnar på personalen och tar till sig deras åsikter i utformningen av 

arbetet. I rapporten utförd av Whalen och Gates beskrivs istället tillit som den mest centrala 

aspekten som avgör hur de anställda reagerar på övervakningen.   
 

7.2.2. Teoridiskussion 
 

Med utgångspunkt i de forskningsfrågor som denna studie grundar sig i anser vi att Foucaults 

teori på ett bra sätt har bidragit till att förklara de faktorer som hemtjänstpersonalen beskriver 

i arbetet med planeringsverktyget TES. Då en av våra frågeställningar specifikt formulerats 

med hjälp av Foucaults resonemang om disciplin och övervakning har teorin redan från 

början givits stor plats och påverkat studiens utformning. Även om vi anser att Foucaults teori 
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om makt och maktskapande mekanismer hjälpt oss i besvarandet av våra frågeställningar kan 

vi rikta viss kritik mot denna teori. Den främsta kritiken är att Foucaults synsätt i många fall 

motiverat en kritisk analys av det empiriska materialet. Vi förstod dock tidigt under studiens 

genomförande att Foucault och hans studier om makt kan ha en förmåga att färga studien. Vi 

försökte ta hänsyn till detta under arbetets gång genom att utgå från respondenternas 

beskrivningar i första hand och inte låta teorin vara alltför mycket i centrum.  

 

7.2.3. Metoddiskussion  
 

Genom användningen av semistrukturerade intervjuer som metod har vi fått detaljerade 

beskrivningar av hur hemtjänstpersonalen upplever användandet av TES i sitt arbete. Av den 

anledningen anser vi den valda metoden som passande då vårt syfte var att ta del av 

hemtjänstpersonalens beskrivningar av användandet av TES. Vår studie visar ett urval av hur 

hemtjänstpersonal på fyra olika enheter inom Uppsala kommun upplever arbetet med TES. 

Det resultat som framkommit kan dock inte ses som generaliserbart för hemtjänstpersonal på 

övriga hemtjänstenheter. Vi anser att antalet intervjuer var tillräckligt för att ge ett 

representativt resultat då flera av de svar som kommit fram under intervjuerna överlag varit 

homogena. Vi tror att ytterligare intervjuer förmodligen hade gett oss liknande svar. 
 

Vid utformningen av vår intervjuguide (se bilaga) formulerades frågor som vi ansåg kunde 

hjälpa att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Analysarbetet avslöjade dock att det 

finns fler frågor vi gärna hade önskat få svar på. Vi insåg även att vissa av frågorna hade 

behövts utvecklas med följdfrågor för att ge en tydligare bild av varför respondenterna 

beskriver olika scenarion på ett särskilt sätt.  

 

7.3 Praktiska implikationer och vidare forskning 
	  

TES implementerades i syfte att effektivisera och operationalisera hemtjänstverksamheten 

men det görs genom vårt resultat och vår analys gällande att det finns anställda inom 

personalen som upplever främst negativa effekter med systemet. Från ett organisatoriskt 

perspektiv kan TES ha inneburit tydliga förbättringar, men ökad effektivitet verkar ha skett på 

bekostnad av personalens arbetsmiljö i form av stress och minskad gemenskap. Även 

kundomsorgen har i vissa fall försämrats vilket borde betraktas som ett stort problem. Således 



	   54	  

blir en slutsats av denna studie att ledningen inom hemtjänsten bör överväga att vidta åtgärder 

för att förbättra situationen för de anställda innan det får negativa effekter för resten av 

verksamheten. 

Ett praktiskt användningsområde för vår studie kan vara att fungera som ett underlag för 

hemtjänstenheter som planerar att införa ett planeringsverktyg likt TES. Som tidigare nämnts 

så kan resultatet av denna studie inte ses som generaliserbart till övrig hemtjänstpersonal, men 

vi anser ändå att det vi kommit fram till kan ge en anvisning om vad som bör hållas i åtanke 

inför implementering av ett sådant system och vilka aspekter som bör övervägas. 

För vidare forskning anser vi det intressant att studera hur införandet av planeringsverktyget 

TES påverkar mottagarna av hemtjänsten och hur de upplever att vården fungerar då 

styrningslika modeller används inom äldreomsorgen. Vår studie antyder att användandet av 

TES i äldreomsorgen påverkar kunderna men det krävs ytterligare forskning för att utreda till 

vilken grad och på vilket sätt.	  Vidare kan det vara viktigt att undersöka hur chefer och 

planerare upplever arbetet med planeringsverktyget. Detta för att få en mer fullständig bild av 

systemets inverkan på hemtjänstverksamheten. Att jämföra cheferna och planerarnas 

erfarenheter och upplevelser för att se om och hur dessa skiljer sig från hemtjänstpersonalens 

kan bidra med ytterligare nödvändig kunskap som påvisar negativa och positiva aspekter av 

TES.  
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Bilaga: Intervjuguide  
 
Vi inleder med att berätta om vilka vi är samt vårt syfte med uppsatsen. Vi informerar även 

respondenterna om att de kommer att vara anonyma i studien. Vidare informerar vi om deras 

rätt att avbryta intervjun samt att de kan ställa frågor under och efter intervjun. Vi frågar även 

efter respondentens samtycke att spela in intervjun.  
 

Inledande frågor 
• Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten?  

• Har du utbildning inom vårdyrket? Isåfall, vilken typ av utbildning?  

• Vilken typ av tjänst har du nu, heltid/deltid/vikariat/timanställning? 

• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter i stora drag? 
 

Om TES 
• Kan du beskriva hur du använder TES i ditt arbete? 

• Har du arbetat i hemtjänsten innan TES infördes? (I de fall respondenten svarar 

jakande på denna fråga ställs de två nedanstående frågorna) 

o Hur har arbetet förändrats till följd av införandet av TES?  

o Vilket tyckte du bättre om, det gamla systemet/nya? (Hur? På vilket sätt?) 

• Anser du att planeringsverktyget gör att du arbetar mer effektivt? 

• Anser du att TES bidrar till mer effektivitet bland dina kollegor? 

• Kan du själv välja hur du utför dina arbetsuppgifter, om inte - varför? I vilken 

utsträckning kan du välja? 

• Har du möjlighet att vara med och ta beslut över hur arbetet ska läggas upp? På vilket 

sätt? 

• Hade du utfört dina arbetsuppgifter på något annat sätt om du inte hade haft 

planeringsverktyget TES? Hur har du då gjort arbetsuppgifterna?  
 

Relationer 
• Tycker du att TES påverkar relationen mellan hemtjänstpersonal och chefen? På vilket 

sätt? 
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• Anser du att personalgruppens sammanhållning påverkas av användandet av TES? 

Hur?  
 

Upplevelser av TES 
• Tycker du att det faktum att ditt arbete tidsregistreras är något som inskränker på din 

personliga integritet? Hur? 

• Hur känns det att veta att chefen alltid vet var du är? 

• Hur känns det när du hinner med dina tider på en dag? 

• Vad är det som får dig att vilja följa tiderna? 

• Vad händer när du inte hinner med tiderna? Hur känner du då? 

• Hur ser du dig då du blir stressad? 

• Hur påverkas ditt självförtroende?  

• Hur agerar chefen ifall du inte hinner med dina tider? 

• Pratar du och dina kollegor om TES, vad säger ni då?  

• Tycker du att systemet skapar en rädsla eller oro för dig själv eller för 

arbetskamraterna?  

• Anser att användandet av TES optimal påverkar kvaliteten på vården du utför? Hur? 
 

Frågor kring funktion 
• Vad händer om telefonen inte fungerar? 

• Finns det tillfällen då kunder avböjer hjälp eller vill att ni ska gå tidigare? Vad gör ni 

då? 

• Kan du korrigera systemet på telefonen i efterhand? 

• Hur användarvänligt är TES? (Är det lätt att förstå och använda)  
 

Åsikter 
• Vad tycker du att är positivt med TES? 

• Vad tycker du att är negativt med TES? 

• Avslutningsvis, hur skulle du beskriva TES? 
 

 

	  


