
Södertörns högskola
Biblioteket
SE-141 89 Huddinge

publications@sh.se
www.sh.se/publications

Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från vara en 
kommunal verksamhet till att idag omfatta både privata bolag och 
olika kommunala enheter. Grundidén med förändringarna var att 
verksamheten skulle målstyras och effektiviseras. 

Denna studie visar att det administrativa arbetet ökat avsevärt, 
främst högre upp i organisationen. För vårdbiträdena har däremot 
tids-pressen och detaljstyrningen ökat och det finns skäl att 
ifrågasätta om verksamheten har kostnadseffektiviserats.

Slutsatsen blir att ekonomi prioriteras framför omsorg. Sättet 
som hemtjänsten är organiserad på har lett till tidsbrist, bristande 
kontinuitet och att omsorgsarbetet med de äldre får stå tillbaka.

Mikael Ljung är masterstudent och forskningsassistent och Anders 
Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid 
Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning 
vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och 
forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten 
mellan forskning och praktik.

www.sh.se/forvaltningsakademin

 
N

är m
ålstyrn

in
g blev d

etaljstyrn
in

g 
  

 
 

 Ljung och  Ivarsson w
esterberg Förvaltningsakademin 

Mikael Ljung 
Anders Ivarsson Westerberg

NÄR  
MÅLSTYRNING  
BLEV  
DETALJSTYRNING 

ARBETSVILLKOR OCH  
ADMINISTRATIVA RUTINER  
I HEMTJÄNSTEN



Södertörns högskola 2017

Mikael Ljung 
Anders Ivarsson Westerberg

NÄR  
MÅLSTYRNING  
BLEV  
DETALJSTYRNING 

ARBETSVILLKOR OCH  
ADMINISTRATIVA RUTINER  
I HEMTJÄNSTEN



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

 
© Mikael Ljung, Anders Ivarsson Westerberg,  

Förvaltningsakademin och  
Södertörns högskola 

 
Omslag: Jonathan Robson 

Formgivning: Per Lindblom & Jonathan Robson 
Tryck: Elanders, Stockholm 2017 

 
Förvaltningsakademin nr 12 

ISBN: 978-91-88663-11-5 



 
 

 

 

Innehåll 

Inledning ............................................................................................. 5 

En förändrad hemtjänst..................................................................... 7 
Decentralisering, målstyrning och digital Taylorism .............. 8 
Administrativt arbete i offentliga organisationer..................... 9 

Hur studien genomfördes ............................................................... 13 

Hemtjänstens organisering ............................................................. 15 
Arbetets organisering ................................................................. 16 

Hemtjänstvardagen – vårdbiträden berättar ................................ 19 
Aspekter av tid ............................................................................ 19 

ParaGå .................................................................................... 20 
Schablontider ......................................................................... 23 
Överlämning .......................................................................... 24 
Transporttid........................................................................... 26 
Timvikarier ............................................................................ 27 

Effekter på arbetets villkor......................................................... 28 
Kompetens och handlingsutrymme ................................... 29 
Yrkesstolthet .......................................................................... 32 
Kontinuitet och trygghet...................................................... 33 
Stress ....................................................................................... 34 
Styrning och organisering.................................................... 37 

Hemtjänsten och det administrativa arbetet ................................ 41 
Biståndshandläggarna ................................................................ 41 
Utförar- och beställarchefer ...................................................... 43 
Tjänsteman på Äldreförvaltningen .......................................... 46 

En ökad administration................................................................... 51 
Detaljstyrning – digital taylorism............................................. 53 



 
 

 

  

En hemtjänst som leder till stress och sjukskrivningar............... 55 

Avslutande reflektioner ................................................................... 57 

Referenser.......................................................................................... 61 

 
 



 
 

 

 5

Inledning  

Det känns som att vi är en yrkesgrupp som får slåss för att få 
göra jobbet på ett bra sätt (…) Jag tycker att vi sprattlat runt så 
himla mycket för att försöka få jobba på ett bra sätt… men kör 
på då, ha de här klockorna, gör så här då, låt folk bo hemma 
svårt sjuka.1 

De senaste trettio åren har många verksamheter inom offentlig 
sektor − skola, vård, omsorg − varit föremål för genomgripande 
förändringar och reformer såsom avregleringar, konkurrensut-
sättning och nya styrning- och ledningsmodeller. Dessa reformer 
har gått under beteckningen New Public Management (NPM) 
(Hood 1995, Almquist 2006).  

För hemtjänstens del har reformerna inneburit pressade sche-
man för de vårdbiträden som arbetar där, ökad tidsbrist, minskat 
handlingsutrymme, mer administration och införande av digitala 
system som inte fångar upp viktiga detaljer om brukarnas behov. 
Det digitala tidsregistreringssystemet som införts, ParaGå, har de-
batterats och kritiserats. Vissa är positiva och menar att tidsregi-
streringen kan synliggöra att tiden hos många brukare är otill-
räcklig. Andra menar att den snarare leder till ökad kontroll och 
dålig arbetsmiljö för hemtjänstens vårdbiträden. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur relationen 
mellan New Public Management-reformer, administrativa ruti-
ner och arbetsmoment utvecklats inom hemtjänsten. Har det 
administrativa arbetet ökat och i så fall var i verksamheten? 

                                                                               
1 Anette, vårdbiträde. 
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Ett ytterligare syfte är att förstå vilket inflytande reformerna 
har på arbetsvillkoren för de anställda samt hur de ser på föränd-
ringarna.  

Med andra ord; hur har arbetets organisering påverkat ar-
betsvillkoren och förutsättningarna för arbetets utförande? Och 
har syftet med reformerna – att kostnadseffektivisera verksam-
heten – uppnåtts? 

Rapporten disponeras enligt följande, först återges kortfattat 
diskussionen om det offentligas förändrade styrning, och den 
ökande administrationen i offentliga organisationer. Detta följs 
av en redogörelse av studiens resultat samt en analys av vård-
biträdenas arbetsvillkor och förutsättningar för att utföra arbetet. 
Vi avslutar rapporten med att diskutera studiens resultat mot 
bakgrund av dess teoretiska referensram. 

 



 
 

 

 7

En förändrad hemtjänst 

Förändringarna inom hemtjänsten inleddes med den nya kom-
munallagen som kom 1991 och möjliggjorde för kommunerna 
att ta över verksamheter som tidigare drivits i Landstingets regi 
(SFS 1991:900). När sedan äldrereformen infördes 1992 fick 
kommunerna det övergripande ansvaret för äldre och handikap-
pade samt lång- och sjukhemsvården. De kunde om de önskade 
även ta över hemtjänsten (SOU 2004:68).  

Den utveckling som sedan tog fart kan bland annat förklaras 
av den omfattande kritik som riktats mot den offentliga sektorn 
sedan slutet på 1970-talet. Kritiken handlade bland annat om att 
den offentliga sektorn var för stor, byråkratisk och att dess kost-
nader var för höga. Tillsammans med nämnda kritik bidrog den 
växande statsskulden och finanskrisen i början på 1990-talet till 
en ökad marknadsanpassning, konkurrensutsättning och ekono-
miska åtstramningar med hjälp av styrtekniker hämtade från det 
privata näringslivet. Samlingsnamnet för dessa styrtekniker är 
New Public Management, NPM, som kom att dominera när offen-
tliga verksamheter skulle slimmas, kostnadseffektiviseras och drivas 
efter marknadsmässiga principer. Signifikativt för denna mark-
nadsanpassning är framförallt målstyrning och decentralisering till 
mindre enheter med eget budgetansvar. I NPM-konceptet ingår 
även tankar om att skattebetalarnas och ”kundens” intressen ska 
prioriteras (Almqvist, 2006).  

Övriga lagändringar som, förutom de som nämnts ovan, 
möjliggjort en styrning med NPM-inspirerade modeller – och 
innebär att offentliga verksamheter konkurrensutsätts för att 
även kunna utföras av privata företag – är Lagen om offentlig 
upphandling, LOU, och Lagen om valfrihet, LOV (SFS 1992-
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1528; SFS 2008:962). Den första lagen, LOU, innebar för hem-
tjänsten att privata och kommunala utförare konkurrerar med 
pris och kvalitet och den andra, LOV, att utförarna enbart kon-
kurrerar med kvalitet. Detta då ett fast pris är satt av kommunen 
som beställer tjänsten. Den senare modellen med kundval är den 
som är vanligast idag.  

Decentralisering, målstyrning och digital Taylorism  

New Public Management-reformerna har förändrat organisa-
tionernas interna styrning och kontroll. Decentraliseringen, som 
reformerna inneburit, har skett på olika sätt: att organisationen 
delas upp i mindre enheter, att marknaden bestämmer uppdel-
ningen utifrån geografisk-, kund-, produktmässigt läge, utpräg-
lad delegering av praktiker, en tydlig hierarkisk målstyrning, att 
enheterna bär eget resultatansvar, en mer resultatinriktad mål-
styrning samt en plattare organisation (Almqvist, 2006).  

Grunden för decentraliseringen är målstyrning. Där är for-
mulering och uppföljning av målen helt centrala för att uppnå 
måluppfyllelse samt för att erhålla bättre styrning och kontroll. 
De övergripande målen ska enligt modellen sättas av politikerna, 
och ska därefter brytas ned och anpassas till olika organisations-
nivåer. Idén är att målen är viktigast − inte hur de uppnås – 
eftersom det överlämnas till respektive genomförande enhet. I 
praktiken har målstyrningsmodellen inte fungerat som tänkt, 
utan istället kommit att övergå i detaljstyrning då de mål som 
konkretiseras på olika nivåer snarare får karaktären av precisa 
regler (Almquist 2006). Målen i offentlig verksamhet är dess-
utom ofta svåra att följa upp och mäta.  

Denna detaljstyrning har stora likheter med Frederik Taylors 
”Scientific Management”, eller Taylorism. I korthet går Tayloris-
men ut på att den anställde är den svaga länken som behöver 
instrueras och styras genom att arbetsuppgifterna förenklas, de-
las upp och kontrolleras så att arbetet utförs så effektivt och 
rationellt som möjligt (Taylor, 1911). När IT-teknik med till 
exempel systemet ParaGå används för att styra och kontrollera 
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de anställda, skapar styrningen ett högt arbetstempo med litet 
inflytande och litet handlingsutrymme för personalen. Om arbe-
tet dessutom ska ske inom fasta tidsramar med databaserade sys-
tem, som inom hemtjänsten, kan styrningen benämnas som ett 
slags Digital Taylorism. Detta innebär att yrken som kräver lång 
inlärningstid och erfarenhet där det ingår ett socialt samspel med 
andra människor, till exempel att förstå outtalade behov, blir 
”automatiserade”. Denna automatisering riskerar därmed att ut-
arma dessa yrken när arbetsmomenten blir tids- och detaljstyrda, 
och skära bort viktig information när den sker digitalt (Geller-
stedt, 2012). 

Konsekvenserna för de äldre av de reformer som förändrat 
organisering och styrning av hemtjänsten enligt ovan har disku-
terats flitigt. Personalens arbetsvillkor har däremot nästan inte 
alls diskuterats. Inte heller det administrativa arbete som krävs 
för att samordna hemtjänstens verksamhet har diskuterats i 
någon större utsträckning.  

Administrativt arbete i offentliga organisationer 

I många offentliga verksamheter har det administrativa arbetet 
ökat under de senaste åren (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014). 
Många administrativa arbetsuppgifter har tillkommit och lagts 
ovanpå kärnverksamheten för till exempel läkare, lärare, poliser 
och socialsekreterare.  

Förklaringar till den ökande administrationen går att finna i 
samhällstrenderna rationalisering, organisering och ekonomise-
ring, vilka har tagit sig uttryck i nya styrnings- och ledningsmodel-
ler i offentlig sektor, varav många kan sorteras in under NPM-be-
greppet. Dessa modeller tenderar att generera administrativt 
arbete, eftersom de kräver mer uppföljning, mätning, samord-
ning, statistik etc., eller det som också har kallats transaktions-
kostnader (Coase 1937).  

Logiken i resonemanget är att reformerna bidragit till att fler 
självständiga organisatoriska enheter med eget budgetansvar 
skapats som en del av de större organisationerna. Detta innebär 
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att fler administrativa relationer behöver samordnas, vilket i sin 
tur leder till ökade transaktionskostnader. Denna uppdelning är 
också grunden för att införa interna marknadssystem i organisa-
tionerna där enheterna köper och säljer tjänster av och till varan-
dra. De beställer, avtalar och skickar fakturor mellan sig, vilket 
inte skapar något värde i sig, utan enbart mer arbete genom att 
nya administrativa rutiner för kommunikation och samordning 
krävs för att hålla ihop organisationen. Förutom de interna orga-
nisatoriska kostnaderna för styrning skapar NPM-reformerna 
även kostnader för att ta fram nya modeller för styrning och sam-
ordning av de självständiga resultatenheterna. Det krävs även att 
man utarbetar system för kvalitetssäkring, genomför resultatredo-
visningar samt mål- och verksamhetsuppföljningar som ska redo-
visas till äldrenämnden eller annat politiskt organ.  

För att vara säker på att den tjänst som beställts utförts till-
kommer kostnader för administrativt arbete med upprättandet 
av kontrollsystem och rutiner för att säkerställa att det som be-
ställts utförts av de autonoma utförarenheterna. Dessutom finns 
det administrativa kostnader när bland annat kommuner ska 
informera och upplysa om valet av olika skolor, äldreboenden 
eller hemtjänstföretag. 

I den här studien av hemtjänsten framkommer att det skett 
en ökning av administrativt arbete främst på enhetsnivå. Detta 
då det administrativa arbetet inte nämnvärt tycks ha ökat för 
vårdbiträdena. Även om systemet med ParaGå tillkommit är det 
enligt vårdbiträdena i sig inte särskilt tidskrävande, även om det 
innebär ett ytterligare arbetsmoment. Det är främst andra aspek-
ter av hur verksamheten är organiserad som är problematiska, 
vilket kommer att belysas längre fram i rapporten.  

Däremot har det administrativa arbetet för att upprätthålla 
hemtjänstens verksamhet och hålla ihop organisationen som 
helhet ökat med fler chefer, samordnare och planerare samt en 
avsevärd ökning av biståndshandläggarnas arbetsbelastning. Allt 
detta som ett resultat av de införda reformerna. I de stadsdelar 
som undersökts i studien infördes LOV 2006 och systemet med 
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handdatorer, ParaGå, som registrerar och kontrollerar utförd tid 
hos brukarna infördes 2014. 
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Hur studien genomfördes 

För att besvara studiens frågor har intervjuer skett med fem vård-
biträden, en tidigare enhetschef för en privat utförare, tre chefer på 
kommunens beställar- och utförarenheter, två biståndshandläg-
gare samt en tjänsteman på äldreförvaltningen. De flesta av dessa 
respondenter är valda på grund av sin långa yrkeserfarenhet. Fyra 
av vårdbiträdena har arbetat mellan 25 och 35 år inom hemtjän-
sten och det femte vårdbiträdet har arbetat som timvikarie i tio år. 
Enhetschefen från privat utförare har själv deltagit i omsorgs-
arbetet med de äldre och de två biståndshandläggarna har arbetat 
sedan början av 1990-talet respektive i cirka tio år. Urvalet har 
gjorts eftersom det är av vikt för studien att respondenterna har 
ett långsiktigt perspektiv och egen erfarenhet av de förändringar 
som skett inom hemtjänsten sedan början på 1990-talet. De 
vårdbiträden som intervjuats arbetar både hos kommunala och 
privata utförare inom två stadsdelar i Stockholms stad.  

Intervjuerna var semi-strukturerade med övergripande frågor 
om arbetsvillkor, arbetets organisering kvaliteten på omsorgs-
tjänsterna och utvecklingen av administrativt arbete. Detta för 
att undvika tillrättalagda svar och ge utrymme för respondenter-
nas egna uppfattningar. Dessutom var det viktigt att kunna för-
tydliga och fördjupa respondenternas svar med relevanta följd-
frågor. Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter och spelades 
in för att sedan transkriberas och skrivas ut. 
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Hemtjänstens organisering  

I Stockholms stad har hemtjänsten delats upp mellan Äldre-
förvaltningen och Äldrenämnden som båda bistår stadsdelarna i 
övergripande frågor; till exempel riktlinjer för biståndsbedöm-
ning, framtagande av ersättningsmodeller, tidsersättningssystem 
och handdatorer (ParaGå). Äldreförvaltningen har dessutom ett 
fortlöpande informationsutbyte med cheferna för beställare- och 
utförarenheterna i stadsdelarna. Den hanterar också utvärdering 
och vidareutveckling av hemtjänsten som helhet.  

I stadsdelarna finns oftast en beställarenhet som upphandlar 
anbud från både kommunala och privata hemtjänstföretag. På 
beställarsidan biståndsbedömer man också brukarnas behov av 
hjälp samt följer upp och kontrollerar att den utförda tiden 
stämmer med beviljad och fakturerad tid hos utförarna.  

Utförarföretagen inklusive de kommunala hemtjänstenheterna 
samordnas av en utförarenhet inom stadsdelen. Hur man orga-
niserar detta inom stadsdelarna varierar något, men principen och 
villkoren för utformningen av verksamheten är dock desamma. 

Vad gäller utförarsidan i den aktuella stadsdelen finns fem 
geografiskt avgränsade kommunala hemtjänstenheter. Detta för 
att utförarna ska kunna ”jobba smart” och minska kringtiden, 
men även för att med effektiv planering kunna uppnå budget-
balans. Varje hemtjänstenhet har en enhetschef, en biträdande 
enhetschef, en planerare och en samordnare och ibland ytter-
ligare en halv- till en heltidstjänst för administrativt arbete. Jäm-
fört med 1990-talet är detta en ökning av administrativ personal 
med 20–30 %. Tidigare var enheterna mindre, med endast en en-
hetschef som tillsammans med vårdbiträdena planerade insatser-
na hos de äldre. 
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När det gäller stadsdelarna i Stockholm har exempelvis stads-
delsförvaltningarna i Stockholms innerstad en knapp tredjedel 
av hemtjänsten i egen regi och resten i privat. I Enskede-Årsta-
Vantör däremot bedrivs drygt hälften av hemtjänsten i kommu-
nal regi och resten utförs av etthundratjugo privata hemtjänst-
företag. I hela Stockholms Stad finns totalt cirka tvåhundrafem-
tio privata hemtjänstföretag.  

Vad gäller brukarnas geografiska spridning verkar de kom-
munala utförarna oftast inom ett avgränsat område medan 
privata utförare, enligt respondenterna i studien, har sina bru-
kare spridda över stora geografiska områden. 

Arbetets organisering 

Sedan 2010 använder biståndsbedömarna på beställarenheten en 
särskild utredningsmall (bland annat innehållande schablon-
tider) med syfte att standardisera biståndsbedömningarna och 
därmed göra dem mer rättssäkra. Mallen omfattar 8-10 sidor. 
Under en optimal vecka kan biståndshandläggaren hinna med 
upp till sex hembesök. Detta kan jämföras med 1990-talet när 
ungefär femton hembesök kunde göras per vecka. 

Här kan också inflikas att ett tidskrävande moment är ompröv-
ningar av beslut. Brukare som är gamla och sjuka men bor hemma 
kan åka fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhus. Detta 
kräver en ny utredning varje gång förutsättningarna förändras. 

Schablontiderna varierar även mellan de studerade stads-
delarna. Till exempel får en dusch ta 35 minuter i en stadsdel och 
45 minuter i den andra, tvättstuga och inköp 45 minuter i båda 
stadsdelarna. När det gäller städning är schablontiden för två 
rum och kök 60 i en och 75 minuter i den andra stadsdelen, detta 
oavsett hur tungstädad eller hur stor lägenheten är. 

Det arbetsschema vårdpersonalen får inför varje arbetspass 
sammanställs av en planerare utifrån biståndsbedömarens be-
slut. Schemat anger hur många brukare man ska besöka och vad 
de behöver hjälp med. Det kan till exempel vara att göra frukost, 
duscha, städa, gå och handla, sätta på en stödstrumpa, byta kate-
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ter eller dela ut medicin. Schemat anger också hur lång tid vård-
biträdet har på sig hos varje brukare. Varje besök är tids- och 
detaljreglerat utifrån vad som ska göras och schablontider är 
satta för olika moment, tider som alltså kan variera något i olika 
stadsdelsförvaltningar. 

De vårdbiträden som intervjuats i studien arbetar antingen 
dag- eller kvällspass hos både kommunala och privata utförare. 
Oavsett vilket pass eller vilken utförare de jobbar för börjar ett 
arbetspass med att vårdbiträdet får sitt schema för dagen. Sche-
mat anger hur lång tid som är avsatt till varje besök samt vad 
som ska göras hos den äldre. Innan vårdbiträdet lämnar hem-
tjänstlokalen ska hon, det är oftast en kvinna, ha kvitterat ut 
nycklar, startat ParaGå-telefonen och loggat in med koder. Hon 
ska också ha försett sig med handskar, en cykelhjälm och hittat 
en cykel som fungerar om det är ett cykelschema. När det gäller 
transport mellan brukarna kan det ske enligt bil-, cykel- eller 
gångschema vilket innebär att transporttiden varierar beroende 
på transportsätt och avstånd.  
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Hemtjänstvardagen –  
vårdbiträden berättar 

Vid intervjuerna med vårdbiträden inom hemtjänsten fram-
kommer flera gemensamma övergripande teman om vad som 
påverkar arbetsvillkoren och arbetet med de äldre. Dessa teman 
har samlats inom två områdena som handlar om tid respektive 
arbetets villkor. 

Aspekter av tid 

Många av vårdbiträdenas berättelser kretsar kring begreppet tid. 
Den tid man önskar att man hade men som inte finns i de detal-
jerade scheman man tilldelas. Som jämförelse berättar ett vård-
biträde att personalen, när hon började i hemtjänsten i mitten på 
1980-talet, hade fyra ärenden på en dag. Det ökade till åtta i 
början på 1990-talet för att idag kunna vara upp till sjutton.  

Varje beviljat moment är biståndsbedömt och tidsatt. Och 
beviljad tid reglerar den ersättning utförarna får från kom-
munen. Hemtjänstföretagen å sin sida försöker dra ned på kring-
tiden, det vill säga tid för överlämning, dokumentation och 
transport. Allt i en strävan att öka tiden hos brukarna som ger 
högre ersättning. På ett praktiskt plan kan resultatet ofta bli 
scheman som inte fungerar och ett stort antal timanställda efter-
som företaget, för att gå runt ekonomisk, inte kan erbjuda fast 
anställning till all personal. 

Vissa har alldeles för kort tid och vissa har för mycket tid. De 
som har mycket tid är de som har starka anhöriga eller själva är 
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röststarka och har en medel- eller överklassbakgrund (…) Men 
det är inte så vanligt att det är för mycket tid.2  

Vårdbiträdena berättar hur tid blivit ett ständigt återkommande 
samtalsämne mellan dem som arbetar med gamla och sjuka män-
niskor. Ett arbete som egentligen kräver flexibilitet och lyhördhet 
blir detaljreglerat och styrt av ekonomiska ramar. En tidigare en-
hetschef menar att systemet med tids- och detaljstyrning skapat 
avarter som gör att de äldres behov kommer i andra hand. Det har 
blivit så på grund av att vårdpersonalen framförallt saknar tids-
mässiga förutsättningar för att uppfylla sitt uppdrag. 

Och då kan man undra ska man hacka på vårdbiträdet eller ska 
man titta på förutsättningarna som getts vårdbiträdet för att 
kunna göra ett hedervärt arbete.3  

Vårdbiträdena berättar hur det blivit viktigare att hålla tiden 
framför att göra ett bra jobb. Det som premieras är att vara 
effektiv med tiden. 

Det är inte så här att, vad fint du gjorde hemma hos henne eller 
vad bra att du såg att jag inte skrivit kateter (…) De finns inget 
sånt utan jobbet handlar mer och mer om tiden, minuterna.4  

ParaGå 

Tidsredovisningen – och därmed grunden för detaljstyrning – 
hanteras via registrering i handdatorn/telefonen ParaGå och samt-
liga vårdbiträden i studien berättar att de hade förväntningar vid 
införandet. För arbetstempot var ännu stressigare innan ParaGå 
infördes. 

                                                                               
2 Lena. 
3 Lotta. 
4 Anette och Liv. 
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Innan ParaGå klämde utförarna ihop schemat för att tjäna peng-
ar, orsaken till hela problemet är vinstintresset. ParaGå har satts 
in för att stävja ett system de själva infört, det är en jävla soppa.5 

En tidigare chef för en hemtjänstenhet (hos en stiftelse) beskriver 
hur hon hade förhoppningar om att systemet med ParaGå skulle 
tydliggöra de äldres behov och ge dem större makt, och därmed 
också öka möjligheten för vårdgivaren att ge ännu bättre om-
vårdnad. Men hon insåg till sin förtvivlan att det inte fungerade 
som hon hoppats och rekommenderade därför stiftelsen att 
lägga ned hemtjänstverksamheten. Detta för att inte bli med-
löpare i ett system där både utförare, vårdpersonal och brukare 
blir förlorare. Hon menar att det handlar om etik och moral. 

När det blir en ohelig allians... som chef så behöver jag kunna 
stå framför mina medarbetare och säga att jag tror på det här. Vi 
garanterar att vi lever upp till den nationella värdegrunden, vi 
ser till så att de gamla har inflytande och får vara huvudpersoner 
i sina egna liv (…) Men det här är skogstokigt, det här vill inte 
jag vara medlöpare till.6 

I intervjuerna beskrivs vidare hur både vårdbiträden och sam-
ordnaren på utförarföretaget ibland kan se att det behövs mer tid 
till någon men att de ändå inte får det av biståndshandläggaren. 
Detta trots att det syns i ParaGå att det behövs. Det händer även 
att olika handläggare bedömer samma behov olika, den ene 
avslår medan den andre beviljar tiden. Vårdbiträdena menar att 
det trots strävan efter rättssäkerhet kan bli godtyckligt hur 
många klockor, telefoner och datorer man än sätter in. 

Handläggarna gör olika individuella bedömningar, båda gör rätt.7  

Sedan har det dessutom visat sig att ParaGå-telefonen är i sig är 
ett stressmoment, med in- och utloggningar som ibland hakar 
                                                                               
5 Lena. 
6 Lotta. 
7 Anette & Liv. 
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upp sig. Några vårdbiträden menar att den drar personalens 
uppmärksamhet från de äldre. 

Ett annat exempel på hur tids- och detaljstyrningen kompli-
cerar arbetet är att biståndsbedömningen görs individuellt även 
för sammanboende par. Det innebär att vårdbiträdet måste re-
gistrera dem var för sig i ParaGå: 

Då ska du stämpla in och ut på den ena och sen på den andra så 
att du får rätt tid hos respektive. Det går inte att diskutera det 
här idiotiska, ska jag sätta ett alarm då…? Ja… kan man inte 
sätta en schablontid för paret i stället?8 

En tidigare enhetschef, som även hon hoppats på mer resurser i 
det direkta arbetet med de äldre, konstaterar uppgivet att tids-
registreringssystemet bara verkar vara ett sätt att administrera 
pengar. 

Och sedan såg jag till min förtvivlan när jag sen började jobba 
som chef för hemtjänsten, det har (…) tog ett chefsjobb på en 
liten stiftelse och drev hemtjänst i två år. För att se hur utfallet 
med ParaGå blev, med tidsregistrering, beställningar av insatser, 
och då till min förtvivlan såg jag att det finns inga nya pengar 
(…) det är kostnadsdrivande, det är jag helt övertygad om.9 

Och efter arbetstiden går administrativ personal igenom tids-
registreringarna för att se att tiden hos brukarna stämmer överens 
med schemat och den tid som beviljats. 

Man kan bli inkallad till chefen för att hon tycker att man varit för 
kort tid eller nått hos nån brukare, och det är ganska kränkande 
när man jobbat många år och kan jobbet utan och innan.10 

                                                                               
8 Anette och Liv. 
9 Lotta. 
10 Marit. 
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Schablontider 

Vårdbiträdena pekar på hur denna hårda tids- och detaljstyrning 
inte lämpar sig för arbetet med äldre då deras dagsform påverkar 
hur lång tid olika moment tar. En dusch kan till exempel ta från 
20 minuter till en och en halv timme beroende på vem det är och 
hur den äldre mår.  

Ett vårdbiträde pekar på det absurda med vissa schablontider: 

Att som tvättstugan, då har du 45 minuter, det är ju larvigt.11  

Även för inköp är schablontiden 45 minuter vilket enligt vård-
biträdena i princip är omöjligt att hålla då brukarna numera 
endast får hjälp med att handla en gång i veckan. Det gör att in-
köpen blivit mer omfattande. Ett vårdbiträde beskriver vad det 
innebär att gå och handla åt någon. 

Det är som handling 45 minuter det är ju helt galet om du tän-
ker att du kommer hem till en person och så hänger du av dig 
jackan och säger hej hur mår du har du skrivit en lista? Det är 
jag som ska handla åt dig, och så går ni igenom listan och titta 
på vad som står så att du vet vad du ska handla. Sedan får du 
pengarna och så kanske du ska ha en kasse eller så ska du köpa 
en. Hur lång tid har det gått då? Sedan ska du till affären, leta ef-
ter varorna och därefter ska du gå ifrån affären. Sedan ska du 
hjälpa till att lasta upp och gå igenom kvitto och pengar, hur 
lång tid har det gått då?12 

En tidigare enhetschef som regelbundet jobbade ute i verksam-
heten ger följande exempel på schablontiden för att sätta på en 
stödstrumpa som är satt till sju minuter. 

Du kan ju tänka dig själv om du kommer hem i till en äldre. Jag 
ska ringa på dörren, öppna med nyckel om patienten inte kan 
själv, säga hej det är Lotta är det ok att jag kommer in? Hänga av 
mig jackan, inte sätta på mig skoskydd utan förhoppningsvis 

                                                                               
11 Liv. 
12 Anette. 
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sätta på mig inneskor, gå fram oavsett om personen ligger i 
sängen, tjatta lite och sen hjälpa dig.  

Sju minuter innebär att jag sätter på mig tossor behåller jackan 
på springer in säger möjligtvis ”hej jag ska hjälpa dig på med 
stödstrumpan”, dra på den och sen bara dra iväg och så är pa-
tienten 97 år mår inte riktigt bra, ser inte bra, har en viss kogni-
tiv svikt (…) Tidsstyrningen blir Kafka.13  

Överlämning 

Samtliga vårdbiträden beskriver hur tiden för muntlig överläm-
ning av information om de äldre mellan natt- dag- och kvälls-
personal har försvunnit. Tidigare avsattes en halvtimme både vid 
början och slutet av ett arbetspass. Numer är det meningen att all 
viktig information ska finnas i handdatorn/ParaGå-telefonen 
och i schemat. 

Att komma tillbaka och dokumentera när arbetsdagen är slut är 
jätteviktigt för ”kundernas” skull. Framförallt att vi kan lämna 
över vad som hänt vilket inte är tydligt nu. Förr fanns tid att 
träffas och prata om jobbet, den tiden är jätteviktig både för att 
känna att man gör nåt professionellt och för att träffa sina arbet-
skamrater och följa upp de äldres hälsa.14  

Vårdbiträdena i studien menar att den information som finns på 
schemat och i ParaGå-telefonen oftast är otillräcklig och oper-
sonlig samt att den inte innehåller viktiga detaljer avseende 
brukarnas behov. 

Man hinner inte riktigt med att uppdatera informationen som 
står på schemat (…) De som skriver in den vet ju inte vad som 
händer där ute och då bygger det ju på att vi ska komma in och 
berätta det (…) Men det finns inte tid inplanerad för det, oftast 
lämnar vi den sista kunden fem minuter innan arbetspassets 
slut.15  

                                                                               
13 Lotta. 
14 Lena. 
15 Anette. 
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Den personliga informationen, som är viktig i arbetet med 
människor i deras hem, kan till exempel vara hur gröten ska 
kokas, att någon brukar ha morgonrocken på när hon äter fru-
kost eller vad en viss brukare behöver för hjälp vid dusch. Det 
vill säga de små detaljerna som är viktiga för att skapa ett värdigt 
möte mellan personalen och den äldre. Men med det här sys-
temet faller den informationen bort. Det beror bland annat på att 
det som står i schemat skrivs in av personal som inte träffar 
brukaren och därför inte har tillgång till detaljerna. En annan 
orsak är att sådan information är svår och tidskrävande att läm-
na över skriftlig. Ett vårdbiträde beskriver hur syftet med doku-
mentationen förskjutits på följande sätt. 

Dokumentationen borde vara för kundernas skull, om något har 
hänt ska det skrivas vilken åtgärd som utförts, men det skrivs 
inget praktiskt för kundernas skull utan för att företaget fått 
klagomål på att det inte dokumenteras (…) Fel saker dokumen-
teras.16  

Ett annat vårdbiträde beskriver problemen med enbart skriftlig 
överlämning såhär. 

De praktiska detaljerna som ofta är mycket viktigare än klock-
slagen är svåra att lämna över skriftligt. Det blir alldeles för my-
cket information att skriva (…) Det tar även för lång tid att läsa 
så mycket information det går mycket snabbare att lämna över 
det muntligt men då måste man ha tid för att göra det.17  

Förutom funktionen att lämna över viktig information om bru-
karna är tiden för överlämning och reflektion personalvårdande, 
och ett sätt för personalen att avsluta arbetspasset.  

Förr träffades man en halvtimme innan man slutade och 
vädrade ur sig det man varit med om (…) Samtidigt som man 

                                                                               
16 Lena. 
17 Anette och Liv. 
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dokumenterade och avslutade arbetsdagen. Man kunde lämna 
jobbet på jobbet.18  

De intervjuade vårdbiträdena menar att det är fel saker som 
dokumenteras sett utifrån ett omsorgsperspektiv. Den informa-
tion som samlas in och lämnas över inte är den som personalen i 
första hand behöver för att kunna göra ett bra jobb. 

Transporttid 

Vad gäller den beräknade transporttiden anser samtliga vård-
biträden att den, oavsett färdsätt, oftast är otillräcklig. Enligt 
schemat ska vårdbiträdet vara hos den första brukaren tio minu-
ter efter att arbetspasset börjat oavsett hur långt bort den äldre 
bor eller hur man tar sig dit. 

På tio minuter ska alla förberedelser vara gjorda, ofta är man 
försenad från början för man hinner inte om brukaren bor en 
bit bort… och sen tickar det på, det är angivet på schemat exakt 
hur lång tid jag ska vara hos varje ”kund” som det heter nuför-
tiden.19 

Gångtiderna stämmer ju aldrig. De är schabloniserade ibland är 
det fem minuter och ibland tio till någon de tycker att det är lite 
längre avstånd till fast det i egentligen tar femton minuter att gå 
dit. På dagsschemat står tiden du är hos brukaren vilket skapar 
en känsla av att du inte jobbar när du inte är hos den äldre.20 

Ett annat vårdbiträde, som arbetar kvällspass för en privat ut-
förare, beskriver problemen med geografiskt utspridda brukare 
och den därpå följande stressen med följande exempel.  

Det är orimligt att försöka hålla tiderna utifrån schemat, det kan 
vara att vi har ett ärende i Farsta och sedan ett på St Essingen 

                                                                               
18 Viktoria. 
19 Lena. 
20 Liv. 
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följt av ett på Östermalm. Man åker som en skottspole, det är så 
idiotiskt!21 

Timvikarier 

De vårdbiträden som intervjuats arbetar hos både privata och 
kommunala utförare och är samstämmiga i att antalet tim-
anställda ökat – på några ställen är mer än hälften av personal-
gruppen timanställda. Även om de privata vårdgivarna har fler 
timanställda än kommunala så har andelen timanställda totalt 
sett ökat.  

Där jag jobbar nu är det jämfört med mitt förra jobb mycket 
högre personalomsättning, det är nya hela tiden (…) Här är de 
flesta timmisar även om det finns några fasta, några fast anställ-
da har slutat på grund av att det är väldigt låga löner. Där jag 
jobbar nu är det ingen som vill jobba kvar fast vad gör man? 
Man måste ha ett jobb, pengar.22 

Samtliga vårdbiträden har berättat hur framförallt timvikarier 
men även fast personal kan få gå till olika brukare varje dag 
fastän de jobbar samma arbetspass. Flera vårdbiträden menar att 
det, trots många timanställda och stora enheter borde vara möj-
ligt att planera schemat på ett sätt som främjar kontinuitet. Som 
schemaläggningen nu görs försvårar den ofta arbetet då schemat 
inte stämmer med verkligheten – det uppstår problem som vård-
personalen förväntas lösa trots brist på eget handlingsutrymme.  

Vi är vuxna människor som själva gjort scheman i 20 år och nu 
får man sitta tyst och få ett färdigt schema i sin hand och så får 
man försöka att se till att det fungerar.23 

De timanställda rings dessutom ofta in på daglig basis vilket 
ibland gör att man inte får tag på någon vikarie. Detta leder till 

                                                                               
21 Viktoria. 
22 Lena. 
23 Viktoria. 
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underbemanning i en situation där arbetsbelastningen redan är 
mycket hög. Hög andel timanställda påverkar också brukarna. 

Det är mycket som ”timmisarna” gör på kortare tid eftersom de 
får gå när den äldre inte känner igen dem. För de dementa och 
svårt sjuka är det extra jobbigt att förklara så de säger att de har 
det bra du har väl nån annan du ska gå till (…) Många berättar 
om oro för nån som varit där innan som de inte känner igen 
(…) En del pensionärer tar inte emot dem de inte känner.24 

Några vårdbiträden berättar att de timanställdas oro för att inte 
få jobb gör att de kan ”fylla” sitt schema när de inte blir insläppta 
hos en brukare genom att stå kvar i trappuppgången och vänta 
in tiden så att den stämmer med GPS:en i tidsregistreringssys-
temet ParaGå. 

Det kan ha betydelse om du får för många avböjda besök och de 
fast anställda inte får det. Timmisarna är rädda för att inte få 
jobb helt enkelt.25  

Ett annat vårdbiträde som arbetar kvällspass berättar att de flesta 
timvikarier på hennes arbetsplats går ut kl. 15.40 för att hinna 
med fastän de har betalt från kl. 16.00 och att cheferna blivit 
irriterade när hon haft synpunkter på att de arbetar gratis.  

Vi ska ut och tanka ParaGå-tid, det är viktigast (…) De som inte 
har fast tjänst tävlar med varandra för att vara den som får 
jobb.26 

Effekter på arbetets villkor 

Resterande teman som kom upp under intervjuerna rör arbets-
villkoren, uppfattningar om cheferna och de organisationer de är 
anställda inom samt hur detta påverkar de äldre. 
                                                                               
24 Anette och Liv. 
25 Liv. 
26 Viktoria. 
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Kompetens och handlingsutrymme 

Samtliga vårdbiträden i studien har lång erfarenhet av omsorgs-
arbete och upplever sig ifrågasatta när de försöker utföra arbetet 
på ett sätt som är praktiskt och syftar till att uppfylla de äldres 
behov. 

Om du inte varit precis vid GPS-punkten då kommer ett fel upp 
och så blir du inkallad till chefen och ska förklara dig. Jaha, vad 
gjorde du där det tar Lisa sex minuter att gå till den adressen, 
varför tar det dig så lång tid? Alltså man känner så här. Herre-
gud, jag fyller snart femtio år och ska sitta här och förklara att 
jag tog en genväg.27 

Vårdbiträden beskriver hur de känner sig nonchalerade och att 
deras kunskap inte respekteras. De, men även de äldre, bemöts 
på ett sätt där deras åsikter, erfarenheter och behov inte får något 
gehör. 

Alltså de måste ta med oss i det här för det är vi som är där ute 
och jobbar. Jag fattar inte varför det är så svårt att förstå det. Du 
måste ta hand om kunskapen som finns i verksamheten, det är 
den som sipprar ut nu, kunskap som inte växer som du inte tar 
hand om… Jag börjar tycka att det är föraktfullt, jag har känt så 
det sista året, att det är nått slags förakt. För det är ju noncha-
lant, jag kan tänka att det är föraktfullt att den här kunskapen 
inte värderas. Jag kan inte förklara det på nått annat sätt och det 
är inte kul att känna det.28 

När de äldres behov avviker från planeringen gör tids- och 
detaljstyrningen att vårdbiträdena har begränsat handlingsut-
rymme. De har små möjligheter att vara lyhörda och att göra 
professionella bedömningar i stunden. Att inte få möjlighet att 

                                                                               
27 Viktoria. 
28 Anette. 
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tillämpa sina praktiska kunskaper skapar frustration och samvets-
stress29 hos vårdbiträdena.  

Vår erfarenhet och kunskap tas inte hand om. För det är mycket 
i det här jobbet som är erfarenhetsbaserad kunskap, det är det 
som är så svårt att förstå... Jag tycker att de borde ta vara på vå-
ran kunskap.30 

Vårdbiträdena beskriver även hur tidsregistreringen i hand-
datorn/ParaGå tagit bort möjligheten att lägga upp arbetet på ett 
praktiskt sätt utifrån sin yrkeserfarenhet och kunskap om de 
äldre. Detta är frustrerande eftersom det framförallt skulle gynna 
brukarna, men även deras egen psykosociala arbetsmiljö. Ett 
vårdbiträde ger ett exempel på hur hon tidigare, innan tids- och 
detaljstyrningen infördes, kunde planera arbetet. Hon kunde gå 
till fru A och ge henne medicin och låta henne ligga och dra sig 
medan hon gick till fru P och satte på henne stödstrumpan och 
efter det hämta en inköpslista hos herr G för att sedan gå tillbaka 
till fru A och ge henne frukost. Som det nu är finns inget utrym-
me för att exempelvis vänta med att duscha vårdtagaren om hon 
ber om det, eller om de ser på henne att det vore bättre att ta det 
senare eller nästa dag. 

Allt är styrt av tiderna, handlingsutrymmet är litet. Om någon 
mår dåligt och ska duscha och därför borde få vänta med det så 
går det inte för då dröjer det ytterligare en vecka. Det är svårt att 
ta hänsyn till de äldre, det finns ett dataprogram som fyller upp 
luckor och det blir olika personal varje dag.31  

En annan aspekt är att vårdbiträdena ser att den äldre, som kan 
vara psykiskt sjuk eller dement, har behov denne själv inte ser. 

                                                                               
29 Samvetsstress syftar på den stress som är relaterad till dåligt samvete och 
som uppkommer på grund av att organisatoriska villkor sätter snäva gränser 
för hur arbetet kan utföras. Ett tillstånd som i förlängningen kan leda till 
utbrändhet (Glasberg, 2007). 
30 Liv. 
31 Viktoria. 
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Brukaren svarar då nej när en handläggare ringer och frågar om 
personen behöver mer hjälp. För vårdbiträdena känns det som 
att man inte litar på deras bedömningar. 

De ringer hem till tanten som är psykiskt sjuk och frågar. Då 
blir det fel, likadant med de dementa som behöver mer hjälp 
som kan säga att; jag klarar mig, jag är så duktig.32  

Ett annat exempel är hur lärdomar från olika vidareutbildningar 
som Stockholms stad anordnar inte tas till vara och följs upp i 
utförarföretagen. 

Du blir ju totalt nedslagen när du kommer från en kurs och ing-
en är intresserad av det och om du inte får använda kunskaper-
na faller de bort… de behövs ju tydligen inte i verksamheten, 
det som behövs här är att du fattar att läsa schemat… att du hål-
ler tiden… och håller dig frisk.33 

Flera vårdbiträden, framförallt de som arbetar hos privata ut-
förare, pekar även på chefernas bristande kompetens. De saknar 
erfarenhet av arbete med gamla människor och kan därmed inte 
handleda vårdbiträdena på ett relevant sätt. 

Jag vet mer än henne så när jag frågat henne om saker så har jag 
fått så konstiga svar att jag slutat fråga, för hon vet inte.34 

Ett vårdbiträde berättar att cheferna tidigare hade vårdutbild-
ning och kunde handleda sin personal. Numer ses det som vik-
tigare med kunskaper i management, ekonomi och administra-
tion. Chefskompetens baseras alltså på ledarskapskunskap som 
inte är verksamhetsbunden. 

De här som sitter inne på kontoret dom har ju funktionen att 
dom ska handleda oss så vi ska kunna fråga dem om vi har pro-
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blem. Men de kan inte handleda oss, de har inte den kunska-
pen… Hon vill hjälpa till men det är så nonchalant att hon tror 
att hon kan det, för de här cheferna de ska ju vara duktiga på 
ekonomi och administration nu… men de kan ju inte den här 
andra biten utan vi måste ha handledning.35 

Yrkesstolthet 

Trots att organiseringen och det administrativa systemet för-
svårar arbetet, försöker vårdbiträdena, så gott det går, med hjälp 
av informella strategier utföra arbetet så att de äldre får den 
omsorg de behöver. Detta bland annat genom att pressa sig själ-
va utöver de organisatoriska ramarna som finns. Exempel på det 
är vårdbiträden som sliter hårt inom de tidsramar som finns på 
bekostnad av sin egen hälsa och, som beskrevs tidigare, tim-
vikarier som går ut innan arbetstiden börjar. De informella lös-
ningarna kan ses som en form av självexploatering som vårdbi-
trädena tar till för att kunna utföra sitt jobb på ett tillfreds-
ställande sätt. De syns dock ofta inte och blir kanske därför inte 
heller kända.  

Ska vi vara riktigt strikta så ska jag bara göra det som står i be-
slutet. Står det dusch och hårtvätt då duschar jag och tvättar hå-
ret men självklart så lägger jag upp håret men det är mindre tid, 
stressigare men självklart försöker jag (…) En tjej gick hem i 
fredags, hon hade fått magkatarr.36  

Personalen beskriver hur de på grund av tidspressen bär på en 
ständig känsla av att inte kunna göra ett bra jobb och ge god 
omvårdnad – och det skapar samvetsstress.37 Det kan i förläng-
ningen innebära risk för utbrändhet och sjukskrivning.  

Det är som en osynlig piska nu, tempot dras upp hela tiden, 
många går in i väggen man orkar inte för samvetsstressen. Jag 
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går hem från jobbet och känner att jag inte lyckats göra ett bra 
jobb så som jag gjort förut.38 

Vårdbiträdena känner sig också misstrodda när de inte får för-
troende att själva planera och ha inflytande över sin arbetsdag. 

Det är som att de tror att om vi skulle få bestämma så skulle det 
bli så fruktansvärt dyrt, att vi skulle sitta och prata och fika med 
pensionärerna hela dagarna. De litar inte på att vi faktiskt kan.39 

Kontinuitet och trygghet 

Personal som inte går regelbundet till samma brukare får svårare 
att lära sig att hantera dennes behov. Detta blir särskilt proble-
matiskt i arbete med demenssjuka där regelbundenhet och ru-
tiner är en grundförutsättning. Dessutom känner sig många bru-
kare otrygga när de inte vet vem som kommer.  

Ett vårdbiträde belyser hur organisering i stora enheter med 
ökad arbetsdelning försvårar schemaläggningen. Detta eftersom 
det är en person som bemannar och en annan som planerar 
schemat.  

Förr var vi kanske tio personal på ett mindre område vilket ger 
en helt annan kontinuitet, vi pratade med varandra och planera-
de schemat själva så att det blev bra för brukarna. Nu är det 
stora områden och svårt att hålla reda på alla, när vi var tio per-
sonal kände ju nästan alla brukare oss så vi blev mer som en fa-
milj, kontinuiteten var mycket bättre förr.40 

Vårdpersonalen berättar om hur hemtjänstföretagen marknads-
för sig med kontinuitet, även när detta stämmer dåligt överens 
med hur det ser ut i verksamheten. Samtidigt säger de gamla 
oftast att de är nöjda med personalen och därför inte vill klaga. 
Det kan resultera i brukarundersökningar som visar att 80 pro-
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cent är nöjda med hemtjänsten. Problemet är bara att frågorna är 
fel ställda, för det är ingen som frågar brukarna om de är nöjda 
med kontinuiteten.  

Vissa damer som är klara i huvet skriver upp namn på de som 
kommer till dem, de kan ha ett trettiotal namn på en lista. Jag 
skäms när jag kommer hem till dem, jaha en ny flicka igen säger 
de… Jag har jobbat i trettio år men är ny hos dig. Det är pinsamt 
då skäms jag.41 

Hon sa att hon började få svårt att sova på natten för att hon var 
orolig för att hon inte visste vem som skulle komma dagen efter, 
hon kände sig inte trygg med alla som jobbade.42  

En tidigare enhetschef ställer sig frågande till att marknaden ska 
kunna reglera verksamheten. Hon ifrågasätter dessutom företa-
gens kompetens och förutsättningar för att ge god vård och om-
sorg när de ekonomiska incitamenten blivit så dominerande. Hon 
säger så här angående valfrihet och betydelsen av kontinuitet. 

Och så har man tvåhundra företag som den gamle ska välja mel-
lan, hon skiter väl i vilket företag det är. Hon vill veta att det är 
just Lotta eller Kalle som kommer.43  

Stress 

Den tids- och detaljstyrning som vårdbiträdena beskriver har 
stora likheter med Frederik Taylors Scientific management. Den 
går i korthet ut på att arbetaren är den svaga länken som behöver 
instrueras och styras genom att arbetsuppgifterna förenklas, 
delas upp och kontrolleras så att arbete utförs så effektivt och 
rationellt som möjligt (Taylor, 1911). Ett vårdbiträde beskriver 
likheterna hos styrning av hemtjänstens med dessa idéer. 
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Ingen makt åt personalen. De har en samordnare och där sitter 
all information och hon säger åt dig precis vad du ska göra, och 
tänka får du inte göra själv.44 

Tids- och detaljstyrningen utifrån schablontider för olika arbets-
moment och de korta, och ofta otillräckliga, transporttiderna 
mellan brukarna är faktorer som skapar stress. Detta, tillsam-
mans med det minskade handlingsutrymmet, har dessutom gjort 
att den viktiga tiden för reflektion blivit minimal. 

Arbetsmiljöverket sa att vi ska ha reflektionstid mellan varje 
ärende och det finns ju inte när man har tre minuter emellan 
och ibland en minut om de bor i huset bredvid varandra.45  

Vårdbiträdena beskriver även hur den hårda tidsstyrningen med 
små marginaler gör att de oupphörligen måste tänka på att hålla 
tiden. Det kräver uppmärksamhet som egentligen borde ägnas åt 
den äldre – ytterligare ett stressmoment för både personal och 
brukare. 

Det går inte att tänka, äh tio minuter hit eller dit. Det går inte, 
för tio minuter är jättemycket tid på mitt schema. Hade det fun-
nits mer space emellan då hade det funkat, mer gångtid, om jag 
hade haft ett besök mindre på schemat då lossnar det och känns 
lugnt men det är i undantagsfall det är så (…) En anställd till, ett 
extra schema på varje arbetspass skulle göra att jag fick ett eller 
två besök mindre och då skulle det fixat en bra dag. Eftersom 
det är så pressat kan jag inte sluta tänka på tiden.46  

När vårdbiträdena klagat på för pressade scheman har arbets-
givaren sagt åt dem att inte visa för brukarna att de är stressade. 
En tidigare enhetschef berättar om hur en brukare som klagat på 
att personalen är stressad och fått följande svar från chefen för 
sin hemtjänstenhet.  
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Personalen är tillsagd att inte visa stress (skrattar besvärat). Då 
säger den 93-åriga damen att, tror hon jag är dum i huvet eller, 
tror hon att jag inte märker det?47 

Flera vårdbiträden berättar hur de försöker dölja att de är stres-
sade, andra säger till den äldre att de inte hinner på grund av 
schemat. Oavsett vad personalen gör eller säger märker de äldre 
av personalens stress. 

Ja men de (äldre) mår ju dåligt naturligtvis, man försöker att 
inte visa (…) men det är klart att de märker av det gör de ju, det 
är fruktansvärt. En del personal säger att de inte har tid att stan-
na längre, jag säger aldrig det, jag försöker göra det snyggt (...) 
De tycker synd om oss, det är likadant med enkäter där det frå-
gas om de är nöjda med hemtjänsten, då skriver de ja för de 
tycker så mycket om oss, även fast de inte alls är nöjda.48 

Tidspressen gör att de äldre ibland väljer att stå tillbaka med sina 
behov när de ser att personalen är stressad. De tackar nej till 
hjälp de skulle behöva eftersom de tycker synd om personalen. 
Den äldre tar ansvar för, och bär en del av personalens arbets-
förhållanden. På så vis får den äldre rollen som ett slags kurator 
för hur hela systemet fungerar, samtidigt som man är helt be-
roende av att få hjälp. 

Om jag kommer hem till dig och du ser att jag är stressad och 
tittar på klockan (…) Man ser på vårdaren som kommer att det 
här är inte ok och så tar man ansvar som 97-åring för att perso-
nalen ska få lite bättre lite uthärdligare arbetsvillkor… Annars 
står man inte ut med att ta emot hjälpen om man medverkar till 
att du blir ännu mera sliten.49 

De blir stressade och jätteledsna. Det är det som är så knäppt, de 
ber dig att sätt dig ner, du behöver inte göra det där, jag gör det 
själv. För att de tycker synd om oss. Alltså det blir så galet. De 
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skulle egentligen behöva hjälp men tar hänsyn när du är stressad 
och släpper sina behov när de ser att vi har det tufft.50 

Det händer också att en del drar ner på handlingen för att de ty-
cker att vi inte ska behöva bära så tungt och sen ber de nån an-
hörig handla resten, men alla har inte den möjligheten. Man 
märker att de äldre rationaliserar för att de ser att vi har de tufft 
(…) Om de är svårt sjuka och det kommer nån som visar sin 
stress så säger de ofta nej jag behöver ingen hjälp. För att det 
frestar på dem helt enkelt, de flesta backar, det är få som är väl-
digt krävande.51  

Styrning och organisering 

Vårdbiträdena menar att den hårda tids- och detaljstyrningen 
inte lämpar sig för arbetet med äldre människor eftersom det 
skapar en stressig arbetsmiljö som i förlängningen även drabbar 
de äldre. 

Det känns som att vi är en yrkesgrupp som får slåss för att få 
göra jobbet på ett bra sätt… det är väl väldigt konstigt. Tänk om 
nån skulle komma till brandmännen och säga att nä du, jag 
tycker du ska hålla vattenslangen såhär. Alltså nån administra-
tör högre upp.52  

Däremot uppfyller dokumentationen det administrativa syste-
mets krav på avrapportering till utförarföretagets ledning och 
kommunens beställar- och utförarenhet. Syftet blir där att styra, 
upprätthålla och samordna organisationen ur ett strikt ekono-
miskt perspektiv. Något en tidigare chef för en hemtjänstenhet 
poängterar. 

Det behövs en viss kontroll och system med en rimlig mängd 
dokumentation (…) men i nuläget är det de ekonomiska incita-
menten som dominerar.53 
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Hemtjänstens styrning och organisering påverkar alltså infor-
mationsflödet i organisationen som helhet. Dokumentation som 
handlar om att kontrollera utförarenheterna och vårdpersonalen 
är omfattande medan dokumentationen som handlar om de 
äldre är mer sparsam.  

Samtliga vårdbiträden anser att resurserna används på fel sätt. 
Mer och mer av dessa läggs på administrativt arbete i stället för 
på omsorgsarbetet med de äldre. 

Det tar en samordnare tjugo minuter att godkänna inloggningar 
för ett arbetspass, då förstår du att det krävs extra tjänster för att 
nån ska göra det och det kan man ju känna är en grov felpriori-
tering av resurser. Behövs det verkligen folk på kontoret (skrat-
tar)? Det känns bittert eftersom så mycket skulle kunna lösas 
med en extra anställd, ibland är det bara det som behövs för att 
dagen ska funka och få ett helt annat tempo. För att man ska 
hinna prata med varandra och hinna stämma av mellan dag- 
och kvällspersonal, för att man ska hinna dokumentera ordent-
ligt och kanske ta en kopp kaffe och gå på toa som man gör på 
vanliga arbetsplatser.54  

Ett vårdbiträde ironiserar rationalitetssträvandet på följande sätt: 

Jag kan känna att människor är lite grann i vägen när det ska 
vara så rationellt och effektivt… (skrattar)… är vi inte lite i vä-
gen allihop jag kan tycka det, vi har så mycket känslor.55 

Ett annat vårdbiträde beskriver det så här: 

De har anställt en massa administratörer, de brukar vi skämta 
om. Det hade varit enkelt att anställa ett vårdbiträde till på varje 
arbetsplats. Nu har det anställts en administratör på varje ar-
betsplats. Det vore intressant att få statistik på det. För vad kos-
tar dom, kanske mer än ett vårdbiträde?56  
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Vårdbiträdenas berättelser visar alltså att det administrativa 
arbetet har ökat i hemtjänstorganisationen som helhet men inte 
för enskilda vårdbiträden. Däremot påverkar denna ökade admi-
nistration vårdbiträdenas arbetssituation och -förhållanden. 
Deras berättelser visar att förändringen tycks vara till det sämre. 

De ekonomiska villkoren skapar dessutom en arbetssituation 
som inte överensstämmer med vårdbiträdenas egna värderingar 
och normer. Detta visar även andra studier, där personal inom 
bland annat äldreomsorgen beskriver att de känner sig otillräck-
liga i mötet med de äldre. Detta för att de, på grund av hög 
arbetsbelastning och tidspress, inte kan ge den omsorg som de 
ser behövs (se bl.a. Juthberg, 2008; Åhlin, 2015). 
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Hemtjänsten och det  
administrativa arbetet 

Det administrativa arbetet i hemtjänstorganisationen har alltså, 
bortsett från registreringar i ParaGå, inte ökat för enskilda vård-
biträden. Istället är det på nivåerna högre upp i organisationen 
som administrationen sker.  

Biståndshandläggarna 

Biståndsbedömningarna gjordes, före 1994, på hemtjänsten-
heterna i nära samarbete med vårdbiträdena. Enheterna bestäm-
de sedan själva vilket vårdbiträde som gick till den äldre. När 
sedan beställarenheten tillkom gjordes mer omfattande utred-
ningar men inte längre i samarbete med vårdpersonalen. Det 
administrativa arbetet ökade när entreprenadmodellen infördes i 
mitten på 1990-talet. Sedan ökade det ytterligare när valfrihets-
modellen infördes 2006 och ännu mer runt 2010 när den nya 
utredningsmallen kom.  

Mallen har gjort utredningarna mer standardiserade och 
syftet är bland annat att göra biståndsbedömningen mer rätts-
säker. Men den innebär också att biståndshandläggaren är bun-
den till ett speciellt dokument. Tidigare kunde handläggaren 
skriva mer fritt, till exempel fanns det en enkel schablon för tids-
uträkning. Schablonen som nu ingår i utredningsmallen omfat-
tar 8–10 sidor. År 1994 fick både utredning och beslut plats på 
en A4-sida. Detta ökade sedan till två sidor när man började 
skilja på beställning och beslut. Biståndshandläggarna är sam-
stämmiga när de mängden dokumentation: 
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Det behövs inte så mycket som det är idag i alla fall, för det är på 
bekostnad av att inte träffa de som behöver hjälpen och att kun-
na följa upp.57 

Det finns även schablontider för olika arbetsmoment, men det 
går inte att bara utgå från schablonen: 

Ja sen kan man inte bara ta schablonen och sätta ett kryss utan 
man måste tänka på vad helheten blir så man får sitta och dra av 
tid för annars blir det för mycket tid (…) Man måste räkna ut 
om det är rimligt att de här insatserna tar så här lång tid, och är 
det inte det då får man sitta och räkna av tiden från schablo-
nen.58 

Att träffa de äldre i deras hem, menar biståndshandläggarna, är 
viktigt för att se hur hemmet fungerar, så att de äldre får rätt 
hjälp. Men: 

Det man gör minst idag är att träffa personerna, det mesta ligger 
på dokumentation (…) Det man kan tappa är uppföljningen i 
hemmet kring hur det blev, man hinner inte (…) Vissa kräver 
många besök, det tar tid att få sakerna rätt.59  

Innan entreprenadmodellen infördes på 1990-talet kunde bi-
ståndshandläggarna hinna med ungefär femton hembesök på en 
vecka. Detta jämfört med idag då man under en optimal vecka, 
vilket det sällan är, kan hinna med högst sex hembesök.  

Jämfört med 1990-talet är de äldre dessutom sjukare och bor 
hemma längre, vilket innebär att de kan åka fram och tillbaka 
mellan hemmet och sjukhus. Detta i sin tur kräver att man utre-
der på nytt, när förutsättningarna förändras – det är alltså många 
fler omprövningar av beslut nu. 

Handläggarna uppskattar ökningen av det administrativa 
arbetet till närmare det dubbla och att antalet biståndshandläg-
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gare på samma antal äldre ökat från tjugofem till fyrtio. Arbets-
belastningen för en handläggare har dessutom ökat från cirka 
80–90 ärenden till 120, med mycket mer arbete på varje ärende. 
Förutom handläggningsarbete så är det mycket mer fakturor att 
granska jämfört med tidigare. 

När det inte fanns andra utförare än kommunala kunde man 
hämta allt ur systemet, till exempel underlag som var beviljat 
men idag är det ju blandat, det kommer fakturor på många sätt 
så det är mycket tid som går till det.60  

Tidigare hade handläggaren mer av en kuratorsroll, de var 
mycket ute på fältet och träffade de äldre. Idag finns ingen tid till 
det. På frågan om de anser att all den administration som görs 
inom hemtjänsten behövs, svarar de att deras arbete svarar upp 
mot politikernas krav. De säger även att utifrån de förutsätt-
ningar som finns är det oklart om det skulle gå att leverera på ett 
enklare sätt. Följande citat illustrerar det administrativa arbetets 
utveckling. 

Administrationen ökar hela tiden inget tas bort utan allt ska 
fortfarande in (…) Det har blivit mer administration, inget tas 
bort utan ska hinnas med på samma tid fast det är en stor ök-
ning.61  

Utförar- och beställarchefer 

Chefen på utförarsidan menar att ersättnings-, planerings- och 
kontrollsystemen som tillkommit genom valfrihetsreformen 
skapat en ökad administration men att det är svårt att ange 
någon exakt siffra. 
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Så att systemen har skapat en ökad administration (…) målet är 
ju att minska på administrationen (…) så vi får se vad det blir i 
Stockholms stad då.62 

Han berättar att det tidigare fanns en indikator på hur mycket 
administrationen i stadsdelen fick kosta men att den är bort-
tagen. Även chefen på beställarsidan är medveten om hur admi-
nistrationen ökar: 

Alla inom socialtjänsten pratar om att den administrativa bör-
dan ökar men man har inte belägg för hur mycket, men det är 
definitivt så.63 

Beställarchefen menar att det inte enbart är på grund av LOV 
som administrationen ökat, utan även genom organisationens 
egen vilja att förbättra rättssäkerheten. Detta med hjälp av nya 
rutiner och verktyg. Beställarchefen berättar vidare att avgiftssys-
temet, som är kopplat till ParaGå, inneburit en omfattande 
förändring av hur både omsorgstid och utförarnas ersättning 
beräknas. Hon visar en två-tre centimeter tjock bunt papper som 
innehåller tillämpningsanvisningar och säger att det bara är en 
liten del av allt som tillkommit. 

Så absolut har administrationen ökat, det har den absolut.64 

Hon berättar också att när de nya systemen infördes varken 
utreddes eller beräknades vad det skulle innebära för bistånds-
handläggarnas arbetsbörda. Ingen reflekterade över om det var 
rimligt eller till nytta för de äldre. Inte heller hur mycket extra 
resurser som borde tillföras verksamheten.  

Beställarchefen anser att de som sitter på Äldreförvaltningen 
har kommit för långt bort från kärnarbetet, de vet inte hur 
verksamheten fungerar. Hon tror att de därför inte analyserat 
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hur förändringarna påverkar de som arbetar i verksamheten, 
som till exempel biståndshandläggarna.  

Vi har en väldigt arbetstyngd kår och så lägger vi på dem ytterli-
gare administrativa uppgifter utan att göra en riktig analys på 
hur det kommer att påverka deras arbete.65  

Beställarchefen påpekar att det är upp till varje chef att stå upp 
för sina medarbetare om det behövs mer resurser. Samtidigt är 
det med största säkerhet så att när det inte finns tillräckligt med 
personal läcker det pengar, och det blir svårt att hålla budgeten. 
Hon också tror att det är bra med valfrihet och konkurrens, men 
att det drivits för långt. 

Etthundratjugo utförare, helt galet, förstå att om du är 85 år och 
ska välja utförare, helt galet när de har etthundratjugo företag. 
Hur ska du veta? Det har ju gått överstyr kan jag tycka, in ab-
surdum faktiskt.66  

En faktor som i och med valfriheten ökar administrationen och 
som utförs centralt är arbetet med upphandlingar. Beställar-
chefen säger att det för hennes del kan handla om ett par veckors 
arbete per år. Verksamhetsuppföljning är ett annat moment som 
också tar mycket tid. Det utförs av två personer som följer upp 
både avtal och verksamhet samt redovisar detta till nämnden. En 
tjänst som tillkommit de senaste åren sysslar enbart med intern- 
och externfaktureringar. Dessa ökar på grund av antalet olika 
enheter med eget budgetansvar. 

Det är en betydlig ökning av administration men hur mycket är 
svårt att säga (…) Alla utförare har ju administrativ personal 
som tillkommit på grund av kundval.67 
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Beställarchefen påpekar att uppdraget som chef är styrt av poli-
tiska beslut där ekonomiska aspekter blivit alltmer tongivande. 
Som chef har hon att förhålla sig till de villkor som gäller för 
jobbet. 

Du måste kunna förklara det som chef, vad är det som gör att 
din budget inte är i balans vilka åtgärder har du vidtagit och hur 
ser det ut? Och kan man inte förklara det blir man inte långvarig 
(…) Det gör ju att varje chef blir lite på tå, man måste veta hur 
man använder sina pengar på bästa möjliga effektiva sätt.68  

Tjänsteman på Äldreförvaltningen 

Äldreförvaltningen arbetar med att, på en övergripande nivå, 
utarbeta riktlinjer, göra uppföljningar och följa statistik för 
stadens äldreomsorg. När det gäller administrativt arbete inom 
hemtjänsten pekar en tjänsteman på att verksamheten utvecklats 
över tid. Tidigare behövdes inte den kvalificerade administration 
som nu krävs för att bedriva verksamheten.  

Hon menar att behoven ser annorlunda ut idag jämfört med 
för trettio år sedan, kunderna är äldre och sjukare. Idag går man 
flera gånger om dagen till samma kund medan man förr kanske 
hade fyra ärenden per dag med 1,5–2 timmar hos varje. Sam-
tidigt har man större enheter vilket kräver en annan logistik. 
Detta genererar i sin tur mer administrativt arbete hos utförarna 
för att de ska kunna arbeta effektivt.  

En annan anledning till att administrationen ökat är att man 
tidigare inte hade några system för att kontrollera utförd tid. 
Tjänstemannen påpekar att det är något som efterfrågats.  

Tidigare så hade man ju inte några system där man kunde kon-
trollera hur mycket tid som utfördes utan då rapporterade utfö-
raren tiden själv, och som det är nu så måste man granska att in-
rapporterad tid stämmer och då blir det mer administration.69  

                                                                               
68 Beställarchef. 
69 Tjänsteman på äldreförvaltningen. 



 
 

N Ä R  M Å L S T Y R N I N G  B L E V  D E T A L J S T Y R N I N G  

 47

En ytterligare aspekt av det nya ersättningssystemet är att både 
beställare och utförare numera har tillgång till mycket mer infor-
mation. Tjänstemannen menar att detta såklart ökar det admini-
strativa arbetet, men i förlängningen kommer man att tjäna på 
det. Besluten blir bättre eftersom de grundas på information som 
man tidigare inte haft. 

Det är klart att du behöver en ökad administrativ resurs. I spå-
ren av att vi numera har tillgång till mer information så aktive-
rar det ju olika personer. Det aktiverar biståndshandläggare på 
beställaravdelningen och som utförare måste du följa upp vad 
du har gjort och om det är gjort, det ökar ju administrationen.70  

Hon påpekar att kunden troligtvis fick den beviljade insatsen 
utförd även för trettio år sedan. Då, när kontrollsystemet ParaGå 
inte fanns, och det bara var kommunala utförare. Men nu, med 
det nya ersättningssystemet, kan det säkerställas.  

Under resans gång har det tillkommit olika saker för att säkra 
för kundens räkning.71  

En annan effekt av fler utförare är att det blir fler kommunika-
tionsvägar som i sin tur ökar behovet av samordning och kont-
roll. Även granskning av ansökningar från de utförarföretag som 
vill verka i staden ökar administrationen. Det ingår i arbets-
uppgifterna som tillkommer med LOV och handlar om att följa 
upp politiska beslut som fattats. 

Kruxet är att det är jättemånga utförare som beställaren ska job-
ba med. Ju mer dialog du kan ha ju mer effektivitet tror jag man 
vinner i förlängningen (…) men ska du ha kontakt med jätte-
många då hinner du inte få den dialogen, du hinner inte kom-
municera på samma sätt.72  
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Tjänstemannen menar att det är viktigt att belysa detta för att 
kunna sortera den ökade administrationen och placera den på 
rätt ställe. Systemet innebär att man idag har andra krav på 
dokumentation. 

Det var ju mycket lättare om det var tjugo utförare i stället för 
sextio (…) Då ska jag ju följa upp alla dem helt enkelt.73  

Hon påpekar att det är viktigt att volymrelatera administra-
tionen och att försöka komma fram till vad som är en optimal 
volym för hemtjänstenheterna. Det vill säga en volym som ska-
par förutsättningar för hög kvalitet, ett nära ledarskap, effektiv 
personalanvändning, bra arbetsmiljö och kostnadseffektivitet 
hos utförarenheterna. Även hur utförarna organiserar sig har be-
tydelse: att exempelvis ha många underleverantörer och köpa in 
mat, städning eller nattpersonal ökar administration. 

I relation till det hon nämnt om kostnadseffektivitet frågar 
intervjuaren om utförare som verkar över stora geografiska 
områden. Vårdbiträden har berättat att det på kvällen kan stå 
bilar från åtta olika utförare på en av de större gatorna i området. 
De talade även om att långa restider ökar kringtiden hos utförare 
som verkar över stora geografiska områden. Tjänstemannen 
säger att valfriheten, LOV, skulle brytas om man krävde geogra-
fiskt avgränsade områden av utförarna. Hon poängterar att det 
är viktigt att säkerställa att utförarens ersättning är så korrekt 
som möjligt. Därför behöver det räknas på vad som är rimlig 
transporttid i ersättningen. För att verksamheten ska vara kost-
nadseffektiv och kunden ska få den tidsbedömda insatsen är det 
dessutom viktigt med god planering och en lagom volym på 
utförarenheten. 

Om vi säger att vi har kommunala utförare och privata utförare 
då kanske privata vill ha en viss vinstmarginal, det ska ju inte de 
kommunala ha så då gäller det att hitta en balans där... att man 
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får den rätta ersättningen för vad det kostar att bedriva den här 
verksamheten helt enkelt.74 
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En ökad administration 

Samtliga intervjuade på olika nivåer inom hemtjänsten menar 
således att det administrativa arbetet har ökat. Detta beror på 
flera saker. Det är dels mer standardiserade och omfattande for-
mella ersättnings-, planerings- och kontrollsystem som kräver 
mer arbete, men också ökad dokumentation. Mycket av detta 
beror på att det finns fler utförare och fler privata aktörer som 
ska ersättas och kontrolleras.  

 Biståndshandläggarnas administrativa arbete ökat avsevärt 
från 1990-talet fram till idag. Detta genom den nya bedömnings-
mallen och ersättningssystemet som tillkommit i kölvattnet av 
reformerna.  

En grov uppskattning är att administrationen för bistånds-
handläggarna mer än fördubblats – inga administrativa arbets-
uppgifter tas bort medan nya tillkommer. Ett exempel är att 
dokumentationen vid biståndsbedömning ökat från en till cirka 
tio A4-sidor. Detta har i sin tur inneburit att tiden för hembesök 
minskat, mot tidigare femton hembesök i veckan finns nu tid för 
högst fem eller sex. Sedan 2006 har dessutom antalet bistånds-
handläggare, på samma antal äldre, ökat från tjugofem till fyrtio. 
Ökningen av det administrativa arbetet har tydlig koppling till 
de reformer som införts. Reformernas mål var naturligtvis att 
öka effektiviteten men då dessa samtidigt skapat nya behov av 
insamling, bearbetning, sammanställning och avrapportering av 
information, har administrationen ökat. En bidragande faktor 
här är det ersättnings- och tidsregistreringssystemet som inför-
des 2014. Detta innehåller funktionen ParaGå som ger möjlighet 
att kontrollera att beställda insatser utförts.  
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ParaGå-systemet är grundbulten i systemet och härifrån 
skapas information som i flera led används inom organisationen. 
Utifrån möjligheten att kontrollera att brukarna får den tid de 
beviljats skapas underlag för fakturor och uppföljning, både 
inom respektive utförarenhet och högre upp i beställarleden. Det 
innebär att för att upprätthålla det organisatoriska samman-
hanget skapas processer och rutiner för organisering och styr-
ning av verksamheten med olika kontroll- och rapportsystem.  

Det pågår också en professionalisering av administrationen. 
Även detta speglas i intervjuerna. Man kan till exempel betrakta 
biståndshandläggarna som ett slags professionella administra-
törer som uppkommit i kölvattnet av NPM-reformernas infö-
rande i början på 1990-talet.  

En annan professionaliseringsprocess som också pågår är den 
av chefsyrket (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014). Tidigare 
har en chef ansetts behöva kunskap om en specifik verksamhet, 
medan chefskompet idag baseras på ledarskapskunskap som inte 
är verksamhetsbunden. Med andra ord så ses chef som ett yrke i 
sig och det spelar inte någon roll vilken verksamhet det handlar 
om. Det kan vara ett hemtjänstföretag, en restaurang eller en 
fabrik. Av vårdbiträdena i denna studie beskrivs detta i termer av 
det inte är meningsfullt att be cheferna om handledning, då de 
inte kan verksamheten. 

Även chefer vid stadsdelens beställar- och utförarenheter be-
kräftar att reformerna medfört ett ökat behov av bedömnings- 
ersättnings- och kontrollfunktioner, och därmed ökad admini-
stration. De pekar dock även på organisationens vilja att förbät-
tra rättssäkerheten genom likvärdiga bedömningar.  

Ytterligare aspekter av det ökade administrativa arbetet är de 
transaktionskostnader som reformerna inneburit. Dessa upp-
kommer genom det ökade behovet av att samordna, styra och 
kontrollera det stora antalet självständiga kommunala och priva-
ta hemtjänstenheterna. Detta görs med hjälp av de olika bedöm-
nings-, ersättnings- och tidsstyrningssystem som tillkommit. 
Systemet medför även ökade kostnader för upphandling, utar-
betande av riktlinjer, uppföljningar och utvärderingar av verk-
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samheten. Till detta ska läggas de kundvalskostnader som till-
kommer när kommunen ska bygga upp databaser och samman-
ställa och informera om vilka utförare som finns. Och så utförar-
nas egen marknadsföring med reklam och information om verk-
samheten.  

Detaljstyrning – digital taylorism  

Vårdbiträdenas berättelser visar att styrningen och organise-
ringen av hemtjänstarbetet med NPM-inspirerade modeller och 
medföljande administrativa krav, har påverkat förutsättningarna 
för omsorgen negativt. Detta på en rad punkter: 

Det finns brister i informationsöverlämningen. Tidigare fanns 
inplanerad tid – trettio minuter i början och slutet av varje arbets-
pass – för muntlig överlämning. Idag får vårdbiträdena informa-
tionen skriftligt via dagsschemat och digitalt i handdatorn Para-
Gå. De anser att informationen är otillräcklig och att den inte 
kan ersätta den muntliga kommunikationen. 

Det sätt som informationsöverlämningen sker på är en faktor 
som bidrar till bristande kontinuitet. Viktig information om de 
äldre faller bort då det är för tidskrävande att lämna över den 
skriftligt. Det tidredovisningssystem som ParaGå-telefonen inne-
bär kan beskrivas som en form av digital Taylorism. Detta efter-
som arbetsmomenten är tidsbestämda på ett sätt som skapar ett 
högt arbetstempo med litet inflytande och begränsat hand-
lingsutrymme (Gellerstedt, 2012). 

Även den oregelbundna schemaläggningen påverkar kon-
tinuiteten negativt. Det både komplicerar arbetet och gör att de 
äldre känner sig otrygga.  

 Det ekonomiska ersättningssystemet leder till tids- och de-
taljstyrning av olika arbetsmoment som i sin tur skapar tidsbrist 
och begränsar handlingsutrymmet. Det försvårar vårdbiträdenas 
förutsättningar för att använda sig av sin yrkeskompetens och 
göra professionsbedömningar i stunden. I förlängningen riskerar 
detta att dränera verksamheten på kompetens. 
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Alltså; de NPM-inspirerade metoder som används har bidra-
git till ett administrativt system som prioriterar ekonomi framför 
omsorg. I relation till detta kan ställas att i den stadsdel som här 
studerats är 1 200 personer anställda inom äldreomsorgens egen 
regi med 13 chefer på utförarsidan. Om man lägger till de 120 
privata utförarna innebär det minst 120 enhetschefer, 120 biträ-
dande enhetschefer, 120 planerare och 120 samordnare. Detta kan 
jämföras med hur en hemtjänstenhet såg ut på 1990-talet då det 
var en enhetschef på varje hemtjänstenhet. Det har alltså tillkom-
mit 360 administrativa tjänster på samma antal hemtjänstenheter. 
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En hemtjänst som leder till stress 
och sjukskrivningar 

Tidstyrningen skapar även stress och svåra arbetsvillkor. Detta 
leder till att vårdbiträdena, som de själva säger, får slåss för att 
försöka utföra arbetet på ett sätt som möjliggör för dem att ge 
god omsorg. Samtidigt tar de äldre ansvar för vårdbiträdenas 
arbetsvillkor och står tillbaka med sina behov när de märker att 
personalen är stressad.  

Omsorgspersonalen kämpar hårt för att genom informella 
strategier och lösningar, som kan ses som uttryck för ett slags 
självexploatering, försöka ge god omvårdnad trots de dåliga 
förutsättningar som styrningen och organiseringen skapat. 

En annan aspekt av de förändrade förutsättningarna handlar 
om sjukskrivningar. En studie av Annette Thörnquist har visat 
att totalt sett, under perioden 2005–2010, var 35 % av de anmäl-
da arbetssjukdomarna från yrken inom vård och omsorg samt 
sociala tjänster. En stor andel av dessa 35 % var inom äldreom-
sorgen där också flest arbetsolyckor inträffade. Dessutom visade 
studien att stress på grund av organisatoriska faktorer som 
tidspress och känslor av otillräcklighet gentemot vårdtagaren var 
vanligt på grund av underbemanning. Eftersom vårdtagarna nu-
mera i högre utsträckning är dementa eller har andra psykiska 
problem har även hot och våld mot de anställda ökat. Ohälsan 
bland personal inom äldreomsorgen har också att göra med 
osäkra anställningar, låga löner samt bristande både ledarskap 
och uppskattning från arbetsgivarna (Thörnquist, 2013). 

I relation till detta visar färska siffror från SCB att sjukfrån-
varon för kvinnor inom kommunal verksamhet under perioden 
2010 till 2015 ökat med drygt 30 % (från 4,4 % till 5,9 %). Vidare 
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har andelen kvinnor inom vård och omsorg med arbetsrelaterade 
besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar ökat med 
drygt 40 % (från 10,9 % år 2010 till 15,8 % år 2015) (SCB, 2015).  
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Avslutande reflektioner 

Den kritik som med början på 1970-talet riktades mot välfärds-
staten handlade främst om att den var för byråkratisk, trög, ineffek-
tiv, kostsam och inte erbjöd medborgarna några valmöjligheter. 
Denna kritik tillsammans med den ekonomiska krisen i början av 
1990-talet öppnade dörren för marknadsinriktade reformer som 
bland annat utlovade kostnadseffektivisering av de offentliga verk-
samheterna samt kundtillfredsställelse genom ökad valfrihet. Som vi 
sett i innevarande studie om hemtjänsten har dessa löften inte 
infriats. Vi har snarare sett hur kostnadseffektiviseringarna nega-
tivt påverkat de anställdas arbetsvillkor och möjlighet att ge god 
omvårdnad och att därmed även drabbat de äldre.  

I samband med att reformer började införas i Västeuropa har 
globala organisationer med hög status, som OECD, fungerat som 
”neutrala” förmedlare av New Public Management-inspirerade 
reformer. Förmedlarna av reformerna har ”redigerat” dem så att 
de inte ska vara för lands- eller tidsspecifika (Sahlin-Andersson 
1996). OECD:s kommitté för styrning av offentlig sektor, PUMA, 
har presenterat de marknadsinriktade reformerna som generella 
lösningar för den offentliga sektorns problem i alla länder, 
oavsett kontext. Reformerna har också presenterats som den 
enda rätta vägen. Detta trots att flera rapporter visat att det inte 
existerar någon enstaka reform-modell som passar i alla sam-
manhang, och trots att den offentliga sektorn skiljer sig från den 
privata. Reformerna har presenterats som lösningar på vad man 
menade var gemensamma problem för alla OECD-länder trots 
stora skillnader i kontext. Ett annat exempel på redigering är hur 
man tonat ned de ideologiska aspekterna av NPM för att istället 
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betona experters utlåtanden och rekommendationer (Sahlin-
Andersson, 2000).  

I relation till detta kan man reflektera över hur diskussioner 
och förslag om olika marknadslösningar ofta ses som naturlags-
bundna och som den enda vägen att gå. Detta samtidigt som 
kritik som riktas mot marknadsreformer ofta avfärdas som ideo-
logisk, bakåtsträvande, irrationell och omodern, en inställning 
som försvårar vidare diskussion och troligen är just ideologisk. 

Vidare har reformerna redigerats på ett sätt så att aktörer, 
intentioner och processer för problemlösning framhålls genom 
att vissa lättförklarade aspekter av utvecklingen i länder som 
setts som framgångsrika i reformarbetet framhållits på bekost-
nad av det som är mer komplicerat. Trots att bakgrund och 
kontext skiljer sig mellan olika länder har detta bagatelliserats då 
OECD presenterat och rekommenderat en reformagenda för hur 
styrning och organisering av det offentliga bör utformas. Efter-
som reformförslagen dessutom presenterats som ett paket inne-
bar det att länder som påbörjat reformarbetet uppmuntras att 
fortsätta för att det ska bli fullständigt (Sahlin-Andersson, 2000). 
Vissa har relaterat till detta belyst hur reformer föder reformer, 
det vill säga att reformerande blir till en slags rutin i organisa-
tioner då nya reformer ofta orsakar oförutsedda problem som 
skapar behov av ytterligare reformer för att lösa uppkomna pro-
blem och så rullar det på (Brunsson & Olsen, 1990). 

Vi kan se hur det som kortfattat beskrivits ovan kan kopplas 
till studien om hemtjänsten bland annat genom att det reform-
arbete som inleddes på 1990-talet fortsätter. Detta i ett försök att 
komma till rätta med de oförutsedda effekter som reformerna lett 
till. Det här fortsatta reformarbetet kräver förstås nya ekonomiska 
resurser, både för att täcka kostnader för att ta fram nya kom-
pletterande system och för de kostnader som systemen i sig för 
med sig, när de ska implementeras och etableras i verksamheten. 

Utifrån studiens syfte att undersöka sambandet mellan NPM-
inspirerade reformer och krav på nya administrativa rutiner och 
processer inom hemtjänsten har det blivit tydligt att det admini-
strativa arbetet ökat avsevärt som en konsekvens av reformerna. 
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Även om inte all ökning kan härledas till reformerna så kan man 
utifrån vad studien visat ändå dra slutsatsen att en stor del av 
ökningen har en tydlig koppling till de krav som reformerna ställer 
på organisationen. Detta är krav på nya rutiner för informa-
tionshantering, styrning, samordning, avrapportering och kontroll 
för att verksamheten ska fungera som i sin tur inneburit att 
transaktionskostnaderna ökat. Detta visar att det finns starka 
skäl att ifrågasätta att målet att kostnadseffektivisera verksam-
heten verkligen har uppnåtts. Här kan nämnas diskussioner om 
hur organisatoriska eliter genom managementreformerna har 
kunnat stärka sin makt över organisationerna och dess yrkes-
grupper genom att New Public Management-reformerna tiller-
känner styr- och kontrollsystem stor betydelse (Hall, 2012). Det-
ta gör att organisationens eliter kan kräva lojalitet med organi-
sationen framför den yrkesmässiga kollektiva lojaliteten − något 
som är observerbart i fallet med hemtjänsten. 

Vad som blivit tydligt i studien är att sättet hemtjänsten är 
organiserad på har lett till att omsorgsarbetet präglas av tidsbrist, 
bristande kontinuitet och att information som är viktigt för om-
sorgsarbetet med de äldre faller bort. Vi har också sett att de äldre 
ofta står tillbaka med sina behov av hänsyn till vårdpersonalens 
arbetsvillkor. Trots dåliga förutsättningar för att ge god omsorg 
kämpar vårdpersonalen för att försöka uppfylla det, något som 
resulterar i en slags självexploatering och samvetsstress med risk 
för utbrändhet vilket de ökande sjukskrivningstalen inom vård 
och omsorg kan vara ett tecken på.  

Sett i ljuset av avsikterna med att reformera hela hemtjänst-
systemet genom införandet av lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och lagen om valfrihet (LOV) blir detta ett exempel på 
när den tänkta målstyrningen övergår i detaljstyrning i strävan 
efter att öka effektiviteten (Almqvist, 2006).  
 
Avslutningsvis kan man utifrån det som framkommit i studien 
tolka det som att omsorgsarbetet med de äldre genom de refor-
mer som införts alltmer kommit att präglas av en styrning som 
bygger på en marknadslogik. Det är en organisations- och styr-
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ningsmodell som kommer i konflikt med den omsorgslogik som 
borde prägla en verksamhet som har som mål att ge god omsorg 
och omvårdnad till människor. 
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