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Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och 

förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av 

vård och omsorg. Ett sätt att lösa detta är att förlägga omsorgsvården på hemtjänsten. 

För att klara sitt uppdrag använder hemtjänstenheter idag sig av olika planeringsverktyg 

som är tänkt att säkerställa att en kostnadseffektiv hemtjänst kan bedrivas samtidigt som 

den inte ska ge avkall på kvalitén av omsorg. Det ökade trycket på hemtjänsten kräver 

dock mycket resurser och det är idag svårt att klara av att nå upp till de interna målen 

som ställts på organisationen under denna föränderliga tid. Därför är det viktigare än 

någonsin med effektiva planeringsprocesser som kan underlätta och stödja hemtjänsten i 

sina åtaganden. 

 

Syfte: Syftet med studien är att effektivisera hemtjänstenheters planeringsprocesser. 

Avsikten med effektiviseringen är att uppnå en mer kostnadseffektiv hemtjänst som når 

måluppfyllelsen inom kontinuitet och brukartid. 

 

Metod: Studien är en fallstudie som genomförts i Växjö kommuns omsorgsenhet. Med 

hjälp av semi-strukturerade intervjuer, insamling av kvalitativ och kvantitativ data har 

studien kunnat inhämta empiriskt material. En processkartläggning genomfördes och 

författarna identifierade slöserier och presenterade sedan förbättringsförslag med stöd 

från åtskilliga teorier.  

 

Slutsatser: Författarna lyckades lägga fram förbättringsförslag på alla de tre 

planeringsprocesser som studien lyckades identifiera. Först lades förbättringsförslag av 

både kvantitativ och kvalitativ karaktär fram med avsikten att säkerställa 

kompetensförsörjningen i organisationen. I ruttplaneringsprocessen delade författarna 

upp hemtjänstenheten Vikaholm i två olika grupper baserat på dess geografiska 

placeringar och lyckades därigenom förbättra både kontinuiteten och brukartiden 
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samtidigt som kostnaden sjönk för organisationen som helhet. Efter observationer och 

intervjuer på de olika arbetsgrupperna framkom slutligen fler förbättringsförslag på hur 

hemtjänstenheter skulle kunna arbeta för att effektivisera sin schemaläggningsprocess 

ytterligare. 

 

Nyckelord: Hemtjänst, äldreomsorg, kontinuitet, brukartid, planering, 

planeringsprocesser, processkartläggning, ruttplanering, prognostisering. 
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Abstract 
Course: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 

Authors: Martin Norén and Kristoffer Nählstedt 

Tutor: Hana Hulthén 

Examiner: Helena Forslund  

Title: Home care for the elders in Växjö municipality - A case study about personnel 

and route planning  

 

Background: In Sweden the amount of people living in an assisted living have reduced 

significantly during the recent years and is predicted to be reduced even more. At the 

mean time the amount of elders in need of care is increasing. One way of solving this is 

by the use of home care. To handle its duty home care units use different kinds of 

planning tools to ensure quality of the care and that the home care is being cost 

efficient. The increased demand on the home care service requires a lot of resources and 

it is today very hard to achieve the internal goals which have been set up by the 

organisation. Therefore it is now more important than ever with efficient planning 

processes that can ease and support the home care service in its obligations.  

 

Purpose: The purpose of the study is to streamline the planning process in elder care 

units. The streamlined planning process intends to achieve a more cost efficient elder 

care, that achieves the objectives concerning continuity and time spent with the elders.  

 

Method: The study is a case study, which have been carried out in the municipality of 

Växjö. With the use of semi-structured interviews, gathering of qualitative and 

quantitative data the study have been able to obtain empirical material. In order to 

identify waste the authors used process mapping and then later on proposed 

improvements with support from a number of theories.  

 

Conclusions: The authors managed to propose improvements on all of three identified 

planning processes. Firstly, the study presented the proposed improvements on the 

process of ensuring competent personnel with the use of both qualitative and 

quantitative data. In the route planning process the authors split the home care unit of 

Vikaholm into two units, based on the locations of the elders. Thereby the authors 

managed to improve all of the three main goals of the home care unit; continuity, 
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economy and the amount of time the care takers spend with the elders. Observations and 

interviews on the different units lead to the conclusion of potential improvements on 

how home care units could work to be more efficient in their scheduling processes.  

 

Keywords: Home care, elder care, time spent with the elder, planning, process 

planning, process mapping, route planning, forecasting. 
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1 Inledning 
Nedan presenteras en bakgrund till problemet, därefter presenteras och beskrivs 

organisationen där studien har genomförts. Slutligen följer en problemdiskussion som 

mynnar ut i två frågeställningar och ett syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Sveriges befolkningsmängd ökar för varje år som passerar förbi. Senaste 

befolkningsstatistiken från SCB i februari 2017 uppskattade att det bodde omkring 10 

miljoner människor i Sverige (SCB, 2017). Redan år 2025 förväntas befolkningen att ha 

passerat 11 miljoner människor i Sverige och prognosen fortsätter att stiga för varje år 

som passerar förbi (Statistiska Centralbyrån, 2015). Även i Växjö kommun ökar 

befolkningen stadigt med drygt en procent årligen (SCB, 2015).  

 

I takt med ökad befolkning ökar så även den äldre befolkningen. Idag utgör 

befolkningsgruppen 80+ år drygt 5 % av den totala befolkningsmängden. Denna grupp 

känner ofta en påtaglig ensamhet och en mer uttalad oro i jämförelse med övriga 

befolkningen (Socialstyrelsen, 2016). De bakomliggande orsakerna kan vara många och 

kan grunda sig i allt från kroppslig sjukdom, ångest och till ett dåligt välbefinnande i 

allmänhet. För att vårda och stödja de som är i behov av hjälp finns idag vårdformen 

särskilt boende, även kallat ålderdomshem. De senaste åren har antalet platser på 

särskilda boenden i förhållande till befolkningstillväxten minskat vilket har lett till ett 

intensifierat tryck på hemtjänsten (Boverket, 2016). Denna utveckling är dock inte 

nödvändigtvis negativ då hemtjänst är ett kostnadseffektivt alternativ till särskilda 

boenden (Nickel, Schröder & Steeg, 2012). 

 

Enligt Szebehely och Trydegård (2012) är hemtjänstens roll inte enbart att se till att 

omsorgstagaren får tillgång till en regelbunden tillsyn. Omsorgstagaren kan även 

behöva hjälp med städning, personliga inköp, hygien och tvätt. Utöver dessa aktiviteter 

behövs för det mesta även hjälp med matlagning (eller matdistribution), leverans av 

mediciner, alternativt även hjälp att inta medicinerna som omsorgstagaren har rätt till 

enligt Socialtjänstlagen (2001:453). 
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Hur hemtjänsten agerar och hanterar sina omsorgstagare är en bidragande faktor till hur 

de äldre uppfattar sin trygghet. På senare år har det visat sig att missnöjet kopplat till 

äldreomsorgen har ökat och enligt Socialstyrelsen och SKLs (2015) undersökning 

placerar sig Växjö kommun på plats 170 av 284 tillfrågade kommuner i landet under 

frågan ”Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten” och presterar därmed 

ungefär som en genomsnittlig svensk kommun (Socialstyrelsen, 2016). Trots att Sverige 

är ett av de bästa länderna i världen att åldras i så placerar sig Sverige som en av de 

sämsta i gruppen bland likvärdiga länder frågan omsorgstagares individuella behov och 

preferenser (Socialstyrelsen, 2015). 

 

För att hemtjänstenheter ska kunna utföra sitt uppdrag samtidigt som hänsyn tas till 

omsorgstagarna krävs en komplex planering på både kort och lång sikt. För att 

underlätta planeringen tillämpar hemtjänstenheter ofta något av alla de 

planeringssystem som finns tillgängliga för att effektivt klara av att hålla reda på vad 

som behöver uträttas (Nordström, 2000). Idag sköts planeringen på de flesta 

hemtjänstenheter över ett eller flera av de tillgängliga IT-baserade planeringssystem 

som finns ute på marknaden. Här kan vårdpersonal enkelt få tillgång till vilken rutt och 

vilka omsorgstagare som skall besökas under arbetspasset. Behöver vårdpersonalen veta 

mer så finns det oftast att tillgå fördjupad information angående omsorgstagaren i 

systemet vilket gör det möjligt för vårdpersonalen att veta vilka aktiviteter, mediciner, 

preferenser och behov som ska tillgodoses (ibid). Planeringssystem verkar för en 

effektivare hemtjänst som samtidigt bidrar med statistik på hur varje arbetsgrupp 

presterar inom de uppsatta målen (Avdelningschef, 13 januari 2017). De tidigare 

nämnda arbetsuppgifter som en hemtjänst står inför går enligt författarna att beskriva 

som åtaganden som kräver planering på kort sikt. För att försäkra sig om att hemtjänsten 

är i ständig förbättring krävs en kontinuerlig uppföljning och en vision om att aldrig 

vara helt nöjd (Avdelningschef, 13 januari 2017). 

 

Ett sätt att mäta och att följa upp verksamheten på lång sikt är genom det balanserade 

styrkortet. Omsorgsnämnden i Växjö kommun har ställt upp ett balanserat styrkort med 

ett antal mål som hemtjänsten i Växjö kommun bör arbeta mot att uppnå på lång sikt. 

De mål som tydligast går att koppla till hemtjänstens kärnverksamhet faller under 

områdena stöd & omsorg och ekonomi (Avdelningschef, 13 januari 2017). 
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Socialstyrelsen (2016) mäter prestationerna inom Stöd & omsorg genom att till exempel 

mäta kontinuitet, brukartid och helhetsupplevelsen av hemtjänsten.  

 

Brukartid är den tid hemtjänstpersonalen lägger på omsorgstagaren som en andel av den 

totala arbetstiden. Uppgifter såsom administration, transport och möten sänker 

brukartiden (Avdelningschef, 15 februari 2017). Socialstyrelsen definierar begreppet 

kontinuitet som "Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 

dagar" (Socialstyrelsen, 2016). De ekonomiska förutsättningarna utgår från den 

anslagna budgeten som omsorgsnämnden i Växjö anser att hemtjänsten behöver för att 

klara av att genomföra sitt uppdrag (Ekonomiansvarig, 2 februari 2017). 

 

1.2 Organisationsbeskrivning 

I Växjö kommun finns det 1400 personer som är berättigade till hemtjänst. För att vårda 

dessa personer har hemtjänsten i Växjö en personalpool motsvarande 340 

heltidstjänster. Personalen är fördelad över 17 olika arbetsgrupper som vardera består av 

en avdelningschef, samordnare och operativ personal. Studien har genomfört en 

fallstudie på 1 av de 17 olika arbetsgrupperna. Utöver det har tre andra arbetsgrupper i 

Växjö kommun studerats som jämförande analysenheter (Avdelningschef, 15 februari 

2017; Verksamhetsutvecklaren, 15 februari 2017).  

 

I tillägg till ovan nämnda arbetsgrupper tillkommer även en enhet i Emmaboda 

kommun som är att betrakta som en jämförande analysenhet. Syftet med att inkluderar 

Emmaboda beror att de presterar bäst i Sverige gällande kontinuitetsmålet 

(Socialstyrelsen & SKLs, 2015).  

 

1.3 Problemdiskussion 

I nuläget är det samordnaren som manuellt strukturerar upp schemaläggningen utefter 

de förutsättningar som arbetsgruppen besitter. Samordnarens främsta uppgift är att få 

ihop ett schema till personalen inom arbetsgruppen som utgår från de mest kritiska 

vårdinsatserna som omsorgstagarna enligt lag har rätt till (Socialtjänstlagen 2001:453 § 

6). Utöver detta tillkommer även en planering för hemtjänsten övriga uppdrag som 

innefattar städning, tvättning, promenader etc.  
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Det framkommer från rapporten av Socialstyrelsen (2016) att alla kommuner har något 

område där det finns utrymme för förbättring. Att ställa upp ett mål att arbeta mot är 

ofta en bra start på vägen. Inom hemtjänstenheter är de flesta målen kopplade till stöd- 

och omsorgsinsatser som ingår i kärnverksamheten för hemtjänstens uppdrag 

(Balanserat styrkort, 2017; Avdelningschef, 13 januari 2017). Men som i alla former av 

organisationer finns där även ett ekonomiskt underlag att förhålla sig till. Att kombinera 

en hög måluppfyllelse samtidigt som inte budgeten överbelastas är för de flesta 

kommuner en utmaning och innefattar många svåra beslut (Avdelningschef, 13 januari 

2017).  

 

Växjö kommuns omsorgsenhet klarar inte idag av att på en samlad nivå nå upp till de 

ställda målen för kontinuitet, brukartid och ekonomi. På enhetsnivå klarar nästan varje 

arbetsgrupp av att nå ett av målen men ingen arbetsgrupp klarar för tillfället av att nå 

alla tre målen. Det märkliga är att när planeringen läggs klarar ändå inte de flesta 

arbetsgrupperna av att nå alla tre målen samtidigt (Avdelningschef, 27 februari 2017). 

Det blir med andra ord svårt att nå de uppställda målen i de faktiska mätningarna när 

arbetsgrupperna inte ens i planeringen tror att det är möjligt att nå upp till de uppställda 

målen. 

 

Det är allmänt känt i organisationen att kontinuitet är problematiskt att nå i de 

arbetsgrupper som sliter med mycket sjukfrånvaro och en hög personalomsättning 

(Avdelningschef, 13 januari). Vad som är intressant att undersöka vidare är om 

kontinuiteten också påverkas av personliga preferenser från både omsorgstagare och 

vårdpersonal. Brukartid är ett resultat av en mängd olika faktorer, men 

avdelningschefen pekar ut att transportsträckor och personal som utför besöken 

snabbare än den schemalagda tiden som anledningar som påverkar brukartiden negativt 

(Avdelningschef, 13 januari 2017). 

 

Enligt verksamhetsutvecklaren (2017) försöker samordnaren i respektive arbetsgrupp att 

i största utsträckning ta hänsyn till de uppsatta målen när hen schemalägger åt 

personalen. Som det tidigare har framgått så klarar dock inte de flesta arbetsgrupperna 

av att nå måluppfyllelsen för de nämnda målen. Det är oklart varför det är så då det idag 

finns stödverktyg, i de program som samordnaren har till sitt förfogande vid planering, 

som ska kunna säkerställa att planeringen når måluppfyllelsen inom brukartid, 
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kontinuitet och ekonomi (verksamhetsutvecklaren, 27 februari 2017). 

Verksamhetsutvecklaren (14 mars, 2017) beskriver vidare att ledarskap, 

organisationsstyrning och godtyckliga beslut påverkar organisationens måluppfyllelse. 

Samtidigt uppstår det en målkonflikt gällande vad som är viktigast att uppnå - en hög 

måluppfyllelse eller en kostnadseffektiv hemtjänst?  

 

För att bilda sig en uppfattning om hur hemtjänstenheter arbetar idag för att nå målen 

inom brukartid, kontinuitet och ekonomi så måste författarna först kartlägga hur 

planeringsprocessen ser ut i nuläget. Författarna kommer därför att analysera nuläget för 

Växjö kommuns samlade analysenheter och Emmaboda kommun med hjälp av 

insamlad data och en processkartläggning av planeringsprocessen sett från 

samordnarens perspektiv. Utöver processkartläggningen på planeringsprocessen så 

tillkommer även en kartläggning och ett förbättringsförslag över ruttplanering på 

analysenheten Vikaholm. Detta för att visa hur planeringsprocessen påverkar det 

operativa arbetet. Med en sådan nulägesanalys är det sedan förhoppningsvis möjligt att 

identifiera problem som kan åtgärdas. 

 

1. Hur är hemtjänstenheters planeringsprocesser utformade och vilka 

icke-värdeskapande aktiviteter går att identifiera? 

 

Med hjälp av den genomförda nulägesanalysen ämnar författarna identifiera svagheter i 

den nuvarande planeringsprocessen. En planering som påverkas av vårdpersonalen och 

omsorgstagarnas preferenser i kombination med ineffektiva transportrutter blir 

sammantaget kostsam att upprätthålla. Detta leder till svårigheter att hålla sig till 

föreslagen budget (Avdelningschef, 15 februari 2017; Verksamhetsutvecklare, 27 

februari 2017). Författarna ämnar se över om planering av personalbehov, 

effektivisering av rutt och om bättre direktiv från ledarskapet skulle kunna möjliggöra 

en högre måluppfyllelse. För att kunna räkna ut en optimal rutt måste först ett 

resursbehov för den givna tidsperioden fastställas (Kim & Yoo, 2012). 

 

Ytterligare ett problem med att undersöka en periods behov och att ta fram en 

ruttplanering är att det inte ser likadant ut idag som imorgon. Att lösa gårdagens 

problem hjälper oss inte att tackla framtidens utmaningar (Stadnyk et al., 2011). Antalet 

omsorgstagare, preferenser och geografisk placering förändras allt eftersom och för att 
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säkerställa en hållbar måluppfyllelse måste den operativa planeringen få stöd från en 

långsiktig planering (Avdelningschef, 13 januari 2017). En långsiktig planering tar 

hänsyn till befolkningstillväxten och den demografiska utveckling som förväntas ta 

plats i det valda geografiska området (Stadnyk et al., 2011). I ett scenario där Växjö 

kommuns åldrande befolkning med behov av hemtjänst ökar måste hemtjänstens 

verksamhet styras i rätt riktningen redan idag för att klara av att parera utvecklingen på 

lång sikt. Brist på vårdpersonal, rutiner och klara visioner kan enligt 

verksamhetsutvecklaren (15 mars, 2017) äventyra förmågan att uppnå kontinuitet och 

brukartid inom de ekonomiska förutsättningarna i framtiden. 

 

2. Hur kan Växjö kommuns hemtjänst förbättra sina planeringsprocesser 

för att nå sina uppsatta mål på kort och lång sikt inom kontinuitet, 

brukartid och ekonomi? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att effektivisera hemtjänstenheters planeringsprocesser. Avsikten 

med effektiviseringen är att uppnå en mer kostnadseffektiv hemtjänst som når 

måluppfyllelsen inom kontinuitet och brukartid. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer endast studera de planeringsprocesser som hemtjänsten gör för den 

dagliga verksamheten. Det vill säga att de aktiviteter som utförs på natten av den så 

kallade nattpatrullen avgränsar sig studien från. 

 

Författarna har under studien ej haft tillgång till omsorgstagarnas journaler och därmed 

inte heller vilket behörighetskrav omsorgassistenten måste besitta. Studien utgår därför 

ifrån att samtliga omsorgsassistenter får utföra samtliga moment hos samtliga 

omsorgstagare. Författarna har heller ingen uppfattning om omsorgstagarnas preferenser 

gällande tider, personal och dylikt. Och det är därför något uppsatsen måste avgränsa 

sig från. 
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2 Metod 
Metodkapitlet berör de metoder som använts under studiens gång. Valet av 

undersökningsdesign, hur datan har samlats in samt vilka kvalitetskriterier studien 

uppnår är några av de val som redogörs i kapitlet. Avslutningsvis sammanfattas 

metoden. 

 

2.1 Vetenskapligt angrepssätt 

Det vetenskapliga angreppssättet hanterar förhållandet mellan teori och empiri. Bryman 

och Bell (2013) beskriver de två vanligaste angreppssätten; ett deduktivt och ett 

induktivt angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet innebär att man med hjälp av teorin 

bygger upp forskningen. Man antar en hypotes som sedan accepteras eller förkastas. 

 

Uppsatsen bygger på ett deduktivt angreppssätt eftersom det är teorin som lagt grunden 

för hur den empiriska datainsamlingen skett på Växjö kommuns hemtjänst. Däremot 

kommer uppsatsen utveckla en teori för planering och prognostisering för 

serviceorganisationer och kan därför anses inneha även ett induktivt perspektiv som 

innebär att teorin utvecklas allt eftersom. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod är de olika forskningsmetoder som enligt 

Bryman & Bell (2013) existerar vid val av forskningsmetod. Skillnaderna är flera och 

nedan beskrivs de två olika metoderna. 

 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att forskning och teori bygger på subjektiva 

observationer med hjälp av till exempel intervjuer. Kvalitativa forsknings parametrar 

tenderar i motsats till kvantitativa att utformas av ord (Bryman & Bell 2013). 

 

Kvantitativ forskningsmetod tenderar istället att bygga empirin med hjälp av insamling 

av data i form av siffror, det vill säga numeriskt. Kvantitativmetod kan precis som en 

kvalitativmetod samla in data med hjälp av intervjuer men intervjuerna ska utformas på 

ett objektivt och värderingsfritt sätt samt innehålla ett deduktivt angreppssätt (Bryman 

& Bell 2013). 
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Val av forskningsmetod är både kvantitativ och kvalitativ. Den här uppsatsen bygger på 

statistik i form av kvantitativ numerisk data som har införskaffats från organisationens 

olika system. Uppsatsen underlag kompletteras ytterligare med kvalitativ data i form av 

intervjuer på de olika analysenheterna. 

 

2.3 Undersökningsdesign 

Denna uppsats ämnar att utföra en fallstudie vilket enligt Yin (2007) är en passande 

undersökningsdesign när forskarna ska studera ett konkret fall och har lite kontroll över 

den situation som studeras. En fallstudie kan antingen vara en enfallsstudie eller en 

flerfallsstudie, beroende på om studien sker på en eller flera organisationer. En 

enfallsstudie kan dock innebära att man studerar flertalet enheter inom en viss 

organisation. Fallstudier kan vara kvalitativa men även en kombination av kvantitativa 

och kvalitativa (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2013). 

 

Denna uppsats ämnar utföra en enfallsstudie med flera analysenheter inkluderade. 

Analysenheterna åsyftar de fyra olika arbetsgrupperna i Växjö kommun samt 

Emmaboda kommun. En utvald enhet på Emmaboda kommun betraktas som en 

analysenhet likvärdig arbetsgrupperna i Växjö kommun. Fokus kommer dock ligga på 

en av de fyra arbetsgrupperna i Växjö kommun. Studien är även en blandning av 

kvantitativ och kvalitativ studie som både samlar in kvantitativ data i form av statistik 

och kvalitativ data i form av intervjuer. Detta gör att en fallstudie är lämpligt med 

hänsyn till gällande frågeställningar (Yin, 2007). 

 

2.4 Urval av respondenter 

För att undvika en alltför omfattande och därmed resurs- och tidskrävande undersökning 

tenderar man att utföra ett stickprov av den totala populationen istället för att mäta hela 

populationen. Viktigt att bejaka är att stickprovet ska vara representativt för hela 

populationen (Bryman & Bell, 2013). Tillvägagångssätten för att sammanställa ett 

stickprov kategoriseras utefter två principer; slumpmässigt och icke-slumpmässigt 

(Dahmström, 2011).  

 

Ett icke-slumpmässigt urval, är ett urval där man antingen på grund av ett 

bekvämlighetsurval eller snöbollsurval väljer att studera en viss individ istället för hela 
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populationen (Dahmström, 2011). Denna uppsats har valt ett icke-slumpmässigt urval 

på begäran av Växjö kommuns omsorgsenhet där undersökningarna sker. 

Verksamhetsutvecklaren och avdelningschefen (13 januari, 2017) valde tillsammans ut 

4 av de 17 tillgängliga enheterna i Växjö kommun. Urvalet gjordes på grund av deras 

skilda förutsättningar och prestationer. Det är således ett bekvämlighetsurval (ibid). De 

fyra olika arbetsgrupperna består av Vikaholm, Lassaskog, Lammhult och Birka. 

 

Vikaholm är den arbetsgrupp av alla arbetsgrupper i kommunen med högst andel 

personal per omsorgstagare, även benämnt som kontinuitet, medan Birka är en av de 

arbetsgrupper som presterar bäst inom detta mått. Birka har även en av de högsta 

siffrorna för direkt brukartid i kommunen, medan Lammhult är en av de arbetsgrupper 

som presterar sämst inom detta mätetal. Lassaskog utmärker sig som den enhet som har 

störst svårigheter att klara av ställda budget av de fyra arbetsgrupperna, men ingen av de 

utvalda arbetsgrupperna hade till och med november 2016 klarat av att driva 

verksamheten inom budgetens ramar (Avdelningschef, 13 januari 2017). 

 

Utöver ovan nämnda uppmätta prestationsmått tillkommer även geografiska 

skiljaktigheter. Uppdragen inom Lammhult innefattar främst landsbygd och kräver ofta 

bil samt framförhållning i sin planering medan Birka och Lassaskog är två typiska 

stadsenheter där inte sällan cykel räcker som transportmedel och en mer flexibel 

planering är möjlig i förhållande till Lammhult och Vikaholm (Avdelningschef, 13 

januari 2017). För att studera en population som är representativ för den genomsnittliga 

arbetsgruppen har därför författarna valt att fördjupa sig i Vikaholms arbetsgrupp. 

Vikaholms uppdrag innefattar både stad- och landsbygd och de presterar idag under en 

önskvärd nivå på samtliga mål studien valt att fokusera på (Avdelningschef, 13 januari 

2017). 

 

Vidare ansåg författarna att det fanns utrymme i studien att se över ytterligare ett 

studieobjekt i uppsatsen. Detta främst för att  Emmaboda kommun anses enligt SKL 

(2015) vara den kommun tillsammans med Täby kommun som presterar bäst i 

nyckeltalet kontinuitet. De presterar även bättre än genomsnittskommunen i mätningar 

som berör omsorgstagarens helhetsupplevelse av hemtjänsten (ibid). Enheten i 

Emmaboda kommun kommer i den här studien att betraktas som en analysenhet i likhet 

med de övriga fyra analysenheterna som valdes fram i samförstånd med 



  
 

10 

verksamhetsutvecklaren och avdelningschefen vid uppsatsens startskede. Valet av 

enheten på Emmaboda kommun är att betrakta som ett snöbollsurval då författarna 

utgick från SKLs mätningar (2015) med avsikten att studera den kommun som 

presterade bäst i nyckeltalet kontinuitet (Dahmström, 2011). Vidare är det författarnas 

förhoppning att Emmaboda kommun går att använda som ett benchmarking1-objekt i 

studiens empiri- och analyskapitel. 

 

2.5 Datainsamling 

Datainsamling kan kategoriseras in i två olika områden; primärdata och sekundärdata. 

För att data ska räknas som primärdata krävs det att forskaren/forskarna som utför 

undersökning själva samlar in datan. Det andra alternativet är således sekundärdata som 

innebär att studien använder sig av redan existerande data (Dahmström, 2011).  

 

Fördelarna för primärdata är att forskaren själv kan formulera frågorna utefter den 

specifika undersökning utan behöva anpassa sig efter tidigare undersökningar. 

Nackdelen är att arbetet med att själv utforma frågor och samla in data är både resurs- 

och tidskrävande (Bryman & Bell, 2013). 

 

För- och nackdelarna för sekundärdata är således det omvända, mindre resurs- och 

tidskrävande men forskaren saknar samtidigt möjlighet att själv utforma 

undersökningen utefter de relevanta variabler hen vill inkludera (Bryman & Bell, 2013). 

 

Uppsatsen använder sig av både primär- och sekundärdata. Primärdata införskaffas 

genom intervjuer och observationer. Observationer gjordes hos samordnaren på 

Lassaskog (24 januari, 2017), detta för att ge en ökad förståelse för vilka program som 

används av en samordnare i Växjö kommun i deras planeringsprocesser.   Sekundärdata 

är de statistiska underlag som hämtats från organisationens olika system, såsom Laps 

Care. Huvudmålen brukartid och kontinuitet har beräknats utifrån sekundärt inhämtad 

data. Detta innebär Excelfiler med tidigare inhämtad statistik från de olika enheterna 

samt omsorgsenheten som helhet. Nedan presenteras en tabell med information om de 

olika intervjutillfällena som har ägt rum under studiens gång. Budgetanslag, kostnader 

och resultat har inhämtats främst från ansvarig ekonom på Växjö kommuns hemtjänst. 

                                                
1 Enligt Anand och Kodali (2008) är benchmarking ett begrepp där interna arbetsrutiner jämförs externt 
med de aktörer som anses prestera bäst på detta inom samma område. 
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Resterande data har erhållits i form av intervjutillfällen och e-mailkorrespondens, i 

synnerhet med verksamhetsutvecklaren och avdelningschefen på Växjö kommun, men 

även från personal på de olika analysenheterna. 

 

Namn Befattning Intervjutillfälle 

Anders Allard Avdelningschef, Växjö 

kommun 

13/1, 15/2, 14/3 - 

2017 

Maria Eidehall Verksamhetsutvecklare, 

Växjö kommun 

13/1, 15/2, 27/2, 

14/3 - 2017 

Lars Olsén Ekonom, Växjö 

kommun 

8/2, 9/2 - 2017 

Jetmire Meta Samordnare, Lassaskog 24/1 - 2017 

Sofia Westman Enhetschef, Lammhult 25/1 - 2017 

Vildane Ismaili Enhetschef, Birka 7/2 - 2017 

Annelie R Johannesson Enhetschef, Vikaholm 13/2 - 2017 

Annelie Djärf Omsorgshandledare, 

Emmaboda kommun 

8/3 - 2017 

Emelie Jarl Omsorgsassistent, 

Emmaboda kommun 

8/3 - 2017 

Hilda Florentzson Personalspecialist, 

Växjö kommun 

3/5 - 2017 

 
Tabell 1: Intervjuade personer med tillhörande datum och dess befattning. Egen illustration. 
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2.6 Analysmetod 

När en fallstudie genomförs är det inte ovanligt med en avsaknad av struktur och idé om 

hur data till fallstudien ska samlas in (Yin, 2007). Därför anser Bryman & Bell (2013) 

att en övergripande analysmetod bör struktureras upp redan innan datainsamlingen 

påbörjas. Med hjälp av en fastställd analysmetod, om hur studien ska genomföras, ökar 

chansen att rätt data för respektive frågeställning samlas in (Yin, 2007; Bryman & Bell, 

2013). 

 

 
Figur 1: Analysmetod. I uppsatsens slutsats ingår resultat från de frågeställningar som uppsatsen ämnar 

att studera. Egen illustration. 

 

Studien är indelad i två olika frågeställningar och enligt Bryman & Bell (2013) är det en 

god idé att analysera varje frågeställning och koppla respektive teori till respektive 

empiri och analys. 

 

Den första frågeställningen har som avsikt att avspegla nuläget av planeringsprocessen i 

hemtjänstenheter. Insamlad empiri består av intervjuer och observationer på de olika 

analysenheterna. Teori och empiri diskuteras sedan vidare i ett analyskapitel och en 

processkartläggning presenteras i frågeställningens slutsats som beskriver hur studiens 

bild av nuläget ser ut. Empiri och analys kommer sedan att agera underlag till 

efterföljande frågeställnings analyskapitel. 
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Avsikten med den andra frågeställningen är att studera hur Växjö kommuns 

hemtjänstenhet kan arbeta för att uppnå sina mål på kort och lång sikt. Författarnas 

förhoppning är att det är möjligt att identifiera en förbättringspotential i 

planeringsprocessen som beskrevs tidigare i nulägesanalysen. Förutsättningarna i 

nulägesanalysen analyseras först mot relevant teori med avsikten att uppnå en högre 

måluppfyllelse på kort sikt samtidigt som det säkerställs en god utveckling även på lång 

sikt. Konkreta förbättringsförslag presenteras i frågeställningens slutsats. 

 

Samtliga intervjuer hos analysenheterna genomfördes med hjälp av en 

processkartläggning över hela planeringsprocessen. Kunskapen från 

processkartläggningen tillvaratogs till nästa intervju och således blev kartläggning mer 

detaljrik längre fram i studiens process. Den empiriska insamlingen gjorde att 

författarna identifierade ett mönster i hur planeringsprocessen fortlöper och att den är 

väldigt lik för alla analysenheter med undantag för Birka, men i synnerhet för 

Emmaboda Norra. Respektive intervju analyserades sedan med hjälp av de utvalda 

teorierna såsom Lean, prognostisering och teorier kopplade till ruttplanering. 

 

2.7 Kvalitetskriterier 

Vid utförandet av en fallstudie presenterar Yin (2007) fyra olika kvalitetskriterier som 

man bör förhålla sig till. Begreppsvaliditet kan delas upp i tre olika tillvägagångssätt, 

den första innebär att forskaren använder sig av flertalet empiriska källor. Detta bidrar 

till en enig undersökningsform. Att presentera en beviskedja är det andra 

tillvägagångssättet, det finns till så att en observatör kan spåra de steg som tagits under 

studiens gång. Forskaren upprättar alltså bevis för varje steg som tagits. För att uppfylla 

alla tre krav krävs det att man låter en granskning utföras av nyckelinformanter (Yin, 

2007). 

 

Intern validitet är det andra kriteriet och är användbart vid förklarande eller kausala 

undersökningar. För att uppnå kriteriet om intern validitet kan man använda sig av 

mönsterjämförelser. Vilket innebär att man jämför ett förmodat mönster med ett från 

studien empiriskt grundat mönster. Stämmer mönstren mellan det förmodade och det 

empiriskt grundade bidrar det till en stark intern validitet. Om resultatet från fallstudien 

kan generaliseras till fall utanför den aktuella studien uppnår man extern validitet, vilket 
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är det tredje kriteriet. Dock är extern validitet svårt att åstadkomma i en fallstudie då det 

är svårt att generalisera något utifrån ett enda fall (Yin, 2007). För att säkerhetsställa 

extern validitet vid en fallstudie bör forskarna istället generalisera sina resultat till 

teorier (ibid). Att generalisera sina resultatet till teorier är hur denna studie uppnått 

extern validitet.  

 

Det fjärde och sista kriteriet är reliabilitet. Reliabilitet handlar om att ytterligare en 

forskare skulle uppnå samma resultat på studien om den utförs med samma 

tillvägagångssätt. För att göra detta möjligt krävs det att det finns en mall som är tydlig 

med tillvägagångssättet för studien (Yin, 2007). 

 

Begreppsvaliditet Uppsatsen uppnår kriteriet begreppsvaliditet genom 

att insamlingen av empiriskt material är hämtat från 

flertalet olika intervjupersoner på de olika 

arbetsgrupperna. Uppsatsen har även granskats 

kontinuerligt av externa observatörer i form av 

handledare, examinator och opponenter vilket ökar 

uppsatsens begreppsvaliditet ytterligare. 

Intern validitet För att uppnå kriteriet om intern validitet så har en 

processkartläggning utförts på de olika 

arbetsgrupperna med avsikten att avspegla en 

nulägesanalys av planeringsprocessen. 

Processkartläggningen ligger till grund för de 

förbättringsförslag författarna hoppas kunna erbjuda. 

Extern validitet Extern validitet har uppnåtts genom generalisering till 

teorier.  

Reliabilitet Uppsatsens reliabilitet styrkes genom en tydlig 

dokumentation av de metodval som ligger till grund 

för studiens tillvägagångssätt. Insamlad empiri 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket och 

mynnar ut i förbättringsförslag i slutsatsen. 
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Tabell 2: Val av kvalitetskriterier. Egen illustration. 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

För att undvika oetisk forskning bör forskarna beakta vissa forskningsetiska 

överväganden. Kortfattat innebär det att beslut måste tas huruvida deltagande individer 

ska behandlas samt hur mycket forskarna ska blanda sig i forskningens olika aktiviteter. 

Beslut angående hur deltagande individer ska behandlas kallas individskyddskravet, 

som i sin tur innehåller några principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013).  

 

Informationskravet innebär att de deltagande individerna ska ha tillgång till all relevant 

information om studiens olika moment. Samtyckeskravet går ut på att deltagarna själva 

väljer om de vill delta i studien och avbryta ifall de vill. Den tredje principen, 

anonymitetskravet innebär precis som det låter, deltagarna ska vara anonyma i studien. 

Det vill säga att personliga uppgifter ska behandlas konfidentiellt och inget obehöriga 

ska ha tillgång till. Att endast använda datainsamlingen för det studien är avsedd att 

studera är vad nyttjandekravet innebär. Den femte och sista principen, falska 

förespeglingar innebär att deltagarna i studien ska inte bli vilseledda eller få felaktiga 

information (Bryman & Bell, 2013).  

 

För att värna om de etiska principer som finns väljer författarna att ha samtliga i åtanke 

och samtidigt presentera tidigare presenterade etiska principer för åtskilliga deltagare i 

studien.  
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Informationskravet Respondenterna får information om vad syftet med 

studien är samt målet med studien innan 

intervjuerna genomförs.  

Samtyckeskravet För att uppnå samtyckeskravet krävs det att 

respondenterna ställer upp helt frivilligt på 

intervjuerna. Frivillighet i kombination med 

möjlighet att avbryta intervjun har erbjudits 

respondenterna för att uppnå samtyckeskravet.  

Anonymitetskravet Samtliga respondenter har haft möjlighet att vara 

anonyma i studien. Anonymitetskravet omfattar 

även omsorgstagarna från ruttplaneringen. 

Nyttjandekravet Insamlat material har inte använts till andra projekt 

eller studier, vilket gör att nyttjandekravet uppnås.  

Falska 

förespeglingar 

Falska förespeglingar har inte givits, detta har 

kunnat undvikas genom att vara tydliga och inte 

ställa vilseledande frågor. Ett sätt att förebygga 

vilseledande frågeställningar har varit att undvika 

fullt strukturerade intervjuer som annars kan anta 

resultera i ledande svar. Därför har 

intervjutillfällena varit öppna eller semi-

strukturerade. 

 

Tabell 3: Val av forskningsetiska överväganden. Egen illustration. 
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2.9 Metodsammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning om vilka val av metoder som författarna har beslutat att 

denna uppsats ska följa. 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktiv och induktiv. 

Forskningsmetod Kvalitativ och kvantitativ. 

Undersökningsdesign Enfallsstudie med flera olika 

analysenheter. 

Urval av respondenter Icke-slumpmässigt urval i form av ett 

bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. 

Datainsamling Primärdata - intervjuer och observationer. 

 

Sekundärdata - statistik och 

budgetunderlag 

Analysmetod Beskrivning av hur teori, empiri, analys 

och slutsats kopplas mellan de olika 

frågeställningarna. 

Kvalitetskriterier Begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet 

Forskningsetiska överväganden Informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och 

falska förespeglingar. 

 
Tabell 4: Metodsammanfattning. Egen illustration. 
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3 Teori 
Teorin kommer att presenteras efter den ordningen som följer i tabellen nedan.  

 

Kontinuitet, brukartid och ekonomi Hur definieras och påverkas 

organisationen av de olika målen? 

Planeringshorisonter Beskrivning av vad som är en strategisk, 

taktisk och operativ planeringsnivå. 

Kompetensförsörjning Vilka faktorer avgör vad som är ett 

attraktivt yrke? 

Processkartläggning Kartläggning av nuvarande 

planeringsprocess. 

Ruttplanering Aspekter att ta hänsyn till inför en 

ruttplanering. 

Balanserat styrkort Verktyg som tillämpas i organisationens 

långsiktiga målsättning. 

Lean Slöserier som leder till icke-

värdeskapande aktiviteter enligt 7 waste-

modellen. 

 
Tabell 5: Tillämpad teori för att besvara den första frågeställningen. Egen illustration. 
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3.1 Kontinuitet, brukartid och ekonomi 

I äldreomsorgen uppfattas kontinuitet i personalen som en viktig aspekt bland 

omsorgstagarna. Kontinuitet är en förkortning av personalkontinuitet och innebär i 

vilken utsträckning som omsorgstagaren får träffa samma personal som den är van vid. 

Fördelarna med en hög kontinuitet är att den anses underlätta omsorgskontinuiten, det 

vill säga samma omsorg för omsorgstagaren, varje gång (Socialstyrelsen & SKLs, 

2015). 

 

Begreppet brukartid betyder enligt SKL (2010), hur stor del av personalens tid som 

används för direktkontakt med omsorgstagaren. Det är vid den här kontakten med 

omsorgstagaren som kvalitet och värde kan skapas. Kommuner bör således sträva efter 

en så hög brukartid som möjligt, dels för att det skapar värde men även för att på ett 

effektivt sätt utnyttja sina resurser (SKL, 2010). 

 

I tillägg till kontinuitet- och brukartidsmålet så måste hemtjänstenheter samtidigt 

säkerställa en sund ekonomi i organisationen (Verksamhetsutvecklare, 13 januari 2017). 

SKL och RKA (2015) listar tre delar på intäkt- och kostnadssidan som påverkar 

varandra och ligger till grund för hemtjänstens ekonomiska resultat. Dessa är uppdrag, 

biståndsbedömning och utförande (ibid). Uppdraget kan tolkas som den ambitionsnivå 

på kvalitén som ansvarig hemtjänst har valt att lägga sig på och inte alltför sällan 

speglar denna ambitionsnivå den politiska ambitionsnivån. Biståndsbedömning är hur 

mycket biståndshandläggaren i kommunen betalar ut för omsorgsvården för 

omsorgstagaren och som därmed utgör merparten av hemtjänstenhetens budget. Till sist 

beskrivs delen utförande som är den del där hemtjänsten utför sina åtaganden gentemot 

sina omsorgstagare, med andra ord det operativa arbetet. Hur pass kostnadseffektivt 

arbetet fortlöper påverkar såklart organisationens förmåga att hålla sig till budgeten 

(ibid; Verksamhetsutvecklare, 13 januari 2017). 
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3.2 Planeringshorisonter 

Enligt Ljungberg & Larsson (2012) består organisationer av processer och för att ha en 

tydlig ansvarsfördelning bör man dela upp processer i tre olika nivåer även kallad för 

planeringshorisonter. Dessa tre nivåer benämns som strategisk, taktisk och operativ nivå 

och det är främst tidsrymden som skiljer dem åt (ibid). Enligt Jonsson och Mattsson 

(2016) är det ibland dock svårt att särskilja de olika nivåerna åt och inte sällan 

överlappar de varandra. Ett beslut som tas operativt idag kan vara av strategisk 

betydelse imorgon. Därför finns det heller inget rätt eller fel när besluten placeras 

utefter varje nivå utan enbart riktlinjer att förhålla sig till (ibid). 

 

Strategisk nivå - tillskrivs planering som innefattar hur en organisation ska arbeta för att 

på lång sikt nå sin vision. Tidsrymden varierar beroende på vilken källa som konsulteras 

men ett vedertaget mått är att planering som berör organisationen 1-3 år eller mer är att 

betrakta som en strategisk planering (Jonsson & Mattsson, 2016). Strategisk nivå kan 

inkludera inköp av stödjande system till organisationen såsom IT-system, 

ledningssystem och planeringssystem (Laps Care till exempel). Sådana system har ofta 

en inlärningskurva2 och det är därför inte lämpligt att byta IT-system eller 

planeringssystem varje år (Lapré, Mukherjee & Van Wassenhove, 2000). Strategisk 

planeringshorisont inkluderar även makrodata som befolkningstillväxt. Om en 

organisation anses ha en föränderlig kundtillväxt de närmsta åren är det viktigt att göra 

korrekta bedömningar samt vidta nödvändiga åtgärder redan idag för att säkerställa att 

framtida kompetens- och personalbehov kan mötas när väl behovet uppstår (Granberg, 

2011). Övrig form av exempel på planering som sker på en strategisk nivå är planering 

som berör leverantörer, konkurrenter och geografisk placering av verksamhet (Jonsson 

& Mattsson, 2016). 

 

Taktisk nivå - Denna nivå binder samman den strategiska planeringen med den 

operativa planeringen. Tidsrymden kan uppskattas beröra beslut som rör sig i 

tidsspannet en månad till och med ett år framöver. En taktisk nivå ämnar att tillvarata de 

resurser som har tilldelats organisationen, exempelvis budget, för att sedan disponera 

dessa så att bästa möjliga utfall uppnås (Jonsson & Mattsson, 2016). 

                                                
2 Inlärningskurva är det tidsspann som inträffar innan en person anses kunna manövrera något i en normal 
kapacitet. Om inlärningskurvan berör en ny programvara så inkluderar detta moment av utbildning och 
praktiserande som påbörjas innan personen anses “kunna” programmet (Ritter & Schooler, 2001). 
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Operativ nivå - På denna nivå utförs den planering som berör det som i sker i det 

dagliga arbetet. Personalen och organisationen arbetar utifrån de förutsättningar som 

tilldelats dem ur den strategiska och taktiska planeringen (Ljungberg & Larsson 2012). 

Tidsrymden är rimligtvis planering för sådant som sker just idag fram tills dess att ett 

beslut anses vara av en taktisk karaktär (Jonsson & Mattsson, 2016). Ifall den operativa 

personalen följer schemat och inget oförutsett händer så borde det totala utfallet 

motsvara förväntningarna ställda utifrån det taktiska perspektivet (Jonsson & Mattsson, 

2016). 
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3.3 Planeringsprocesser 

I detta kapitel presenteras teorier som kopplas till planeringsprocesser. 

Kompetensförsörjning för att säkerställa kompetent personal, processkartläggning som 

används för att kartlägga schemaläggningsprocessen och teorier angående 

ruttplanering. 

 

3.3.1 Kompetensförsörjning 

Andersson et al. (2017) utförde en studie på gymnasieelever i Sverige, där eleverna fick 

rangordna vad som gör ett arbete attraktivt. Studien visar att svenska gymnasieelever till 

exempel värdesätter lojalitet, relationer och ett stimulerande arbete högre än lön. Dock 

värderas lön fortfarande högre jämfört med till exempel variation och ledarskap. 

Theandersson (2000) är inne på samma spår i sin avhandling gällande att lön, 

anställningstrygghet och arbetsmiljö framhävs som faktorer för att kunna uppnå en god 

psykosocial stämning på arbetsplatsen. Att erbjuda en attraktiv arbetsplats är viktigt för 

arbetsgivaren för att kunna möta behovet av utbildad personal. Detta för att säkerställa 

att det finns personal när organisationens tjänster efterfrågas (Granberg, 2003).   

 

Det som Theandersson (2000) och Andersson et al. (2017) har gemensamt är något som 

Herzberg, Mausner och Bloch (1993) var inne på redan för dryga 20 år sedan i sin teori 

om hygien- och motivationsfaktorer. Herzberg et al. (1993) menade på att genom att 

ändra på de faktorer som skapade missnöje så skulle den anställde uppskatta jobbet mer 

vilket även naturligt ökar intresset för yrket och skapar en tillfredsställande arbetsplats 

(Herzberg et al., 1993; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Hygienfaktorer är kopplade till 

arbetsmiljön på arbetsplatsen och finns där för att motverka vantrivsel, medan 

motivationsfaktorer är sådana faktorer som ökar initiativförmågan och viljan att prestera 

bättre. Herzberg et al. (1993) klassar motivationsfaktorerna som något överordnad 

hygienfaktorerna men för att uppnå en attraktiv arbetsplats krävs ett samspel mellan de 

olika faktorerna. Nedan följer en summering om vad Herzberg et al. (1993) klassade 

som hygien- respektive motivationsfaktorer i sin sammanställning av över 2000 olika 

artiklar som undersökte vad som skapar arbetstillfredsställelse och en sund arbetsmiljö: 
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Hygienfaktorer 

1. Tillfreds med företagets policy, politik och administration. 

2. Förtroende för företagets ledning. 

3. Att relationen mellan chefer och operativ personal fungerar väl. 

4. En sund arbetsmiljö som stödjer de anställda sina arbetsuppgifter. 

5. Tillfreds med sin lön. 

6. Anställningstrygghet. 

7. Att inte privatlivet påverkas i en allt för stor utsträckning av de negativa 

aspekterna som arbetsförhållandena för med sig. 

Tabell 6: Hygienfaktorer enligt Herzberg et al. (1993). Egen illustration. 

 

 
Tabell 7: Motivationsfaktorer enligt Herzberg et al. (1993). Egen illustration. 

 

 

Motivationsfaktorer 

1. Bekräftelsen av att se resultatet av sina egna prestationer och tillfredsställelsen 

som följer av att veta om att en har utfört sina yrkesförpliktelser. 

2. Feedback och erkännande från ledningen och omgivningen vid väl utfört 

arbete. 

3. Varierande och stimulerande arbetsuppgifter. 

4. Kontroll och ansvar över sina arbetsuppgifter. 

5. Möjlighet till befordran. 

6. Möjlighet till karriärsutveckling. 
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3.3.2 Processkartläggning 

Vad något borde vara och hur något faktiskt är kan ibland vara ganska långt ifrån 

varandra. När en är osäker och tvivlar på om en process verkligen utförs så som den är 

tänkt att utföras så kan verktyget processkartläggning tillämpas (Ljungberg & Larsson, 

2012). En processkartläggning innebär en sammanställning av alla de aktiviteter som 

innefattas i en process och i vilken följd de utförs just nu. Syftet är att kunna överblicka 

processen, skapa en förståelse för dess komplexitet och slutligen möjliggöra för en 

förbättring genom att ta bort onödiga steg eller att strukturera om i flödet så att 

processen flyter på bättre (Paradiso & Cruickshank, 2007). Enligt Dumas et al. (2013) 

kan den grupp som önskar att utföra en processkartläggning benämnas som analytiker. 

 

En avancerad processkartläggning kan visa sig vara väldigt kostsam och resurskrävande 

men kan också medföra en hög förbättringspotential om den utförs på rätt sätt. Det är 

därför viktigt att redan innan processkartläggningen påbörjas att bestämma 

detaljeringsgraden av processkartläggningen så att inte kostnaden för analysen 

överstiger värdet av förbättringspotentialen (Luna-Reyes & Andersen, 2003). 

 

Ett annat beslut som analytikerna bör ta innan insamling av data kan påbörjas är att 

definiera vad som påbörjar en process och vad som avslutar den. Denna avgränsning är 

nödvändig då en process annars teoretiskt skulle kunna pågå i en oändlighet (Ljungberg 

& Larsson, 2012). Efter avgränsningen är utförd är det nu dags att börja samla in data 

över processen. En bra utgångspunkt för en analytiker att börja med är att intervjua 

processens operativa personal. Den operativa personalen är den personal som är med 

och utför processens aktiviteter ofta, kanske till och med dagligen. De bör således 

besitta åtminstone delar av den kunskap som är nödvändig för att rita upp en 

processkartläggning (Zacarias & Martins, 2011). Ofta sträcker sig en process över 

organisatoriska gränser och kan involvera mycket personal och resurser. Det är därför 

fördelaktigt att samla in datan från flertalet källor för att på sådant vis erhålla en så 

rättvis bild som möjligt av processen (ibid; Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Enligt Walden (2006) sker insamling av data vanligtvis över e-mailkorrespondens, 

telefonkontakt eller genom en klassisk “ansikte-mot-ansikte”-intervju. Hur än 

analytikerna väljer att göra så bör de försöka att undgå en helt strukturerad intervju. 

Anledningen är att en sådan intervjuguide kan resultera i “ledande frågeställningar” som 
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sedan medverkar till svar från respondenten där inte hela bilden förmedlas. Istället 

rekommenderas användandet av en semi-strukturerade intervjuer med frågor som 

öppnar upp för tolkning och reflektion (Luna-Reyes & Andersen, 2003). 

 

Den insamlade datan behandlas sedan och aktiviteterna med dess tillhörande 

beskrivning placeras i en ordningsföljd då de anses inträffa. En första skiss över 

processen bör sedan visas upp för respondenterna som medverkat i att beskriva 

processens aktiviteter och följd. Respondenterna kan sedan bekräfta eller förkasta bilden 

som analytikerna har uppfattat den att vara. Är allt i sin ordning så avslutas här 

processkartläggningen om inte så korrigeras processkartläggningen tills dess att en 

tillfredsställande beskrivning av processen erhållits (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

3.3.3 Ruttplanering 

Definitionen av ruttplaneringsproblematiken kan beskrivas som utmaningen med att ta 

fram en rutt till en så låg kostnad som möjligt trots en geografisk utspriddhet bland sina 

kunder. Desto fler kunder och desto större geografisk diversifiering gör denna utmaning 

allt svårare att manövrera (Laporte, 2009). Till sin hjälp för att ta fram en lämplig rutt 

finns det olika program som kan slumpa fram en rutt utefter lämpliga restriktioner 

(Lumsden, 2006). Oavsett om man skapar en rutt manuellt eller med ett program är 

målet att minimera den totala reslängden och därmed kostnaderna för transport (Bowers 

et al. 1996).  

 

En rutt med en kund innebär bara ett stopp (med startposition och slutposition 

exkluderat), med två kunder innebär det antingen att man kör kund A först och kund B 

sedan, eller vice versa. När ruttplaneringen innefattar tre olika kunder går det att åka till 

kund A-B-C, C-B-A, B-C-A, B-A-C osv. Det krävs ingen lång utläggning för att förstå 

att efter redan ett antal kunder går det att se en exponentiell ökning av antalet möjliga 

rutter (Segerstedt, 2009). Vidare beräknar Segerstedt (2009) att nio olika kunder innebär 

en total siffra om 362 880 möjliga rutter! 
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3.4 Planeringsprocesser 

För att mäta och arbeta med måluppfyllelsen på lång sikt så tillämpas teori från 

balanserat styrkort. För att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter har teorin om 

Lean tillämpats. 

 

3.4.1 Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet utvecklades med en baktanke om att hjälpa organisationer att 

ta hänsyn till fler perspektiv än det konventionella finansiella perspektivet. Det 

balanserade styrkortets uppgift är att ta fram relevanta mätetal som kopplas till 

uppställda mål i de olika perspektiven som på sikt främjar organisationens långsiktiga 

vision3. I det balanserade styrkortet benämns generellt fyra olika perspektiv en 

organisation kan arbeta mot: kundperspektivet, processperspektivet, lärandeperspektivet 

och det finansiella perspektivet. De ovan nämnda perspektiven är bara förslag som 

anges i teorin och praxis är att varje organisation som väljer att tillämpa det balanserade 

styrkortet sätter upp perspektiv som är viktiga för just deras verksamhet (Kaplan & 

Norton, 1999). 

 

                                                
3 En vision är en beskrivning på ‘hur’ och ‘varför’ en organisation ska arbeta för att uppnå sina 
långsiktiga mål (Özdem, 2011). 
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Figur 2: Illustration av ett balanserat styrkort enligt Kaplan & Norton (1999). Egen illustration. 

 

Företag som enbart arbetar mot det finansiella perspektivet kan på lång sikt tappa sin 

förmåga att leverera på de övriga perspektiven och då tillslut även förlora på det 

finansiella perspektivet. Ett tänkbart scenario är en organisation som enbart fokuserar på 

att hålla sin budget, det finansiella perspektivet, men negligerar behovet av kundfokus. 

När slutligen kunderna inte längre känner att de blir synliggjorda slutar de att besöka 

verksamheten och försäljningsintäkterna sinar vilket gör det omöjligt att hålla sin 

budget. Det hade möjligtvis gått att undvika om organisationen under lång sikt hade 

fokuserat på att ställa upp relevanta mål i kundperspektivet för att kontinuerligt kunna 

mäta kundnöjdheten, istället för att enbart fokusera på det finansiella perspektivet 

(Kaplan & Norton, 1999; Lindvall, 2011). 

 

3.4.2 Lean 

Lean är en filosofi om hur företag ska öka värdet för sina kunder genom att eliminera 

slöserier. Värdet för kunden kan beskrivas som möjligheten att leverera en produkt vid 

rätt tillfälle för rätt pris. Vid framtagandet av lean presenterades sju olika sorters 

slöserier som företag kan identifiera, reducera och om möjligt helt eliminera. För att 

identifiera slöserierna krävs ett verktyg, till exempel processkartläggning (Ljungberg & 
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Larsson, 2012). De sju stycken slöserierna enligt Ljungberg & Larsson (2012) och 

Bergman & Klefsjö (2012) innefattar följande begrepp som presenteras nedan: 

 

● Överproduktion - Att producera mer produkter än vad kunden efterfrågar, leder 

till bland annat ökad kostnad för lagerhållning för produkter utan finansiell 

avkastning.  

● Överarbete - En process eller en del av en process som inte bidrar med något 

värde till produkten eller tjänsten. Alltså något som inte kunden har efterfrågat 

och som därmed heller inte skapar något värde.  

● Väntan - Den tid som personalen tvingas vänta för att någon annan del av 

processen ska bli färdigställd. Under den tiden används inte personalen till något 

värdeökande och är således ett slöseri av personal, tid och resurser.  

● Transport - Onödiga transporter av produkter inom företaget eller externt skapar 

inget värde och leder bara till en längre ledtid, vilket följaktligen betyder att 

transport är en form av slöseri.  

● Lagerhållning - Företag besitter ofta ett lager för att kunna anpassa sig utefter 

fluktueringar i efterfrågan. De kan också besitta lager för att vissa delar av 

produktionen består av flaskhalsar och att lagerhålla dessa är nödvändigt för att 

upprätthålla produktionen. Blir lagret för stort innebär det dock en onödig 

kostnad och är således ett slöseri.  

● Defekter - Produkter eller tjänster som inte når upp till kundens krav resulterar 

oftast i kostnader för att rätta till defekterna men även kostnader som inte går att 

beräkna i antalet missnöjda kunder. Detta slöseri grundar sig oftast i avsaknaden 

av standardiserade kvalitetskontroller. 

● Onödiga förflyttningar - När personal tvingas förflytta sig för att utföra sitt 

arbete men samtidigt inte bidrar till ett ökat värde för kund. Kan bero på verktyg 

som är ostrategiskt placerade eller enligt English (2005) när personal tvingas slå 

in samma information flera gånger i ett eller flera system. 
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4 Empiri 
Första frågeställningens empiriavsnitt kan beskrivas som en uppdelning av tre nivåer.  

Den första nivån är empiri över sådant som sker på central nivå i Växjö kommun. Till 

detta hör den gemensamma målsättningen, organisationsstrukturen, 

planeringsprocesser och planeringshorisonter. Därefter jämförs 

schemaläggningsprocessen i den andra nivån i form av en samlad bedömning mellan 

studiens fyra analysenheter i Växjö kommun med analysenheten i Emmaboda kommun. 

Slutligen i den sista nivån så presenteras empiri över ruttplaneringen för studiens 

huvudanalysenhet Vikaholm som är en av studiens fem olika analysenheter. Nedan 

följer en disposition över första frågeställningens empiriavsnitt med avsikten att öka 

förståelsen för läsaren: 

 

 
Figur 3 : Disposition över första frågeställningens empirikapitel. Målsättning avser första kapitlet om 

kontinuitet, brukartid och ekonomi. Egen illustration. 
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4.1 Kontinuitet, brukartid och ekonomi 

Genom det balanserade styrkortet sätter Omsorgsnämnden4 i Växjö kommun varje år en 

ny målsättning för hemtjänstenheterna i Växjö kommun. Det balanserade styrkortet 

består av sju olika delområden; Demokrati & mångfald, Miljö, energi & trafik, Stöd & 

omsorg, Trygghet & säkerhet, Uppleva & göra, Växjö kommun som arbetsgivare och 

Ekonomi. Enligt verksamhetsutvecklaren (27 februari, 2017) är målen inom Stöd & 

omsorg samt Ekonomi de mest åtråvärda. Inom dessa två områden ryms nyckeltalen 

kontinuitet, brukartid och ekonomiska förutsättningar som är mål vilken denna uppsats 

kretsar kring. Målet för kontinuitet år 2016 är satt till att varje omsorgstagare inte ska 

behöva möta mer än 11 olika anställda under en tvåveckorsperiod. Målet för brukartid 

är att personalen ska lägga minst 55 procentenheter av arbetstiden på direkt brukartid 

hos omsorgstagaren. I tillägg till dessa två mål ska ekonomin i form av tilldelad budget 

vara i balans och inte visa på ett underskott i verksamheten (Balanserat styrkort, 2016; 

Balanserat styrkort, 2017). 

 

 Kontinuitet Brukartid Ekonomi 

Målsättning Max besök från 11 

olika anställda 

under en 

tvåveckorsperiod. 

Minst 55 % direkt 

brukartid hos 

omsorgstagaren. 

Arbetsgruppens 

budget ska vara i 

balans och inte visa 

på ett underskott. 

 
Tabell 8: Målsättning från det balanserade styrkortet. Egen illustration. 

 

Arbetsgrupperna kan avgränsa sig till att fokusera på de för sin verksamhet mest 

relevanta målen i styrkortet (Avdelningschef, 13 januari 2017). Efter besöken ute på 

analysenheterna i Växjö kommun framgick det att det balanserade styrkortet inte är 

något som det läggs allt för mycket fokus på. Det finns med i bakgrunden men någon 

vidare hänsyn tas inte till det vid det operativa- eller taktiska beslutsfattandet. 

Avdelningschefen (13 januari 2017) menar dock på att detta är något som 

arbetsgrupperna borde fokusera på och att enhetschef tillsammans med samordnare 

överlag borde bli bättre på att förmedla vikten av att nå de uppställda målen i det 

                                                
4 Omsorgsnämnden består av femton olika ledamöter som väljs in av kommunens 
kommunfullmäktige (Vaxjo.se, 2017). 
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balanserade styrkortet. Avdelningschefen (13 januari 2017) tar upp ett exempel gällande 

brukartiden som ibland motverkas av att vårdpersonalen ej stannar kvar hos 

omsorgstagaren under hela den schemalagda tiden, utan istället åker vidare så fort 

stödinsatserna är avklarade. Det förekommer även att omsorgsassistenterna lägger om 

sina scheman själva, vilket kan påverka både kontinuiteten och brukartiden (ibid; 

Samordnare, 24 januari 2017). Nedan följer en sammanställning över hur uppsatsens 

olika analysenheter i Växjö kommun presterade under år 2016. 

 

 Kontinuitet Brukartid Ekonomi5 

Vikaholm 16,4 65,7 % 103 % 

Lammhult 12,6 55 % 102 % 

Lassaskog 10,5 67,8 % 108 % 

Birka 12,1 72 % 102 % 

 
Tabell 9: Måluppfyllelse för analysenheterna i Växjö kommun6 under år 2016. Egen illustration. 

 

  

                                                
5 Ekonomimåttet är ett mått på hur mycket av den tilldelade budgeten som är spenderad, där 100 % 
innebär att hela budgeten har spenderats (Avdelningschef, 13 januari 2017). 
6 Analysenheten Emmaboda kommun är exkluderade från tabellen då de inte styrs av Växjö kommuns 
omsorgsnämnd. 
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4.2 Organisationsstruktur i Växjö kommun 

De observerade analysenheterna i Växjö kommun styrs i regel enligt en vertikal 

organisationsstruktur7. 

 
Figur 4: Organisationsstruktur analysenhet i Växjö kommun. Egen illustration. 

 

Ytterst ansvarig för analysenheten är enhetschefen. Till dennes arbetsuppgifter ingår 

främst att hålla de ekonomiska förutsättningarna analysenheten tilldelats från 

kommunens Omsorgsnämnd. Enhetschefen har utöver detta ett personalansvar och 

fungerar som en länk mellan biståndshandläggare, omsorgsnämnd och övriga 

tjänstemän på kommunen. 

 

Strax under analysenhetens enhetschef kommer samordnaren. Samordnarens uppgift är 

att para ihop de beviljade stödinsatserna hos omsorgstagarna med personalstyrkan. 

Samordnaren bryter ner en långsiktig ruttplanering till en schemaläggningen över 

dagspass som vårdpersonalen sedan kan ta del av. Om något oförutsett inträffar är 

tanken att samordnaren snabbt ska kunna tillrättalägga problemet. Samordnaren sitter 

därför på befogenheter som att tillkalla extra personal, som exempelvis timvikarier, och 

har även möjligheten att lägga om scheman som berör vårdpersonalen med kort varsel. 

Samordnaren kan även fungera som en länk mellan enhetschef och vårdpersonal och 

författarna betecknar denna roll som en slags mellanchef. Inte alltför sällan innesitter 

samordnaren erfarenhet liknande den vårdpersonalen besitter och kan därför hjälpa till 

på plats vid sådana tillfällen då planeringen inte går ihop. 

                                                
7 Vertikal organisationsstruktur beskriver en organisation där bestämmanderätten går i rakt nedstående 
led utefter yrkesposition. Exempelvis är en VD är överordnad mellanchefen som i sin tur är överordnad 
den operativa personalen. Motsatsen heter horisontell organisationsstruktur där alla som ingår i gruppen 
besitter en likvärdig bestämmanderätt (Thareja, 2008). 
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Slutligen återfinns vårdpersonalen som är den grupp personal som utför 

kärnverksamheten i hemtjänstenheten. Vårdpersonalen lämnar mat, mediciner, tar 

prover, tvättar, städar och allt annat som en hemtjänst förknippas med. Vårdpersonalen 

erhåller sina arbetsuppgifter från samordnaren och en analysenhet rymmer ungefär 15 

till 25 stycken fastanställda. Vid behov plockas extra personal in i form av timvikarier 

från kommunens egna bemanningspool. 
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4.3 Planeringshorisonter 

Efter samtal med verksamhetsutvecklaren och avdelningschefen (15 februari, 2017) 

framgick det att det går att identifiera tre olika planeringsprocesser som berör 

arbetsgrupperna i Växjö kommun. Dessa är schemaläggningsprocessen, 

ruttplaneringsprocessen och kompetensförsörjningsprocessen. Nedan följer en kort 

beskrivning av respektive planeringsprocess som arbetet sedan kommer att fördjupa sig 

i empiriavsnittet: 

 

Schemaläggningsprocessen: Denna process innefattar schemaläggningen av de 

beviljade stödinsatserna under en sexveckorsperiod. Processen kan behöva uppdateras 

från dag till dag. 

 

Ruttplaneringsprocessen: När efterfrågan förändras så förändras också 

ruttplaneringen. Denna process är ofta förekommande. 

 

Kompetensförsörjningsprocessen: För att klara av att möta efterfrågan på lång sikt så 

bör organisationen arbeta med kompetensförsörjningprocessen som säkerställer att där 

finns utbildad personal när väl behovet inträffar (Granberg, 2003). 

Kompetensförsörjningsprocessen berör även planering på kort sikt vid de tillfällen då 

personalstyrkan har drabbats av en underbemanning (Personalspecialisten, 3 maj 2017). 

 

På nästkommande sida följer en tabell som planerar in de olika planeringsprocesserna 

efter respektive planeringshorisont som beslutsfattandet berör: 
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Tabell 10: Sammanfattning över hur de olika planeringsprocesserna kategoriseras in i olika 

planeringshorisonter. Egen illustration. 

  

Strategisk planeringshorisont ● Kompetensförsörjningsprocessen 

Taktisk planeringshorisont ● Schemaläggningsprocessen 

Operativ planeringshorisont ● Schemaläggningsprocessen 

● Kompetensförsörjningsprocessen 

● Ruttplaneringsprocessen 
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4.4 Planeringsprocesser 

I detta kapitel presenteras empiri som kopplas till planeringsprocesser. 

Kompetensförsörjning för att säkerställa kompetent personal, processkartläggning som 

används för att kartlägga schemaläggningsprocessen och empiri för ruttplanering. 

 

4.4.1 Kompetensförsörjning 

Processen som författarna har identifierat som kompetensförsörjningsprocessen syftar 

till att beskriva hur Växjö kommun som arbetsgivare säkerställer att det finns personal 

tillgänglig i sina hemtjänstenheter utefter det givna vårdbehovet. 

 

Växjö kommun tillämpar en proaktiv strategi för att tillgodose sina respektive 

arbetsgrupper med utbildad personal. Enligt Personalspecialisten (3 maj 2017) är det 

bäst att rikta in sig på ungdomar som ännu inte gjort ett karriärsval i livet. Med andra 

ord, ungdomar som ännu inte har valt vilken inriktning på sin gymnasieutbildning de 

ska välja. För att attrahera ungdomar till vårdprogrammet så försöker 

marknadsavdelningen aktivt visa sin närvaro på de olika plattformar som vänder sig till 

ungdomar. Dessa plattformar kan vara sociala medier, PRAO, gymnasiemässor, 

tidningar och flygblad bland mycket annat (ibid). 

 

En fördom som ofta kommer på tal när det talas om vårdyrken och i synnerhet 

vårdyrken i offentlig regi är att de är underbetalda, monotona och utan 

karriärsmöjligheter. Dessa anledningar anses vara en bidragande faktor till varför 

intresset bland ungdomar för vårdyrken inom hemtjänsten minskar i intresse (ibid). År  

2030 uppskattar SCB (2013) att det i Sverige kommer vara ett underskott på 170 000 

kvalificerad personal inom hemtjänsten på nationell nivå. Växjö kommun utgör inget 

undantag och Personalspecialisten (3 maj 2017) medger att det finns utmaningar att 

brottas med men menar också på att situationen inte är utom kontroll. 

 

Det är marknadsavdelningens förhoppning att kunna visa de ungdomar som ännu inte 

har gjort ett aktivt karriärsval på att ett vårdyrke inom den offentliga hemtjänsten är ett 

klokt val. Personalspecialisten (3 maj 2017) menar på att de erbjuder sina anställda 

konkurrenskraftiga löner, möjlighet till karriärsutveckling och självförverkligande 

genom sina internutbildningar och inte minst en möjlighet till varierande arbetsmiljö då 

det inte alltför sällan händer att en anställd byter arbetsgrupp inom kommunen eller 
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påbörjar en anställning på ett vårdboende eller närliggande yrke som till exempel 

omsorgsassistent för funktionsnedsatta (ibid). 

 

Personalspecialisten (3 maj 2017) nämner även att en alternativ väg att komma in i yrket 

är genom ett sommarjobb. För de ungdomar som trivs finns efter sommarjobbet 

avslutats goda möjligheter till att erbjudas upplärning och extrapass som sedan 

förhoppningsvis kan mynna ut i en provanställning. Marknadsavdelningen vänder sig 

såklart även till vuxna genom att främja bilden av vuxenutbildningar men menar på att 

merparten av resurserna går till att fokusera på ungdomar som ännu inte gjort ett aktivt 

karriärsval samt visat intresse för yrket (ibid). 

 

Ett uppmärksammat problem som avdelningschefen (14 mars 2017) och 

personalspecialisten (3 maj 2017) stämmer in i är att det idag inte finns någon 

kvantitativ prognos eller tillvägagångssätt för att prognostisera efterfrågan av 

vårdpersonal i kommunen. Detta till trots att det idag finns data över hur många timmar 

som har förbrukats på de olika analysenheterna från år 2007 till och med dags dato 

(Avdelningschefen, 14 mars 2017; Bilaga G). Personalspecialisten beskriver det vidare 

som att det ibland känns det som att de enbart “släcker bränder” och mest behöver 

jobbar reaktivt i personaltillsättningen då det inte finns några verktyg för att uppskatta 

prognostiseringen av personaltillsättningen. För att lösa akuta problem vid förändringar 

av personalbehovet så använder sig idag Växjö kommun ibland av bemanningsfirmor 

(Avdelningschef, 13 januari 2017; Verksamhetsutvecklare, 13 Januari 2017). Sådana 

korrigeringar kan enligt (ibid) vara tidskrävande och försvåra möjligheterna till att hålla 

nere kostnaderna för personalstyrkan och administration. Ett verktyg som hade 

underlättat prognostiseringen av vårdpersonal menar därför Personalspecialisten (3 maj 

2017) skulle vara till nytta i de strategiska prognoserna av personaltillsättningen. 
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4.4.2 Växjö kommuns schemaläggningsprocess 

Nedan beskrivs ett tillvägagångssätt i form av en processkartläggning av hur 

samordnaren tillsammans med enhetschefen arbetar med de aktiviteter som ligger till 

grund för planering av vårdpersonalens schema och hur dessa scheman sedan verkställs 

därefter: 

 

 
Figur 5: Planeringsprocessen i Växjö kommun. Egen illustration. 

 

1. Start Procapita 

Socialtjänsthandläggarnas underlag av de stödinsatser som omsorgstagarna har 

beviljats startar denna process. Underlagen sparas i programmet Procapita8- och 

skickas sedan över till arbetsgruppens enhetschef. 

 

2. Enhetschef kontrollerar & verkställer behov 

Enhetschefen mottar underlaget som finns i Procapita och kontrollerar så att allt 

ser ut att stämma. Därefter uppskattar enhetschefen vilket personalbehov som är 

nödvändigt för att täcka de insatser som har beviljats. Samtidigt överförs 

personalbehovet och information om stödinsatserna till planeringsprogrammet 

Laps Care. 

  

                                                
8 “Procapita Vård och Omsorg är ett heltäckande stöd för verksamheten inom kommunal vård och 
omsorg. Med hjälp av grund- och tillvalsmoduler kan varje kommun bygga sitt eget Procapita.” (Tieto, 
2017). 
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3. Behov skickas till samordnare 

Enhetschefen vidareförmedlar information om vilka stödinsatser som förväntas 

att utföras till arbetsgruppens samordnare. Därmed avslutas enhetschefens del i 

planeringsprocessen. 

 

4. Samordnare planerar besök i Laps Care i samförstånd med 

kontaktpersoner 

Samordnarens planeringsprocess påbörjas och tar hänsyn till; behovet av 

stödinsatser, tillgänglig personal och personliga preferenser från 

omsorgstagaren. 

 

Samordnaren har sedan tidigare erhållit information om vilka stödinsatser som 

har beviljats (steg 2) och dessa går att finna i Laps Care. Samordnaren kan 

samtidigt där också finna information om ett uppskattat personalbehov som är 

tänkt att täcka behovet för stödinsatserna. 

 

Samordnaren planerar ett schema i Laps Care som sträcker sig över två veckor. 

Först slumpar programmet schemat efter bästa förmåga men det fastnar nästan 

alltid några stödinsatser som inte går ihop med gällande schema. Samordnaren 

löser detta genom att manuellt planera in de olika stödinsatserna på respektive 

vårdpersonal. I första hand fördelas stödinsatserna på de heltidsanställda och om 

inte behovet kan mättas fördelas stödinsatser på de timanställda. Finns det inte 

tillräckligt med personal, krävs det att de heltidsanställda jobbar övertid.  

 

Laps Care tar inte heller hänsyn till de personliga preferenserna som en del 

omsorgstagare besitter. Det kan röra sig om att vissa omsorgstagare inte kan 

tänka sig hjälp från någon annan än deras kontaktperson eller att det har framgått 

på sistone att omsorgstagarens hälsotillstånd eller inställning har förändrats - 

vilket medfört ett extra (eller minskat) behov av stöd. 
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5. Bryter behov i dagsplanering 

När schemat för tidsperioden om två veckor i föregående punkt har färdigställts 

så bryter samordnaren ner dessa i dagar. Samordnaren försöker att ha åtminstone 

1-2 dagars scheman färdigställda åt personalen i förväg. Arbetspassen planeras i 

ett sex veckors schema men de exakta uppgifterna som utförs under arbetspassen 

kan läggas så sent som dagen innan. 

 

Innan behovet bryts ner i dagsplanering så kontrolleras omsorgstagarens 

nuvarande tillstånd än en gång om de är oförändrade sedan sist. Det kan ha 

framkommit så sent som igår att en omsorgstagare inte vill ha hjälp eller har 

planerat in ett besök och det finns då förhoppningsvis utrymme för en sista 

korrigering. Det är dock enligt verksamhetsutvecklaren (15 februari 2017) inget 

krav att kunna tillgodose sista-minuten ändringar utan omsorgstagaren ska helst 

kunna förmedla i god tid om denne inte vill ha besök eller vill flytta på ett besök. 

  

6. Överförs till mobil hemtjänst 

Samordnaren överför den färdiga planeringen för de nästkommande dagarna till 

vårdpersonalens mobila hemtjänst. 

 

7. Personal loggar in i mobil hemtjänst & startar dagens arbetspass 

I den mobila hemtjänsten finns beskrivet vilka omsorgstagare som ska ha besök 

respektive vilka stödinsatser som ska utföras under gällande dag. Det 

framkommer också hur mycket tid som ska disponeras på respektive 

omsorgstagare vilket ligger till grund för mätningarna av den planerade 

brukartiden. 

 

8. Utför dagens besök. Eventuella schemaavvikelser kan förekomma 

Vårdpersonalen utför de stödinsatser som framkommer i den mobila 

hemtjänsten. När de påbörjar ett nytt besök så loggar de in i den mobila 

hemtjänsten och när de är färdiga med besöket så bockar vårdpersonalen av 

vilka stödinsatser som har utförts hos omsorgstagaren och loggar sedan ut från 

besöket. Tiden mellan inloggningen och utloggningen för besöket utgör den 

faktiska brukartiden. 
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Eftersom det är människor som tar hand om människor är det inte alltid så att det 

planerade schemat motsvarar det faktiskt utförda schemat. Ibland vill inte 

omsorgstagaren ha hjälp och ibland utför vårdpersonalen sina arbetsuppgifter 

snabbare än förväntat och lämnar därför snabbare än planerat omsorgstagaren, 

än vad som finns inbokat i den mobila hemtjänsten. Plötslig sjukdom eller annan 

frånvaro kan ha uppkommit oannonserat på dagen vilket kan medföra att 

arbetsgruppen får ta ett snabbt beslut om att jobba över eller dra ner på en del 

stödinsatser för att hinna med det som anses viktigast att utföra. 

 

9. Personal avslutar arbetspasset 

När vårdpersonalen är klar med dagens arbetsuppgifter så loggar de slutligen 

helt ut från mobil hemtjänst och går hem för dagen. 

 

10. Överförs till Fornio Care 

Vårdpersonalens faktiska scheman som utfördes under dagen skickas från den 

mobila hemtjänsten till Fornio Care. Dagen efter kommer samordnaren att 

utvärdera hur dagen gick och om möjligt ta hänsyn till de beslut och problem 

som eventuellt uppstod i punkt 8. Det kan innebära att nästkommande dagspass 

måste korrigeras och att punkt 5 behöver uppdateras omgående. Samordnaren 

väljer därför att inte lägga ut färdiga dagspass över en alltför lång tidsperiod i 

förväg. 

 

11. Slut process 

När utvärderingen har utförts och eventuella korrigeringar på nästkommande 

dag lagts till så avslutas processen. 
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4.4.3 Emmaboda kommuns schemaläggningsprocess 

I uppsatsens metodavsnitt så valde författarna att se över en av enheterna i Emmaboda 

kommuns schemaläggningsprocess som ett benchmarkingobjekt. Som tidigare nämnt så 

är det enbart schemaläggningsprocessen som kommer att avspeglas men det tillkommer 

en del bakgrund i organisationsstrukturen som författarna anser bör redogöras för 

läsaren. 

 

I Emmaboda kommun finns det sju enhetsgrupper. Författarna besökte enhetsgruppen 

Norra med 22 anställda. Denna grupp jobbar både dag, kväll och natt och tar hand om 

cirka 50 omsorgstagare. Den stora skillnaden mellan Växjö kommun och Emmaboda 

kommun är det inte finns någon samordnare utplacerad på de olika enhetsgrupperna. 

Grupperna har istället en mer platt organisation där anställda tillsammans lägger upp 

schema och rutt (Omsorgshandledare, 8 mars 2017). 

 

Nedan följer en processkartläggning över enhetsgruppen Norras hemtjänst 

planeringsprocess ser ut i nuläget. Emmaboda kommun har en plattare struktur och har 

inte dedikerat någon samordnare till planeringsprocessen. 

 

 
Figur 6: Planeringsprocessen i Emmaboda kommun. Egen illustration. 
 

1. Start Procapita - Socialtjänsthandläggarnas underlag av de stödinsatser som 

omsorgstagarna har beviljats startar även denna process. Underlagen sparas i 

programmet Procapita och skickas sedan över till kommunens utsedda 

enhetschef. 

 

2. Enhetschefen förmedlar behovet till arbetsgrupperna - Som nämns tidigare i 

inledningen så finns det inget mellanled i form av en samordnare som tar emot 
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behovet från enhetschefen utan det fastställda behovet går direkt ut till 

arbetsgrupperna beroende på vilket geografiskt område en arbetsgrupp ansvarar 

för. 

 

3. Arbetsgrupperna lägger ett s k “tvättstugeschema” - Utefter tidigare 

erfarenheter i vad som har sparats i Långtidsprognosen så lägger personalen 

själv ett schema med hänsyn till vad som passar dem bäst. En arbetsgrupp utgör 

inte mer än 5-6 anställda och i långtidsprognosen framgår också vilka 

omsorgstagare som omsorgssasistenten vanligtvis besöker. Arbetsgruppen 

försöker i största möjliga mån se till att en omsorsorgstagare har samma 

omsorgsassisten. Till och med då omsorgstagaren väljer att flytta in på ett 

vårdhem så behåller denne samma omsorgsassistent som skötte 

omhändertagandet i hemtjänsten. Färre omsorgsassitenter gör även att 

omsorgstagaren känner sig mer trygg och därmed behöver mindre besök från 

hemtjänsten.  

 

Schemat läggs för en sexveckorsperiod i form av ett tvättstugeschema (se bild 

nedan). Med underlag på vad som ska utföras så delegeras uppgifterna upp med 

hänsyn till omsorgstagarens preferens av omsorgassistent. Tvättstugeschemat 

läggs vanligtvis på en whiteboard i arbetsgruppens lokal och som regel skriver 

omsorgstagarna ner deras tider i sin kalender. Alternativt får de åka in varje dag 

på morgonen för att se hur de ska arbeta under dagen. Systemet innebär en 

förbättring inom både kontinuitet och brukartid enligt Omsorgshandledare (8 

mars 2017). 
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Bild 1: Tvättstugeschema på arbetsgruppen Norra i Emmaboda kommun. Bild från Emmaboda 

kommun. 
 

4. Vårdpersonalen utför stödtjänsterna - Stödtjänsterna eller arbetsuppgifterna, 

utförs enligt schema och om omsorgstagarnas dagsform har ändrats sedan 

tidigare så försöker personalen att ta upp detta vid nästa möte eller direkt med 

sina kollegor om det inte går att vänta. 

 

Skulle problem uppstå som inte går att lösa genom att ringa de närmsta 

kollegorna så finns enhetschefen tillgänglig för att fälla ett avgörande. 

Enhetschefen har då befogenheten att ta ett beslut i den gällande diskussionen. 

 

5. Slut Process - När sista omsorgstagaren för dagen har fått hjälp med sina 

stödtjänster så åker omsorgsassistenten hem och processen avslutas. 
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4.4.4 Vikaholms ruttplaneringsprocess 

Författarna har tidigare delgivit i metodavsnittet att Vikaholms analysenhet är den enda 

enhet där författarna kommer att fördjupa sig gällande ruttplaneringsprocessen. 

 

För att kunna förbättra en organisations nuvarande arbetsprocess finns det en fördel i att 

först kartlägga den nuvarande processen (Ljungberg & Larsson, 2012). För att kartlägga 

den nuvarande ruttplaneringen valde författarna först och främst att med hjälp av 

Verksamhetsutvecklaren på Växjö kommun skriva ut alla pass som gjorts under 

perioden 11 april 2016 till 24 april 2016 på analysenheten Vikaholm. Passen kunde inte 

överföras direkt till ett Excelark på grund av sekretessbegränsningar. Istället fick 

författarna manuellt skriva in all data från utskrifterna, exklusive namnen på 

omsorgstagarna, in i ett Excelark. Datan innehöll planerade arbetspass och tid spenderad 

på respektive adress. Differensen mellan planerat arbetspass och spenderad tid på 

diverse adresser räknas som transporttid enligt författarna. När allt data var insamlad i 

ett Excelark valde författarna att dela upp arbetet utefter de tre huvudmålen. 

 

Författarna har inte haft tillgång till journaler och beslut från sjuksköterskor gällande 

vilken undersköterska som får utföra vad på respektive omsorgstagare. Därför har 

författarna gjort antagandet att all personal får utföra alla arbetsuppgifter på alla 

omsorgstagare. Vilket inte ligger så långt ifrån verkligheten enligt 

Verksamhetsutvecklaren (14 mars 2017) och det beror på att majoriteten av personalen 

består av undersköterskor.  Undersköterskor kan därför utföra alla uppgifter såvida de 

får ett berättigande att utföra en HSL-insats från ansvarig sjuksköterska 

(Verksamhetsutvecklaren, 14 mars 2017).  

 

Under den valda tidsperioden har analysenheten Vikaholm haft 2761 besök med total 

arbetstid på 1796 timmar. Besöken var fördelade på 72 antal adresser varav sex stycken 

omsorgstagare var i behov av dubbelbemanning9. Respektive omsorgstagare blir 

tilldelade arbetsinsatser från en ansvarig sjuksköterska. Det är sen upp till hemtjänsten 

att uppfylla dessa arbetsinsatser (Verksamhetsutvecklaren, 14 mars 2017). 

Arbetsstyrkan bestod av 32 personer och innehåller allt från heltidsanställda till vikarier.  

Den planerade personalkostnaden innebar en kostnad på 445 449 kr där den 
                                                
9 Dubbelbemanning avser besök där omsorgsassistenten är i behov av hjälp från ytterligare en 
omsorgsassistent för att kunna utföra en stödinsats hos omsorgstagaren (Verksamhetsutvecklare, 27 
februari 2017).  
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genomsnittliga timkostnaden låg på cirka 248 kr10. De fasta kostnaderna för 

tvåveckorsperioden var 60 367 kr. Under två veckors perioden var den planerade 

brukartiden 59 % och den planerade kontinuiteten låg på 13,4. På grund av 

anonymitetskravet kan inte författarna delge en bilaga med dessa beräkningar. Målet för 

brukartiden var 2016 55 % och enligt avdelningschefen (14 mars 2017) faller generellt 

den faktiska brukartiden med 10 procentenheter jämfört med den planerade. Vilket 

innebär att Vikaholms faktiska brukartid för perioden borde lika runt 49 %. Målet för 

kontinuiteten är 11, den planerade kontinuiteten vittnar om att Vikaholm inte möter 

målet. 

 

 
Tabell 11: Kostnader från tvåveckorsperioden - ursprungsläget. Egen illustration. 
 

Författarna har markerat varje besök med en vit kartnål på en förstorad bild av området 

som sträcker sig från Teleborg i norr till strax söder om Kalvsvik och Valeryd i väst till 

Ingelstad i öst. Blå och röd lapp är adresser där många omsorgstagare befinner sig i 

samma hus. Gul lapp indikerar Vikaholms startposition, Södra Vallviksvägen 6. Nedan 

följer en bild på kartan som författarna punktade upp för den här perioden. För 

omsorgstagare söder om Växjö stad tar sig omsorgassistenten dit med bil och i området 

Teleborg transporterar sig omsorgassisten med cykel.  

 

                                                
10 Inklusive sociala avgifter och genomsnittskostnad för sjukfrånvaro. 
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Bild 2: Karta med besökta adresser11 för perioden 11 april - 24 april 2016. Egen bild. 

 

Vikaholms ruttplaneringsarbete sker via LapsCare och sträcker sig över området som är 

utmarkerat i bilden ovan. Processen sker på det sätt som presenterades i föregående 

avsnitt. Med hjälp av LapsCare kan författarna kunna ställa in önskade mål och 

preferenser när schemat läggs automatiskt. Vilket betyder att samordnaren kan ställa in 

om den vill fokusera på till exempel kontinuitet. Hög hastighet på fordonen påverkar 

hur mycket tid som läggs på transport och därmed även brukartiden, här är det dock 

viktigt att anpassa mätaren efter verkligheten så mycket som möjligt. En omsorgassisten 

cyklar helt plötsligt inte snabbare bara för att man ökar hastigheten i LapsCare. Det 

finns fortfarande möjlighet för samordnaren att ändra i det lagda schemat. Vilket enligt 

Verksamhetsutvecklaren (15 mars, 2017) innebär att poängen med LapsCare 

undermineras om samordnaren låter omsorgstagarens och omsorgsassistentens 

preferenser spela för stor roll. Nedan följer en bild på hur Laps Care möjliggör viktning 

vid generandet av ett schema: 

 

                                                
11 De utmarkerade platserna utgör inte exakt position till omsorgstagarna i förhållande till kartan. 
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Figur 7: Viktning vid slumpandet av nya scheman. Egen illustration. 
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5 Analys 
I studiens analyskapitel för den första frågeställningen diskuteras och analyseras vilka 

icke-värdeskapande aktiviteter som kunnat identifieras för planeringsprocesserna. 

 

5.1 Identifierade icke-värdeskapande aktiviteter 

Överarbete 

Vissa omsorgstagare är i behov av dubbelbemanning, bemanningen krävs främst vid 

moment som inkluderar tunga lyft eller liknande krävande aktiviteter. 

Dubbelbemanningen resulterar i ett slöseri i form av överarbete för varje minut som den 

extra omsorgsassistenten är på plats och inte behövs för just det specifika aktiviteten. En 

process som inte bidrar med något värde ska enligt Bergman & Klefsjö (2012) ses som 

ett slöseri.  

 

Väntan 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att väntan är en form av slöseri då det blockerar en 

person från att utföra en process till grund av utomliggande orsaker. Författarna tolkar 

därför att vid vid dubbelbemanning sker även slöseriet väntan, i form av att den extra 

omsorgsassistenten måste vänta tills det att momentet där det behövs en extra person 

infaller. Slöseri i form av väntan kan ske vid flera tillfällen i den studerade processen. 

När en omsorgsassistent avslutar sitt arbete tidigt hos en omsorgstagare och tvingas 

vänta innan hen kan fortsätta med nästa omsorgstagare är detta ett exempel på ett 

slöseri. Väntan inträffar dock endast om nästa moment hos nästa omsorgstagare måste 

utföras vid en specifikt schemalagd tid. 

 

Transport 

Både fysiska och elektroniska transporter innebär ett slöseri. Alla transporter är ett 

slöseri men är dock nödvändiga för verksamheten. De bör däremot optimeras så att så 

lite tid som möjligt läggs på transporter (Bergman & Klefsjö, 2012). I nuläget är 

Vikaholms geografiska område spritt över både stadsdelen Teleborg och landsbygden 

söder om Växjö. En del rutter är inte helt optimerade då omsorgsassistenten är 

schemalagd att åka mellan landsbygden först och sedan tillbaka till stadsdelen Teleborg. 

Detta innebär bara inte ett slöseri av förflyttningar men även ett slöseri i form av 

drivmedel då transporter inom Teleborg görs mest effektivt med hjälp av en cykel eller 
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gång. Men när en rutt sträcker sig över både Teleborg och landsbygd krävs det att 

omsorgsassistenten kör bil.  Vissa omsorgstagare har även flertalet besök under en dag, 

vilket innebär att omsorgsassistenten kan behöva åka fram och tillbaka flertalet gånger 

vilket resulterar i onödiga transporter.  

 

Defekter 

En omsorgstagare som utsätts för en dålig kontinuitet i form av besök av för många 

olika omsorgsassistenter påverkar kvalitén på omsorgen. Efter besöket i Emmaboda 

kommun så stod det klart att en omsorgstagare i regel sover bättre och är mindre orolig 

när den får lov att möta samma omsorgassistent(er) dagligen vilket resulterade i att 

omsorgstagaren efterfrågade mindre hjälp. Således borde en låg kontinuitet leda till att 

omsorgstagaren känner sig mer osäker och stressad vilket kan leda till att 

omsorgstagaren efterfrågar mer hjälp än nödvändigt (Omsorgshandledare, 8 mars 2017). 

En aktivitet som kan undvikas om rätt kvalitét erbjuds direkt är enligt Bergman & 

Klefsjö (2012) ett form av slöseri.  

 

En annan form av defekt är icke-tillförlitliga prognoser över personaltillsättningen. Om 

inte de ansvariga för kompetensförsörjningen lyckas pricka rätt i sina prognoser så 

innebär det också att de måste arbeta reaktivt med personaltillsättningen. Sådana 

metoder kan leda till godtyckliga anställningar som visar sig bli mer kostsamma i 

slutändan då personalen kanske inte besitter önskvärda kvalifikationer - men 

organisationen har inget val då omsorgstagarna inte kan vänta med att få hjälp 

(Personalspecialist, 3 maj 2017; Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Onödiga förflyttningar 

Enligt Omsorgshandledare på Emmaboda kommun (8 mars, 2017) åtnjuter Emmaboda 

bra resultat inom ekonomi på grund av sitt arbete med kontinuitet. En omsorgstagare 

som möter få omsorgsassistenter blir tryggare enligt omsorgshandledare (8 mars 2017)  

och behöver således mindre timmar och färre besök från hemtjänsten. I nuläget finns det 

omsorgstagare inom analysenheten Vikaholm som kan ha så mycket som 24 olika 

omsorgsassistenter under en tvåveckorsperiod. Färre besök innebär ett minskat slöseri 

av personalresurser vilket kan påverka kontinuitetsmålet och det ekonomiska målet. 

Utöver det innebär färre besök även mindre onödiga förflyttningar som enligt Bergman 

och Klefsjö (2012) är en form av slöseri. 
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6 Teori 
För att besvara den andra frågeställningen tillkommer ny teori i form av 

prognostisering, situationsanpassat ledarskap, självstyrande grupper och PDCA. 

Teorin kommer att presenteras efter den ordningen som följer i tabellen nedan. I tillägg 

till detta nya teoretiska ramverk kommer även redan presenterad teori från 

frågeställning ett att återanvändas. 

 

Prognostisering Planeringsstrategier och val av objektiv eller 

subjektiv prognosmodell för 

rekryteringsprognoser på lång sikt. 

Situationsanpassat ledarskap Ledarens förmåga att ikläda sig olika roller 

beroende på både kort och lång sikt beroende på 

hur erfaren en arbetsgrupp uppfattas vara. 

Självstyrande grupper Beskrivning och implementering av självstyrande 

grupper i erfarna grupper. 

PDCA Förbättringsverktyg för organisationer som stöd 

vid ett förändringsarbete.  

 
Tabell 12: Tillämpad teori för att besvara den första frågeställningen. Egen illustration. 

 

6.1 Prognostisering 

Syftet med prognoser är att planera ett företags verksamhet för att kunna tackla 

eventuella förändringar i efterfrågan och kan definieras som ett förutspått framtida 

händelseförlopp (Bergström, 1982). En prognos kännetecken är att den nästan alltid 

kommer vara fel. Därav innefattar en bra prognos mätning av misstag. För att minimera 

misstagen bör man prognostisera en grupp av produkter istället för enskilda enheter då 

det skapar en mer jämn prognos. Samtidigt bör man undvika prognoser långt fram i 

tiden på grund av att osäkerheten blir större.  Slutligen ska en prognos aldrig utesluta 

känd information (Nahmias, 2009). 
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6.1.1 Planning strategies 

Enligt Jeon & Kim (2016) finns det två olika sorters strategier gällande arbetsstyrkan 

och att möta efterfrågan. Chase Strategy innebär att anställa och avskeda anställda för 

att möta rätt nivå av utbud utefter den efterfrågan som råder. Fördelen är att man 

undviker att de anställda arbetar övertid eller undertid. Nackdelarna är att man hela 

tiden måste se över arbetsstyrkan och risken för missnöje bland arbetsstyrkan samt 

problem att upprätthålla kvalitén på grund av uppsägningar och anställningar. 

  

Level strategy är den andra strategin vars strategi är att låta arbetsstyrkan vara konstant 

och istället möta efterfrågan med hjälp av övertid och undertid (betald eller inte). Det är 

sedan upp till chefen att bestämma sig för en stor arbetsstyrka eller en liten. En stor 

arbetsstyrka förlitar sig på undertid och en liten arbetsstyrka förlitar sig på övertid. 

Vanligast är dock en mix av Level och Chase strategy (Jeon & Kim, 2016; Nahmias, 

2009).  

 

För att veta vilken nivå en organisation bör lägga sig utefter så kan en organisation 

enligt Nahmias (2009) använda sig utav prognosmetoder som är antingen subjektiva 

eller objektiva. Nedan kommer relevanta prognosmetoder att presenteras. 

 

6.1.2 Subjektiva prognosmetoder 

Subjektiva prognosmetoder innebär prognoser som baseras på människors 

uppfattningar. Nahmias (2009) tar upp fyra olika metoder för subjektiv prognostisering; 

sales force composites, customer surveys, jury of executive opinion och The Delphi 

method (Nahmias, 2009).  

 

Jury of executive opinion innebär att man använder sig av en jury som besitter mycket 

kunskap inom området för att räkna ut en förväntad efterfrågan. Denna metod används 

ofta för att prognostisera efterfrågan för en helt ny produkt. Sedan sätter man ihop alla 

jurymedlemmarnas prognoser och bildar en komplett prognos. Detta kan utföras genom 

att en person intervjuar alla personer i juryn och därefter sätter ihop en prognos. 

Alternativt att juryn möts och kommer överens om en prognos tillsammans.  
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The Delphi method påminner om Jury of executive opinion, skillnaden ligger i hur de 

personliga uppfattningarna sätts ihop till en prognos. Processen för att skapa en prognos 

börjar genom att personer i en jury får delge sina uppfattningar om förväntad efterfrågan 

genom att svara på ett eget frågeformulär. Enligt Patterson Newman & Doona (2016) 

bör frågeformulären vara anonyma för att undvika att respondenterna påverkas av 

varandra. Resultatet sammanställs och skickas tillbaka till alla personer i juryn, varefter 

juryns medlemmar får frågan om de vill ändra sina uppfattningar till förmån för 

gruppens genomsnittliga uppfattningar. Denna process repeteras och om metoden 

fungerar idealiskt når tillslut juryn ett samförstånd. 

 

6.1.3 Objektiva prognosmetoder 

En objektiv prognostisering, även kallad tidsserieprognos, är en prognos där historisk 

data används för att beräkna efterfrågan för nästkommande period. Eftersom 

tidsserieprognoser enbart använder sig av historisk data så tar inte prognoserna hänsyn 

till kvalitativ data utan efterfrågan grundas på hur efterfrågan sett ut ur ett historiskt 

perspektiv. Däremot finns möjligheten att vikta den historiska datan med hjälp av ett 

antal prognosmodeller (Olhager, 2013). 

 

Vidare skriver Olhager (2013) att förhoppningen med att använda en prognosmodell är 

att det ska bli möjligt att identifiera ett mönster ur den historiska datan som kan 

användas för att prognostisera inför nästkommande period. Olhager (2013) uppskattar 

att det finns fem olika slags mönster som går att identifiera; trend-, säsongs-, cykel-, 

nivåbaserat och slumpmässigt mönster. 
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Figur 8: Olika slags mönster som enligt Olhager (2013) går att identifiera i en prognosmodell. Egen 

illustration.  
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Glidande medelvärde 

En flitigt använd prognosmodell är modellen glidande medelvärde (moving average) 

som kan beskrivas som ett beräknat genomsnitt utifrån de senaste observationerna, som 

uppdateras för varje avslutad period (Nahmias, 2013). Genom att ta fram medelvärdet 

från ett bestämt antal tidigare perioder erhålls en uppskattning om hur nästkommande 

periods efterfrågan uppskattas vara (ibid). 

 

 
Figur 9: Glidande medelvärde (Olhager, 2013). Egen illustration. 

 

I formeln har alla observationer (Dt) samma viktning och betyder med andra ord lika 

mycket för prognostiseringen, oavsett om det är en gammal eller ny observation. Allt 

eftersom en period avslutas så uppdateras efterfrågeperioderna (Dt) genom att förkasta 

den minst aktuella och ta in den mest aktuella observationen i prognosen (Nahmias, 

2013). 

 

Ett exempel med ett tolv månaders glidande medelvärde innebär i så fall att de tolv 

tidigare observationerna divideras med tolv och det ger då ett uppskattat prognosvärde 

för nästkommande period. När den trettonde perioden avslutas så förkastas månad ett 

och istället tas månad tretton in prognosen. På så vis förblir prognosen aktuell inför den 

fjortonde månaden (Olhager, 2013). 
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Hur många observationsperioder (N) som bör tas med i beräkningen av prognosen beror 

enligt Mattsson (2010) på hur pass stabil efterfrågan antas vara. Om efterfrågan har en 

hög standardavvikelse så bör inte prognosen inkludera allt för många observationer. I 

sådant fall fogar sig då prognosen mer följsamt i händelse av kraftig förändring av den 

senaste tidens efterfrågan. Samtidigt ger fler observationsperioder en mer stabil prognos 

över tiden. Därför lämpar sig prognosmodellen glidande medelvärde bättre för 

prognoser där efterfrågan kan antas vara någorlunda konstant snarare än i förhållanden 

där trend- och säsongsbetonat mönster råder (Mattsson, 2010; Olhager, 2013). 

 

Exponential smoothing 

En annan prognosmodell som är tillämpbar vid tidsserieprognoser är exponential 

smoothing (Goodwin, 2010). Precis som i prognosmodellen glidande medelvärde som 

presenterades ovanför så mäter exponential smoothing tidigare perioder och får 

därigenom fram en uppskattad prognostisering av nästa periods efterfrågan. Den stora 

skillnaden är att vid exponential smoothing så viktas efterfrågan för nästkommande 

period mellan föregående periods faktiska efterfrågan och föregående periods prognos 

(Nahmias, 2013). 

 

 
Figur 10: Exponential smoothing (Olhager, 2013). Egen illustration. 
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Utjämningskonstanten som används i formeln ovanför avgör hur mycket vikt som ska 

läggas på föregående periods faktiska efterfrågan och det resterande läggs därefter på 

föregående periods prognostisering. Därefter plussas de båda värdena ihop och det 

bildas då en viktad uppskattning av nästa periods efterfrågan (Nahmias, 2013). 

 

Genom att göra såhär så får tidigare perioders prognostiseringar mindre relevans för 

senare perioders prognostiseringar, förutsatt att det läggs mer vikt på faktisk efterfrågan 

snararare än prognostiseringarna (Nahmias, 2013). Författarna Jonsson och Mattsson 

(2016) menar att de tidigare periodernas prognostiseringar inte är lika relevanta för de 

senare periodernas prognostiseringar, därav är exponential smoothing ett förhållandevis 

enkelt sätt att gå runt detta problem. 

 

6.2 Situationsanpassat ledarskap 

Redan 1996 utvecklades begreppet situationsanpassat ledarskap som en modell för att 

öka förståelsen för hur ledarens effektivitet och ledarskap påverkar motivationsgraden 

bland de anställda och hur det i sin tur kan styra verksamheten mot den övergripande 

organisatoriska målsättningen (Hersey & Blanchard, 1996). Det finns idag flertalet 

versioner av situationsanpassat ledarskap men grundtanken om att ledaren har möjlighet 

att inta olika roller inför olika former av beslutsfattande kvarstår (Önnevik, 2010). 

Vidare beskriver Önnevik (2010) att det finns fyra olika former av ledarstilar som 

ledaren kan inta vid ett situationsanpassat ledarskap: 

 

1. Direktstyrning: Motsatsen till det sista steget om självstyrande beskrivs som 

direktstyrning. En sådan ledarroll är tillämpbar i de fall där ledaren besitter en 

högre kunskapsbas om hur arbetet ska fortlöpa än medarbetarna själva. Ledaren 

måste i denna rollen inta en personlighet som pedagogiskt undervisar 

medarbetarna om hur arbetet ska utföras på bästa möjliga vis. 

 

2. Övertygning: När medarbetarna har lärt sig vad som krävs för att utföra sina 

arbetsuppgifter inträffar så småningom stadiet där medarbetarna börjar 

ifrågasätta varför de ska utföra arbetsuppgifterna på de sätt som de har lärt sig 

från början. Ledaren ska under denna fas argumentera och sälja in varför det är 

viktigt att utföra arbetsuppgifterna på ett beskrivet sätt. Här krävs det en 

övertygande ledarstil som sätter tydliga gränser och klara direktiv om vad som 
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gäller. 

 

3. Samråd: Som ett ytterligare steg i utvecklandet av medarbetarnas färdigheter 

inträffar nu situationen då ledaren kan ta hjälp av sina medarbetare för att fatta 

vissa beslut. Det är även vanligt att ledaren anlägger medarbetarna nya 

arbetsuppgifter och befogenheter då de har visat sig kunna utföra mer arbete på 

egen hand. Fortfarande tar dock ledaren de flesta besluten själv och till sist är det 

också ledaren som bestämmer vad som ska utföras. 

 

4. Självstyrande: Tillsammans med medarbetarna utformas de mål som är tänkta 

att uppnås med det dagliga arbetet. När målen är satta så tilldelar ledaren de 

resurser som ska täcka måluppfyllelsen och arbetar för att förbättra stödmiljön. 

Ett sådant styre fungerar bara då medarbetarna är mycket väl insatta i hur arbetet 

ska utföras. För att nå mest nyttovärde bör ledaren i detta fall fungera mer som 

ett “bollplank” snarare än en formell ledare som själv sätter klara direktiv av vad 

som ska uppnås. 

 

Det finns inget rätt eller fel i vilken roll som ledaren bör ikläda sig själv för att uppnå 

bäst ledarskap utan det är situationen som avgör vilken roll som bör framhävas (Bieck, 

2014). 

 

6.3 Självstyrande grupper 

Definitionen på en självstyrande grupp skulle kunna definieras som en produktiv 

arbetsenhet som arbetar oberoende och självständigt i förhållande till andra icke-

självstyrande grupper inom samma organisation som innehar samma övergripande mål, 

prestation och uppdrag (Flory, 2005). Enligt Roper och Philips (2007) är en 

självbestämmande grupp mer enkelt uttryckt en grupp som tillåter medarbetarna inom 

den att organisera, kontrollera och sätta sina egna rutiner för hur det operativa arbetet 

ska fortlöpa - så länge de uppnår det övergripande organisatoriska målet. 

 

Vidare beskriver Roper och Philips (2007) att intresset för självstyrande grupper har 

ökat sedan millennieskiftet då det har visat sig ha en positiv effekt på medarbetarnas 

initiativförmåga och prestationsmått. Idag ser de moderna ledarna självstyrande grupper 
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som ett verktyg för att möta en mer flexibel och föränderlig omvärld (Roper & Philips, 

2007; Flory, 2005). 

 

En självbestämmande grupp kan se ut på många olika sätt men för att det ska fungera 

optimalt krävs det dock att antalet involverade inte är för många. En självstyrande grupp 

bör inte överskrida 25 personer och helst inte mer än 10 personer (Roper & Philips, 

2007). Genom att hålla nere antalet involverade i gruppen stärks förmågan till initiativ, 

flexbilitet och självbestämmande ytterligare (Markova och Perry, 2014). 

 

I en avhandling av Pais (2010) sammanfattas flertalet olika studier på området och 

kontentan av ett införande av självstyrande grupper är att medarbetarna som ingår i 

gruppen känner en mycket hög grad av självstyre. En hög grad av självstyre har tidigare 

kunnat kopplas till psykosocial tillfredsställelse på arbetsplatsen, hög arbetsmotivation 

och ökad produktivitet (Marx & Simonetti, 2013). 

 

Självbestämmande kan ta sin form i att anställda själv bestämmer över sin 

schemaläggning. Enligt Nabe-Nielsen et al. (2012) kan självbestämmande gällande 

schemaläggningsprocessen för anställda inom hemtjänsten innebära mer oregelbundna 

arbetstider samt lägre kontinuitet. Därför menar Nabe-Nielsen et al. (2012) att 

självbestämmande bäst kombineras med ett fast roterande schema där de anställda får 

lägga sina skift själva och byta sinsemellan. Detta kräver dock att både anställda och 

ledarskapet engagerar sig och kommunicerar så att alla skift bemannas. Enligt Nabe-

Nielsen, Garde & Diderichsen (2011) finns det inget stöd för att självbestämmande 

förbättrar hälsan för de anställda men däremot att det skapar en psykosocial 

tillfredsställelse. 

 

6.4 PDCA 

Ett klassiskt verktyg som en organisation eller en arbetsgrupp kan använda när den 

ställs inför ett förändringsarbete är PDCA-cykeln. PDCA har innehar fyra olika faser 

och står för Plan, Do, Check och Act. Nedan följer en illustration av PDCA-cykeln: 

 



  
 

60 

 
 
Bild 3: PDCA-cykeln enligt Sokovic, Pavletic & Pipan Kern (2010). Egen illustration. 
 

PDCA-cykeln, även kallad kvalitetshjulet, har som syfte att bidra till att uppnå ständiga 

förbättringar utifrån ett givet förbättringsförslag (Sokovic, Pavletic & Pipan Kern, 2010; 

Ljungberg & Larsson, 2012). De fyra faserna beskrivs enligt Pietrzak och Paliszkiewicz 

(2015) enligt följande: 

 

1. Plan: Detta stadie startar cykeln och som namnet antyder så planeras det och 

fastslås hur det föreslagna förbättringsförslaget ska implementeras i 

verksamheten. Frågor som en kan ställa sig är: 

- Hur länge ska verksamheten pröva det nya förbättringsförslaget? 

- När påbörjas implementeringen? 

- Vilka ska utföra förbättringsförslaget? 

- Vilka resurser krävs? 

 

2. Do: När det har blivit tid att implementera det nya förbättringsförslaget så 
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inträffar Do-fasen som kort och gott är den fas då verksamheten eller 

arbetsgruppen provar att köra förbättringsförslaget i enlighet med vad som 

fastställdes under den första fasen. 

 

3. Check: Under den första fasen fastställdes hur länge verksamheten skulle pröva 

att jobba med det givna förbättringsförslaget som en del av din vardagliga 

verksamheten. När denna tid har utlöpt är det dags att analysera hur det har 

fungerat. Relevanta frågor som processägaren12 bör fråga sig skulle kunna vara: 

- Fungerade verksamheten bättre med det nya förbättringsförslaget? 

- Vad fungerade bra och vad fungerade inte så bra? 

- Hade förbättringsförslaget fullt stöd från verksamheten? 

- Vad skulle kunna fungera bättre?  

 

4. Act: Under den sista fasen av cykeln inträffar Act-fasen då det är dags att 

bestämma ifall förbättringsförslaget ska bli en del av den vardagliga 

verksamheten eller inte. Om analysen som utfördes i den föregående fasen visar 

på en tydlig förbättring är det kanske lämpligt att införa förbättringsverktyget 

omgående. 

 

Men bara för att något är bra så betyder det inte att det inte kan bli bättre, det är 

därför lämpligt att ta hänsyn till det som fungerade mindre bra och låta cykeln 

rulla ett varv till. Då har man möjlighet att planera in nya förutsättningar och 

utvärdera igen om det inte gick att uppnå ett än högre nyttovärde med det 

uppdaterade förbättringsförslaget. Cykeln snurrar på så länge som 

organisationen anser att det finns potential till förbättring och det är inte helt 

ovanligt att cykeln hinner gå många varv innan tillräcklig tillfredsställelse har 

uppnåtts. 

 

I en del fall når inte organisationen upp till önskvärd förbättring oavsett hur många 

gånger cykeln snurrar. I dessa fall är det viktigt att inneha förmågan till att förkasta ett 

förslag och avbryta det pågående förbättringsförslaget för det specifika projektet. Det 

kan tyckas som ett slöseri att avbryta något som redan har konsumerat mycket tid och 

                                                
12 Processägare är en person som har ytterst ansvar för implementering och förståelse för hur den samlade 
processen ser ut (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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resurser, men om det inte troligt att det går att uppnå ett högre nyttovärde med 

förbättringsförslaget så är det klokt att inse det i tid och avsluta projektet innan det 

konsumerar än mer tid och resurser (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras och presenteras förbättringsförslag på kort och lång sikt för 

processerna; kompetensförsörjning, schemaläggning och ruttplanering. 

 

7.1 Kompetensförsörjning 

Enligt Jeon och Kim (2016) finns det två sätt att möta efterfrågan på; level strategy och 

chase strategy. Efter empiriavsnittet på den föregående frågeställningen så stod det klart 

att Växjö kommun som arbetsgivare har valt en strategisk planeringsstrategi som kan 

tilliknas en level strategy. Detta menar författarna är en bidragande orsak till att 

analysenheterna idag inte klarar av att hålla sin budget. Enligt författarna borde Växjö 

kommun sträva efter att uppnå en korrekt nivå av antalet anställda utefter sitt 

efterfrågebehov för att på så vis hålla nere kostnaderna för personalstyrkan. De bör med 

andra ord sträva mot en planeringsstrategi som Jeon och Kim (2016) beskriver som en 

chase strategy. Men för att göra det så behöver Växjö kommun ett verktyg för att 

prognostisera efterfrågan. 

 

Verktyget kan enligt Nahmias (2013) vara av antingen subjektiv eller objektiv karaktär. 

Men det kan också vara en mix av olika verktyg som är både objektiva eller subjektiva. 

Författarna har som utgångspunkt i detta analyskapitel valt att fokusera på att ta fram ett 

subjektivt verktyg för att underlätta prognostiseringen av personalbehovet. 

 

Kompetensförsörjningsprocessen är tidigare beskriven som en process som går under 

marknadsavdelningen och rör sig på central nivå inom Växjö kommuns hemtjänst. Efter 

intervjuerna på de olika analysenheterna kom författarna fram till att de som är bäst 

insatta över hur personalbehovet ser ut på de olika arbetsgrupperna är enhetscheferna 

och eventuellt samordnaren på respektive arbetsgrupp. Därför skulle 

marknadsavdelningen subjektiva verktyg kunna utformas enligt Jury of executive 

opinion-metoden (Nahmias, 2013). Marknadsavdelningen sammanställer då en enkät 

som de skickar ut till respektive arbetsgrupps enhetschef där de får uppskatta behovet av 

personaltillsättning under den närmsta åren. Eftersom denna process är identifierad som 

en strategisk planeringshorisont så bör behovet av personaltillsättningen beröra en 

planeringshorisont om åtminstone ett år framöver (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Enhetschefen har möjlighet att diskutera med sin samordnare om vilka faktorer som bör 



  
 

64 

beaktas på operativ planeringshorisont för att kunna uppskatta ett behov och 

tillsammans med sina kollegor på de andra arbetsgrupperna utgör de Jury of executive 

opinion-panelen (Nahmias, 2013). När ett behov har uppskattats så skickas det tillbaka 

till personalavdelningen som därmed kan lägga en samlad prognos över hur 

personaltillsättningen ska se ut för gällande planeringshorisont (ibid). Alternativt kan de 

tillämpa verktyget Delphi-metoden som fungerar på exakt samma sätt som ovan 

nämnda, men med tillägget att marknadsavdelningen i det här fallet skickar tillbaka den 

samlade prognosen till enhetscheferna för bekräftelse. Enhetscheferna har i det här fallet 

möjligheten att göra korrigeringar eller att bekräfta att prognosen ligger i linje med vad 

de själva anser vara riktigt (Patterson Newman & Doona, 2016). 

 

Författarna menar att Delphi-metoden erbjuder ytterligare en dimension för att förfina 

prognosen men att processen uppenbarligen tar längre tid. Ett problem som identifieras 

är att en andel av enhetscheferna blir missnöjda med prognosen och därmed önskar att 

revidera den. Frågan är då om metoden ska utföras ytterligare ett varv och om det ska 

beröra enbart de enhetschefer som eventuellt är missnöjda med prognosen separat eller 

om även de enhetschefer som tidigare bekräftade behovet också ska ingå i ytterligare ett 

utskick. Författarna menar att det föreligger en risk för slöseri av tid och resurser - 

samtidigt som det finns en chans till att uppnå en mer förfinad prognos av 

personaltillsättniningen. 

 

Motsatsen till en subjektiv bedömning är vad som anses vara en objektiv bedömning 

(Nahmias, 2013). Till hjälp för att lösa den objektiva bedömningen fanns underlaget av 

hur många arbetade timmar de olika arbetsgrupperna har registrerat under en 

tioårsperiod (se bilaga G). Författarna valde att använda datan för tidsperioden 

december 2014 till och med december 2016 och tillämpade Nahmias (2013) förslag av 

tidsserieprognoser med hjälp av glidande medelvärde och exponential smoothing. 

Tidsperioden har valts med åtanke att en strategisk planeringshorisont vanligtvis är 1-3 

och författarna ansåg därför att 2 år vore en lämpligt så att inte hänsyn tas till data som 

anses för inaktuell (Mattsson, 2010). 

 

Först testade författarna att beräkna ett glidande medelvärde och jämföra det med den 

faktiska efterfrågan för januari 2017, vilket var 3994813 timmar. Det glidande 

                                                
13 Timmarna har avrundats till närmaste heltal och felmarginalerna till tre decimaler. 
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medelvärdet gav prognostiserad efterfrågan på 40164 timmar med en felmarginal om 

0,541 % för mycket. 

 

Därefter testades tidsserieprognosen exponential smoothing för samma period. Här satte 

författarna utjämningskonstanten till 0,10. Hur utjämningskonstanten fungerar står 

tidigare beskrivet i frågeställningens teoriavsnitt. 

 

Med en utjämningskonstant på 0,5 % fick författarna fram en prognos om 39113 

arbetade timmar för januari 2017. Det gav en felmarginal på 0,957 % för lite i 

förhållande till den faktiska efterfrågan. Författarna laborerade med 

utjämningskonstanter som var högre än 0,5 % men resultaten som erhölls var alla sämre 

för den nästkommande perioden (januari 2017). En allt lägre utjämningskonstant skulle 

kunna antas men författarna anser att det föreligger en risk att det tillslut tillskrivs så 

pass liten andel på prognoserna att meningen med exponential smoothing förpassas och 

att det tillslut bara blir en prognos som utgår nästan uteslutande från föregående periods 

efterfrågan och det menar även Nahmias (2013) är en risk. 

 

Det kan tyckas att glidande medelvärde är överlägset exponential smoothing i 

förhållande till att uppskatta en korrekt prognos för nästkommande period. Men 

författarna har även mätt den samlade felmarginalen för den givna tidsperioden. Där 

visade det sig att i snitt hade prognoserna en felmarginal om 0,239 % för mycket. Vilket 

är signifikant lägre än felmarginalen för det glidande medelvärdet (0,541 % för mycket). 

Därför anser författarna att det bara var en slump som avgjorde att glidande medelvärde 

presterade bättre än exponential smoothing för januari 2017 och att exponential 

smoothing erbjuder en bättre uppskattning av personalbehovet på sikt. 

 

När prognoser över behovet av antalet anställda är framtagna behöver Växjö rekrytera 

personal. Enligt Personalspecialisten (3 maj 2017) tillämpar Växjö en proaktiv strategi 

för att tillgodose sitt behov av personal. Detta görs genom att försöka attrahera 

ungdomar till att välja ett vårdprogram under sina gymnasiestudier. Andersson et al. 

(2017) nämner en rad olika kvalitéer på en arbetsplats som ungdomar i Sverige 

värdesätter, såsom lojalitet, goda relationer men även lön. För att Växjö kommun ska 

lyckas med sin rekrytering krävs det att de tydligt framför vilka möjligheter som finns i 

hemtjänsten. För att sedan lyckas behålla personalen krävs det att Växjö kommun 
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erbjuder en attraktiv arbetsplats som tillfredsställer sin personal. Detta kan enligt 

Herzberg et al. (1993) innebära att personalen får se resultatet av sina prestationer 

samtidigt som de får feedback från ledningen på respektive prestationer. 

 

7.2 Schemaläggning 

I den empiriska insamlingen nämner avdelningschefen (13 januari 2017) att ett problem 

med att uppnå måluppfyllelsen för brukartiden och kontinuiteten ligger i ledarskapet 

och en oförmåga till att förmedla varför denna måluppfyllelse är viktig för 

organisationen. Författarna menar att enhetschefen och samordnaren, vilka utgör 

ledarskapet, skulle kunna tillämpa teorin om situationsanpassat ledarskap kombinerat 

med självstyrande grupper för kringgå detta (Hersey & Blanchard, 1996; Roper & 

Philips, 2007).  

 

I en arbetsgrupp där det tillkommer ny oerfaren vårdpersonal behövs en tydlig operativ 

direktstyrning som först och främst ger en vägledning om hur arbetet ska utföras och 

hur vårdpersonalen kan arbeta för att uppnå en bättre brukartid. Detta ansvar ligger 

främst på enhetschefen och sekundärt på samordnaren att erbjuda denna handledning 

(Hersey & Blanchard, 1996). När den oerfarna personalen besitter en viss erfarenhet 

påbörjas enligt Olhager (2013) en ny fas där personalen börjar ifrågasätta 

tillvägagångssättet och bildar sig egna rutiner. Här är det viktigt att ledarskapet har 

förmågan att förmedla varför det är viktigt för organisationen att arbeta mot de ställda 

målen. Författarna åsyftar i synnerhet målet om ökad brukartid, vilket enligt 

avdelningschefen (13 januari 2017) tidigare problematiserats som att 

omsorgsassistenterna i viss mån lägger om sitt schema själva och stannar inte kvar på 

plats under hela schemalagda tiden, utan lämnar omsorgstagaren för en ny så fort de är 

klara med sina arbetsuppgifter. Detta har såklart en negativ inverkan på brukartiden och 

därför är det viktigt att ledarskapet kan förmedla vikten av att fullfölja sina scheman. 

 

Organisationer som är införstådda med varför en måluppfyllelse är viktig går enligt 

Olhager (2013) vidare till den tredje fasen av situationsanpassat ledarskap. Här har 

personalen kunnat visa att de klarar av att utföra sina arbetsuppgifter och är införstådda 

med hur den organisatoriska måluppfyllelsen fungerar. Nu menar Olhager (2013) att det 

är möjligt att erbjuda personalen en viss form av självbestämmande och detta tolkar 
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författarna av denna uppsats som att personalen skulle kunna få lägga om sina scheman 

om de kan påvisa att de klarar av att arbeta mot en högre måluppfyllelse. 

 

I det sista steget av situationsanpassat ledarskap så har gruppen blivit självstyrande 

(Olhager, 2013). Här menar författarna att det vore möjligt att låta vårdpersonalen själva 

få lägga sin egna scheman i enlighet med vad analysenheten Emmaboda redan gör 

(Omsorgshandledare, 8 mars 2017; Omsorgsassistent 8 mars 2017). Enligt Nabe-

Nielsen et al. (2012) är det dock viktigt med restriktioner för självstyrande grupper 

under schemaläggningsprocessen. Ett fast roterande schema där de anställda själva får 

välja arbetspass är att föredra (ibid).  Ledarskapet ska under denna fas fungera mer som 

ett stöd för att möjliggöra en sådan transformering och de kommer fortfarande att 

tillhandahålla vårdpersonalen med sammanställningen över vilka stödinsatser som 

behöver utföras och insyn över hur arbetet fortskrider. Marx och Simonetti (2013) samt 

Flory (2005) menar att självstyrande grupper åtnjuter en högre grad av arbetsmoral, 

kreativitet och flexibilitet som är nödvändig för att kunna möta en föränderlig värld, 

vilket hemtjänstuppdraget kan antas innehålla. Roper och Philips (2007) menar också på 

att en grupp som inför självstyre inte bör inkludera för många medlemmar, något som 

inte är en risk enligt uppsatsens författare då ruttplaneringsprocessen kommer att fördela 

in vårdpersonalen i mindre grupper under nästkommande analyskapitel. Med mindre 

självstyrande grupper som lägger egna scheman förväntar författarna att vårdpersonalen 

ska prestera liknande vårdpersonalen i Emmaboda kommun som redan har påvisat en 

högre form av flexibilitet gällande dubbelbemanning och inhopp vid frånvaro som 

påverkar kontinuiteten. 

 

Författarna menar också att självstyrande grupper borde erbjudas möjligheten att ställa 

egna mål att arbeta mot. Enligt Pais (2010) ger det en ökad känsla av självbestämmande 

som kan påverka den psykosociala stämningen på arbetsplatsen positivt. Författarna 

föreslår därmed tillämpandet om att få lägga ett eget balanserat styrkort i likhet med det 

som Omsorgsnämnden skickar ut årligen (Balanserat styrkort 2016; Balanserat styrkort 

2017). Vårdpersonalen bör fortsätta arbeta mot att uppnå de övergripande målen från 

Omsorgsnämndens balanserade styrkort men skulle kunna få lägga egna styrkort på en 

regelbunden taktiskt basis, förslagsvis kvartalsvis, där förhoppningen om att något som 

mäts regelbundet också blir bättre med tiden. Enligt Marx och Simonetti (2013) kan en 

sådan form av egen målsättning öka känslan av betydelsen för organisationen och bör 
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innebära en ökad känsla av bekräftelse vilket återigen kan antas ha positiva effekter på 

den pyskosociala stämningen på arbetsplatsen. Det är omöjligt att på förhand säga exakt 

hur införandet av självstyrande grupper, som får lägga egna scheman och egna mål, 

kommer till att påverka den faktiska måluppfyllelsen i organisationen. Därför föreslår 

författarna tillämpandet av PDCA-cykeln där en pilotgrupp får prova att lägga egna 

scheman och egna mål innan filosofin tillämpas på hela organisationen. Genom att 

använda sig utav PDCA-cykelns tillvägagångssätt vid införande av förbättringsförslag 

så säkerställs en mjukare övergång till nya rutiner. Alternativt visar det sig att de 

tilltänkta förbättringsförslagen inte alls ger önskad effekt på måluppfyllelsen och då kan 

de förkastas utan att hela organisationen har berörts av förändringarna som inträffat vid 

utvärderingen av nya rutiner (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

7.3 Ruttplanering 

Enligt Laporte (2009) innebär fler kunder och en större geografisk diversifiering en 

större utmaning för att planera en rutt jämfört med motsatsen. Detta bekräftades under 

intervjun på Emmaboda kommuns hemtjänstenhet, som för övrigt är den kommun som 

presterar bäst i landet gällande nyckeltalet kontinuitet (SKL, 2015). Emmaboda arbetar 

på ett sätt där hemtjänsten delas in i små grupper i ett mindre geografiskt område 

(Omsorgshandledare Emmaboda, 8 mars 2017). Författarna valde att följa Emmabodas 

princip över hur en hemtjänstenhet ska grupperas med förhoppningen om att uppnå 

bättre kontinuitet. Författarna valde att skapa två grupper där den geografiska 

diversifiering är mindre och antalet omsorgstagare färre. Författarnas förväntning var att 

de två nyskapade hemtjänstgrupperna skulle prestera bättre än nuläget. Strategin 

förväntades inte bara förbättra kontinuiteten utan författarna hoppades även att 

brukartiden och ekonomin skulle förbättras då transporttiden antogs minska på grund av 

kortare avstånd inom de två grupperna. 

 

Vikaholm delades upp i Teleborg och landsbygd, med ungefär likvärdigt antal timmar 

fördelat över grupperna. Med hjälp av kartan (Bild 2) över de olika besöksadresserna 

samt Google maps och Eniros kartfunktion skapade författarna åtta rutter per dag för 

landsbygden och sex rutter per dag för Teleborg. Excelarken är bifogade i slutet av 

uppsatsen (se bilaga A, B, C, D, E & F), dock är adresserna borttagna på grund av 

sekretess och för att styrka uppsatsens anonymitetskrav. Samtliga arbetspass påbörjas 

och avslutas med tio minuter på avdelningen på Södra Vallviksvägen 6. 
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Författarna har inte haft tillgång till journaler och beslut från sjuksköterskor gällande 

vilken omsorgsassistent som får utföra vad på respektive omsorgstagare. Därför har 

författarna gjort antagandet att all personal får utföra alla arbetsuppgifter på alla 

omsorgstagare. Som tidigare benämnt i uppsatsens empiriavsnitt så ligger inte detta så 

långt ifrån verkligheten (Verksamhetsutvecklaren, 14 mars, 2017). De absolut flesta är 

undersköterskor och får därför utföra alla uppgifter såvida de är berättigade att utföra en 

given HSL-insats. Varje omsorgstagare har i ursprungsschemat blivit tilldelat ett visst 

antal minuter från hemtjänsten. Den nya rutten har lika mycket tilldelade minuter för 

varje omsorgstagare som i nuläget, och i en del fall till och med mer då tidsåtgången har 

avrundats uppåt. Fördelningen av passen för omsorgstagaren återspeglar även den 

verkligheten. Till exempel får en omsorgstagare som enligt ursprungsschemat fått sin 

omsorg fördelad på fyra besök, även fått det på det nya schemat. Schemat över rutterna 

är uppdelade i för- och eftermiddagspass. Varje pass sträcker sig över 8 timmar 

exklusive lunch. En omsorgstagare som haft besök både för- och eftermiddag har även 

blivit tilldelad det i den nya rutten. I det fallet där en omsorgstagare har regelbundna 

besök under både för- och eftermiddag, har författarna valt att “slå ihop” vissa besök, 

detta för att minska transporttiden. Förmiddagspassen påbörjas 07:00 och avslutas 16:00 

medan eftermiddagspassen påbörjas 13:00 och avslutas 22:00. Författarna har utgått 

från att samtliga anställda kan arbeta fulltid och schemat har således planerats därefter. 

Alla anställda jobbar fem pass i veckan förutom i landsbygdsgruppen där en av elva 

heltidsanställda antas jobba sex pass per vecka. Teleborgsgruppen tilldelas åtta 

heltidsanställda och en anställd antas vara deltidsanställd och jobbar endast två pass per 

vecka.  

 

Transporttiden mellan adresserna har räknats ut med hjälp av Google maps och Eniros 

kartfunktion. På Teleborg förväntas omsorgsassistenterna cykla medan på landsbygden 

förväntas de köra bil. För att räkna ut antalet anställda som krävs utgår författarna från 

en 40 timmarsvecka och att i så hög grad som möjligt använda sig av heltidsanställda. 

Författarna har utgått från att det finns tillräckligt med personal som kan jobba heltid 

och utföra alla uppgifter. Författarna har även bortsett från sjukskrivningar men är 

medvetna om att det är en utopi. Oavsett har resultatet inneburit en ordentlig förbättring 

för alla tre huvudmålen. Resultatet av den nya ruttplaneringen innebar en kontinuitet på 

4,5 för Teleborg och 3,95 för landsbygden. Eftersom det var relativt jämnt fördelat 
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mellan timmarna så uppskattar författarna det samlade kontinuitetsmåttet till 4,3. En 

klar förbättring från nuläget som påvisade en kontinuitet på 13,4 (Bilaga A, B, C, D, E 

& F).  

 

Brukartiden för den nya ruttplaneringen har räknats ut på samma sätt som vid 

nulägesanalysen. I Bilaga A, B, C, D, E & F finns arbetspassen bifogade. Resultatet 

blev en brukartid på 71 % för Landsbygdsgruppen och 85 % för Teleborgsgruppen. 

Detta innebär ett genomsnitt på 78 %. Vilket i sin tur innebär en förbättring på 19 

procenenheter från de 59 % som ursprungsrutten innehade. 

 

I tabellerna två och tre som är bifogade nedan finns beräkningar för hur Vikaholm 

presterat ekonomiskt i ursprungsläget och efter förbättringsförslaget. De fasta 

kostnaderna antar författarna vara oförändrade och så även kostnaden för nattpatrullen. 

Den delen av verksamheten har studien avgränsat sig från och den kan därför heller inte 

påverkas. Nedan följer en sammanställning: 

 

 
Tabell 13: Kostnader från tvåveckorsperioden - ursprungsläget. Egen illustration. 

 

 
Tabell 14: Kostnader från tvåveckorsperioden - förbättringsförslag. Egen illustration. 

 

Den nya ruttplaneringen innebär en kostnadsbesparing för kommunen på 112 720 kr för 

tidsperioden men som det nämns tidigare i detta kapitel betyder inte det per automatik 

att Vikaholm möter sina ekonomiska mål. En besparing för kommunen anser dock 

författarna vara fog nog för att påvisa att den nya planeringen innebär en förbättring. 
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Att följa Emmabodas princip med små grupper inom mindre geografiska områden 

visade sig vara fördelaktigt. Alla tre huvudmålen förbättrades av strategin och den bör 

således implementeras. Som det tidigare nämnt i detta avsnitt är inte förutsättningarna 

helt realistiska och därmed inte heller de planerade resultaten inom huvudmålen. 

Processen som går att beskriva som en operativ process, då den måste revideras varje 

gång som efterfrågan förändras, innehar däremot utrymme för en variation av 

arbetsstyrkan samtidigt som det fortfarande går att nå målet; en kontinuitet på elva olika 

anställda under en tvåveckorsperiod (Jonsson & Mattsson, 2016; Balanserat styrkort, 

2016). Där finns utrymme för antalet anställda att öka med sex stycken inom gruppen 

Teleborg där respektive nyanställd utföra varsitt besök hos varje omsorgstagare och 

fortfarande hamna på en kontinuitet under 11. På liknande vis hade landsbygdsgruppen 

kunnat öka sin variation av arbetsstyrkan med sju stycken och fortfarande nå en 

kontinuitet under 11. Nedan följer en bild som illustrerar den geografiska fördelningen 

av de två nya grupperna i Vikaholm: 

 

Bild 4: Röd färg markerar Teleborgsgruppen och lila färg innebär markering för landsbygdsgruppen. 

Egen illustration. 
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Att flera olika omsorgsassistenter besöker en och samma omsorgstagare innebär att det 

läggs mer tid på transport än om färre personal skulle genomföra samma uppgifter när 

de redan är hos omsorgstagaren. Vilket gör att en högre kontinuitet även bör bidra till en 

högre brukartid. Att utföra alla nödvändiga uppgifter på så få besök som möjligt bidrar 

även det till en högre brukartid och högre kontinuitet. De nya grupperna får en 

genomsnittlig brukartid på 79 % och som tidigare nämnt tenderar den faktiska 

brukartiden vara 10 procentenheter lägre än den planerade, vilket i så fall skulle leda till 

en brukartid på cirka 69 %. Detta faller inom målet för Växjö kommun (55 %) och det 

finns även utrymme för eventuella förändringar. Grupperna kan lägga cirka 187 timmar 

mer på administration och transporter under tidsperioden och fortfarande nå målet för 

brukartid. Det hade påverkat ekonomin negativt och möjligt även kontinuiteten negativt. 

Men beroende på vad hemtjänsten i Växjö kommun vill fokusera på så finns det 

utrymme för att förbättra resultaten inom respektive område oavsett mål. 
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8 Slutsats 
I kapitlet presenteras slutsatserna till studiens frågeställningar och en sammanfattning 

av förbättringsförslagen. Sedan tar författarna upp kritik till uppsatsen och egna 

reflektioner, studiens bidrag och vidare forskning. 

 

8.1 Frågeställningar 

1. Hur är hemtjänstenheters planeringsprocesser utformade och vilka 

icke-värdeskapande aktiviteter går att identifiera? 

 

Författarna identifierade tillsammans med avdelningschefen och 

verksamhetsutvecklaren tre olika processer som berör hemtjänstens planering. Dessa var 

kompetensförsörjningsprocessen, schemaläggningsprocessen och 

ruttplaneringsprocessen. 

 

Den första processen, kompetensförsörjningsprocessen, var en central process som 

berörde alla arbetsgrupperna inom Växjö kommun och däribland även de analysenheter 

som återfanns i Växjö kommun vilka denna uppsats utgick från. Personalspecialisten 

redogjorde under processens empiriavsnitt om hur det dagliga arbetet såg ut för att 

säkerställa att personal fanns tillgänglig ute på de olika arbetsgrupperna när väl behovet 

infann sig. Denna process klassifierades som strategisk men innehöll även inslag av 

operativt beslutsfattande vid de tillfällen som organisationen utsattes för extraordinära 

händelser och personaltillsättningen behövde utföras med kort varsel. 

 

Den andra processen, som i studien benämns för schemaläggningsprocessen, var den 

process där enhetschefen tillsammans med samordnaren lade grunden för hur 

vårdpersonalens scheman skulle se ut. Denna process var både taktisk och operativ. 

Taktiskt i den mening att den sträckte sig över en sexveckorsperiod och operativ i den 

mening att inte alltför sällan behövdes operativt beslutsfattande avläggas från dag till 

dag för att få schemat att gå ihop. 

 

Den sista processen, ruttplaneringsprocessen, är en process som berörs av operativt 

beslutsfattande. När efterfrågan eller utbudet på vårdpersonal skiftar så måste även 

ruttplaneringen skifta för att kunna säkerställa att omsorgstagarna får den omsorg som 
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de är berättigade till. Därför går det inte att lägga en ruttplanering över en alltför lång 

period då sådana förändringar sker på nästintill daglig basis. 

 

Inom dessa tre processer uppmärksammade författarna brister och potential till 

förbättring. I nästkommande frågeställning framgår konkreta förbättringsförslag som 

ämnar lösa dessa problem för att kunna uppnå en högre måluppfyllelse inom både kort 

och lång sikt. 

 

2. Hur kan Växjö kommuns hemtjänst förbättra sina planeringsprocesser 

för att nå sina uppsatta mål på kort och lång sikt inom kontinuitet, 

brukartid och ekonomi? 

 

Förbättringsförslag inom kompetensförsörjningsprocessen: För att säkerhetsställa 

att Växjö kommun besitter rätt kompetens i nuläget och i framtiden krävs det en strategi 

för hur kompetensen ska införskaffas. Författarna föreslår en kombination av subjektiv 

och objektiv prognostisering med hjälp av teorierna Jury of executive opinion och 

Exponential smoothing. Genom att använda Exponential smoothing förväntas 

prognoserna för behovet av personal endast innebära en felmarginal på 0,239 % för 

mycket. Detta bör kompletteras med Jury of executive opinion för att identifiera de 

förändringar som inte går att spåra i den historiska data som Exponential smoothing 

bygger på. 

 

Hemtjänsten inom Växjö kommuns rekryteringsstrategi bör enligt fortsätta på samma 

spår som tidigare, att attrahera ungdomar att välja vårdprogram inför gymnasiet. För att 

förbättra rekryteringen bör dock hemtjänsten inom Växjö vara mer tydliga angående 

vilka fördelar som de erbjuder till sina anställda. Enligt Herzberg et al. (1993) bör 

arbetsgivare erbjuda en tillfredsställande arbetsmiljö och det är således något Växjö 

kommuns hemtjänstenhet bör framföra att de gör. Ungdomar i Sverige enligt Andersson 

et al. (2017) eftersöker bland annat lojalitet, goda relationer och bra lön från sin 

arbetsgivare. Vilket är således något Växjö kommuns hemtjänstenhet bör sträva efter att 

erbjuda samt även framföra att de erbjuder det.  

 

För att kunna möta efterfrågan på lång sikt krävs det enligt Granberg (2003) att 

organisationer säkerställer att kompetens finns. Utan rätt kompetens kan inte efterfrågan 
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tillgodoses, åtminstone inte till den kvalité som efterfrågas. I hemtjänsten fall gäller det 

att det inte finns tillräckligt med omsorgsassistenter för att möta efterfrågan. Kan 

hemtjänsten i Växjö inte säkerställa tillräckligt med kompetens drar författarna 

slutsatsen att det påverkar de uppsatta målen inom till exempel kontinuitet, brukartid 

och ekonomi. En förutsättning för att förbättra målen är således att hemtjänsten kan 

säkra kompetent personal inom organisationen.  

 

Förbättringsförslag inom schemaläggningsprocessen: Denna process, som var en 

sammanställning över de analysenheter som ingick i Växjö kommun, jämfördes med 

analysenheten Norra i Emmaboda kommun. Avhängig vilken erfarenhetsgrad som 

vårdpersonalen besitter så föreslog författarna användandet av situationsanpassat 

ledarskap för att förbättra måluppfyllelsen inom organisationen. Grupper som var 

oerfarna eller innehade låg form av erfarenhet borde direktstyras i en större utsträckning 

än grupper där merparten av vårdpersonalen innehade en hög form av erfarenhet. 

 

De grupper där vårdpersonalen uttrycktes som erfarna borde belönas med mer 

befogenheter och ansvar. Det är författarnas förhoppning att dessa grupper får åtnjuta en 

högre grad av självständighet. Det kan ta sitt uttryck genom möjligheten att kunna ställa 

upp sina egna mål och lägga sina egna personalscheman. Gruppen blir då mer flexibel 

för omvärldsförändringar och förhoppningsvis ökar även den psykosociala stämningen 

på jobbet i takt med att graden av självbestämmande ökar. För att det ska vara 

genomförbart med självstyrande grupper så bör inte gruppen innefatta alltför många 

medlemmar. Förslag på en lämplig gruppstorlek kommer att beskrivas i den sista 

processen nedan som berör ruttplaneringen för analysenheten. 

 

Enligt Roper och Philips (2007) leder självstyrande grupper till en förbättring av 

organisationers prestationsmått. Omsorgshandledaren (8 mars, 2017) i Emmaboda 

kommun anser även att självstyrande grupper påverkar Emmabodas prestationer positivt 

inom kontinuitet som så väl brukartid. Författarna drar därför slutsatsen att en 

självstyrande schemaläggning påverkar målen för brukartid och kontinuitet positivt.  

 

 

Förbättringsförslag inom ruttplanering: Vikaholm är i nuläget en hemtjänstenhet 

med många omsorgstagare, spridda över ett stort område. Författarna föreslår enligt 
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Laporte (2009) att genomföra en förändring som innebär att rutterna täcker ett mindre 

område med färre kunder (omsorgstagare). Detta genom att dela upp Vikaholm i två 

olika enheter, landsbygd och Teleborg. Detta sätt att driva en hemtjänst är redan 

implementerat i Emmaboda kommun och har visat resultat, främst i form av hög 

kontinuitet. Författarna har i analysen visat ett samband mellan hög kontinuitet och 

förbättrad brukartid. På grund av att gruppen delats upp i två olika enheter har även 

transportavstånden minskat och resulterat i ett förbättrat ekonomiskt resultat. Av dessa 

anledningar föreslår författarna nyssnämnda förslag. 

 

Genom att minska enheternas område samt antalet anställda påvisar studien att 

kontinuitet, brukartid och ekonomin förbättras. Syftet med studien var att effektivisera 

hemtjänstenheters planeringsprocesser med avsikten att uppnå en mer kostnadseffektiv 

hemtjänst som når måluppfyllelsen inom kontinuitet och brukartid. Författarna anser att 

med hjälp av förbättringsförslagen från kompetensförsörjning, schemaläggning och 

ruttplanering lyckas studien uppfylla sitt syfte. 

 

Sammanfattning förbättringsförslag: 

- Tillämpa exponential smoothing som en del för att prognostisera behovet av 

personalstyrka. 

- Komplettera prognostiseringen av personalbehovet med jury of executive 

opinion där marknadsavdelningen rådfrågar respektive arbetsgrupps enhetschef 

om vilket behov de förväntas ha under nästkommande period. 

- Tydliggör fördelarna med att utbilda sig till omsorgsassistent och därefter 

marknadsför möjligheterna med att välja Växjö kommun som arbetsgivare. 

- Dela upp arbetsgrupperna in i mindre team som ansvarar för varsitt mindre 

geografiskt område. 

- För arbetsgrupper med låg erfarenhet eller låg måluppfyllelse bör ett mer tydligt 

ledarskap tillämpas i form av direktstyrning. 

- För arbetsgrupper med hög erfarenhet eller hög måluppfyllelse bör ett införande 

av självbestämmande införas där personalen har möjlighet att lägga sina egna 

personalscheman och mål att arbeta mot. 
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8.2 Kritik och egna reflektioner 

Bristande insyn över den specifika omsorgsassistenten gällande behörighet att utföra en 

del arbetsmoment gör att ruttplaneringsanalysen delvis brister. Även om 

verksamhetsutvecklaren (13 januari 2017) menar på att merparten av personalstyrkan är 

behörig att utföra de flesta arbetsmoment så omfattar det inte samtliga. Det kan därför 

inträffa tillfällen i författarnas ruttplanering då det inte är möjligt att erbjuda den omsorg 

som omsorgsassistenten är berättigad till. 

 

Personliga preferenser hos omsorgstagaren är också en brist i författarnas ruttplanering 

som inte varit möjlig att tillgodose. Det finns alltid en risk för att omsorgsassistenten 

och omsorgstagaren inte korrelerar på ett socialt plan då människor är olika. 

Omsorgsassistenten har ej någon möjlighet att vägra utföra sina yrkesförpliktelser men 

det är inte möjligt att tvinga på en omsorgstagare vård eller omsorg från en person den 

ej känner sig bekväm med. Omsorgstagaren kan också komma in med sista minuten-

ändringar som gör att schemaläggningen brister och behöver läggas om med kort varsel. 

Ruttplaneringen tar ej hänsyn till någon av ovan nämnda preferenser. 

 

Ruttplaneringen förutsätter också att omsorgstagaren ej behöver omsorg på andra 

timmar än det föreslagna schemat under dagtid och att det är möjligt att lägga ihop 

flertalet besök till ett eller färre besök. Beroende på vilken vård eller omsorg som 

omsorgstagaren är i behov utav så kan ruttplaneringen visa sig vara ett ouppnåeligt 

scenario. 

 

8.3 Studiens bidrag och samhälleliga nytta 

Studien har till största del genomförts på hemtjänstenheten Vikaholm och har således 

inneburit främst rent praktiska förslag till hemtjänstenheten Vikaholm. Flera av 

förslagen gällande förbättring av planeringsprocesser går dock att applicera på andra 

hemtjänstenheter och kan därför innebära en samhällelig nytta. Hur en 

hemtjänstorganisation kan förbättra sina planeringsprocesser för att nå uppsatta mål är 

studiens teoretiska bidrag. Studien har med hjälp av teorier såsom; processkartläggning, 

lean och prognostisering kartlagt Vikaholms planeringsprocesser och bidragit med 

förslag till förbättring. Studiens förbättringsförslag leder till en mer kostnadseffektiv 

hemtjänst inom arbetsgruppen Vikaholm, vilket i sin tur leder till en något förbättrad 
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ekonomi för Växjö kommun. Men främst kommer studien innebära en förbättring för de 

äldre som nyttjar kommunens hemtjänst i form av ökad kontinuitet och brukartid. 

 

Författarna har inte lyckats finna någon tidigare forskning i ämnet som på ett liknande 

sätt har genomfört en studie på hemtjänstenheters planeringsprocesser. Vilket betyder 

att studien skiljer sig från tidigare forskning. Teoretiskt har studien bidragit med 

forskning angående hur serviceorganisationer kan effektivisera sina 

planeringsprocesser. 

 

8.4 Vidare forskning 

Denna studie har bortsett från hur utbildningsnivån på personalen påverkar arbetet i en 

hemtjänstenhet. Det kan därför vara intressant att se eventuell skillnad mellan enheter 

med stor andel undersköterskor jämfört med enheter med en låg andel undersköterskor 

och istället fler vårdbiträden. 

 

Hemtjänst finns inte i speciellt många länder men vidare forskning bör undersöka 

skillnaderna mellan de länder som använder sig av hemtjänst. Det bör resultera i diverse 

fördelar och nackdelar med vissa sätt att driva en hemtjänstenhet. Ännu ett sätt att 

jämföra kan vara att studera och analysera privata hemtjänstenheter och eventuella 

skillnader. 
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Bilagor 

Bilaga A - Ruttplanering för Landsbygdsgruppen vecka 16 

Varje pass börjar på avdelningen med adressen Södra Vallviksvägen 6A. Resterande av 

adresserna är utbytta på grund av sekretess. T står för transport och siffran under är 

således transporttiden mellan omsorgstagarna. Lunchtransport är tiden det tar fram och 

tillbaka från omsorgstagarna till Södra Vallviksvägen 6A för att ta lunchrast. 

 

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B - Fortsättning ruttplanering för Landsbygdsgruppen vecka 16 
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Bilaga C - Ruttplanering för Landsbygdsgruppen vecka 15 
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Bilaga D - Ruttplanering för Landsbygdsgruppen vecka 15 
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Bilaga E - Ruttplanering för Teleborgsgruppen vecka 16  
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Bilaga F - Ruttplanering för Teleborgsgruppen vecka 16 
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Bilaga G Glidande medelvärde och exponential smoothing 

 

 

 
 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga G - Intervjuguide 

Anders Allard - Avdelningschef på Växjö kommun 

Frågor: 

● Beskriv ditt arbete som avdelningschef och hur din avdelning arbetar? 

● Vilka planeringssystem använder ni? 

● Varför använda sig av planeringsystem? 

● Vilka mål har kommunen för hemtjänsten? Skiljer sig målen mellan de olika 

hemtjänstenheterna? 

● Förklara målen kontinuitet, brukartid och ekonomi. 

● Hur många arbetsgrupper finns det i Växjö kommuns hemtjänst? 

● Hur många jobbar på hemtjänsten i Växjö? 

● Hur många jobbar som heltidsanställda respektive vikarier? 

● Varför tror du de enheterna vi valt att studera inte når sina mål/når sina mål? 

Vad är det som påverkar positivt/negativt? 

● Vad är svårigheterna vid personalplanering, både operativt, taktiskt och 

strategiskt? 

● Vi har valt ut fyra analysenheter, vad är fördelarna/nackdelarna med respektive 

enhet? 

● Hur arbetar ni för att säkerhetsställa ert personalbehov? 

 

  



  
 

IX 

 

Maria Eidehall – Verksamhetsutvecklare på Växjö kommun 

Frågor: 

● Beskriv ditt arbete som verksamhetsutvecklare? 

● Beskriv hur hemtjänsten i Växjö arbetar i nuläget? 

● Vad är samordnarens och enhetschefens uppgifter? 

● Vad är omsorgsgivarnas uppgifter? 

● Varför tror du de enheterna vi valt att studera inte når sina mål/når sina mål? 

Vad är det som påverkar positivt/negativt? 

● Vi har valt ut fyra analysenheter, vad är fördelarna/nackdelarna med respektive 

enhet? 

● Varför använda sig av planeringsystem? 

● Vilka mål har kommunen för hemtjänsten? Skiljer sig målen mellan de olika 

hemtjänstenheterna? 

● Förklara målen kontinuitet, brukartid och ekonomi. 

● Vilka planeringssystem använder ni? 

● Varför använda sig av planeringsystem? 

● Vad är fördelarna/nackdelarna med era planeringssystem? 

● Av de mål kommunen har uppställt, vilka borde prioriteras? 

● Vad är dubbelbemanning och hur sätts kravet på dubbelbemanning? 

 

 

  



  
 

X 

 

Lars Olsén - Ekonom på Växjö kommun 

Frågor: 

● Hur bedömer kommunen hur mycket resurser Växjös hemtjänst ska få tilldelat? 

● Hur presterar Vikaholm, Lassaskog, Birka och Lammhult ekonomiskt? 

● Vilka repressalier får en avdelning som inte når sitt ekonomiska mål? 

 

 

  



  
 

XI 

 

Jetmire Meta  - Samordnare på hemtjänstenheten Lassaskog 

Frågor: 

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som samordnare? 

● Kan du beskriva hela processen för er enhet? Från enhetschefen till samordnaren 

till omsorgsassistenten. 

● Vad finns det att förbättra på er enhet? 

● Vilka system ni använder er av funkar bra/dåligt? 

 

 

 

  



  
 

XII 

 

Sofia Westman - Enhetschef på hemtjänstenheten Lammhult 

Frågor: 

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som enhetschef? 

● Kan du beskriva hela processen för er enhet? Från enhetschefen till samordnaren 

till omsorgsassistenten. 

● Vad finns det att förbättra på er enhet? 

● Vilka system ni använder er av funkar bra/dåligt? 

 

 

 

  



  
 

XIII 

 

Vildane Ismaili - Enhetschef på hemtjänstenheten Birka 

Frågor: 

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som enhetschef? 

● Kan du beskriva hela processen för er enhet? Från enhetschefen till samordnaren 

till omsorgsassistenten. 

● Vad finns det att förbättra på er enhet? 

● Vilka system ni använder er av funkar bra/dåligt? 

 

 

  



  
 

XIV 

 

Anneli R-Johannesson - Enhetschef på hemtjänstenheten Vikaholm 

Frågor: 

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som enhetschef? 

● Kan du beskriva hela processen för er enhet? Från enhetschefen till samordnaren 

till omsorgsassistenten. 

● Vad finns det att förbättra på er enhet? 

● Vilka system ni använder er av funkar bra/dåligt? 

 

 

  



  
 

XV 

 

Annelie Djärf - Omsorgshandledare på Emmaboda kommun 

Frågor: 

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som omsorgshandledare? 

● Kan du beskriva hela processen för hur Emmaboda sköter sin hemtjänst? 

● Vad finns det att förbättra på er enhet? 

● Vilka system ni använder er av funkar bra/dåligt? 

● Varför presterar Emmaboda så pass bra inom främst kontinuitet men även 

ekonomi? 

 

 

  



  
 

XVI 

 

Emelie Jarl - Omsorgsassistent på Emmaboda kommun 

Frågor: 

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som omsorgsassistent? 

● Kan du beskriva en vanlig arbetsdag för dig? 

● Vad finns det att förbättra på er enhet? 

● Vilka system ni använder er av funkar bra/dåligt? 

● Vad är det som gör att Emmabodas hemtjänst fungerar så pass bra som den gör? 

 

  



  
 

XVII 

 

Hilda Florentzson - Personalspecialist, Växjö kommun 

Frågor: 

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som personalspecialist? 

● Hur arbetar ni i Växjö kommun med nyanställningar? 

● Vilka vägar finns det in till yrket som omsorgsassistent? 

● Hur attraherar ni unga till att välja vårdprogrammet i gymnasiet? 

● Vad ser du för problem idag i ditt jobb med att attrahera unga till att söka sig till 

vårdprogrammet? 

● Vad gör Växjö kommun till en attraktiv arbetsgivare för yrket omsorgsassistent? 

● Vilka kvalitativa och kvantitativa prognosmodeller finns det för att prognostisera 

efterfrågan av nyanställningar? 

● Vilka verktyg hade ni önskat för att kunna göra mer precisa prognoser för att 

kunna beräkna efterfrågan av nyanställningar? 

● Finns det tillfällen då ni måste nyanställa med kort varsel? 


