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Abstract 
 
Antalet äldre i Sverige har ökat och det tillsammans med omorganisationer inom sjukvår-
den har skapat ett större tryck på äldreomsorgen. Hemtjänsten är en stor del utav äldreom-
sorgen och eftersom många äldre vill bo kvar hemma, fastän de inte klarar sig självstän-
digt, har hemtjänsten fått stor betydelse. För att klara av det ökade trycket ersätter många 
hemtjänstgrupper den manuella planeringen med en IT-baserad planering. Lapscare är ett 
IT-baserat planeringssystem som införts i Varbergs kommun för att ta fram den optimala 
planeringen för hemtjänstinsatser. Studiens syfte är att belysa hur de Lapscareansvariga i 
den offentliga hemtjänsten uppfattar att Lapscare fungerar. För att kunna genomföra studi-
en utfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med de två Lapscareansvariga i fem 
hemtjänstgrupper. Vi har använt oss av en kombination av New Public Management, Hu-
man Resource och omsorgsrationalitet för att analysera det empiriska materialet. Vi fann 
att de Lapscareansvariga har både positiva och negativa åsikter om Lapscare. De anser att 
planeringen är enklare och smidigare men de upplever sig även kontrollerade på så sätt att 
cheferna lättare kan se hur effektivt de använder sin arbetsdag. 
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Inledning 
I Sverige har antalet äldre (65 år och äldre) ökat kraftigt de senaste decennierna (Thors-

lund, 2002). År 1950 bestod befolkningen av 10 procent äldre, år 2005 var andelen äldre ca 

18 procent, vilket betyder att andelen äldre under den tiden nästan fördubblades (Statistisk 

socialtjänst 2006 i Sand, 2007). Eftersom de största behoven av vård och omsorg finns 

bland de äldre resulterar de här demografiska förändringarna i ett ökat tryck på den offent-

liga äldreomsorgen och ett större krav ställs på förmågan att tillgodose de ökande behoven. 

Ytterligare en bidragande faktor till det ökade trycket på den offentliga äldreomsorgen är 

neddragningar, omprioriteringar och omorganisationer inom sjukvården (Thorslund, 2002). 

Det här har bidragit till att äldre som är utskrivningsklara (tidigare benämning: medicinskt 

färdigbehandlade), men som ännu inte är kapabla att klara sig självständigt i sitt hem, be-

höver någon form av hjälp av socialtjänsten då de inte får stanna kvar på sjukhuset. 

 

Omsorgen av äldre är ett av socialtjänstens stora uppdrag sedan 1992 då Ädelreformen 

trädde i kraft och det samlade ansvaret för äldreomsorgen, med undantag för akutsjukvård 

och annan läkarvård, lyftes från stat och landsting till kommun (Thorslund, 2002). En cen-

tral tanke hos socialtjänsten är att äldre som inte självständigt klarar hemmets skötsel 

och/eller kroppens vård skall ha möjlighet att bo kvar hemma och där få den hjälp som be-

hövs (Szehebely, 2003). Efter att Ädelreformen införts har den här såkallade kvarboende-

princip kommit att dominera arbetet inom äldreomsorgen, därmed har hemtjänsten fått en 

större betydelse. Svenska undersökningar visar dessutom att ca 90 procent av de äldre vill 

bo kvar i den egna bostaden (Karlström, 2005). 

 

När en äldre person inte kan klara sig hemma själv finns möjlighet att få hjälp och stöd i 

hemmet i form av hemtjänstinsatser (Karlström, 2005). Hemtjänst kan erhållas genom att 

ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 § i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Efter ansökan be-

dömer omsorgshandläggaren behovet samt omfattningen av hemtjänstinsatserna (Karl-

ström, 2005). Hemtjänst är en samlingsbeteckning för både hjälp i hemmet i form av servi-

ceinsatser (städning, tvätt etc.), omvårdnad (hjälp med personlig hygien etc.) och sjuk-

vårdande insatser. Begreppet innefattar även andra insatser som matdistribution och trygg-

hetslarm (Szehebely, 1995). Hemtjänsten erbjuder insatser dygnet runt vilket möjliggör att 

även äldre med omfattande vårdbehov kan bo kvar i det egna hemmet. Att svårt sjuka får 



2 

omfattande vård och omsorg i hemmet och att äldre bor hemma till livets slut har blivit allt 

vanligare (Karlström, 2005). 

 

Det ökade trycket på hemtjänsten tillsammans med det faktum att resurser i form av eko-

nomiska medel och personal inte har ökat i samma takt gör att det krävs ett effektivare ar-

bete. Det här för att kunna tillgodose existerande behov och att alla äldre skall få en så god 

och kvalitetssäkrad omsorg som möjligt. För att finna en strategi för att klara rådande si-

tuation ersätter allt fler hemtjänster den manuella planeringen (planering med papper och 

penna) med ett datasystem som automatiskt tar fram den optimala planeringen, (Nord-

ström, 2000) med andra ord ett IT (InformationsTeknik)-baserat system för planering av 

hemtjänstinsatser. Nordström (2000) menar att en god planering möjliggör bättre service 

till omsorgstagare, trevligare arbetsförhållanden för personalen samt lägre kostnader för 

kommunen som helhet.  

 

IT-baserade planeringssystem är ett relativt nytt fenomen inom den offentliga hemtjänsten. 

Vi blev introducerade till ett sådant system i samband med vår verksamhetsförlagda ut-

bildning i Varberg. I Varberg används sedan 2006 det IT-baserade planeringssystemet 

Lapscare för planering av hemtjänstinsatser (mer ingående presentation av Lapscare följer i 

avsnittet ”Bakgrund”). Vi upplevde att det rådde delade meningar, mestadels negativa, om 

systemet bland personalen. De negativa åsikterna berörde främst stressfaktorn. Johansson 

(2002) menar att den här såkallade omsorgsstressen ligger i att ha vetskap om vilken hjälp 

en person behöver och om hur hjälpbehovet kan tillgodoses, men att de på grund av rådan-

de omständigheter, som inte går att påverka, inte kan ge den hjälp som borde ges. Att inte 

ha tid är en sådan omständighet som kan bli påfrestande när det dominerar omsorgsarbetet 

(a  a).   

 

Ett intresse kring hur systemet fungerar i både teori och praktik väcktes. Eftersom det är ett 

nytt system är det också relativt outforskat, därmed intressant och av vikt att studera då det 

påverkar olika parter; arbetsgivare som skall implementera systemet och arbetstagare som 

skall arbeta inom systemets ramar. Det är viktigt att komma ihåg att det är människan som 

använder datasystemet, om inte användarna är motiverade att använda systemet finns ris-

ken att verksamhetskvaliteten minskar. Men inte minst påverkar det de omsorgstagare som 

verksamheten sörjer för och vars bästa skall tillgodoses. Samuelsson & Sjöbäck (2002) 

framhäver i en studie att omsorgstagarna känner sig schemalagda och att de får anpassa sig 
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efter hemtjänstens planering snarare än tvärtom. I en annan studie (Svenska kommunför-

bundet 1998 i Szebehely 2000) framkommer att omsorgstagare generellt sett är positiva till 

personalens personliga kvaliteter men har blivit mer kritiska till de villkor under vilka hjäl-

pen ges, framförallt betonas tidsbrist. Är det möjligt att tidsstyra arbetet inom hemtjänsten? 

I så fall, kan hemtjänsten både vara tidseffektiv och av god kvalitet? Går utvecklingen åt 

rätt håll? Vi har valt att angripa problemställningen utifrån ett personalperspektiv för att 

förstå systemets funktion i verksamheten samt vad de Lapscareansvariga tycker om det.  

 

Den slutliga ansatsen med undersökningen formuleras nedan i syfte och konkretiseras yt-

terligare i en frågeställning.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa hur de Lapscareansvariga i den offentliga hemtjänsten i Var-

bergs kommun uppfattar att Lapscare fungerar.  

 

Frågeställningar 
1. Hur uppfattar och upplever de Lapscareansvariga planeringssystemet Lapscare?  

 

Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera ett antal hemtjänstgrupper i Varbergs kommun. I 

hemtjänstgrupperna har vi fokuserat på personalens uppfattningar och upplevelser och spe-

cifikt lagt koncentrationen på de två ur personalgruppen som är Lapscareansvariga. Visser-

ligen hade det varit intressant att även belysa problemställningen utifrån enhetschefernas 

samt övrig hemtjänstpersonals perspektiv, men det var ej möjligt med anledning av exa-

mensarbetets omfattning. 

 
Centrala ord 

De ord vi anser vara centrala och viktiga att beskriva och tydliggöra: 

 

Med omsorgstagare menar vi de äldre som blivit beviljade och tar emot hjälp och stöd en-

ligt 4 kap 1§ och/eller 4 kap 2§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

 



4 

Med vårdbiträde menar vi den hemtjänstpersonal, även undersköterskor, som utför omsor-

gen enligt uppdrag i omsorgstagarens hem. Begrepp som hemtjänstpersonal, personal samt 

vårdbiträde används synonymt.  

 

Med omsorg menar vi det praktiska arbete som utförs av ett vårdbiträde i omsorgstagarens 

hem. 

 

Med effektivitet i hemtjänstverksamheten menar vi att med minsta möjliga resursåtgång i 

form av pengar, tid och personal utföra de arbetsuppgifter som skall göras. 

Bakgrund 

Hemtjänstens historia 

I början av 1900-talet startade Manfred Björkqvist hemhjälpsverksamheten, då riktad till 

barnfamiljer när frun i familjen var sjuk. Hemhjälpen bestod av hushållssysslor vilka ut-

fördes av såkallade ”hemsystrar”. 1915 startade en utbildning i Uppsala för den här typen 

av arbete. ”Hemsystrarna” anställdes sedan av ideella organisationer som exempelvis kyr-

kan och på 1920-talet började även några kommuner att anställa dem. På 1940-talet spred 

sig hemhjälpsverksamheten till att omfatta även personer med funktionshinder och äldre. 

Under 1960- och 1970-talen utvecklades hemhjälpen ytterligare till att omfatta även upp-

sökande verksamhet, matdistribution och dagcentraler (Karlström, 2005). Dock var hem-

hjälpen fortfarande koncentrerad till praktiska sysslor så som trädgårdsskötsel, fönsterputs-

ning, veckostädning, inköp, matlagning, tvätt etc. Möjligheterna att kunna bo kvar hemma 

vid behov av omfattande omsorgsinsatser var mycket begränsad (Sand, 2007). Men under 

1980-talet ökade hemtjänstens omfattning (Karlström, 2005). 

Rationaliseringstankar på 1970- och 1980-talet 

På 1970-talet började diskussioner kring rationalisering av hemtjänsten att ta fart. En sats-

ning för att utveckla metoder för att kunna tillgodose omsorgsbehoven hos de allt stigande 

antalet äldre utan att kostnaden ökade allt för kraftigt inleddes. En metod som lyftes fram 

var den organiserade öppna hemtjänsten, vilken innebar att arbetsledaren i verksamheten 

skulle ha mer kontroll över vårdbiträdenas arbete. Vårdbiträdena hade tidigare haft stor fri-

het att sköta arbetet relativt självständigt. I Stockholm prövades den här metoden genom att 

förstärkta arbetsledningen för att kunna disponera arbetskraften där den bäst behövdes och 

därmed vinna tid. Den traditionella hemtjänstens ”fasta tider” övergavs till förmån för 
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uppgiftsstyrt arbete, hemtjänstpersonalen stannade endast så länge hos omsorgstagaren 

som det tog att uträtta de planerade insatserna. Resultatet av omorganisationen blev en 

tidsbesparing och med anledning av det utvidgades försöksverksamheten (Szebehely, 

1995). 

 

Under 1980-talet fortsatte diskussionerna kring rationalisering men nu framförallt gällande 

prioritering av hjälpen till de mest hjälpbehövande. Socialnämnden uppmanade omsorgs-

handläggarna att vara restriktiva och noggrant undersöka om den hjälpsökandes behov 

kunde tillgodoses på annat sätt, det vill säga vad eventuella närstående skulle kunna hjälpa 

till med. Arbetsorganisatoriskt hände det mycket under 1980-talet. Från att ha varit mer 

uppgiftsstyrda med bristande inflytande över sitt eget arbete gick vårdbiträdena över till att 

arbeta i smågrupper med ett begränsat antal omsorgstagare och ett fick därmed återigen ett  

stort eget ansvar. Anledningen till att tidigare arbetssätt övergavs var rådande personal-

brist, det svåra rekryteringsläget samt den höga personalomsättningen. Att öka vårdbiträ-

denas självbestämmande och autonomi var ett försök att både rationalisera arbetet samt 

höja yrkets attraktionskraft (Szebehely, 1995). 

Hemtjänsten idag 

Idag präglas hemtjänsten återigen av en åtstramning av hemtjänstpersonalens autonomi då 

verksamheten har gått tillbaka till ett mer detaljstyrt och reglerat arbete. Ett exempel är in-

förandet av beställar- och utförarmodellen där biståndsbedömningen formuleras som en 

beställning till en utförarenhet som får pengar för att utföra en viss hjälpinsats. Även arbe-

tets innehåll har ändrats. Till skillnad från 1970-talet då koncentrationen låg på praktiska 

sysslor har hemmets skötsel idag tonats ner till förmån för de omvårdande uppgifterna. 

Hemtjänsten har förskjutits från en husligt socialt inriktad hjälp till att bli mer sjukvårdsin-

riktad verksamhet med knappare hjälptider och mindre handlingsfrihet för både vårdbiträ-

den och omsorgstagare, och med kostnadseffektivitet som främsta ledstjärna (Szebehely, 

2000). 

 

Trycket på enhetschefer att kontrollera vårdbiträdenas arbetstider har ökat ju mer de eko-

nomiska resurserna har minskat. Det är deras uppgift att se till att tiden används effektivt 

och resurssnålt för att hålla kostnaderna nere. Det gäller framförallt att minska ”kringti-

den”, dvs. den tid som skiljer mellan vårdbiträdenas arbetstider hemma hos omsorgstagar-

na och deras egen arbetstid. Cheferna försöker genom olika metoder organisera arbetet så 
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att den här tiden minimeras. Det rör sig exempelvis om ändrade arbetsrutiner, registrering 

av hjälptider och budgetuppföljning eller tekniska hjälpmedel för att planera och kontrolle-

ra vårdbiträdenas arbetsschema (Nordström, 2000). 

Lapscare 

Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Inte minst inom svensk 

äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten. Genom 

att datorisera äldreomsorgen finns förhoppningar om goda effekter som exempelvis bättre 

tillgång till information i samband med mötet med den äldre, förbättrad samverkan mellan 

organisationsgränser samt bättre uppföljning (Hedström, 2004).  

 

I Varbergs kommun har det IT-baserade planeringssystemet Lapscare varit i bruk som 

längst sedan 2006. Samtliga 18 hemtjänstgrupper i Varbergs kommun har implementerat 

systemet, dock haft det olika länge. I de flesta grupper finns två vårdbiträden som är Laps-

careansvariga. Utsatt tid för planering är två timmar per dag men tiden kan skifta något be-

roende på hur hög arbetsbelastningen är. Deras uppdrag innebär till en början att lägga in 

den manuella planeringen i datorn. Senare när ett nytt uppdrag, innefattande beviljat bi-

stånd inkommer från omsorgshandläggarna förs det in i systemet med en gång. Uppdragen 

innehåller omsorgstagarens personuppgifter, adress, beskrivning av vilka insatser som skall 

erhållas samt vilken tid på dygnet insatserna skall utföras. De Lapscareansvariga lägger till 

viktig information så som vilken kompetens som uppdraget kräver, portkoder, nyckel-

nummer, vägbeskrivning m.m. I systemet finns även vårdbiträdenas schema och beskriv-

ning av vilken kompetens de har. De Lapscareansvarigas uppgift ligger sedan i att sam-

manlänka besöken hos omsorgstagarna med personalens schema och kompetens. Plane-

ringen är till för att få det att fungera så att samtliga omsorgstagare får den vård och det 

stöd de behöver, när de behöver det (Systemförvaltare, 2008).  

Tidigare forskning 

Vi har funnit en studie som gjorts specifikt om Lapscare. I övrigt har vi valt att fokusera på 

närliggande forskning som är relevant och applicerbar på vårt ämnesområde med anled-

ning av att den berör teknisk utveckling inom äldreomsorgen. Inledningsvis behandlar vi 

resultaten av en utvärdering av Lapscare gjord av en arbetsgrupp i Varbergs kommun, vi-

dare går vi in på Karin Hedströms forskning kring datorisering inom äldreomsorgen som är 

av vikt då datoriseringen är en förutsättning och ett viktigt verktyg för att kunna arbeta 
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inom hemtjänstverksamheten samt utveckla den. Vi berör även Eevi Becks studie rörande 

samma ämne. Vidare går vi in på artiklar som specifikt berör två tekniska hjälpmedel inom 

äldreomsorg och sjukvård, både nationell och internationell sådan. Vi vill på det här sättet 

belysa hur teknisk utveckling används och kan användas samt vad de människor som arbe-

tar med tekniken har för åsikter kring dem.  

 

Våren 2005 tillsattes en arbetsgrupp inom äldreomsorgen i Varbergs kommun med mål-

sättningen att identifiera och tydliggöra vilka metoder, hjälpmedel och vilken teknik det 

finns för att skapa en effektivare planering av arbetsuppgifter. Efter att ha undersökt flera 

olika alternativ konstaterade arbetsgruppen att planeringsverktyget Lapscare bäst svarade 

mot uppsatta kriterier och mål. Resultatet av en uppföljning visade att Lapscare hjälper till 

att kvalitetssäkra verksamheten på många olika sätt. Kunskaperna om IT-stöd har ökat hos 

chefer, planerare och personalgrupp. Effektiviteten och resursanvändningen har ökat och 

systemet är stödjande i personalens dagliga arbete (Projektredovisning ”Effektivare Hem-

tjänst”, 2006-2007). 

 

Äldreomsorgen är ett relativt outforskat område vad gäller datoriseringens påverkan på 

verksamheten men Karin Hedström (2004), doktorand i informationssystemutveckling, har 

gjort en kvalitativ studie som illustrerar hur fyra administrativa och äldreomsorgsstödjande 

IT-system i tre svenska kommuner har utvecklats. Forskningen har sammanställts i av-

handlingen Spår av datoriseringens värden – Effekter av IT i äldreomsorgen. 

 

I avhandlingen kommer Hedström (2004) fram till en rad slutsatser vad gäller datorise-

ringsprocessen. Hedström (2004) menar att IT-system kan underlätta planering och styr-

ning av arbetet, men samtidigt att det inte är konfliktfritt. I samband med införandet av di-

verse IT-system uppstår en konflikt mellan kraven på styrning och möjligheten att arbeta 

flexibelt. Vårdbiträden anser att styrningen är för stark och att manuell administration är 

mer flexibel, medan andra aktörer som enhetscheferna, produktionsledning och forskare 

argumenterar att det är viktigt för omsorgstagarna att i förväg veta vem som kommer och 

skall utföra insatserna i deras hem (a  a). 

 

I studien urskiljer Hedström (2004) två samtidiga och parallella perspektiv på datorisering 

och IT-system. Personalgrupperna ser IT-system som symbol för antingen administration 

eller för det moderna samhället. Administrationen, i det här fallet det praktiska arbetet med 
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planeringen, anses negativt laddad vilket ses som tärande och tar kraft från personalens 

”verkliga” innehåll - mötet med omsorgstagaren. Uppfattningen att IT används för att ef-

fektivisera arbetet ses också som negativt. IT som symbol för det moderna samhället har 

däremot positiva associationer. Personalen ser IT som ett nödvändigt och självklart verktyg 

för att modernisera arbetet och ta omsorgsarbetet från manuell till datorbaserad administra-

tion. I takt med att IT-system får en självklar plats i personalens vardag känner sig persona-

len allt mer som en del av det nutida samhället, vilket är centralt för att öka omsorgsarbe-

tets status som profession (Hedström, 2004). 

 

Även Eevi Beck, forskare i informatik från Oslo universitet, har studerat datorisering av 

äldreomsorg. Hon menar bland annat att IT-system inom äldreomsorgen har utvecklats ur 

en annan och motsägande rationalitet är omsorgens, vilket medför att hon anser att IT-

system inte tillräckligt väl stödjer omsorgsarbete. Däremot anser hon att IT kan förbättra 

omsorgsarbetet om utvecklingen av IT-system inom äldreomsorgen utgår från omsorgsper-

sonalens behov (Beck, 1997).  

 

Vad gäller specifik teknisk utveckling tar Billie Waldo (2003), i artikeln ”Telehealth and 

Electronic Medical Record” upp en ny teknik så kallad Telehealth (Telekommunikation, 

egen översättning), som används i USA vars mål är att uträtta mer med mindre resurser. 

Att hushålla med begränsade resurser är aktuellt för alla chefer inom samtliga människo-

vårdande verksamheter. Som svar på regeringens budget, neddragningar på personal (De-

partment of Health and Human Services, 2002) samt ett växande antal patienter (Hobbs & 

Damon, 1996) vänder sig verksamheter till tekniska lösningar för att få ut mer av de resur-

ser som finns utan att offra kvaliteten och kvantiteten på vården (Waldo, 2003).  

 

Telehealth är en teknisk lösning som snabbt vinner mark för både patienter och vårdgivare 

inom hemsjukvården. Ett komplett system består av en videomonitor, kamera, högtalartele-

fon, mikrofon samt en eller flera medicinska instrument t.ex. pulsräknare och blodtrycks-

manschett som vårdtagaren själv hanterar i sitt hem. Telehealth kan användas bl.a. för att 

introducera nya självhjälpsmaterial för patienter, förstärka information samt samla in vikti-

ga patientvärden. De medicinska resultaten av de mätningar patienten själv gjort lagras i 

systemet och skickas elektroniskt till sjuksköterskan. Tillsammans kan informationen och 

de redskap som både patient och sköterska har skapa en helhetsbild av patientens hälsa. 

Telehealth medför både för- och nackdelar. Systemet skulle kunna skapa ett starkare band 
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mellan patient och sköterska samt vara ett socialt stöd till dem som är isolerade hemma. 

Systemet möjliggör även för en sjuksköterska att minimera färdtiden och minska antalet 

besök hos patienten utan att för den skull minska patientkontakten. Dock minskar den per-

sonliga kontakten. Samtidigt möjliggör Telehealth sjukvården att kontrollera fler utav de 

äldre och därmed öka deras välbefinnande. Tekniken har dessutom bidragit till ansenliga 

besparingar för sjukvården, inte bara genom att förkorta antalet dagar på sjukhus utan även 

genom att färre personal krävs (Waldo, 2003).     

 

 I Sverige har Petter Sjöstedt, produktchef på Telia, deltagit i projektet ”Permitto Care”, ett 

”mobilt vårdkoncept” som bl.a. införts i hemtjänsten i Sundsvallsregionen. Syftet med pro-

jektet var att hitta ett datorstöd för att göra det möjligt för hemtjänstpersonalen att ägna sig 

mer åt omsorgstagarna och mindre åt administrativa uppgifter, som annars tagit mycket tid. 

Även resorna till och från grupplokalen, speciellt i landsbygdsgrupperna, stjäl många 

gånger värdefull tid från det direkta arbetet med omsorgstagarna (Stiftelsen för kunskaps- 

och kompetensutveckling, 2002). 
 

I projektet försågs hemtjänstpersonalen i Sundsvallsområdet med små handdatorer och 

numera kan information utbytas och rapporter skrivas oavsett vart de befinner sig, inte bara 

i grupplokalen. Information som scheman, uppgifter om omsorgstagaren, meddelanden 

från kollegor och besöksrapporter går att ta fram på handdatorn via uppkoppling till Inter-

net (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 2002). 

 

Vid redovisningen av genomförd uppföljning visade det sig att sedan tekniken infördes har 

den del av hemtjänstpersonalens arbetsdag som ägnas åt att träffa omsorgstagarna ökat från 

65 till 75 procent. Likaså märktes en klar minskning av sjukskrivningarna. Enligt Sjöstedt 

var personalens åsikter överlag av positiv karaktär, men projektet mötte även motstånd ute 

i kommunerna. Att förändra gamla rutiner är svårt. Att driva igenom ny teknik kräver både 

envishet och tålamod. Sjöstedt uppmanade landets kommuner att ifrågasätta invanda ar-

betssätt och att pröva nya IT-verktyg (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 

2002). 
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Teoretisk referensram  
Vi har som teoretisk referensram använt oss av New Public Management (NPM) som be-

skriver hur äldreomsorgen har influerats av marknaden, Human Resource (HR-

perspektivet) som sätter förhållandet mellan individ och organisation i fokus samt om-

sorgsrationalitet som är kopplad till omsorgens utförande. Vi anser att ovanstående teorier 

kompletterar varandra mycket bra för att kunna analysera det empiriska materialet.  

 

New Public Management 

New Public Management, införandet av marknadsinfluerade organisationsmodeller och 

styrformer i offentlig sektor, har fått stor spridning i flera länder, inte minst i Sverige 

(Szebehely, 2006). 

Modellen har sitt ursprung i taylorismen, som tar fasta på att införa vetenskapliga metoder 

för att skapa en verksamhet som är så effektiv som möjligt. Tayloriseringen inom om-

sorgsarbetet innebär en sönderstyckning, en uppifrån- och detaljstyrning av arbetet av 

samma slag som industrins löpande-band-princip (Aronsson & Astvik, 2000). Löpande-

band-principen kan översättas till hemtjänstverksamheten där omsorgsarbetet är detaljstyrt 

av arbetskort som i förväg anger bestämda uppgifter och upplagt enligt olika rotationsprin-

ciper. Det som skall göras står på kortet, det är färdigplanerat. Andra tänker och planerar – 

övrig personal bara utför (Eliasson, 1992a). 

  

NPM skall bidra till att göra den offentliga sektorn mer effektivitets- och kvalitetsinriktad 

med fokus på produktivitet och kostnader (Agevall, 2005). En förskjutning från byråkrati 

och målstyrning till ekonomistyrning och kvalitetsutveckling är framträdande drag (Klau-

sen & Ståhlberg 1998). Teoribildningen drivs av en föreställning om att den offentliga sek-

torn är för trög, för dyr och inte tillräckligt lyhörd gentemot de grupper den är avsedd att 

betjäna (Agevall, 2005). Genom NPM ser politiker och administratörer ett hopp om att fin-

na nya effektiva styråtgärder som kan ge kontroll över hur de knappa resurserna utnyttjas 

(Vabö, 2003). För att uppnå önskad effektivitet krävs en produktivitetsökning vilket i sin 

tur kräver andra och mer förfinade metoder (Agevall, 2005). NPM inkluderar syftet att öka 

kontrollen av de professionella och begränsa olika individers handlingsutrymme för att di-

sciplinera dem att bli produktiva (Power, 1997).  
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Under det senaste årtiondet har äldreomsorgen genomgått stora förändringar där 

budgetåtstramningar och organisationsförändringar har påverkat verksamheten mer än 

inom många andra välfärdsområden. Stora inslag av NPM har bidragit till den här 

utvecklingen (Szebehely, 2006). Som ett led i utvecklingen har inom äldreomsorgsverk-

samheten nya teknologier, dvs. tekniker, modeller och metoder som styr det praktiska arbe-

tet, tagits fram (Selander, 2001). Äldreomsorgen har blivit mer standardiserad, detaljplane-

rad och uppifrånstyrd. Omsorgen tidsmäts och prissätts mer detaljerat vilket innebär att 

vårdbiträdenas handlingsfrihet och handlingsförmåga minskar. Det kan därigenom bli svå-

rare att svara mot och anpassa hjälpen gentemot den enskildes behov. Det innebär också att 

omsorgsarbetets innehåll förändrats, fokus ligger mer på det som praktiskt skall utföras 

istället för det sociala och personliga. Det föreligger då en potentiell risk för att de vård-

biträden som möter de äldre reducerar sitt ansvar till ett tekniskt och ekonomiskt ansvar, 

när det gäller att utföra ”det som står på pappret” (Agevall, 2005). 

 

Human Resource 

HR-perspektivet bygger på ett antal grundläggande förutsättningar som sätter förhållandet 

mellan individ och organisation i fokus. HR-perspektivet innebär att människors färdighe-

ter, attityder, energi och engagemang betraktas som viktiga resurser som kan utveckla en 

verksamhet. Perspektivet menar även att organisationer kan mobilisera energi, skapa pro-

duktivitet och fungera på ett sätt som alla tjänar på (Bolman & Deal, 1997). 

 

HR-perspektivet lägger tyngdpunkten på relationen mellan individ och organisation. Orga-

nisation och människor har behov av varandra. Organisationen behöver människor, deras 

personliga egenskaper i form av talanger, kompetens, kunskaper, färdigheter, idéer och 

energi. Människorna behöver i sin tur organisationen, för de inre och yttre belöningar den 

kan ge dem t.ex. för att arbetet skall generera i en karriär, uppbära lön och få tillgång till 

utvecklingsmöjligheter. Organisationer existerar i första hand i syfte att uppfylla männi-

skornas behov, inte tvärtom. Pionjärerna inom HR-perspektivet inriktade sig främst på att 

anpassa organisationen efter individen. Dock händer det att individer anpassar sig och sina 

färdigheter efter arbetsplatsens krav (Bolman & Deal, 1997).  
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Passformen mellan individ och organisation är inte alltid fördelaktig. Om passformen mel-

lan individ och organisation är mindre fördelaktig, vilket kan uppstå då individerna känner 

att de utnyttjas av organisationen eller tvärtom, drabbas endera eller båda parter (Bolman 

& Deal, 1997). Bolman och Deal (1997) menar att ett dåligt utnyttjande av människornas 

begåvningar och färdigheter gör individerna frustrerade och uppmuntrar dem att distansera 

sig och utveckla motstånd. Individerna kan uppleva det som om ingen bryr sig om dem el-

ler att de förtrycks och organisationen reagerar negativt på att individerna inte gör sitt bästa 

eller till och med motarbetar organisationens syfte och mål (Bolman & Deal, 1997).  

 

Men om passformen är god kommer båda att dra fördel av situationen, individen får ett 

meningsfullt och tillfredsställande arbete och organisationen erhåller den kunskap och 

energi som krävs för att nå framgång med verksamheten. För framgång krävs en rad olika 

strategier i syfte att minska personalkostnaderna för att få en billigare verksamhet och för 

att kunna öka flexibiliteten. Det här har ofta integrerats i olika verksamheter. Fördelarna 

med en flexibel personal är uppenbara – lägre kostnader, högre effektivitet och bättre an-

passningsförmåga. Risken är emellertid att viktiga resurser som kompetens och lojalitet går 

förlorade, vilket i sin tur medför att man får en medelmåttig organisation även om den är 

flexibel (Bolman & Deal, 1997). Med ovanstående i tanke, är det bättre att skära ner och ha 

hård kontroll eller att satsa på människor? 

 
Omsorgsrationalitet 

Begreppet omsorgsrationalitet användas för att beteckna i första hand kvinnors tanke- och 

handlingsmönster. Omsorgsrationalitet används ofta synonymt med andra begrepp som 

omsorgsetik, omsorgsmoral, ansvarsrationalitet, ansvarsmoral, praktisk- moraliskt förnuft 

som inte bara betonar det rationella och förnuftiga i kvinnors handlingar utan också den 

moraliska kvaliteten i kvinnors förhållningssätt (Eliasson, 1992b). Omsorgsrationalitet är 

därmed kopplad till omsorgens utförande (Vabö, 2003). 

 

Omsorgsrationaliteten försvarar de handlingar som utförs oberoende om det står på det fär-

digplanerade schemat eller inte. Hemtjänstpersonalen vet av erfarenhet att omsorgstagarens 

situation kan förändras snabbt och att måendet kan variera kraftigt. Om hjälpen skall tjäna 

sitt syfte måste den förändras efter de olika förhållandena. Det här benämner hemtjänstper-

sonalen som sunt förnuft. Det sunda förnuftet betecknas som omsorgsrationalitet bland 

omsorgsforskarna. Det är en form av rationalitet som menar att omsorg kräver att hem-



13 

tjänstpersonalen ser människan och situationer de hamnar i som unika och handlar utifrån 

vad som framstår som praktiskt och försvarbart för tillfället. Omsorgsrationalitet innebär 

att hemtjänstpersonalen givetvis inte vänder blicken och uppmärksamheten från om-

sorgstagaren till pappret, dvs. det färdigplanerade schemat (Vabö, 2003). 

 

Styråtgärder som förutsätter att omsorg kan och bör styras hamnar i ett spänningsförhål-

lande till den etablerade omsorgsdiskursen (Vabö, 2003). De nya marknadsinfluerade styr-

formerna (NPM) har medfört nya arbetsvillkor för hemtjänstpersonalen men Vabö (2003) 

menar att styrformerna inte fått fotfäste i deras identitet och praktiska yrkesutövning. Hem-

tjänstpersonalen såg sig inte som servicepersonal som leverera färdiga omsorgsprodukter, 

utan som omsorgsutövare som fortlöpande bedömer och anpassar sig efter omsorgstagar-

nas behov (a  a). 

 

Vad gäller IT-system och omsorgsrationalitet kan systemen ses som är ett stöd för att för-

bättra innehållet i mötet med omsorgstagarna. Mer konkret används IT som verktyg bland 

annat för att frigöra administrativ arbetstid till förmån för arbetet med de äldre samt stödja 

utveckling av en trygg och säker omsorg (Hedström, 2004). 

Metod 

Under det här avsnittet följer en redogörelse för kvalitativ data, förförståelse, kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, litteratursökning, urval/tillvägagångssätt, bortfall, reliabilitet 

och validitet samt etiska överväganden. Vi avslutar avsnittet med en metoddiskussion. 

 

Kvalitativ data 

Vår studie syftar till att belysa hur de Lapscareansvariga inom hemtjänsten upplever och 

uppfattar det IT-baserade planeringssystemet Lapscare som införts i deras dagliga arbete. 

För att svara på våra frågeställningar är vi i behov av kvalitativa data dvs. data som inte 

kan uttryckas i siffror utan som systematiseras och registreras i textform (Grönmo, 2006). 

Oftast illustreras skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning genom språket: 

siffror för kvantitativ forskning och ord för kvalitativ. Men också genom syftet, att finna 

samband mellan olika kategorier inom kvantitativ forskning och att förstå människor och 

deras livsvärld inom kvalitativ (Mulinari, 1999). Kvalitativ forskning går initialt ut på att 

lyfta fram snarare är att bekräfta (Liedholm, 1999), vilket är intuitionen i vår studie. 
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Eftersom vi söker kvalitativa data ser vi det lämpligast att använda kvalitativa metoder som 

används för att få information om faktiska förhållanden och uppfattningar om andras åsik-

ter (Repstad, 1999) och även för att fånga subjektiva upplevelser och känslor som inte kan 

mätas (Wallén, 1996).  

 

Vi ser en möjlighet att göra en kvantitativ studie för att svara på syfte respektive frågeställ-

ningar, men vi ser en risk i att inte få ta del av de Lapscareansvarigas uppfattningar och 

upplevelser på ett djupare plan. Det empiriska materialet hade troligtvis utmynnat i svar av 

enklare karaktär och inte med det djupet och den bredden vi söker. Vi vill dessutom inte 

vara bundna av förutbestämda frågor och av klara kategorier.    

 

Förförståelse 

Förutom den kunskap vi fått genom socionomutbildningen på Växjö Universitet har en 

utav författarna till och från under en treårsperiod arbetat inom äldreomsorgen bl.a. inom 

hemtjänsten med manuell planering. Gällande IT-baserad planering har båda en mycket 

begränsad kunskap. De intryck vi fick genom den verksamhetsförlagda utbildningen var att 

Lapscare är ett verktyg vars planering skall syfta till ekonomisk besparing samt att alla om-

sorgstagare skall hinnas med. Våra åsikter angående systemet är av både positiv och nega-

tiv karaktär. När det handlar om människovårdande yrken upplever vi det något problema-

tiskt att ha en så detaljerad och tidsbaserad planering eftersom människor, framförallt äld-

re, kan skifta mycket i mående och funktion från dag till dag och därmed vara i behov av 

olika mycket tid till stöd och hjälp. Vi är samtidigt medvetna om behovet av en tidsbaserad 

planering för att ge hjälp och stöd åt fler äldre. Vi är införstådda med att vår förförståelse 

kan påverka och färga vår studie, men för att minimera den risken är vår ambition att vara 

så sakliga och neutrala som möjligt.  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Eftersom vi skall studera de Lapscareansvarigas upplevelser och uppfattningar av det IT-

baserade planeringssystemet Lapscare har vi valt att använda oss av kvalitativa semistruk-

turerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns ett antal givna frågor 

men som vi dock inte är bundna att följa. Med den här typen av intervju finns därmed en 

möjlighet att följa upp de svar som intervjupersonen ger (Aspers, 2007). I våra intervjuer 

har vi valt att ha fasta hållpunkter men samtidigt lämna diskussionen öppen för intervju-
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personernas egna uttryckta tankar och funderingar. Vi vill på så sätt skapa en öppen dialog 

så att intervjupersonerna fritt kan berätta och möjligtvis ge oss information vi tidigare inte 

tänkt på och därmed bidra till nya infallsvinklar. Intervjun blir på så vis anpassad till per-

son och situation. Risken med mer öppna frågor och att låta intervjupersonerna tala fritt är 

att viktiga områden inte berörs så mycket som vi önskar, utan att vi som forskare pressar 

dem till att ge information som de själva inte tänkt på.    

 

Repstad (1999) talar om fördelarna med att använda sig av stödord och helt undvika detal-

jerade frågor i intervjuguiden. Frågorna måste då formuleras på egen hand och Repstad 

(1999) menar att tillvägagångssättet skapar gynnsammare förutsättningar för att intervjun 

mer liknar ett naturligt samtal. Det här för att undvika att situationen känns konstlad och att 

respondenterna passiviseras av allt för färdigformulerade frågor (a  a). Vi tror ändå att vi 

kommer att skapa ett naturligt samtal utan stödord då vi istället använder oss av över-

gripande frågor som intervjupersonerna får tala fritt utifrån. Frågorna är till för att få igång 

samtalet om det skulle stagnera eller gå trögt. Vi vill också med hjälp av frågorna vara säk-

ra på att vi berör relevanta teman och därmed undvika att viktiga aspekter glöms bort. 

Kommunikation och samspel har stor betydelse för hur utfallet av en intervju blir. Vi som 

forskare kan påverka intervjupersonerna och i sin tur den information vi erhåller från dem 

genom på vilket sätt frågorna ställs och formuleras.  

 

Traditionellt finns en idé om att människors genuina uppfattningar bäst uttrycks i separata 

intervjuer. Det är då den intervjuade är fri att komma med de verkliga uppfattningarna och 

ta ut svängarna och säga det som annars inte kommer fram. Familje- och parintervjuer är 

förmodligen mer påfrestande än intervjuer med en individ. Samtalsledarrollen gör att man 

är mer bunden att följa interaktionen och har svårt att samtidigt observera miljön på ett ak-

tivt sätt (Andersson, 1999). Trots ovanstående väljer vi att utföra parintervjuer eftersom 

studien ej behandlar något privat eller känsligt ämne. Ibland kan par- och gruppintervjuer 

vara fördelaktiga. Under vissa förhållanden är det lättare att få tag i verkliga förhållnings-

sätt i grupp, där intervjupersonerna känner sig tryggare än i individuella intervjuer (Rep-

stad, 1999). Grönmo (2006) menar att syftet med gruppintervjuer ofta är att få fram en 

mångfald av synpunkter och värderingar. Vi tror att intervjupersonerna kan komplettera 

varandra och till fördel skapa en diskussion. Risken finns att intervjupersonernas åsikter 
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färgar varandra och att ”två åsikter blir till en” men det är någonting vi har försökt reducera 

genom att skapa en jämn fördelning av vem som har ordet.  

 

För att få en så bred bild som möjligt vid parintervjuerna väljer vi att delta båda två fast 

med olika roller, en mer aktiv som ställer frågor och som i huvudsak ansvarar för den ver-

bala kommunikationen, en mer passiv som tar in andra intryck och funderar på vidare frå-

gor, utvecklingsfrågor och aspekter som den aktiva forskaren kanske missar. Som Repstad 

(1999) menar kan det vara en fördel att vara två även efter intervjutillfällena då det finns 

tillfälle att diskutera tolkningar och uppfattningar av intervjuerna.  

 

Litteratursökning 

För att finna information och litteratur till och inför vår studie har vi sökt på bibliotek och 

använt oss av databaserna Libris, ELIN, Artikelsök, Academic Search Elite, Social Servi-

ces Abstract samt Google Scholar med sökorden hemtjänst, vårdbiträde, undersköterska, 

äldreomsorg, planering, IT och Lapscare. För att finna internationell forskning har vi an-

vänt oss av sökorden: information system, elderly, nursing, medical care, information 

technology, planning systems, strategic planning och home care services. Samtliga sökord 

har använts i olika kombinationer för att utvidga sökområdet. 

 
Urval/Tillvägagångssätt 

Vi har genom systemförvaltaren i Varbergs kommun kommit i kontakt med två enhetsche-

fer inom hemtjänsten som i sin tur hänvisat oss till sju hemtjänstgrupper, fyra stadsgrupper 

och tre landsbygdsgrupper. Vi har i samband med kontakten med enhetscheferna fått god-

kännande till att genomföra intervjuer med deras personal. Den urvalsmetod vi använt oss 

av är en kombination av strategiskt urval och självselektion. Strategiskt urval bygger på 

systematiska bedömningar av vilka enheter som är mest relevanta och intressanta att ha 

med i en studie (Grönmo, 2006). Vi har bedömt att de två personerna som är Lapscareans-

variga är de mest intressanta eftersom de har mest inblick i systemet och arbetar med det 

dagligen. För att få så bred bild som möjligt har vi valt att sprida grupperna till att omfatta 

både stad- och landsbygd, då vi tror att förutsättningar och åsikter kan skilja sig åt. Genom 

självselektion har vi gett de Lapscareansvariga möjlighet att anmäla sig till intervju vid in-

tresse. Självselektion innebär att de Lapscareansvariga får information om studien och in-

bjuds att medverka. Vidare anmäler sig de som önskar deltaga (a  a). För att informera de 

Lapscareansvariga om studien gick vi tillväga på så vis att vi skickade ut ett e-mail inne-
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hållande studiens syfte och etiska riktlinjer till enhetscheferna som i sin tur delade ut in-

formationen till de berörda (se BILAGA 1). Som Grönmo (2006) menar kan självselektion 

ge ett positivt utslag eftersom de som anmäler sitt intresse verkligen är intresserade, ut-

åtriktade och ofta har en stor förmåga att förmedla sin information. Grönmo (2006) påpe-

kar samtidigt att forskaren vid självselektion har en begränsad kontroll och överblick över 

vilka personer som väljer att deltaga i studien eller ej. Därmed riskeras att få en skev och 

ensidig bild av det vi studerar, då det kan generera i människor som bara har ett starkt bud-

skap att föra fram, negativt som positivt. Då vi vänder oss till ett begränsat antal personer 

anser vi att vi har en kontroll över vilka som deltar. Däremot kan vi inte påverka vilken 

bild vi får genom deras berättelser.  

 

Bortfall 

En av de största utmaningarna under genomförandet av datainsamlingen är att se till att så 

många som möjligt av personerna i urvalet faktiskt kommer med i intervjun. De personer 

som av olika anledningar inte vill delta i studien elimineras från urvalet, som därmed blir 

justerat. Det ursprungliga urvalet kallas bruttourval och det justerade urvalet nettourval 

(Grönmo, 2006). Vi tillfrågade sju stycken hemtjänstgrupper och fem utav dem tackade ja 

till medverkan, tre stadsgrupper och två landsbygdsgrupper. Att inte få svar från samtliga 

utvalda personer ses som bortfall från det ursprungliga urvalet, dvs. bruttourvalet. Utav de 

fem hemtjänstgrupper som ville medverka genomfördes samtliga intervjuer, vilket innebär 

att inget bortfall i nettourvalet förekom. Hur bortfallet kan påverka datamaterialet måste 

bedömas konkret för varje enskild studie (a  a). Utav bruttourvalet var svarsprocenten ca 

71,5. Vi anser att svarsprocenten var bra med tanke på att hemtjänstgrupperna har ett pres-

sat tidsschema och att vi önskade intervjua de båda Lapscareansvariga samtidigt. Möjligt-

vis hade fler intervjuer stärkt resultatet.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet bygger på datamaterialets pålitlighet. Reliabiliteten är hög om undersökningens 

uppläggning och datainsamlingen ger pålitlig data. Om vi får identiska data genom att un-

dersöka samma fenomen med samma metod men vid olika tillfällen är pålitligheten hög. 

Reliabilitet bygger på att kvantitativa studier görs, att det mäts och att värden på variabler 

anges för varje enhet. Insamling av kvalitativa data skiljer sig ifrån insamling av kvantita-

tiva. Det är något annorlunda än att sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker, kän-

ner eller beter sig. Reliabilitet bör ändå tas upp för diskussion i alla slags undersökningar 
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(Grönmo, 2006). Reliabilitetsfrågan i kvalitativa metoder handlar om forskningsresultatens 

tillförlitlighet under intervju, utskrift och analys (Malterud, 1998). Det handlar även om att 

noggrant beskriva studiens process; våra strategier och analysmetoder (Silverman, 2006). 

Med tanke på ovanstående anser vi att fått fram ett pålitligt material då vi klart och tydligt 

beskrivit vårt tillvägagångssätt. Dessutom ökar reliabiliteten genom att vi var två vid inter-

vjutillfällena vilket minskar risken för missförstånd som kunde ha skett då endast en un-

dersökningsledare varit närvarande. Därmed minskar även risken för fel vid utskrift och 

analys. Reliabilitet är en förutsättning för hög validitet (Grönmo, 2006). 

 

Validitet handlar om datamaterialets giltighet för de problemställningar som skall belysas. 

Validiteten är hög om undersökningen och datainsamlingen resulterar i data som är rele-

vanta för problemställningarna (Grönmo, 2006). Validitet avser att mäta det som är rele-

vant i sammanhanget och att använda rätt sak vid rätt tillfälle. För att bedöma studiens va-

liditet måste forskaren ifrågasätta relevansen vid formulering av problemställning, urval, 

datainsamling och teoretisk referensram (Malterud, 1998). Vi anser att dokumenten och in-

tervjuerna gav oss relevant information som svarade på syfte samt formulerade frågeställ-

ningar. Vi anser även att urval, datainsamlingsmetod samt teoretiska utgångspunkter är till-

lämpliga och mycket väsentliga i vår studie. Ju bättre datan svarar mot forskarens intentio-

ner desto högre validitet (Grönmo, 2006). Våra intentioner beträffande intervjuerna var att 

få fram en så rättvis bild som möjligt av de Lapscareansvarigas uppfattningar av Lapscare 

och då är det viktigt att alla, både forskare och intervjupersoner, har en ömsesidig förståel-

se för de ämnen som uppkommer i samtalet. Det är viktigt att frågorna som ställs och sva-

ren som ges tolkas rätt dvs. att innebörden uppfattas lika av båda parter.   

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) bör man som forskare ta hänsyn till de fyra grundläggande 

individskyddskraven vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte (Vetenskapsrådet, 1990). 

Vi skickade ut en informationsblankett till de enhetschefer vars hemtjänstgrupper vi var in-

tresserade av som i sin tur vidarebefordrades till de berörda intervjupersonerna. Informa-
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tionsblanketten innehöll information om forskarna, syftet med studien, hur informationen 

skulle användas, att deltagandet var frivilligt, att uppgifter och identitet skulle behandlas 

konfidentiellt, att de hade rätt att avbryta sin medverkan, att ljudinspelning skulle användas 

samt hur insamlat material skulle förvaras. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (a  a). 

Vid intervjutillfällena fick intervjupersonerna skriva under en medgivandeblankett vilket 

innebar att de lämnade sitt samtycke till att medverka samt lämnade sitt godkännande till 

de etiska riktlinjer vi följde (se BILAGA 2). Eftersom ämnet inte berör någon part på ett 

privat plan anser vi att risken att någon skadas eller blir utsatta för obehag för att de ställer 

upp i vår studie är liten. Vi påpekade dock återigen att de har rätt att avbryta sin medverkan 

när de så önskar och att det inte medför några negativa följder. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfiden-

tialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem (a  a). 

Vi informerade om att vi i största möjliga mån skulle hålla intervjupersonerna konfidentiel-

la och att materialet skulle förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde få tillgång 

till det. Vi har förvarat det empiriska materialet på personlig dator med lösenordskydd i 

hemmet.    

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

Det material vi erhållit kommer endast att användas i syfte att svara på studiens frågeställ-

ningar. Efter färdigställt arbete kommer ursprungsmaterialet dvs. bandinspelningarna samt 

transkriberingarna att raderas.  
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Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera kring den metod vi valt inkluderat för- och nack-

delar.  

 

Vi valde, med tanke på syfte och frågeställning, att utföra kvalitativa semistrukturerade in-

tervjuer med Lapscareansvariga inom hemtjänsten. För att få reda på de Lapscareansvari-

gas uppfattningar och upplevelser av Lapscare hade en alternativ metod varit att skicka ut 

en enkät med färdigformulerade frågor eller göra en strukturerad intervju. Men vid de här 

tillvägagångssätten är det dock mycket svårt att komma åt hur människor tänker, vad som 

är viktigt för dem, hur deras berättelser hänger samman mm (Apers, 2007). I och med att vi 

vill ha en bredare bild och få en djupare förståelse ansåg vi att de här tillvägagångssätten 

inte skulle uppfylla våra intentioner. Visserligen hade man kunna nå och få svar från fler 

hemtjänstgrupper, men fortfarande hade inte den djupare förståelsen gått att få. 

 

Vi ansåg att det var relativt lätt att få tag i intervjupersoner vilket gjorde att vi kunde 

genomföra intervjuerna i god tid. Inför intervjuerna utarbetade vi en intervjuguide inne-

hållande de frågor vi ansåg relevanta och ville beröra (se BILAGA 3). Intervjuguiden tes-

tades på en kontrollgrupp bestående av två högskolestuderande för att försäkra oss om att 

frågorna var lättförståeliga och relevanta. Totalt genomförde vi fem intervjuer som samtli-

ga ägde rum i en lokal i anknytning till intervjupersonernas arbetsplats. Intervjuerna tog 

mellan 30 och 50 minuter och spelades in med hjälp av en mp3-spelare och efter avslutad 

intervju fördes ljudinspelningen över samt sparades på en dator. Vidare transkriberades in-

tervjuerna i nära anslutning till intervjutillfällena för att öka pålitligheten och för att kunna 

återberätta så riktigt som möjligt. Även för att underlätta arbetet med resultat och analys 

samt få möjlighet att kunna förstärka de Lapscaransvarigas uppfattningar och upplevelser 

med hjälp av citat.  

 

De Lapscareansvariga var frispråkiga vilket gjorde att samtalet och kommunikationen fun-

gerade bra. Alla intervjuer blev individuella eftersom människorna vi mötte var olika och 

lade tyngden på olika saker. Dessutom fick vi nya idéer allteftersom som kunde påverka 

vilka frågor vi ställde och hur. Risken med den intervjumetod vi valt är att vi som forskare 

färgas av informationen vi fått från tidigare intervjuer, vilket i sig är bra, vi ville få nya 

idéer och infallsvinklar. Men vi känner att vi ibland, när ämnesområden som framkommit i 

tidigare intervjuer ännu inte berörts i pågående intervju, frammanat ett svar från intervju-
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personerna som annars inte hade kommit fram. På ett sätt kan det vara bra att få dem att 

tänka i nya banor men det kan också resultera i att vi som forskare lägger ord i munnen på 

dem och får dem att uttrycka en åsikt som de egentligen inte står bakom.  

 

Vi har utfört intervjuerna med de två Lapscareansvariga tillsammans för att vi trodde att de 

kunde komplettera varandra. Det tror vi fortfarande men kan se en nackdel i att en tar 

överhanden i intervjun och på så sett får sin åsikt mer hörd. Vi anser att det här inte varit 

förekommande i vår studie, det var en jämn fördelning. Vi känner att det varit mycket posi-

tiv att vi båda medverkat vid intervjuerna då risken att glömma viktiga frågor minimerades. 

Dessutom har det efter intervjun och vid avlyssning samt analys varit en fördel att vara två 

då man kunnat utbyta idéer och tankar samt på ett djupare plan diskutera kring vad som 

blev sagt.  

 

Inom kvalitativ forskning används ofta begreppet mättnad vilket innebär att inget ytterliga-

re material förändrar bilden (Aspers, 2007). När vi bokat in samtliga intervjuer tyckte vi till 

en början att fem intervjuer kanske var i minsta laget men efter att intervjuerna genomförts 

och en bearbetning av materialet påbörjats kände vi att fallet var sådant att mättnadsgraden 

var nådd.  

 

Vi har arbetat tillsammans under i stort sett hela forskningsprocessen. Båda har varit lika 

delaktiga i alla delar. Samarbetet har fungerat tillfredställande. Möjligtvis hade det varit 

tidsmässigt fördelaktigt om vi delat upp arbetsuppgifterna oss emellan men vi ansåg att det 

skulle försvåra sammanställningen och resultera i en ojämn struktur och balans gällande 

språk och formuleringar. Det här för att vi är två olika människor som har olika skrivstilar.    

Resultat 

Här presenterar vi det empiriska material vi fått fram genom de fem intervjuerna vi genom-

fört. Materialet från intervjuerna har kategoriserats i ett antal teman. Kategorierna bygger 

på de ämnen som var mest framträdande och återkommande i intervjuerna. För att förstå 

bakgrunden till införandet av Lapscare inleder vi med en redogörelse för vilka mål Var-

bergs kommun hade med införandet av systemet.  
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Dokumenterade mål 

Planeringen och registreringen av hemtjänstärenden ansågs i Varbergs kommun vara om-

fattande och komplexa samt att det fanns stora svårigheter att kvalitetssäkra processen. 

Med anledning av ovanstående tillsattes våren 2005 en arbetsgrupp inom socialförvalt-

ningen. Deras målsättning var att identifiera och tydliggöra vilka metoder, hjälpmedel och 

vilken teknik det fanns för en effektivare planering och registrering av insatser i ordinärt 

boende. Arbetsgruppen konstaterade att planeringssystemet Lapscare var det mest lämpliga 

och beslutade att använda det på försök under ett års tid. I samband med beslutet fann de 

även att Intraphone, ett verktyg för registrering och uppföljning av planeringen och insat-

serna hos omsorgstagaren, var värt att pröva. Lapscare och Intraphone förväntades 

komplettera varandra på ett bra sätt. Ett projekt inleddes i syfte att prova de båda verktygen 

i några hemtjänstgrupper. Projektet pågick mellan april 2006 till och med mars 2007 (Pro-

jektredovisning ”Effektivare Hemtjänst”, 2006-2007). 

 

Huvudsyftet med Lapscare är att tillgodose omsorgstagarens behov i enlighet med om-

sorgshandläggarens bedömning, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. Utgångspunkten är 

att underlätta den dagliga planeringen genom att systemet tar fram en optimal planering. 

Lapscare ger detaljerade utskrifter med beskrivningar om vad som skall göras hos vem och 

när, man kan se hur arbetstiden används inkluderat raster, transportsträcka och transport-

medel. De eventuella luckorna i schemat blir mer framträdande och schemat som helhet 

skapar en överskådlighet, kontroll och tydlighet för hemtjänstpersonalen (se BILAGA 4). 

Därmed ökar säkerheten och hemtjänstpersonalens förutsättningar att utföra ett kvalitativt 

bra arbete. Hemtjänstpersonalen och cheferna får en helhetssyn som inte varit möjlig tidi-

gare. Det här innebär att betydande besparingar kan göras (Projektredovisning ”Effektivare 

Hemtjänst”, 2006-2007). 

 

De resultat arbetsgruppen önskade se gällande Lapscare var: 

• Kunskapsuppbyggnad av IT-baserade stöd- och planeringssystem 

Alla som deltar i projektet skall få utbildning och därmed en ökad kunskap om kvali-

tetssäker arbetsmiljö och kvalitetssäkra hemtjänstinsatser.  

• Kvalitativa förbättringar för omsorgstagaren 

Det skall bli enklare för hemtjänstpersonalen att veta vad som skall göras hos om-

sorgstagaren och risken för att missa någon omsorgstagare eller insats skall minska.  

• Ökad effektivitet och resursanvändning 
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Personalresurserna skall användas där de behövs eftersom det framgår utav verktyget 

hur stor beläggningsgraden i grupperna är och därmed undviks över- samt underbe-

manning.  

• Stödjande i personalens dagliga arbete 

Planeringstiden väntas minska, vilket är tid som kan läggas på annat inom verksamhe-

ten. 

• Säkerställa arbetsmiljöaspekter 

Genom Lapscare kan förändringar gällande t.ex. arbetstider, kompetenser och arbets-

belastning, till följd av att fler omsorgstagare tillkommer, utvärderas och därigenom 

erhålls svar gällande hur dessa faktorer påverkar verksamheten (Projektredovisning 

”Effektivare Hemtjänst”, 2006-2007).    

 

Skälen till införandet av Lapscare är inte främst att spara pengar, utan att använda persona-

len på bästa sätt och rationalisera fram mer resurser för att ge omsorgstagarna en god om-

sorg (Projektredovisning ”Effektivare Hemtjänst”, 2006-2007). 

 

Intervjuer 

Manuell planering kontra IT-baserad planering 

I Varbergs kommun har Lapscare varit i bruk som längst sedan 2006. De hemtjänstgrupper 

vi har intervjuat har haft systemet allt ifrån ett till två år. Innan dess planerade grupperna 

manuellt. I varje grupp är i huvudsak två personer Lapscareansvariga. Det här efter att ha 

gått en utbildning i sammanlagt ca tolv heldagar där de fick lägga in alla omsorgstagare 

och personal i systemet, lära sig systemets funktioner och hur det skall användas i det dag-

liga arbetet. Samtliga ansåg att utbildningen var bra med en bra lärare. Några ansåg dock 

att utbildningen var något intensiv men tyckte supporten efteråt var tillfredsställande.  

 

Innan Lapscare infördes planerades dagens arbete på morgonen genom diskussioner samt-

liga kollegor emellan, mer eller mindre. Två grupper poängterar särskilt att det är mycket 

bra att komma ifrån det här tillvägagångssättet eftersom det lätt blev intressekonflikter 

kring vem som skulle göra vad vilket gjorde att det tog längre tid att påbörja arbetet ute hos 

omsorgstagarna.   
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Man slipper ju allt pappersarbete för hand alltså/…/nu är det färdigt och man 
trycker ut det allt eftersom då, det spar ju kanske tid för många, här sitter två 
stycken och planerar, innan satt man hela grupper och diskuterar. Kanske lite 
för mycket ibland…  

 
En annan fördel är att det nu blir en mer rättvis fördelning av arbetsuppgifterna. Som en 

grupp uttrycker det kan inte längre de initiativtagande och hårt arbetande ta på sig de tunga 

och mer krävande arbetsuppgifterna, de mindre initiativtagande kan inte ta det lätta och de 

som inte uttrycker några önskningar får inte det som blir över.  

 
Ytterligare fördelar som Lapscare bidrar med i jämförelse med den manuella planeringen 

enligt de Lapscareansvariga är att det förenklar arbetet med ändringar så som när nya om-

sorgstagare tillkommer och när nya insatser beviljas eller gamla förändras. Innan fick man 

som en personal uttrycker det: 

 
…liksom sudda och kladda och nu liksom är det ju inlagt och det är bara till 
att ändra på datorn… 

 

Kontroll kontra frihet 

Lapscare är ett system som är framtaget för att bl.a. frigöra så mycket tid som möjligt och 

för att få en bättre översikt över hur mycket personal som behövs. På frågan om varför 

Lapscare infördes i hemtjänsten svarar de Lapscareansvariga: 

 
Det är la för kvalitetssäkra skulle jag tro.  
Det är kontroll.  

 
Det är kontroll.  
Det tror jag med. De har ju bättre koll. 

 
Med kontroll menar de Lapscareansvariga att cheferna lättare kan se hur hemtjänstpersona-

len disponerar sin tid, då schemana visar när och var personalen befinner sig samt vilka le-

diga utrymmen som finns förutom inlagda raster. Därmed kan de se möjligheter att effekti-

visera genom att utnyttja de lediga utrymmena, få mer gjort på mindre tid. Tidigare fanns 

en tendens att i onödan ta in extra personal då man hade sämre överblick på arbetsbelast-

ningen. Det har verksamheten arbetat bort med hjälp av Lapscare eftersom de nu ser vilka 

resurser som finns i form av personal och disponibel tid. Därmed undviks extra kostnader i 

form av vikarier.    
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…du ska ha fullt att göra hela tiden. /…/ de betalar oss för att vi arbeta från 
sju till fyra då ska du ha att göra från sju till fyra… 

 
Flera Lapscareansvariga berör den ekonomiska aspekten. Några framhäver att det skall 

sparas på både tid och pengar och för att uppfylla det målet krävs ett verktyg för att kon-

trollera. Som en grupp säger:  

 

särskilt för våran del då som har landsbygden, som har mycket körtid, så vill 
dom jag dra ner på den så mycket som möjligt. Det är säkert mycket det i alla 
fall.  

 
Men de Lapscareansvariga ser även Lapscare som ett bra hjälpmedel som möjliggör varia-

tion i arbetsuppgifterna. Personalen tycker det är spännande och roligt att inte ha bestämda 

turer. Planeringen blir även enklare och smidigare och de kan lättare se helheten i plane-

ringen. Eftersom man med Lapscare får detaljerade beskrivningar medför det här en frihet 

för verksamheten då vikarier kan gå in och göra arbetet likadant som en ordinarie personal.  

 
Ja, det är väldig fördel för vikarier som kommer då och kanske inte är så jätte 
insatta det står ju precis vad de ska göra och är man osäker så kolla bara…det 
står ju här ska bre mackor eller vad man nu ska göra då så är det ju lätt… 

 
Att personalen med hjälp av detaljerade planeringar gör likadant gynnar även omsorgsta-

garna som får en slags kontinuitet och en trygghet att personalen vet vad de ska göra när de 

kommer. Även att omsorgstagarna vet när personalen kommer skapar en trygghet. Förut 

kunde tiden skilja något mer.  

 

Det som är en trygghet för omsorgstagarna visar sig vara lite av ett stressmoment för en del 

i personalgruppen. I en utav grupperna tycker de Lapscareansvariga att arbetet i sig inte har 

blivit stressigare, för dem ligger stressen i att planeringen skall hinna göras. De Lapscare-

ansvariga tror att det som skapar stressen för de övriga i personalgruppen beror på den tid 

som står specificerad på de detaljerade planeringarna. Tiden visar när personalen skall på-

börja arbetet hos en omsorgstagare och hur lång tid det skall ta. De Lapscareansvariga po-

ängterar att tiderna bara är en mall och menar att den stress som finns inte beror på Lapsca-

re. 

 
Hade vi haft manuell planering, då hade det varit lika stressigt, det är trycket 
uppifrån, uträtta mer på mindre tid, det är ju det som är stressen. 
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Trots att personalen nu kommer ut tidigare anser en grupp att det inte medför mer tid hos 

omsorgstagarna  

 
Nej det blir det väl inte, för de har ju sina beslut på tiden så att det, det, de har 
ju säkert ingen för eller nackdel utav det.  

 
Vad gäller tiden hos omsorgstagarna använder sig omsorgshandläggarna av tidsschabloner 

vid bedömning. Hemtjänstverksamheten får inte mer betalt av kommunen om en personal 

är hos en omsorgstagare längre tid än beviljad tid. Därför är det viktigt att kontrollera att 

planerad tid inte övergår beställd tid. Några Lapscareansvariga anser att de fastställda 

tidsmallarna inte tillräckligt väl tillgodoser alla olika behov hos omsorgstagaren.  

 
…det finns inga människor tyvärr som är schablonanpassade. 

 
Inte heller arbetets utförande är något som kan förutbestämmas eller förutspås. En grupp 

diskuterar om Lapscare verkligen är ett verktyg som passar i en verksamhet som hemtjäns-

ten. De menar att hemtjänsten är ett yrke där friheten och flexibiliteten är en viktig del. Det 

har till viss del försvunnit med Lapscare. Med planeringarna och lapparna blir personalen 

mer låsta och mindre beredda på oförutsedda händelser och andra önskemål från om-

sorgstagaren.  

 
Det är svårt att vara flexibel på samma sätt. 
Ja friheten minskar då. 
Ja inte bara friheten, utan för pensionärernas skull /…/ man jobbar ju ute med 
människor/…/ vad som helst kan hända…  

Teknikanvändning och arbetsklimat/förhållanden  

Inledningsvis var grupperna mer eller mindre positiva till systemet vilket speglar sig i cita-

ten nedan: 

 
Men att till en början med så var det väl ett väldigt så diskuterande om det och 
det var inte många som var positiva  
 
Jag har mest hört positivt faktiskt, de tyckte det var roligt att liksom, lite 
spännande man kom åh, undrar vilka man får gå till idag. 
 

Samtliga Lapscareansvariga har upplevt att de har och ibland fortfarande sitter i ett utsatt 

läge och har mött motstånd från övrig personal. De tycker att de Lapscareansvariga skall 

vara ute och arbeta som alla andra, istället för att sitta inne och planera.  
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…man har ju fått jättemycket skäll för att man har suttit och gjort de här lapp-
sen då att dit vill jag inte gå, varför ska jag gå dit och varför ska jag göra det, 
nej nu hade jag den förra veckan… 

 

Flera utav de Lapsceransvariga menar att det här handlar om en brist på förståelse för den 

arbetsuppgift de utför. För att skapa ett bättre arbetsklimat i en grupp där nya arbetsrutiner 

införs är det en fördel om alla har en viss inblick.  

 
Det skadar nog inte för de som är så gnälliga att de få se hur det fungerar lik-
som. 
 

…mycket gnäll och gnabb för att det inte är rättvist… 

 
En grupp ser gärna att de skulle ha varit fler planerare, om inte annat att alla i personal-

gruppen skall gå en utbildning för att veta vad arbetet med Lapscare innebär, känna sig 

delaktiga samt kunna hjälpa till vid akuta situationer.  

 

Motståndet gentemot planeringen var som störst i början men ju längre tiden går desto mer 

accepterat blir det. Alla har blivit införstådda med att systemet inte är på prov längre utan 

här för att stanna och ju mer accepterat systemet blir desto enklare blir det. Numera har det 

mesta motståndet lagt sig i alla grupper och de flesta är överlag positiva, menar de Lapsca-

reansvariga.  

 
Nu har det gått ett tag och man är en vanemänniska, de vänjer sig. 

 

Teknikutveckling och framtidsutsikter 

Vad gäller systemets varande och framtid uttrycker de Lapscareansvariga olika åsikter som 

vi har tagit upp tidigare i avsnittet. En hemtjänstgrupp ifrågasätter om Lapscare egentligen 

är det bästa att ha i en hemtjänstverksamhet. De menar på att friheten och flexibiliteten är 

en viktig del som till viss del går förlorad. De anser att Lapscare möjligtvis skulle passa 

bättre inom verksamheter där förändringar inte är så vanligt förekommande. De flesta 

Lapscareansvariga är dock positiva till dagens planering. 

 
Jag skulle nog inte vilja gå tillbaka till så det var innan, nej det tycker jag inte 
/…/eller så detta är ju faktiskt mycket bättre.  

 
Trots de positiva åsikterna finns det självklart förändringar de Lapscareansvariga önskar se 

i systemet och förbättringar som skulle kunna göras. Som det ser ut idag planerar systemet 
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enbart efter den tid omsorgstagarna skall ha hjälp. En önskan bland personalen är att sy-

stemet även skall kunna ta hänsyn till geografiska förhållanden för att minimera sträckan 

mellan de olika omsorgstagarna, det här får i dag ordnas manuellt. Ett annat förslag till 

förbättring handlar om att kunna låsa en dag eller en specifik schemarad som anses vara 

bra planerad. Om man inte väljer att dra enstaka insatser på plats, som man anser har ham-

nat fel, utan väljer en automatisk lösning, görs samtliga rader om. Ytterligare ett förslag är 

att när en ändring görs och sparas i planeringen vill de Lapscareansvariga på ett enklare 

sätt kunna ångra den ändringen. Ett hjälpmedel inom systemet är kartor som kan tas fram 

för vägbeskrivning. I nuläget är dessa inte fullt så detaljerade som de Lapscareansvariga 

önskar. Istället används ofta eniro.se.  

 
De Lapscareansvariga vet inte vem de skall vända sig till med de förändringar de önskar 

se. Inte heller vet de vilket inflytande de har, om och hur de kan påverka. 

 
Nej det har vi nog inte…(makt att påverka) 
Nej det är nog inte så… 
Man tänker nog bara att, ja det är nog så… 

 

Analys 
Analys utifrån New Public Management, Human Resource och omsorgsrationalitet 

I en sammanhängande text analyserar vi det resultat vi sammanställt ifrån de intervjuer vi 

genomfört utifrån NPM, HR-perspektivet samt begreppet omsorgsrationalitet. Vi analyse-

rar även de dokumenterade målen. Tidigare forskning kommer att användas i analysen.  

 
Att tillgodose omsorgsbehoven hos det ökande antalet äldre utan att kostanden stegrar har 

varit aktuellt mer eller mindre sedan 1970-talet. De här rationaliseringstankarna bidrog till 

utvecklandet av metoder för att utföra mer med mindre resurser. En metod som var i ropet 

förr var kontrollen över vårdbiträdenas arbete och det är tydligt framträdande även idag. 

Även att disponera arbetskraften på bästa sätt för att uppnå en tidsvinst (Szebehely, 1995) 

och en kostnadseffektivitet (Szebehely, 2000) var och är tydliga drag i hemtjänstens arbete.  

 

Ett av skälen till varför Varbergs kommun valde att införa Lapscare var just för att kunna 

rationalisera befintliga resurser och därmed öka effektiviteten vilka är tydliga drag inom 

NPM och taylorismen, där fokus ligger på produktivitet och kostnader. För att uppnå den 

här effektiviteten krävs en produktivitetsökning vilket i sin tur kräver andra och mer förfi-
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nade metoder (Agevall, 2005). Politiker och andra beslutsfattare ser med hjälp av NPM en 

möjlighet att finna effektiva metoder för att hushålla med knappa resurser (Vabö, 2003). 

En metod för att uppnå ovanstående mål i Varbergs kommun är införandet av det IT-

baserade planeringssystemet Lapscare. Lapscare är dock ett verktyg som skall bidra till att 

uppnå fler målsättningar inom verksamheten så som enklare och smidigare planering, tids-

besparing och bättre överskådlighet. Men målen i dokumenten handlar främst om att skapa 

kvalitativa förbättringar för omsorgstagarna. Få av de Lapscareansvariga berör den här 

aspekten i våra intervjuer. 

 

Omsorgsrationalitet handlar om omsorgens utförande och om hur vårdbiträdena arbetar 

gentemot omsorgstagarna (Vabö, 2003). De Lapscareansvariga som berör Lapscares på-

verkan på omsorgstagarna anser inte att införandet av systemet påverkat dem nämnvärt, 

varken i positiv- eller negativ riktning. Det som nämns angående omsorgstagarna är att alla 

vårdbiträden med hjälp av Lapscare och de detaljerade planeringarna gör likadant. Det bi-

drar till en slags kontinuitet och en trygghet för omsorgstagarna. Även att omsorgstagarna 

vet när personalen kommer skapar en trygghet. Personalen arbetar med samma engage-

mang och värme gentemot omsorgstagarna som tidigare. De Lapscareansvariga ser inte de 

äldre som schablonanpassade utan som unika individer. Det här tyder på att NPM, som 

Vabö (2003) uttrycker det, inte fått fotfäste i vårdbiträdenas identitet och praktiska yrkes-

utövning.  

 

De Lapscareansvariga anser att Lapscare uppfyllt de målsättningar som hemtjänstverksam-

heten ställt upp men till skillnad från den ser de även en negativ sida av målsättningarna. 

En del av hemtjänstgrupperna upplever Lapscare som ett sätt för cheferna att kontrollera 

hur deras arbetssituation ser ut och för att se till att de är så effektiva som möjligt. Omsor-

gen tidsmäts detaljerat och där det uppstår luckor i schemat läggs nya uppdrag in vilket in-

nebär att utrymmet för oförutsedda händelser minskar. Det här kan ses som en effekt av 

NPM, dvs. syftet att öka kontrollen av de professionella för att verksamheten ska bli mer 

produktiv (Power, 1997).  

 

Några av de Lapscareansvariga anser att den effekten orsakat att viktiga delar i deras arbete 

till viss del gått förlorade nämligen flexibiliteten och friheten vilket gör det svårare att sva-

ra mot och anpassa hjälpen till den enskildes behov. Eftersom omsorgsrationalitet handlar 
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om att se människan och de verkliga behoven dvs. handla med sunt förnuft och inte enbart 

förlita sig på pappret (Vabö, 2003) kan Lapscare då tyckas gå emot omsorgsrationaliteten 

och istället inrikta sig mer på NPM och taylorisering. Hedström (2004) anser dock att IT-

system kan vara ett sätt att stärka omsorgsrationaliteten då de kan öka förutsättningarna för 

en trygg och säker omsorg eftersom de frigör arbetstid till förmån för de äldre. 

 

De Lapscareansvariga ser inte bara Lapscare som ett kontrollerande verktyg som förhind-

rar ett flexibelt och fritt arbetssätt. De ser det även som ett hjälpmedel för att göra en så bra 

planering som möjligt och skapa variation i arbetet vilket av hemtjänstpersonalen upplevs 

som en klar fördel. En fördel är även att verksamheten blir mindre sårbar då de detaljerade 

schemana underlättar för vikarier och bidrar till att inget uppdrag förbises. Organisationen 

har i det här sammanhanget uppfyllt hemtjänstpersonalens behov av en bra och enkel pla-

nering. Systemet är ett hjälpmedel för personalen och därmed blir det ett hjälpmedel för 

hela organisationen. Det blir en bra passform som det uttrycks enligt HR-perspektivet 

(Bolman & Deal, 1997).  

 
HR-perspektivet ser hemtjänstpersonalen som viktiga resurser för verksamheten och för att 

den skall fungera måste organisation och personal samverka på ett bra sätt. Organisationen 

behöver enligt HR-perspektivet kunskaper, färdigheter, viljan och energin från personalen 

för att få det hela att fungera, individen i sin tur måste känna att den kan utvecklas och 

känna sig meningsfull i sin yrkesutövning (Bolman & Deal, 1997). För att Lapscare skall 

kunna fungera tillfredsställande är det viktigt att de här egenskaperna finns hos personalen 

samt att de känner att de får belöning i form av ökat ansvar och personlig utveckling ge-

nom att arbeta med systemet. En bra start på ett nytt projekt är en fördel för både personal 

och organisation för att skapa en god passform (a  a). Utbildningen de Lapscareansvariga 

gick i samband med införandet av Lapscare upplevdes av de flesta som intensiv men för 

övrigt mycket bra. Även efter utbildningen, ute i verksamheten, upplevs situationen som 

trygg då hjälp lätt kan erhållas vid problem. Ovanstående är ett bevis på att passformen är 

god.  

 

En mindre god passform uttrycker sig i vår undersökning då de Lapscareansvariga anser att 

den övriga personalen inte är införstådda med vad arbetet med systemet innebär. De får 

ibland ta emot negativa åsikter och ren kritik för den planering de gjort samt den tid de 

lägger på den, vilket skapar osämja. Osämjan kan även kopplas till NPM och taylorismen, 



31 

att ansvaret för uppgifter blir frånkopplade alla och lagda på några få individer som plane-

rar för hela gruppen. Andra tänker och planerar – man bara utför (Eliasson, 1992a). Ansva-

ret och medbestämmandet för de övriga i personalgruppen minskar vilket kan skapa irrita-

tion. Bolman och Deal (1997) menar att inte involvera människor och därmed inte utnyttja 

deras begåvningar och färdigheter gör individerna frustrerade vilket kan leda till distanse-

ring och motstånd. Vår undersökning bekräftar deras resonemang. Vid en mindre god pass-

form kan antingen endera eller båda parter drabbas, i det här fallet båda (Bolman & Deal, 

1997). Osämja i personalgruppen kan påverka både relationerna i gruppen men även arbe-

tet gentemot omsorgstagarna och det här påverkar i sin tur hela organisationen som sådan. 

De Lapscareansvarigas idéer för att motverka den här osämjan och öka acceptansen är att 

även utbilda övrig personal. 

  

En annan faktor som skapar frustration är stressen. De Lapscareansvariga uppfattar att en 

del av hemtjänstpersonalen upplever sig stressade på grund av de detaljerade schemana, att 

de skall utföra så mycket på en begränsad tid. Oförutsedda händelser är inte inräknade i 

den planerade tiden vilket inte anses stämma överens med människovårdande yrken. Är då 

Lapscare det ultimata att använda inom hemtjänsten?, som en utav de Lapscareansvariga 

frågade sig. En risk med Lapscare, vilket är något som också går emot vården av männi-

skor, är att fokus läggs på det praktiska arbetet som skall utföras, dvs. ”det som står på 

pappret”, istället för det personliga och sociala som kan behövas (Agevall, 2005). En grupp 

uttrycker det som att människor inte är schablonanpassade. 

 

Alla Lapscareansvariga uppgav förslag till förändringar i syfte att förbättra systemet. Dock 

hade de inga tankar på att framföra förslagen till någon och om de skulle vilja framföra 

dem vet de inte vem de skall vända sig till. Enligt HR-perspektivet behöver organisationer 

idéer och förslag för att utvecklas (Bolman & Deal, 1997), därför är personalens kompe-

tens viktig att tillvarata. För att få en god passform bör personalen känna sig delaktiga, att 

de kan komma med förslag och därmed påverka.  
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Diskussion 

Här sammanfattas och tydliggörs slutsatser och svar ges till studiens syfte och frågeställ-

ning. 

 
Vårt syfte med studien är att belysa hur de Lapscareansvariga i den offentliga hemtjänsten i 

Varbergs kommun uppfattar att Lapscare fungerar. Vi konkretiserar vårt syfte i följande 

fråga:   

 

1. Hur uppfattar och upplever de Lapscareansvariga planeringssystemet Lapscare?  

 
Hur lyder målen med införandet av Lapscare i offentliga dokument inom hemtjäns-

ten? 

Genom att ta del av de dokument som skrivits rörande Lapscare och införandet har vi kun-

nat utläsa att målen med införandet bygger på önskade resultat, vilka är: 

• Kunskapsuppbyggnad av IT-baserade stöd- och planeringssystem 

• Kvalitativa förbättringar för omsorgstagaren 

• Ökad effektivitet och resursanvändning 

• Stödjande i personalens dagliga arbete 

• Säkerställa arbetsmiljöaspekter 

 

Varbergs kommun vill öka kunskapen kring kvalitetssäkring, underlätta för hemtjänstper-

sonalen i deras dagliga arbete så att en större del av arbetstiden kan läggas på annat inom 

verksamheten, använda personalresurserna på bästa sätt och därmed öka effektiviteten. Det 

som poängterades mest var vikten av att ge omsorgstagarna en god omsorg med hjälp av 

att använda personalen på bästa sätt och rationalisera fram mer resurser (Projektredovis-

ning ”Effektivare Hemtjänst”, 2006-2007). Även Waldo (2003) talar om vikten med effek-

tivisering dvs. att hushålla med begränsade resurser, något som är aktuellt för alla inom 

människovårdande verksamheter. Som svar på regeringens budget, neddragningar på per-

sonal (Department of Health and Human Services, 2002) samt ett växande antal patienter 

(Hobbs & Damon, 1996) vänder sig verksamheter till tekniska lösningar för att få ut mer 

av de resurser som finns utan att offra kvaliteten och kvantiteten på vården.  
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Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Inte minst inom svensk 

äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten. Genom 

att datorisera äldreomsorgen finns förhoppningar om goda effekter (Hedström, 2004).  

 

Enligt utvärderingen som gjordes efter införandet av Lapscare i Varbergs kommun 2007 

har effekterna blivit att kunskaperna om IT-stöd ökat hos chefer, planerare och personal-

grupp. Effektiviteten och resursanvändningen har ökat och systemet är stödjande i persona-

lens dagliga arbete (Projektredovisning ”Effektivare Hemtjänst”, 2006-2007). Vår intervju-

studie överensstämmer till stor del med ovanstående. Det finns dock skilda åsikter gällande 

Lapscare bland de Lapscareansvariga och den övriga personalen i hemtjänstgrupperna i 

Varbergs kommun om hur de dokumenterade målen yttrar sig i verksamheten. 

 

Hur uppfattar och upplever de Lapscareansvariga planeringssystemet Lapscare?  

Vår studie visar att de Lapscareansvariga har både positiva och negativa åsikter om Laps-

care. De positiva åsikterna innefattar att systemet är ett bra hjälpmedel vid planeringen som 

ger en rättvis fördelning och variation av arbetsuppgifter. Systemet bidrar till effektivitet i 

form av tidsbesparing då diskussioner kring planeringen minskar samt gör det lättare att se 

helheten i planeringen då den blir mer överskådlig. Det uppfattas även positivt för vikarier 

som lättare kan sätta sig in i arbetet, verksamheten blir på så sätt mindre sårbar. Även om-

sorgstagarna ska enligt de dokumenterade målen påverkas positivt men det var dock ingen 

aspekt som de Lapscareansvariga berörde nämnvärt. Det som nämndes angående om-

sorgstagarna var att alla vårdbiträden med hjälp av Lapscare och de detaljerade planering-

arna gör likadant, vilket bidrar till en kontinuitet och trygghet för omsorgstagarna. Även att 

omsorgstagarna vet när personalen kommer skapar en trygghet.  

 

Anledningen till varför påverkan på omsorgstagarna inte betonas lika starkt som påverkan 

på personalen, cheferna och verksamheten i stort tror vi handlar om vanan till systemet. 

Systemet är relativt nytt vilket kan orsaka att användarna är så upptagna med sin egen roll i 

det hela samt att lära sig hantera och arbeta efter något nytt. Det kan då vara svårt att se 

och sätta systemet i ett större sammanhang. När allting är nytt kan det vara svårt att se att 

systemet kan gynna andra, exempelvis omsorgstagare. Men efter att ha haft det ett tag och 

vant sig vid systemet kanske synen vidgas till att se det man inte sett förut. Även de Laps-

careansvarigas inställning och attityd till systemet kan ha betydelse för implementeringen 

och hur fortsatt arbete gestaltar sig. Inledningsvis var hemtjänstgrupperna mer eller mindre 
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positiva till införandet av Lapscare. Det framgår dock inte i vår studie om de som var nega-

tiva från början nu blivit positiva eller om de endast accepterar nuvarande läge, men fortfa-

rande är negativa. Vi tror att det är skillnad om man är positiv till systemet eller om man 

bara accepterar det. De som är genuint positiva är beredda att ge systemet en chans och har 

motivation att utföra ett gott arbete med verktygets hjälp. Vid enbart en acceptans ökar ris-

ken att ansvaret reduceras till enbart ett tekniskt ansvar som Agevall (2005) talar om. Det 

vore med ovanstående resonemang i åtanke intressant att längre fram undersöka om och 

hur uppfattningarna av systemet förändrats då det varit i bruk ännu ett längre tag. Det hade 

även varit intressant att titta närmare på hur inställning och attityd, om man är positivt ac-

cepterande, negativt accepterande eller varken eller, till IT-baserade planeringssystem, på-

verkar trivsel, tillfredsställelse samt utförandet av arbetsuppgifter.  

 

De negativa åsikterna som de Lapscareansvariga framför gäller effektiviteten i form av att 

hinna med så mycket på begränsad tid, vilket de inte anser är förenligt med människo-

vårdande yrken. Fler negativa åsikter de Lapscareansvariga tar upp är den kontroll de upp-

fattar att de befinner sig under samt den stress vissa ur den övriga personalen upplever. Vi 

fann även i vår studie att Lapscare tyvärr har skapat en del upprörda känslor i hemtjänst-

gruppen gentemot de Lapscareansvariga. Tidigare, då den manuella planeringen var i bruk, 

var alla mer eller mindre delaktiga i planeringen med resultatet att det kunde bli stora dis-

kussioner kring t.ex. vem som skulle göra vad. Nu när det endast är två som planerar står 

den övriga personalen utanför, de har inget planeringsansvar. Diskussionerna vid plane-

ringstillfället uteblir men åsikterna om planeringen kvarstår. De Lapscareansvariga upple-

ver att orsakerna till stor del består i att förståelsen för den uppgift de har är begränsad och 

därmed skapas osämja i gruppen.  

 

För att lyckas implementera systemet Lapscare, och enligt HR-perspektivet, infria målet att 

uppnå en god passform mellan organisation och personal (Bolman & Deal, 1997), måste 

förändringsarbetet förankras i alla led i verksamheten. Det är viktigt att alla är medvetna 

om verksamhetsinnehållet och att alla arbetar efter samma målsättning och mot samma mål 

Det innebär att alla måste få chansen att vara delaktiga så att ett engagemang skapas i hem-

tjänstgrupperna. Vi tycker att det vore en bra idé, precis som en utav grupperna även tar 

upp, att alla i personalgruppen får gå en kort utbildning eller på något vis får ordentlig in-

formation. Då skulle övrig personal få en ökad förståelse för de Lapscareansvarigas uppgift 

och osämjan som varit ett problem i de flesta grupperna undvikas. Istället kan energin läg-



35 

gas på rätt saker: arbetet ute på fältet med omsorgstagarna. Hedström (2004) drar en lik-

nande slutsats i sin studie, hon menar att det praktiska arbetet med planeringen tar kraft 

från personalens ”verkliga” innehåll - mötet med omsorgstagaren.  

 

Hedström (2004) kommer fram till ytterligare en rad slutsatser vad gäller datoriseringspro-

cessen. En viktig slutsats som framkommer i både vår och Hedströms (2004) studie är att 

IT-systemet är bra och underlättar planeringen och styrningen av arbetet, men på bekost-

nad av flexibiliteten och friheten som ändock anses utmärkande för hemtjänstverksamhe-

ten. Beck (1997) menar att IT-system inom äldreomsorgen inte tillräckligt väl stödjer om-

sorgsarbetet då det inte har utvecklats ur det. Utvecklandet av IT-system inom den offent-

liga sektorn har influerats av styrformer från den privata verksamheten, NPM (Szebehely, 

2006). Det är stor skillnad mellan principerna som styr privat respektive offentlig verk-

samhet. I kommunal verksamhet är det själva verksamheten som är målet, i privat är där-

emot verksamheten endast ett medel för att uppnå målet, som är ekonomisk vinst. Vi ser 

risken i att NPM resulterar i att omsorgsarbetet blir medel istället för mål, att det läggs för 

mycket fokus på ekonomiska aspekter istället för på omvårdande sådana. Är då Lapscare 

det ultimata att använda inom hemtjänsten?, som en hemtjänstgrupp frågade sig. Beck 

(1997) anser dock att IT kan förbättra omsorgsarbetet om utvecklingen av IT-system inom 

äldreomsorgen utgår från omsorgspersonalens behov.  

 

Vi uppfattar att det i näst intill alla grupper finns något med systemet som de Lapscareans-

variga är på det oklara med. När de inte vet hur Lapscare skall lösa de problem som upp-

kommer använder de Lapscareansvariga egna knep och löser hindren för hand i systemet. 

Det faktum att de inte är fullt medvetna om Lapscares alla funktioner tyder på behovet av 

mer utbildning även efter inledande introduktion. De Lapscareansvariga känner dessutom 

inte att de kan påverka eller att de vet vart eller till vem de skall vända sig med eventuella 

förslag till förbättringar. De Lapscareansvariga är de som arbetar närmast systemet och är 

de som har mest kunskap om dess funktion i just deras verksamhet. De om någon borde 

känna att de kan ha möjlighet till att påverka. Känner de sig inte så betydelsefulla och vik-

tiga att de tror att de kan förändra något? Hade det dessutom inte känts viktigt för cheferna 

att personalen kan påverka? Är personalen tillfredsställd förbättras automatiskt förutsätt-

ningar för ett gott utfört arbete.  
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Hemtjänstgrupperna är nu mer positiva till systemet än de var till en början. De Lapscare-

ansvariga i vår studie tycker överlag att planeringssystemet är positivt och de vill inte gå 

tillbaka till den manuella planeringen. Dock kan motstånd fortfarande skönjas. Sjöstedts 

projekt i Sundsvallregionen visar samma resultat som vår studie, dvs. att personalen över-

lag är positiva men att även motstånd förekom ute i kommunerna. Att förändra gamla ruti-

ner är svårt. Att driva igenom ny teknik kräver både envishet och tålamod (Stiftelsen för 

kunskaps- och kompetensutveckling, 2002). Precis som en av de Lapscareansvariga säger: 

man är ju en vanemänniska. Med tiden accepteras ofta nyheter och blir snart en del av ruti-

nerna i verksamheten.  

 
Avslutningsvis 

Att hitta en lösning som kan tillfredsställa så många olika grupper av människor, innefat-

tande bl.a. ledning, chefer, personal samt omsorgstagare är näst intill omöjligt. Frågan är 

om den optimala lösningen finns? Eftersom de Lapscareansvariga överlag tycker att Laps-

care är bättre än den manuella planeringen ser vi införandet av systemet som ett steg i rätt 

riktning, och vi tror att genom att fortsätta utveckla Lapscare och andra IT-baserade system 

så kan äldreomsorgen förbättras både för personal och omsorgstagare. För att utveckla 

verksamheten och dess innehåll för att tillfredställa fler är det av vikt att forskning kring 

IT-system drivs framåt.  
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BILAGA 1 

 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter från Växjö Universitet som nu skriver vårt examinationsarbe-
te. Vi har valt att inrikta oss på hemtjänsten och den tekniska utveckling som skett på sena-
re tid. För att ytterligare precisera oss har vi valt att titta närmare på planeringssystemet 
Lapscare. Studiens syfte är att belysa dokumenterade skäl till införandet av IT-baserade 
planeringssystem av hemtjänstinsatser samt hur personalen i den offentliga hemtjänsten i 
Varbergs kommun uppfattar att det fungerar. Vi söker nu undersköterskor/vårdbiträden 
som är Lapscareansvariga inom hemtjänsten, för intervju. Vi har en tanke på att intervjua 
de båda lapscareansvariga tillsammans, om möjlighet finns. 
 
Vi ser gärna att intervjun sker i vecka 17-18. Om intresse för intervju finns, diskutera er 
emellan om tider som passar och hör av er så fort som möjligt, dock senast den 21/4, så 
bokar vi en specifik tid och kommer överrens om lämplig plats. Intervjun kommer att ta 
högst en timme. Går det inte att intervjua båda samtidigt går det självklart bra att intervju-
erna sker individuellt. Vi uppskattar om ni vill höra av er även om ni inte vill medverka då 
vi får möjlighet att söka andra intervjupersoner. 
 
Vi kommer att använda oss av ljudinspelning för att kunna återge intervjun så korrekt som 
möjligt. Det material vi får ut av intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av det. Inga personuppgifter kommer att redovisas tillsammans 
med insamlat material. Vi kommer att göra allt, även om inga garantier kan lämnas, för att 
anonymisera svaren. Vi kommer dessutom att förstöra bandmaterialet efteråt. Medverkan 
är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan förklaring eller konsekvenser.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Björcke 073-3810367 eller maria_bjorcke@hotmail.com 
Maria Tjärnmo 073-3369563 eller maria_tj@hotmail.com
 
Vid frågor kontakta oss gärna! 

mailto:maria_tj@hotmail.com
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Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter från Växjö Universitet som nu skriver vårt examinationsarbe-
te. Vi har valt att inrikta oss på hemtjänsten och den tekniska utveckling som skett på sena-
re tid. För att ytterligare precisera oss har vi valt att titta närmare på planeringssystemet 
Lapscare. Studiens syfte är att belysa dokumenterade skäl till införandet av IT-baserade 
planeringssystem av hemtjänstinsatser samt hur personalen i den offentliga hemtjänsten i 
Varbergs kommun uppfattar att det fungerar. Vi söker nu undersköterskor/vårdbiträden 
som är Lapscareansvariga inom hemtjänsten, för intervju. Vi har en tanke på att intervjua 
de båda lapscareansvariga tillsammans, om möjlighet finns. 
 
Vi ser gärna att intervjun sker i vecka 17-18. Om intresse för intervju finns, diskutera er 
emellan om tider som passar och hör av er så fort som möjligt, dock senast den 21/4, så 
bokar vi en specifik tid och kommer överrens om lämplig plats. Intervjun kommer att ta 
högst en timme. Går det inte att intervjua båda samtidigt går det självklart bra att intervju-
erna sker individuellt. Vi uppskattar om ni vill höra av er även om ni inte vill medverka då 
vi får möjlighet att söka andra intervjupersoner. 
 
Vi kommer att använda oss av ljudinspelning för att kunna återge intervjun så korrekt som 
möjligt. Det material vi får ut av intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av det. Inga personuppgifter kommer att redovisas tillsammans 
med insamlat material. Vi kommer att göra allt, även om inga garantier kan lämnas, för att 
anonymisera svaren. Vi kommer dessutom att förstöra bandmaterialet efteråt. Medverkan 
är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan förklaring eller konsekvenser.  
 
Jag har tagit del av informationen ovan och accepterar och godkänner min medverkan: 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
Underskrift 
 
 
………………………………………………………………………… 
Ort/Datum 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Björcke 073-3810367 eller maria_bjorcke@hotmail.com 
Maria Tjärnmo 073-3369563 eller maria_tj@hotmail.com
 
Vid frågor kontakta oss gärna! 

mailto:maria_tj@hotmail.com
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Intervjuguide 
 
Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

Vad har du för titel? 

Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Hur arbetade ni innan införandet av Lapscare? 

 

Orsaken till införandet 

Vilka tror du är orsakerna till att man ville införa Lapscare? 

Hur blev ni introducerade till systemet/ hur fick ni lära er att använda Lapscare? 

Hur känner du att introduktionen gick? 

 

Lapscares funktion 

Hur använder ni er av systemet Lapscare? 

På vilka sätt skiljer sig arbetet nu från tidigare manuell planering? 

Hur fungerar arbetet nu jämfört med när ni började? 

Vilka för- och nackdelar bidrar Lapscare till? Varför? 

Hur skulle du vilja att ett IT-stöd fungerade? 



BILAGA 4  
 

 
 
 
 

Så här kan en dagsplanering i Lapscare se ut. De olika färgerna står för olika typer av insat-

ser. Här kan man tydligt se vad varje personal skall göra under dagen samt när de skall göra 

det. Här tydliggörs även var glappen i schemana finns. Namnen på personalen är fingerade.  
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