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Abstract 
 

Författare: Karin Stigner 

Titel: Effektivitet på gott eller ont?   

          - en studie av effektivitetsbegreppet i äldreomsorgen 

Uppsats Soc 344, 41-60 p 

Handledare: Birgitta Ericson, Britt- Marie Johansson 

Sociologiska institutionen, höstterminen 2005 

 

Äldreomsorgen utgör i dag den största delen av Sveriges kommunala vård och omsorg och 

antalet äldre ökar i snabb takt. Samtidigt utsätts denna sektor för ständiga krav på 

nedskärningar och besparingar. Mot bakgrund av denna situation ökar också kraven på att 

verksamheten ska organiseras effektivt. Men vad som utgör en effektiv organisation inom 

omsorgssektorn är ingen självklarhet. 

 

Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationssociologiskt perspektiv ta reda på vad 

effektivitet kan innebära för personal och chefer i en äldreomsorgsenhet samt att titta på vilka 

effektivitetssatsningar som görs inom enheten. 

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Materialet har analyserats 

utifrån olika organisationsteoretikers syn på effektivitet. Den teoretiska diskussionen förs 

även in på rationalitetsteorier. Det visar sig att dessa kan tjäna som ett verktyg för att förstå 

effektivitetsbegreppet i omsorgen. 

 

Utifrån det empiriska materialet och den teoretiska diskussionen dras slutsatsen att de 

anställda i äldreomsorgsenheten arbetar i en ständig konflikt mellan värderelaterade 

omsorgsmål och krav på att verksamheten ska gå ihop sig ekonomiskt. I frågan om 

effektivitetssatsningar kan det konstateras att mycket tid och energi läggs på mätningar och 

statistik, men att resultatet av dessa inte alltid är synligt.  

 

Nyckelord: Sociologi, organisationsteori, effektivitet, rationalitet, omsorg, offentlig sektor 
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1. Inledning 
 

Den offentliga sektorn ses många gånger som byråkratisk och slösaktig. Inte minst när det 

gäller vård- och omsorgsorganisationerna har kraven på neddragningar och besparingar 

kommit att ständigt öka (Lindgren, 1999). Äldreomsorgen utgör i dag den största delen av 

Sveriges kommunala vård och omsorg och antalet äldre ökar i snabb takt. År 2020 beräknas 

21,5 % av befolkningen vara över 65 år (Socialdepartementet, 2002). Detta innebär ett ökat 

tryck på den redan nu hårt ansträngda kommunala äldreomsorgen.  All skattefinansierad 

verksamhet har dessutom av naturliga skäl en begränsad budget och oftast finns få eller inga 

alternativ när det gäller sådant som utgifter för lokalhyror och större inköp eller fondering av 

överskott för senare behov (Ragneklint, 2002). Mot bakgrund av denna situation måste det 

vara viktigt att en kommunal vård- och omsorgsenhet organiseras så effektivt som möjligt på 

alla plan, för att de begränsade resurserna ska kunna utnyttjas maximalt. 

 

Konstaterandet ovan verkar självklart. Men det blir genast mer komplicerat då man ställer 

frågan vad som egentligen utgör ”ett effektivt sätt”. Det är vanligt att man lägger ett 

ekonomiskt rationellt perspektiv på begreppet effektivitet. Men vad händer med 

omsorgsmålen då effektivitetstänkandet är strikt ekonomiskt? Under senare tid har projekt 

med system där man med hjälp av GPS1 kan mäta effektiviteten hos personal inom hemtjänst 

kritiserats hårt. Samtidigt visar en färsk rapport att endast ca 60 % av den tid som bedöms 

behövas för beviljade insatser inom vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade 

personer verkligen utförs (Socialstyrelsen, 2005). Hur den önskade effektiviteten ska uppnås, 

vilket som är det mest effektiva sättet att organisera på eller ens vad effektivitet i vården i 

realiteten innebär är långt ifrån självklart.  

 

I organisationslitteraturen behandlas effektivitetsbegreppet av många olika forskare. Trots 

detta och trots att begreppet används flitigt inom företag och andra organisationer, saknas en 

entydig definition. I en generell diskussion kring effektivitet i organisationer skriver Carter 

och Jackson (2002); ”Vilka processer som anses vara strukturellt relaterade till produktivitet 

och effektivitet, är mycket en fråga om vem som gör bedömningen”. I vårdverkligheten får 

                                                 
1 Hos dessa system finns en kapacitet att använda mobiltelefoner eller handdatorer med inbyggda GPS-mottagare 
för att kontinuerligt kunna ange personalens position på en digital kartbild. 
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ord som effektivitet och kvalitet varierande innehåll beroende på om de används av politiker, 

planerare eller olika grupper av vårdpersonal (Lindgren, 1999).  

 

Jag har personlig erfarenhet av många års arbete som timvikarie i äldreomsorgen och är därför 

väl bekant med hur verkligheten i denna ekonomiskt hårt pressade bransch kan se ut. Gång på 

gång har det blivit tydligt för mig att till synes ganska blygsamma satsningar ytterst i 

organisationen kan få hela verksamheten att fungera betydligt bättre. Det kan handla om till 

exempel förbättrade rutiner för schemaläggning av vårdtagare eller personalscheman, 

möjlighet till en viss flexibilitet när det gäller personalens arbetstider, placeringen av fysiska 

hjälpmedel för tunga lyft, förbättrat samarbete i arbetsgruppen eller små tecken på 

uppskattning från arbetsgivaren. När mitt val av uppsatsämne växte fram hade jag denna typ 

av åtgärder i tankarna. Jag tror personligen att det är extra viktigt att inte fastna i negativa 

tankegångar, då det är ont om resurser, utan istället kunna se att det även under ekonomiskt 

svåra tider finns bra eller mindre bra sätt att använda resurserna på.  

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att ur ett organisationssociologiskt perspektiv ta reda på vad 

organisatorisk effektivitet innebär i en kommunal vård- och omsorgsenhet och hur man 

arbetar för att uppnå ökad effektivitet. Jag vill få en uppfattning om vilka värderingar som 

finns kring effektivitetsbegreppet hos personal och chefer, vad som anses vara effektivt 

handlande i organisationen och hur man arbetar med effektivitet. Min frågeställning är;  

 

Vad innebär effektivitet för vårdpersonal och chefer vid en kommunal äldreomsorgsenhet och 

vilka satsningar görs inom enheten för att effektivisera verksamheten? 

 

Denna uppsats är en fallstudie av synen på effektivitet hos personalen i en kommunal 

äldreomsorgsenhet. För att analysera det empiriska materialet har jag använt mig av en rad 

organisationsteoretiker. Då jag saknat kompletta effektivitetsmodeller att tillämpa på min 

frågeställning, har jag valt att istället ta fram huvuddragen i olika publikationer, för att på så 

vis belysa ämnet ur olika perspektiv. Jag vill påpeka att jag inte gör anspråk på att besvara 

frågan om vad effektivitet verkligen är. Jag har inte heller för avsikt att göra någon kvantitativ 

mätning av effektiviteten i den undersökta organisationen. Förhoppningen är däremot att 
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uppsatsen ska skildra hur uppfattningar och värderingar kring effektivitet kan se ut inom en 

kommunal vård- och omsorgsenhet.  

 

3. Situationen i äldreomsorgen 
 

Ädelreformen, som genomfördes 1992, innebar att utgångspunkten för äldrevården ska vara 

en helhetssyn på den äldre människan. Härmed övergavs det gamla institutionstänkandet. I 

stället byggdes särskilda boenden, såsom gruppbostäder och servicehus, med det egna 

hemmet som förebild. Syftet var att tillgodose sociala och medicinska behov på ett mer 

sammanhållet sätt. Kommunerna fick ett betydligt mer långtgående ansvar för hälso- och 

sjukvården än tidigare. I de särskilda boendeformerna och dagverksamheten sträcker sig 

numera detta ansvar ända upp till sjuksköterskenivå. Kommunerna kan också, efter 

överenskommelse med landstinget och med regeringens medgivande, överta ansvaret för 

hemsjukvården. Ansvaret för läkarinsatser ligger däremot kvar hos landstingen 

(Socialdepartementet, 2004).  

 

Sedan 1974 finns en rätt till kommunalt självstyre inskriven i den svenska grundlagen 

(Finansdepartementet, 2005). Detta innebär att kommunerna kan välja att utforma sin 

verksamhet på något olika sätt. Dock begränsas skillnaderna av att kommunernas 

befogenheter, organisation och verksamhetsformer regleras i kommunallagen 

(Finansdepartementet, 2005). Under 90-talet har det skett en ökad decentralisering av politisk 

makt till kommunerna. Denna makt har av många kommuner utnyttjats till att överföra ett 

ökat egenansvar för ekonomi, personal och arbetsorganisation till enheterna själva (Blomqvist 

& Murhem, 2005). Det finns en mängd speciallagar som är av relevans för kommunernas 

verksamheter. Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen är sådana lagar. I 

socialtjänstlagen finns bestämmelser om till exempel hemtjänst, särskilt boende och 

biståndsprövning för rätt till sådan hjälp.  

 

I och med den nya kommunallagen som trädde i kraft 1992 gavs kommunerna rätt att lägga ut 

omsorgen på entreprenad. Idag utförs 12 % av den totala omsorgen i privat regi och 

Socialstyrelsen räknar med att andelen privata omsorgsgivare kommer att öka.  (Blomqvist & 

Murhem, 2005). Kommunen står dock för hälso- och sjukvårdsansvaret, 

myndighetsutövningen och huvuddelen av finansieringen i dessa entreprenader (Ahrne, 
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Roman & Franzén, 2003). Vanligtvis fortsätter man också att driva verksamheten i samma 

lokaler och med samma personal som tidigare använts av kommunen eller en annan 

entreprenör. Verksamhet för vilken kommunen anlitat en entreprenör är, enligt Svenska 

Kommunförbundet (2002), att se som kommunal verksamhet. 

 

Jämförande undersökningar mellan svenska äldreomsorgsenheter i privat respektive 

kommunal regi visar inte på några stora skillnader med avseende på anställnings- och 

arbetsförhållanden, trivsel, arbetsorganisation (Blomqvist & Murhem, 2005) eller ens 

vårdtagarnas upplevelser av kvaliteten på omsorgen (Holgersson, 2004). Likväl märks en oro 

hos en majoritet av personalen vid övergången till nya privata arbetsgivare, i synnerhet i 

början av processen. Dessutom pekar utvärderingar på att en viss personalminskning ofta sker 

när offentlig vård och omsorg övergår i privat regi, vilket naturligtvis riskerar att leda till 

högre krav på och ökad stress bland de anställda (Stockholms stad 2001). Visserligen måste 

alla anställda enligt särskilda regleringar erbjudas att med bibehållna anställningsvillkor följa 

med verksamheten vid offentlig upphandling av en enhet, men detta gäller bara en 

tidsbegränsad period (Blomqvist & Murhem, 2005). En annan nackdel som jag kan se är att 

privatiseringen riskerar att minska kontinuiteten i verksamheten för såväl personal som 

vårdtagare. När avtalstiden löpt ut och det är dags för ny upphandling är det ju inte säkert att 

det är samma företag som vinner entreprenaden nästa gång.  

 

Privatiseringen av omsorgen har effekt på äldreomsorgssektorn som helhet. Den process 

genom vilken kommunen begär in anbud på driften av en verksamhet och sedan väljer en 

entreprenör regleras av lagen om offentlig upphandling, LOU. I fall då man inte valt det 

billigaste anbudet måste kommunen enligt denna lag kunna redovisa vilka faktorer, t ex 

kvalitet och företagskompetens, som ligger till grund för valet av entreprenör. Fokus vid 

offentlig upphandling ligger alltså på ekonomi och ekonomiska skäl har också kommit att bli 

den främsta anledningen för kommunerna att göra upphandlingar (Blomqvist & Murhem, 

2005). En effekt av privatiseringarna är att hela äldreomsorgssektorn utsatts för ett ökat 

kostnadstryck, vilket i sin tur ofta innebär en ökad arbetsbelastning på personalen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Mål och måluppfyllelse 

En traditionell definition av begreppet effektivitet är ”graden av måluppfyllelse i förhållande 

till resursanvändningen” (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Mål kan sägas vara en beskrivning av 

ett önskat framtida tillstånd (Etzioni, 1982). Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) kan målen 

tjäna som:  

 

1) motivationsfaktorer för de anställda. 

2) verktyg för styrning. 

3) utvärderingskriterier för arbetet. 

4) legitimitetsfaktorer gentemot omvärlden. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2002) påpekar att olika grupper i en och samma organisation kan ha 

skilda målsättningar och olika önskningar om vad organisationen ska prioritera. De skilda 

målsättningarna kan bemötas genom till exempel mål som så att säga kompromissar mellan de 

skilda målen eller genom att de olika målsättningarna tillfredsställs vid olika tidpunkter. Att 

låta enskilda eller grupper av medarbetare specialisera sig på olika uppgifter, har till syfte att 

öka kvaliteten hos utförandet av uppgifterna. Men långtgående specialisering och 

arbetsdelning kan också, enligt Jacobsen & Thorsvik (2002), vara ett hinder för att uppnå 

effektvitet i organisationen som helhet. Risken finns, menar de, att de anställdas 

uppmärksamhet i sådana fall koncentreras så hårt på det delmål de har ansvar för, att de tappar 

intresset för organisationens övergripande mål. Detta fenomen kallas målförskjutning 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Karaktäristiskt för den offentliga sektorn i allmänhet, och för omsorgen i synnerhet, är att 

målen här ofta är av karaktären ”Vi ska bedriva…” snarare än en klar definition av vad man 

ska uppnå inom en viss tid. Därför, menar Jacobsen och Thorsvik (2002), kan det vara svårt 

att säga när målen har nåtts och att mäta graden av måluppfyllelse. De hävdar dessutom att ett 

oklart samband mellan mål och medel ofta utmärker den offentliga sektorns verksamhet. 

Brunsson och Sahlin-Andersson skriver i Ahrne (1998) att just detta oklara samband mellan 

mål och medel många gånger är själva orsaken till att en viss fråga förts till den offentliga 

sektorn.  
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4.2 Produktivitet och effektivitet 

För att nå målen krävs vissa medel eller resurser. Dessa resurser kan vara finansiella, fysiska 

samt kunskaps- och erfarenhetsbaserade och de kan ses i två dimensioner; struktur och 

process. Struktur avser resursernas inbördes placering i rummet och med process menas 

användning av resurser i tid (Knutsson, 2002). Resursanvändningen per producerad enhet av 

en vara eller tjänst benämns produktivitet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Produktivitet kan 

också uttryckas som förhållandet mellan input och output. Inom äldreomsorgen är det svårt att 

göra kvantitativa mätningar av input och output. Omsorgsverksamhet handlar om ett 

komplicerat tillhandahållande av tjänster. Detta innebär att verksamheten präglas av närhet 

mellan de som producerar och de som konsumerar tjänsterna. Den viktigaste resursen i en 

tjänsteproducerande organisation är människor och social samverkan. Att hålla sig med 

motiverade och serviceinriktade anställda är alltså centralt för en omsorgsorganisation som 

vill producera tjänster av hög kvalitet (Jacobsen och Thorsvik, 2002). De tjänster som 

produceras i omsorgen är svåra att mäta i monetära termer. 

 

Effektivitet och produktivitet är inte samma sak, men begreppen brukar ändå länkas samman i 

organisationsbeteendediskursen (Carter & Jackson, 2002). Jacobsen & Thorsvik (2002) menar 

att en organisation måste vara produktiv för att kunna vara effektiv men att en produktiv 

organisation inte per automatik samtidigt är effektiv. De menar att effektivitet förutsätter att 

målen uppnås, men att det endast krävs en viss effekt för att organisationen ska betraktas som 

produktiv. Som exempel nämns ett sjukhus som uppnår låga kostnader per patientdygn 

(resurser per producerad enhet) genom att skriva ut patienterna innan de är friskförklarade. 

Sjukhuset uppnår då en viss effekt utan att själva målen, att göra patienterna friska, uppnåtts. 

Enligt Carter och Jackson (2002) måste det dock ses som improduktivt att lägga resurser på 

att göra något onödigt. Ur det perspektivet kan ovan nämnda sjukhus knappast ses som vare 

sig effektivt eller produktivt.  

 

4.3 Rationalitet 

Det krävs alltså att organisationen uppfyller sina mål för att den ska anses vara effektiv. Dock, 

menar Ragneklint (2002), ställs inte alltid krav på att målens relevans i ett större perspektiv 

klargjorts, då man diskuterar effektivitet. Dessutom är det ofta svårt att hitta okomplicerade 

formuleringar av målen inom områden som socialtjänst och sjukvård. För att kunna komma 
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längre i den teoretiska diskussionen om vad effektivitet kan innebära för omsorgspersonalen, 

har jag valt att använda mig av rationalitetsbegreppet. 

 

Utan att gå in allt för djupt på Webers rationalitetsteori, kan det konstateras att hans två 

idealtyper för rationellt socialt handlande hjälper oss att förstå omsorgsmålens karaktär och de 

konflikter som personalen kan ställas inför. Den första idealtypen är värderationellt 

handlande. Dessa handlingar bestäms av en medveten tro på exempelvis det etiska egenvärdet 

hos ett beteende, oberoende av handlingens effekter (Andersen & Kaspersen, 1999). 

Förhållningssätt och bemötande som finns inbyggda i omsorgskulturen är knutet till sådana 

handlingar. Målrationellt handlande är den andra idealtypen och det avser handlingar som 

utförs för att uppnå vissa bestämda mål. Här kalkylerar aktören över vilka handlingsalternativ 

som bäst och effektivast leder till uppfyllelse av det uppsatta målet (Andersen & Kaspersen, 

1999). Denna handlingstyp kan sägas vara knuten till mer konkreta mål. Inom hemtjänst kan 

målrationellt handlande gälla hur vårdbiträdet väljer att lägga upp sitt arbete för att nå det 

tydliga målet att fullgöra de konkreta uppgifter som finns på dagsschemat. Bland Webers 

handlingstyper finns ytterligare två, icke-rationella idealtyper. Dessa är traditionellt 

handlande, där handlingarna styrs av tradition eller vanor och affektuellt handlande, som 

avser handlingar vilka styrs av känslotillstånd (Andersen & Kaspersen, 1999).  

  

Offentliga organisationer anklagas ofta för att inte vara tillräckligt rationella. Enligt Brunsson 

och Sahlin-Andersson i Ahrne (1998) är orsaken till detta det många gånger oklara sambandet 

mellan mål och medel. Att utforma ett mer abstrakt huvudmål (ofta av mer värderationell 

karaktär), vilket i sin tur innefattar mer överkomliga delmål, kan vara ett sätt att lättare 

fastställa vad som är det bästa handlingsalternativet i olika situationer. [Mål]rationaliteten 

underlättas om man försöker renodla målen (Brunsson och Sahlin- Andersson i Ahrne, 1998). 

 

Ifrågasättandet av rationaliteten hos offentliga organisationer kan kanske, när det gäller 

omsorgsverksamhet, ha att göra med att rationaliteten här ibland skiljer sig från vad som 

vanligen anses vara rationellt. För att tillfredsställa omsorgsmottagarens specifika behov 

fordras, enligt Davies (1996), framför allt kunskaper grundade på erfarenheter och praxis från 

den unika situationen samt kontinuitet. Faktorer som bemötande, kontinuitet och möjlighet att 

själv påverka hjälpens innehåll och utförande har visat sig vara avgörande för hur vårdtagare 

upplever äldreomsorgens kvalitet (Holgersson, 2004). Omsorg förknippas i allmänhet med det 

emotionella snarare än det rationella.  I regel betraktas rationalitet och känsla som varandras 
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motsatser, men för att kunna identifiera omsorgsmålen och medlen för att nå dessa, krävs av 

omsorgsgivaren stor lyhördhet och känsla för omsorgstagarens specifika situation och behov. 

För att på ett bra sätt kunna sörja för någon annans behov krävs förmåga och energi att bry sig 

om. Begreppet omsorgsrationalitet, som betonar att det är rationellt att ge omsorg och faktiskt 

irrationellt att inte göra det, utmanar föreställningen om att man kan vara antingen rationell 

eller emotionell (Davies, 1996).  

 

Begreppet effektivitet används traditionellt sett främst inom ekonomin. Den teoretiska 

diskussionen kring vad effektivitet innebär för omsorgen leder allt mer över till 

rationalitetsbegreppet. De olika typerna av rationalitet blir en hjälp för att förstå målens 

funktion och medlen för att nå dessa.  

 

5. Metodredovisning 
 

5.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att försöka förstå värderingar och föreställningar kring 

effektivitetsbegreppet hos personal och chefer i en äldreomsorgsenhet samt de 

rationalitetstyper som är relevanta för organisationen.   För att på bästa möjliga sätt kunna 

göra detta har jag valt att genomföra en kvalitativ studie. Kvalitativ forskning är ett bra sätt att 

undersöka ett fenomens karaktär eller egenskaper (Widerberg, 2002). Dock är en kvalitativ 

undersökning ganska tidskrävande. Undersökningen koncentrerades därför till en enda 

undersökningsenhet eller ett ”fall”. Detta var ett bra tillvägagångssätt då jag ville få en 

helhetsbild av organisationen samt ta reda på om uppfattningarna kring effektivitet skiljer sig 

åt beroende på var i enheten man arbetar. Fallstudien gav mig också möjlighet att behandla 

min frågeställning på djupet. Denscombe (2000) menar att en av fallstudiens förtjänster är att 

den ger förutsättning för djupare och mer detaljerade studier av en företeelse än om man valt 

att inrikta sig på ett större antal undersökningsenheter. Nackdelen med att göra en kvalitativ 

fallstudie var att jag inte hade möjlighet att få så stor bredd i undersökningen. En kvantitativ 

undersökning, som till exempel en enkätundersökning, skulle ha gett en större bredd (Trost, 

1994). På grund av komplexiteten hos effektivitets- och rationalitetsbegreppen kände jag mig 

ändå säker på att en kvalitativ undersökning var det bästa sättet att få den information jag 

önskade. 
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Vidare gjordes valet att genomföra ett slags strukturerade intervjuer. Med strukturerade 

intervjuer menar jag här att intervjuerna varit strukturerade i sin helhet, då jag utgått från ett 

bestämt område som intervjuerna ska handla om samt indelat dessa i teman. Jag har även 

formulerat frågor i förväg i form av en intervjuguide, vilken dock använts ganska fritt. 

Intervjupersonernas svarsmöjligheter har varit helt öppna, så i denna mening kan intervjuerna 

anses ostrukturerade (Trost, 1997) eller möjligen semistrukturerade (Denscombe 2000). 

Intervjumetoden gav mig möjlighet att ställa följdfrågor och få uttömmande information. 

 

5.2 Val av undersökningsenhet 

Det är rimligt att ifrågasätta generaliserbarheten i slutsatserna av en fallstudie. Möjligheten att 

generalisera med utgångspunkt i ett enda fall bygger på att undersökningsenheten är ett 

exempel som ingår i en bredare kategori (Denscombe, 2000). Den undersökningsenhet som 

jag valt att studera är en bland många andra i typen äldreomsorgsenheter. Generaliserbarheten 

är också beroende av hur representativt fallstudiens exempel är för den aktuella kategorin. Jag 

hade som ambition att hitta en ”typisk äldreomsorgsenhet”. Denscombe (2000) skriver att den 

typiska undersökningsenheten är den som oftast väljs som föremål för en fallstudie.  

 

För att hitta en lämplig kommun där studien kunde genomföras, gjordes först en sökning efter 

lämpliga skånska kommuner. Med hjälp av kommunernas hemsidor på Internet tog jag reda 

på invånarantal, sammansättning i kommunfullmäktige samt organisation av kommunen. På 

detta sätt hittade jag ett antal kommuner som, med utgångspunkt från dessa faktorer, kunde 

anses tämligen representativa för en ”normal” svensk kommun. Jag kontaktade sedan social-  

och vård- och omsorgscheferna i kommunerna via telefon, för att se om det fanns intresse för 

att delta i studien. Socialchefen i den kommun där studien senare genomfördes var mycket 

tillmötesgående och kommunen låg inte alltför långt bort. Att av flera lika ändamålsenliga 

alternativ välja det som till exempel innebär minst svårigheter att få tillträde, är i den 

praktiska forskarvärlden ganska vanligt (Denscombe, 2000).  

 

Vid ett inledande möte med socialchefen fick jag mer utförlig information om organisationen 

av kommunens socialtjänst samt en presentation av områden och enheter inom kommunens 

äldreomsorg. Utifrån dessa uppgifter valde jag sedan ut ett av de större områdena. Den 

främsta anledningen till att jag valde just detta område var att där fanns en enhet, som jag i 

denna uppsats valt att kalla ”Huset”, vilken innefattade både hemtjänst i ordinära boenden och 
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ett servicehus och äldreboende. Via socialchefen fick jag även kontakt med och möjlighet att 

intervjua områdeschefen och de två enhetscheferna på Huset, som sedan gav klartecken för 

mig att genomföra ytterligare intervjuer med vårdpersonalen. De personer ur personalen som 

intervjuades var de som råkade ha rast just vid de tillfällen då jag besökte Huset. Jag 

resonerade så att detta urval var mer representativt för personalgruppen än om cheferna fått 

välja ut ”lämpliga” intervjupersoner. Det får ändå sägas vara ett slags bekvämlighetsurval, 

vilket naturligtvis kan ge konsekvenser för undersökningen. Då vårdpersonalen på Huset 

utgör en homogen grupp med avseende på utbildning och kön hade jag dock inga särskilda 

urvalskriterier eller kategorier som skulle vara representerade. Åldersmässigt finns en ganska 

stor spridning vilken emellertid också speglas i min undersökning, då intervjupersonerna är 

mellan 23 och 56 år. 

 

5.3 Konstruktion av intervjuguiden 
Inför intervjuerna strukturerades alltså en intervjuguide med olika teman. Denna anpassades 

sedan för de olika intervjugrupperna. Alla teman behandlades med samtliga grupper, men 

frågorna anpassades något för att ge så mycket relevant information som möjligt från varje 

grupp. Intervjuguiderna finns i sin helhet som bilaga till uppsatsen.  

 

Intervjuguiderna börjar med frågor om ett antal bakgrundsfaktorer så som kön, ålder och 

utbildning. Nästa tema handlar om arbetets organisering; arbetstider, arbetsdelning, 

schemaläggning etc. Jag ville få information om arbetsplatsens struktur innan jag gick vidare 

till frågor som var mer direkt relaterade till min frågeställning samt ge intervjupersonen lite 

tid att komma igång innan de mer komplexa frågorna ställdes. Därefter följer frågor om mål 

och uppgifter, måluppfyllelse och eventuella hinder samt arbetssätt för att nå målen. Mål är ju 

en central beståndsdel i definitionen av effektivitet. Dessutom var det troligt att dessa frågor 

skulle ge information om karaktären hos de olika målen och vilken typ av rationalitet som 

kunde vara aktuell för dessa. Mot slutet av intervjuguiden finns själva effektivitetsbegreppet 

som ett tema. Tanken var att jag skulle få mer information genom att spara de direkta 

effektivitetsfrågorna till slutet. Att kasta ut dessa frågor innan intervjupersonerna kommit 

igång att prata skulle antagligen mest skapa förvirring. Intervjuguiderna avslutas med ett antal 

frågor kring faktorer som eventuellt kan påverka effektiviteten i organisationen. 
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5.4 Undersökningens genomförande 

Samtliga intervjuer gjordes alltså på Huset under en stunds avbrott från arbetet för de 

intervjuades del och alla intervjuer spelades in på band för att senare skrivas ut i sin helhet. 

Intervjuerna hade en låg grad av standardisering, om man går efter Trosts (1997) definition. 

De tre cheferna intervjuades på sina respektive arbetsrum medan intervjuerna med 

vårdpersonalen gjordes på olika platser på Huset. Under flera av intervjutillfällena var vi helt 

ostörda, men ett par av intervjuerna avbröts av att telefonen ringde eller förbipasserande ville 

prata med intervjupersonen. Betingelser och miljöer för intervjusituationerna skiljde sig 

således åt. Då intervjuerna genomfördes försökte jag anpassa mig till de intervjuades 

språkbruk. Jag använde ganska mycket organisationstermer då jag pratade med 

enhetscheferna, som är vana att diskutera kring sådana frågor. I mötet med vårdpersonalen 

försökte jag, i synnerhet i några fall då jag märkte att intervjupersonen var osäker på 

betydelsen av vissa ord, förklara vad jag menade med hjälp av mer ett mer ”vardagligt” språk. 

Trost (1997) skriver att det är viktigt att anpassa sig till den intervjuade, så att denne tydligt 

förstår vad man menar, utan att för den skull härma den intervjuades sätt att tala. Jag hade 

som ambition att alla frågor i intervjuguiden skulle vara behandlade när intervjuerna var över, 

men jag lät de intervjuade styra ordningsföljden på frågorna. I den mån det fanns tid (nästan 

alltid) ställde jag dessutom följdfrågor till intervjupersonernas svar, där jag ansåg att det 

kunde vara meningsfullt.  

 

Då jag personligen har en ganska stor erfarenhet av arbete inom äldrevården, var jag 

naturligtvis färgad av min egen förförståelse i ämnet. På ett vis var detta en fördel i 

intervjusituationen, då det gjorde det relativt lätt för mig att få kontakt med vårdpersonalen. 

Samtidigt var det viktigt att, som Widerberg (2002) skriver, försöka se på situationen med nya 

ögon och fråga även om sådant som jag trodde mig veta i förväg. Även Trost (1997) pekar på 

vikten av att inte tro att man förstår förrän man verkligen vet att man gör det, utan hellre fråga 

vidare. Ibland kände jag mig lite ”tjatig” då jag ställde frågor som det var ganska uppenbart, 

för såväl intervjupersonen som mig själv, att jag redan visste svaret på. Dock förvånades jag 

också vid många tillfällen av att svaren inte blev riktigt de jag väntat mig. På så sätt fick jag 

se och lära mig nya saker.  

 

Under intervjuerna, såväl de med chefer som de med vårdpersonal, upplevde jag av och till att 

mina intervjupersoner var ganska fokuserade på att ”svara rätt”. Att det fanns en känsla av att 
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vissa svar förväntades och att det gällde att ge dessa svar i stället för att säga det man 

verkligen menade. Andra gånger uppfattade jag det som om intervjupersonerna inte riktigt 

förstod frågan. Vid dessa tillfällen valde jag att ställa följdfrågor och även att återkomma till 

frågan senare under intervjun. Trost (1997) tar upp det faktum att det är ganska vanligt att 

man får en stor mängd information från den intervjuade eft er det att bandspelaren stängts av 

och den formella intervjun är avslutad. Så var det vid några av mina intervjuer. Jag tror att 

detta delvis kan ha att göra med att jag då blev mer pratsam själv och delade med mig av mina 

åsikter. Det råder delade åsikter om huruvida den information man får efter intervjuns 

avslutande bör användas av forskaren (Trost, 1997). Jag valde att huvudsakligen inrikta mig 

på den information jag hade inspelad, även om de informella samtalen också påverkat min 

allmänna förståelse för ämnet. 

 

6. Presentation av organisationen 
 

6.1 Huset 

Huset ligger i en mindre skånsk kommun med en traditionell förvaltningsorganisation. Huset 

drivs i kommunal regi och en områdeschef har övergripande ansvar för verksamheten. Här 

ryms gruppboenden, servicelägenheter, restaurang, varmvattensbassäng, gymnastikhall, 

dagcentral och hemtjänstlokal. Dessutom har Teamet, som består av sjuksköterska, 

biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjukgymnast, sina kontor här. På Huset pågår för 

närvarande en stor ombyggnad, som syftar till att modernisera lokalerna och göra dem mer 

anpassade för framtidens krav.   

 

Inom hemtjänst arbetar 45 personer, vilka är indelade i sex grupper samt en nattpatrull. De 

flesta av dessa arbetar 75 %. Hemtjänst har hand om vårdtagarna ute i samhället och på 

servicehuset. En arbetsdag börjar med att man samlas på morgonen för att få rapport och 

lägga upp dagens arbete. Sedan sätter man igång med alla vård- och omvårdnadsinsatser; ta på 

stödstrumpor, bädda sängar, laga frukost, lägga om sår, hjälpa till med påklädning och dusch, 

ge insulin och så vidare. Principen är att man så långt det är möjligt försöker gå till samma 

vårdtagare varje dag. Schemaläggningen av vårdtagarna sker för hand och sköts av personalen 

själva.  
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På boendet finns två somatiska, två demens- samt en rehabavdelning. Varje avdelning har 

plats för ett tiotal boende och sysselsätter åtta stycken personal dagtid. På boendet finns 

ganska många heltidstjänster, vilket är en rest från tidigare, då det var ett sjukhem. 

Arbetsuppgifterna är i stort sett de samma som i hemtjänsten. Man tar hand om alla 

vårdtagarna på den avdelning där man jobbar.  

 

6.2 Intervjugrupper 

Områdeschefen 

Områdeschefen, som har ansvar för hela Huset, är i 40-årsåldern. Hennes 

utbildningsbakgrund är vårdlinje och social omsorgslinje. Hon har arbetat i kommunen drygt 

15 år, först som hemtjänstassistent och sedan som chef med olika ansvarsområden. Hon sitter 

i socialtjänstens ledningsgrupp, har hand om tilldelningen av permanent- och korttidsplatser 

och ansvarar för Teamet och enhetscheferna. En omorganisation är dock på gång och 

framöver kommer hon att arbeta kommunövergripande som hemvårdschef, med ansvar 

”endast” för enhetscheferna. 

 

Enhetscheferna 

På Huset finns två enhetschefer; en kvinnlig som ansvarar för hemtjänsten och en manlig som 

har hand om boendet. Båda enhetscheferna är i 40-årsåldern och har arbetat som enhetschefer 

i kommunen i 3 år. De är undersköterskor i botten och har läst Social Omsorg 3 år. 

Enhetschefernas ansvar innefattar alla typer av personalfunktioner, till exempel 

arbetsmiljöansvar, budgetansvar, anställningar, lönesättning och sjukanmälningar. 

 

Personalen i hemtjänst 

Jag har träffat tre kvinnliga anställda i hemtjänsten. De är mellan 20 och 50 år gamla. Två har 

läst Social service i kommunen och en är undersköterska. Samtliga har arbetat länge i 

kommunen. Två av intervjupersonerna arbetar ute i byn och en inne på servicehuset.  

 

Personalen på boendet 

Även på boendet har jag intervjuat tre kvinnliga anställda, två i 25-årsålder och en i 45-

årsåldern. Samtliga är undersköterskor och har arbetat länge på Huset. Två av 

intervjupersonerna arbetar på somatisk avdelning och en på demensavdelning. 
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7. Analys 
 

7.1 Värdegrunden 

En värdegrund har, i samarbete med personal och chefer, utformats för hela kommunens 

socialtjänst: 

 
Kommunens socialtjänst är framtidsinriktad. Vi tänker nytt och skapar 

nytt. Vi ska ha ett professionellt förhållningssätt för att ge 

kommuninvånarna en verksamhet av god kvalitet. Vi lyssnar på 

individen. Vi bidrar till den enskildes möjlighet att utifrån sina resurser 

ta ansvar för sig själv och andra. 

 
Värdegrunden finns inskriven i socialnämndens budget och den är tänkt att vara 

utgångspunkten för alla mål som utformas för enheternas verksamheter. Den är ett bra 

exempel på den typ av abstrakt huvudmål som Brunsson och Sahlin-Andersson skriver om i 

Ahrne (1998). Om vi tittar närmre på innehållet i värdegrunden ser vi dock ganska snart att 

den troligen inte i sig underlättar organisationens beslutsfattande nämnvärt. Innehållet är 

snarare ett antal principer för de förhållningssätt som kommunens medarbetare förväntas inta 

och värdegrunden uppmanar närmast till värderationellt handlande. Områdeschefen 

kommenterar värdegrunden: 

 
”Den är ju rätt så kaxig, men väldigt framtidsinr iktad. Och den ligger ju till grund för målarbetet.” 

 
Tanken med värdegrunden är alltså att man, helt i linje med Brunsson och Sahlin-Anderssons 

tankar, utifrån den ska utarbeta mer konkreta delmål. Förra året togs två delmål ut. 

Enhetschefen i hemtjänst berättar om dessa: 

 
”Det var bland annat att öka tryggheten för vårdtagarna och hur vi skulle kunna mäta det genom 
enkäter. Och sen nästa mål, som vi också tog ut förra året, är att sänka sjukfrånvaron med 20 %.” 
 

Det senare målet har väl egentligen inte så mycket med värdegrunden att göra, utan tycks mer 

vara ett sätt att spara pengar. Möjligen kan man tänka sig att de pengar som sparas kan 

användas till att höja kvaliteten på omsorgen. Att man önskar öka tryggheten bland 

vårdtagarna och ta reda på hur de upplever verksamheten är däremot lätt att förstå utifrån 

värdegrunden. Frågan är dock om enkäter är det bästa sättet att uppfylla detta mål. 

Områdeschefen påpekar detta: 
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”Enkäter är ju alltid enkäter. Får man ett ärligt svar? Är man rädd för att man blir straffad på något 
vis om jag säger så?” 
 

Som jag ser det är svagheten med enkäterna framför allt att de inte ger särskilt uttömmande 

svar i en så komplicerad fråga som trygghetskänsla. Lyhördhet i varje enskilt möte med 

vårdtagare ger nog större kunskap om vårdtagarnas upplevelser. Det är framför allt 

vårdpersonalen som har möjligheten att skaffa sig dessa kunskaper. När jag frågar efter 

verksamhetens viktigaste mål och uppgifter blir det tydligt att värdegrundsmålets innehåll är 

ganska självklart för denna personal, även om de sällan tänker på det som ”värdegrunden”. 

Faktum är att personal och chefer på Huset är överens. Den absolut viktigaste uppgiften är att 

finnas till för vårdtagaren och att ge en vård och omsorg av hög kvalitet. Det viktigaste målet 

är att vårdtagarna har det bra och får den hjälp de behöver och är beviljade. Att fastställa vad 

som menas med ”vård och omsorg av hög kvalitet” och att veta om den hjälp som vårdtagaren 

är beviljad är den samma som den hjälp han eller hon behöver är däremot inte alltid så lätt. 

För att kunna uppfylla värdegrundens innehåll krävs just ett sådant omsorgsrationellt 

handlande, som Davies (1996) beskriver.  

 

7.2 Arbetsorganisation och arbetstider 

De finansiella medel som kommer från kommunen och som Huset har att röra sig med 

används för till exempel lokalhyror, sjukvårdsmaterial och hjälpmedel. Den största delen av 

resurserna finns ändå i form av personaltimmar. Eftersom resursanvändning är en viktig del i 

effektivitetsbegreppet är det av största intresse att titta på hur resursen personaltid används av 

organisationen. 

 

För att kunna fullgöra alla arbetsuppgifter och utnyttja arbetstiden maximalt är det, framför 

allt i hemtjänsten, vanligt att man hjälps åt mellan personalgrupperna och enhetschefen för 

hemtjänst vill gärna se ännu mer samarbete eftersom vårdtyngden skiftar väldigt mycket. 

 
”Man är inte anställd i detta området, utan man är anställd inom socialförvaltningen i hela 
kommunen. Man kan till och med få flytta utanför vårat hemtjänstområde. Det är mycket det som 
jag arbetar med, att det är ett stort hemtjänstdistrikt. Jag har kunnat spela nästan som ett 
dominospel med personalen, att man blir tvingad att gå in och läras upp i alla grupperna, man ska 
kunna alla grupperna.” 

 
Det här systemet verkar mycket bra ur effektivitetssynpunkt, åtminstone då det gäller att 

utföra den grundläggande hjälpen hos vårdtagarna. Det är flexibelt och det kan anpassas efter 

de aktuella behoven. Dock krävs det att var och en i personalen har en god inställning och 
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själv tar sitt ansvar för att gå in i de andra grupperna tillräckligt ofta. Annars blir det lätt att 

man upplever det som en av intervjupersonerna, som arbetar i hemtjänsten: 

 
”Ibland får man ju rycka in i de andra grupperna och då kan det ju vara lite struligt när man inte vet 
så mycket. Då hinner man kanske inte informera heller. Ibland kan de bara ringa på telefonen och 
fråga om man kan. Speciellt på kvällar och helger.”  

 
Känner man så blir det nog svårt att bevara den kontinuitet i omsorgen som Davies (1996) 

förespråkar. I sådana fall är det knappast möjligt att kunna leva upp till värdegrundens mål att 

ta hänsyn till och lyssna på varje enskild individ. En fördel med variationen, som inhoppen i 

andra grupper innebär, är däremot att den kan hjälpa personalen att hålla sig motiverad. En 

annan av intervjupersonerna från hemtjänst berättar: 

 
”Man tröttnar inte. Fast det ändå är samma så blir det olika ändå.” 

 
Motivationen är viktig i en tjänsteproducerande organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Att bemanningen i hemtjänsten ute alltid är konstant är ett problem. Enhetschefen förklarar 

hur hon ser på situationen: 

 
”Det är ju som jag brukar säga att personalstaten är ju som en stor tegelsten och vårdtagarnas behov 
är som ett gummiband. Hemtjänsten är unik på det sättet att tegelstenen och gummibandet går 
aldrig ihop.  /…/Boenden kan ju säga ”Vi har bara tio sängar, vi har bara tio platser, så att nu är det 
stopp!”. Vi kan aldrig säga att ”Nu har vi 100 vårdtagare ute, vi kan tyvärr inte ta den som är på 
ingång från lasarettet” utan vi måste alltid ta allt sånt.” 
 

För att ändå få arbetet att flyta så smidigt som möjligt sköts schemaläggningen av vårdtagare 

till största delen av vårdpersonalen själva. Om man på kort varsel får nya vårdtagare, till 

exempel någon som kommer hem från sjukhus, sköter man fördelningen av dessa inom 

grupperna. Vårdpersonalen säger att detta brukar fungera bra: 

 
”I och med att det är vi som jobbar så är det ju lättare för oss att sitta och planera in det på ett 
schema än att enhetscheferna då ska sitta och säga att; nu tar du den och du tar den.” 

 
Inom hemtjänst har man gjort omorganisationer för att personalen ska arbeta närmare 

vårdtagarna. Ute har man gått från två till tre grupper, vilket gör att man rör sig i mindre 

områden. På så sätt sparar man tid på förflyttningar mellan vårdtagare. Att hemtjänstpersonal 

lägger mycket av sin tid på att förflytta sig mellan vårdtagare, vilket undersökningar visar 

(Socialstyrelsen, 2005), verkar alltså inte längre vara något problem på Huset. Detta verkar ju 

bra, men frågan - som jag saknar svar på i min empiri - är vad tiden som man tjänat in på 

minskade förflyttningar använts till. Om det är så att man använder denna omorganisation 

som ett sätt att kunna minska på personalen, eller om omorganisationen till och med kommer 
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ur nedskärningar, är den en besparingsåtgärd och inte ett sätt att öka uppfyllelsen av 

värdegrundsmålet. Hos hemtjänst inne på servicehuset gjordes 2004 en liknande förändring, 

som bestod i att personalen på servicehuset började utgår från respektive våning. Här verkar i 

alla fall förändringen utan tvekan kunna kopplas till ökad kvalitet för vårdtagarna. 

Enhetschefen beskriver fördelarna med den förändringen: 

 
”Det är ett lite annat tankesätt. Vi har ju annars arbetat här nerifrån. Haft våra fasta insatser och sen 
gått igen. Nu jobbar vi mer nära vårdtagarna. /…/ Ibland blir de ju dementa och då är det bra om 
personalen kan ha lite mer kontroll över dem.” 
 

Personalen upplever ändå ett problem i denna förändring, då det försvårar samarbetet: 

 
”Innan var vi ju allihopa på första våningen. Då var det lite bättre sammanhållning, man träffade 
fler. Nu är det uppdelat i tre våningar ju, så man blir lite avstängd från de andra. /…/ Nu är man ju 
helt utanför känns det som.”   

 
Enligt områdeschefen finns inom äldreomsorgen en tendens att man hamnar allt mer i 

specialistfunktioner igen, alltså en utveckling som går tvärt emot ädelreformen, där 

omsorgspersonalen främst skulle ha en helhetssyn. Hon säger: 

 
”I grunden så kan ju jag tycka, alltså, ädelreformens syfte och visionen kring det är helt rätt. Sen 
samtidigt måste man ju titta på verkligheten. /…/ Men visst, brukaren får fler besök…” 
 

Hon menar också att specialiseringen är en effektivitetssatsning. Min tanke kring 

specialiseringen är att det kanske är extra viktigt att arbeta aktivt med helhetssynen, om vård- 

och omvårdnadsinsatserna blir mycket specialiserade. Annars är det risk att målförskjutning 

uppstår (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

När man tittar på hur organisationen av arbetet läggs upp blir skillnaden mellan produktivitet 

och effektivitet tydlig. Vid planering och schemaläggning hamnar fokus lätt på att använda så 

lite resurser (tid) som möjligt för varje producerad tjänst (utförd hjälpinsats) och risken är att 

man glömmer kvalitetsmålen för verksamheten.  

 

Arbetstiderna på Huset är ett bra exempel på skilda målsättningar inom en verksamhet. 

Tjänsterna på 75 % fungerar bra för hemtjänsten som helhet, men många anställda skulle nog 

hellre jobba heltid. Enhetschefen säger: 

 
”Vi har ju mest och göra på förmiddagar och kvällar. På dan har vi inte så mycket verksamhet. 75-
procentiga tjänster är mest kostnadseffektiva, men det har man ju lagt ett samhällsperspektiv på ju. 
Man kan ju inte leva på en 75-procentig tjänst.” 
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På boendet gör de många heltidstjänsterna att man har problem med personaltätheten de tider 

på dygnet då det är mest att göra. För att kunna ha tillräckligt mycket personal hade det bästa 

för verksamheten, enligt enhetschefen där, varit om man bara hade tjänster på 75 %. Även om 

de som arbetar heltid trivs med det, så känner personalen av baksidorna med heltidstjänsterna: 

 
”Det är ju lite knappt, alltså över middagarna och så. Det krävs att man går på rast i rätt tid och så 
för att det ska funka. /…/ Nu på eftermiddagarna [är vi] två stycken som ska ta upp allihopa och 
sen ska den som jobbar kväll gå på rast, då är man ensam kvar.” 
 

För vårdtagarnas skull hade det varit bra om personalen hade lite extra tid på helger - inte 

minst storhelger som jul och midsommarafton då många äldre känner sig ensamma - för att 

till exempel prata och umgås. Samtidigt har personalen ofta en önskan att vara lediga och 

umgås med sina nära och kära under helgerna. För kommunens del blir personalen dyrare på 

helgerna, då man måste betala extra för obekväm arbetstid. Följden blir att man har mindre 

personal på helger, trots att det kanske är då vårdtagarna behöver personalen mest. Vid sådana 

tillfällen blir det svårt för den personal som är i tjänst att ge en omsorg av hög kvalitet. 

Återigen går målrationaliteten, i form av de ekonomiska målen, före den värde- och 

omsorgsrationalitet som förespråkas av värdegrundsmålet. På boendet är det positivt att det 

vid andra tillfällen kan finnas möjlighet att frångå de vanliga arbetstiderna, om det är något 

särskilt men vill göra. En av intervjupersonerna från personalen på boendet berättar: 

 
”Skulle vi exempelvis vilja göra en sån sak som åka till Skånes Djurpark hela avdelningen, så säger 
ju inte vår chef nej till att sätta in alla personal just den dagen, för att de ska få komma iväg. Inte 
och göra det varje vecka men nån gång. Alltså, vi får ju lov och göra såna grejer. För deras 
välbefinnande.” 
 

Arbetstiderna har förändrats en hel del under de år mina intervjupersoner arbetat på Huset. 

Förr hade man en renodlad kvällspatrull, men nu har hemtjänst och kvällspatrull slagits ihop 

och alla växlar mellan att arbeta dag och kväll. Många i hemtjänstpersonalen är missnöjda 

med detta, inte minst kvällspatrullen. En av de anställda i hemtjänst berättar: 

 
”De hade ju valt att jobba bara kvällar. De tyckte det var pest ju att de skulle behöva jobba på 
morgonen.”  
 

Det är troligt att det system som används nu, skapar en bättre helhetssyn på vårdtagarna, då 

vårdpersonalen träffar dem vid alla tider på dagen. Enhetschefen menar att det också är bra 

för samarbetet. 

 
”Egentligen skulle jag vilja ha rotationsschema hela dygnet. Jag vill egentligen inte ha någon 
renodlad natt, utan jag skulle vilja ha in det på schemat, så blir det inte så mycket ’dom och vi’ och 
’lag A och lag B’, det blir ju ofta det va.” 
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7.3 Hinder för måluppfyllelse 

Vi har konstaterat att vårdpersonalen och cheferna formulerar samma primära mål för 

verksamheten och att dessa mål även finns i värdegrunden. Alla mina intervjupersoner anser 

att man uppfyller målen ganska bra, men att det finns saker som kan bli bättre. Vad som 

däremot skiljer sig åt är uppfattningen om vad som kan utgöra hinder för att uppnå målen så 

väl som man önskar. 

 

Områdeschefen 

Områdeschefen anser att de största hindren för att uppfylla verksamhetsmålen handlar om 

ledningsfrågor. Hon tycker att det ibland är för många chefer inblandade, då det utöver de 

enhetschefer jag träffat finns ytterligare en enhetschef, som har två gruppboenden på Huset. 

Denna enhetschef tillhör ett annat område, vilket innebär att hon i sin tur har en annan chef. 

Områdeschefen på Huset anser att detta skapar en otydlighet, vilket ju inte är så konstigt. 

Dessutom anser hon att samarbetet mellan hemtjänst och boende kunde vara bättre: 

 
”Till exempel om en chef hade varit chef för allt nattarbete på Huset, så tror jag att du skulle hitta 
en större effektivitet och helhetssyn och helhetsansvar. /…/ Sen dagtid så skulle det kunna var en 
mycket större potential till samarbete [och] effektivitet.” 
 

Områdeschefen tror att vårdpersonalen kan uppleva ett hinder i att arbetsgivaren inte 

tydliggjort uppdraget. 

 

Enhetscheferna 

Båda enhetscheferna upplever att den byråkratiska gången är ett av de största hindren för 

måluppfyllelse. Det tar lång tid från det att en idé väcks tills man kan börja göra något av den. 

Samtidigt anser de att tankesättet uppifrån, paradoxalt nog, ofta är alltför kortsiktigt. 

Enhetschefen för hemtjänsten säger: 

 
”Det är nackdelen i många kommuner att man jobbar ett år och så tittar man in i nästa år, men man 
jobbar sällan med långsiktiga mål. Och det är ju ofta långsiktiga mål som ger någonting i slutändan. 
/…/ Ofta är det ju pengar då som saknas, resurser. För att nå ett mål så krävs det ju ofta att man kan 
skjuta till lite pengar för att vinna det längre fram.” 
 

Då boendet tidigare var ett gammaldags sjukhem kan enhetschefen där ibland uppleva att 

gamla rutiner utgör ett hinder för att uppfylla målen på ett bra sätt. Han förklarar: 

 
”Personalen pratar ganska mycket om hur lång tid det tar att bli så kallat färdig på morgonen, och 
jag säger att man blir ju aldrig färdig här utan det är ju en levande verksamhet. /…/ Det var lite 
löpande-band-princip liksom, det är fruktansvärt att se. Men det har vi kommit ifrån mycket alltså.” 
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Enhetschefen i hemtjänst menar att det finns ett problem med principen att man ska gå till 

samma vårdtagare varje dag. Risken finns att man blir för mycket vän med vårdtagaren och 

att det då blir svårt att hålla sig till bistånden. Hon förklarar varför det blir så fel: 

 
”Var och en måste bli medveten om bistånden. Att man inte träder över lagen och gör extra grejer, 
man måste vara medveten om att man sätter hela regelsystemet ur spel när man gör det. /…/ 
Vårdbiträdet fattar ett eget beslut, som man personligen tar ansvar för och det blir alldeles tokigt.” 
 

 

Personalen i hemtjänst 

Hemtjänstpersonalen å sin sida tycker ofta att kravet att det ska finnas bistånd på allt man 

utför hos vårdtagaren är ett hinder för att uppnå målen. En av intervjupersonerna berättar: 

 
”De har ju såna här gula mappar och där står ju  vad som är beviljat och så. Och är man osäker får 
man ju titta på det. [Men] jag tycker det känns så dumt; Jag får se vad du har i din gula mapp här. 
Nej, det har du inte bistånd till. Det vill jag inte göra.” 
 

Problemet uppstår framför allt när personalen upplever att vårdtagarna behöver hjälp som de 

inte är beviljade I sådana fall är det svårt att följa biståndet och samtidigt känna att man ger en 

individanpassad vård och omsorg av god kvalitet. Personalbristen, som många gånger beror 

på sjukfrånvaro, upplevs också som ett hinder: 

 
”Att det är stressigt, att man kan glömma, att man känner hela tiden att man kanske bara springer in 
och springer ut igen. /…/ Det kan vara lite tråkigt ibland, för det känner även vårdtagarna av ju att 
man är stressad, och då känner de bara att de är till besvär, många av dem.”  
 

 

Personalen på boendet 

Också på boendet är personal- och tidsbrist som ett hinder för att nå målen. De nödvändiga 

vård- och omvårdnadsuppgifterna hinner man för det mesta utföra som man ska, men tiden 

räcker sällan till aktivering eller till att ta med vårdtagarna ut. Samtidigt säger man att 

problemet ibland kan vara en viss lathet, som gör att man inte kommer ut. Det är ibland svårt 

att veta exakt vad som är bra för vårdtagarna och en av mina intervjupersoner berättar att det 

kan råda delade meningar om detta: 

 
”Alltså, man utgår ju mycket från sig själv, hur jag skulle vilja ha det. Och det är väl en rätt bra 
grundregel och följa, tycker jag i alla fall… och fråga givetvis. […] Alla ser ju saker och ting olika. 
Så ibland händer det ju att man verkligen tycker att någon gör kanske ett övertramp, men det är ju 
inte så lätt när det är tio stycken som tycker olika på nåt sätt.” 
 

En annan av intervjupersonerna säger att det ibland kan vara svårt att få tag på de personer 

man behöver i en viss situation.  
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”Få tag på sjuksköterskor kan ju vara ett dilemma, för de har ju såna här möten nere på 
kommunhuset och då har de inte mobilen igång. /…/ Sen få tag på så här som arbetsterapeut och 
sjukgymnast, det kan ju också vara rätt så svårt. Ibland får man ju nya boende en fredag och ibland 
har ju arbetsterapeut och sjukgymnast redan hunnit gå hem. Och då står man här utan rullstol, och 
det har ju hänt. /…/ Och så är det hela helgen det gäller. ” 
 

Personalen på boendet tycker att det finns en otydlighet i vad man får och inte får göra; vilka 

plikter, vilket ansvar och vilken behörighet man har som undersköterska. En av dem säger: 

 
”När jag började här så delade vi ju medicin och sånt och hade medicinskåp, det var ju Landstinget 
då. Och nu kan man ju nästan inte göra någonting utan att ha en delegering. Vi ska ju egentligen 
inte veta så mycket om deras sjukdomar och så, men kommer vi till läkaren med dem då ska vi 
plötsligt veta allt. Det får inte skrivas en diagnos eller så i mappen. /…/ Man får ju veta det i 
rapporter och så, men har man dem i många år kommer man inte ihåg /…/ Men det är ju 
lagstiftningen. Det är ju ingenting och göra åt det. Men det har gjort det lite svårare för oss och 
jobba tycker jag. För vi ska bara… vi är omvårdnaden.”  
 

 

7.4 Effektivitetssatsningar 

Enhetschefen på boendet ser framför allt satsningar på personalen som effektivitetssatsningar. 

 
”Jag kan lägga en trivsel och arbetsglädje i det effektiva, för har du en arbetsglädje så är det klart 
att du blir mer effektiv och… gör ett bättre jobb helt enkelt.” 
 

På boendet har man också haft projekt med friskvård, massage och ”Sundare- Liv-

utbildningar” på arbetstid, men tyvärr blev detta för dyrt och därför kunde man inte fortsätta 

med det. Träningsmöjligheterna gav inte så stora resultat då satsningarna pågick, men 

massagen och ”Sundare Liv”, som bland annat innefattade viktminskning, fungerade bra, 

även om större förbättringar i arbetsresultat kan vara svårt att uppmäta på kort tid. Ett annat 

stort område som också är kopplat till friskvård och trivsel är arbetsmiljö. Det visar sig att 

man är mycket nöjd med arbetsmiljön på Huset. Tillgången till fysiska hjälpmedel, som till 

exempel liftar, är god och man är mycket nöjd med arbetsterapeuten. I och med ombyggnaden 

förbättras arbetsmiljön ytterligare. 

 
 

Inom hemtjänst undersökte man en period användningen av arbetstiden med hjälp av 

handdatorer. För varje vårdtagare skulle man koda in hur man tog sig dit, när man kom dit, 

hur länge man var där och vilka insatser som utförts. Enhetschefen menar att det är viktigt att 

en sådan satsning får mogna hos personalen för att den ska ge resultat. När handdatorerna 

kom gick det alldeles för fort, menar hon: 
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”Personalen slog bakut första dan, de förstod inte det hela. De såg bara det negativa. ”Nu är det 
kontroll av vårt arbete. Gillar de inte det man gör? Ska allting mätas?” /…/ Många blir förbannade 
och tycker att det är kontroll.” 
  

Systemet med handdatorer var ändå en isolerad företeelse under en begränsad period. Faktum 

är att mätningar av andra slag ständigt pågår inom äldreomsorgen. Enhetschefen i hemtjänst 

berättar: 

 
”Vi räknar statistik och effektivitetsmått i massor. Det är nästan lite i överdrift känner vi. Vi 
levererar varje månad enorma statistiklistor. /…/ Hur mycket personal vi har, hur många timmar 
personalen gör, hur många biståndstimmar vi har utfört, hur mycket möten har jag haft med 
personalen, utbildningar för personalen, det är enormt mycket… Sjukfrånvaro, vård av barn, 
semester, vikarier. /…/ Det kan ibland kännas som att man nästan jagar hemtjänst, att vi ska nästan 
redogöra för varje minut vad personalen gör och inte gör.” 
 

För planeringen har man ändå en del nytta av statistiken. När den sammanställs får man ett 

effektivitetsmått, ett nyckeltal, som kan användas för att jämföra sig mellan distrikten. På så 

sätt får man veta hur man ligger till i det egna distriktet, till exempel om biståndstimmarna 

ökat eller om man kan dra ner lite på personalsidan. Här är det värt att notera att det återigen 

snarare handlar om besparingar än kvalitetsförbättringar. Det är ganska vanligt att den tid som 

blir över när man effektiviserar verksamheten inte ägnas direkt åt vårdtagarna. En av 

intervjupersonerna från boendet berättar: 

 
”De har satsat på tvättstugan till exempel, men nu måste vi tvätta all tvätt, det gjorde vi ju inte 
innan. /…/ Så det är ju mycket arbetsuppgifter som kommer till.” 
 

Utvärdering syftar till att förbättra verksamheten på sikt. Granskning sker från många olika 

håll; facket, kommunen, arbetsmiljöinspektionen, länsstyrelsen, socialstyrelsen etc. Man har 

en särskild synpunktshantering av de synpunkter som kommer in från vårdtagare och deras 

närstående. Händelser som kan tyda på brister i organisationens rutiner samt anmälan om 

missförhållanden rapporteras som avvikelser och dokumenteras. Personalmöten och så 

kallade rutinträffar är en form av kontinuerlig kvalitetsutvärdering. Enhetschefen på boendet 

berättar att dessa möten ger resultat. 

 
”I och med de här rutinträffarna också, så blir det också att jag ställer frågor; ”Hur gick det nu med 
det här som vi bestämde förra gången med den här personen?” /…/ Vi återkommer alltid till det 
här, hur gick det nu med det vi bestämde där? Så de måste liksom ta ansvar för det som vi 
bestämmer och då funkar det bättre. Det måste vara någon som kollar upp att det vi bestämmer 
utförs också. Det är viktigt faktiskt.” 
 

Även personalen, både i hemtjänst och på boendet, är positiv till utvärdering i form av möten. 
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Att Teamet är placerat på Huset i stället för centralt får ses som en effektivitetssatsning, även 

om personalen ibland tycker att tillgängligheten kunde vara ännu bättre. Den största 

nackdelen är att Teamet bara arbetar måndag till fredag. På kvällar och helger är man 

hänvisad till distriktssköterskor som har ansvar för hela kommunen. 

 

För några år sedan fanns endast en områdeschef. Enhetscheferna kom till för att personalen 

skulle få tillgång till sin chef på ett bättre sätt. Det har fungerat ganska bra, men en av 

intervjupersonerna på boendet berättar:  

 
”Jag tycker liksom att det går mer och mer mot att han går på lika många möten som den andra 
chefen.” 
 

För att förbättra kommunikation mellan personal och ledning vill enhetscheferna införa ett 

system med gruppledare i varje personalgrupp. Formerna för detta diskuteras nu. En 

arbetsbeskrivning måste arbetas fram och man måste besluta hur stort lönepåslag det extra 

gruppledaransvaret ska innebära.  

 

7.5 Synen på begreppet effektivitet  
Jag bad mina intervjupersoner att associera fritt kring effektivitetsbegreppet. Det visade sig att 

innebörden i begreppet uppfattas ganska lika hos alla anställda. Mellan personalen på boendet 

respektive i hemtjänsten fann jag inga tydliga skillnader i upplevelsen av 

effektivitetsbegreppet. Mellan cheferna och personalen var skillnaden ändå ganska stor just 

när det gäller användningen av själva ordet effektivitet. 

 

Cheferna använder effektivitetsbegreppet ofta sinsemellan men aktar sig noga för att prata om 

effektiviseringar med vårdpersonalen. De tycker att effektivitet är något positivt och mycket 

viktigt, men det tror att personalen förknippar ordet med besparingar, nedskärningar och 

uppsägningar. Effektivitet, menar enhetschefen i hemtjänst, är framför allt att man gör rätt 

saker. Här kommer vi in på Jacobsen och Thorsviks (2002) definition av 

effektivitetsbegreppet. Det räcker inte bara att man gör saker, utan det intressanta är vad man 

gör. Enhetschefen på boendet tycker att det handlar om att få ut så mycket som möjligt av de 

resurserna man har. Områdeschefen ser begreppet effektivitet som förknippat med både 

kvalitetsaspekter och ekonomi. Hon ser det som mycket positivt och förklarar: 

 
”Man behöver inte alltid göra ekonomiarbetet att det ska vara besparingar och negativt, utan att 
man faktiskt kan vända på skutan och hitta helt nya arbetsidéer. Kanske starta ett projekt, att låta 
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liksom personalen vara med, alltså att göra något positivt av det. Så jag tror ändå att det har varit 
rätt så nyttigt att det har varit lite bistra tider, för man har verkligen behövt och tänka till ur alla 
perspektiv.”  
 

Personalens associationer är mer diffusa, men betydligt mer positiva än jag trott efter att ha 

träffat cheferna. De tycker att effektivitet är ganska viktigt och ofta associeras begreppet med 

ord som snabb och duktig, men man anser att det också handlar om att behålla den personliga 

känslan. Effektiviteten ska vara för de boendes skull och kvalitetsaspekten är viktig. En av 

intervjupersonerna, som arbetar på boendet, säger: 

 
”Gör du ett bra arbete som tar tio minuter i stället för en halvtimme, då kanske det är bra. Men gör 
du ett arbete som inte är så bra snabbt, då är det bättre du tar det långsamt om du tycker att det blir 
bättre då. Ska du gå ut med en boende exempelvis får du gå i hennes takt, inte i din. Man kan tolka 
det på olika sätt, men tolkar man det där att; Nu ska vi göra det snabbt, nej, då blir det ju inte alls 
bra.”  
 

Framför allt personalen på boendet tycker att organisationen runt omkring kunde fungera mer 

effektivt. Både i hemtjänst och på boendet känner man ibland krav från ledningshåll på att 

vara effektiv och då i form av förväntningar på att man ska hinna mycket. 

 

8. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Jag ska i denna avslutande del av uppsatsen börja med att sammanfatta det som utgör den 

andra delen av min frågeställning, det vill säga vilka satsningar som görs inom enheten för att 

effektivisera verksamheten. 

 

Jag har behandlat arbetet med värdegrunden och delmålen och jag har lyft fram olika 

satsningar som görs för att uppnå dessa.  Vad som är slående är att en mycket stor del av 

effektivitetssatsningarna, trots värdegrundsmålets kvalitativa innehåll, handlar om mätningar 

och statistik. Trots värderationella huvudmål handlar man i mångt och mycket målrationellt 

för att öka måluppfyllelsen. Ledningen anser att man har nytta av statistiken för planeringen, 

men tycker ändå att det är i mesta laget. Det faller sig naturligt att ifrågasätta hur mycket 

resurser som egentligen går åt till sådant som mätningar, statistik och redovisningar. Mot 

bakgrund av att personal- och tidsbrist är ett av de stora problemen längst ut i verksamheten, 

är det ganska naturligt att fundera över om en del av de resurser som läggs på mätningar 

kanske kunde komma till bättre nytta någon annanstans i verksamheten. En annan intressant 
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fråga är hur statistik och mätningar följs upp. Är de nyckeltal som man får fram verkligen så 

användbara att de är värda all tid som brukas för detta ändamål? 

 

Dock finns effektivitetssatsningar som verkar vara bättre anpassade till de värderationella 

målen. Medan statistikmätningarna av vårdpersonalen mest förefaller upplevas som jobbiga (i 

den mån man över huvud taget är medveten om dessa), anser både personal och chefer att 

personalmöten ger goda resultat. När jag pratat med personalen om utvärdering är det framför 

allt mötena som man har en uppfattning om och är positiv till. Om satsningar på vård- och 

omsorgskvalitet ska fungera måste de rimligen uppmärksammas och uppskattas av personalen 

längst ut i organisationen. Friskvårds- och arbetsmiljösatsningarna har kanske inte direkt med 

värdegrunden att göra. Det är ändå troligt att lyckade satsningar av den typen ger personalen 

motivation och energi för att orka arbeta efter värdegrundens mål och handla mer 

värderationellt. Dessutom kan vissa typer av ansträngningar på dessa områden även ses som 

målrationella handlingar knutna till mer konkreta mål. Förra årets delmål är två bra exempel 

på detta. Att förbättrad arbetsmiljö och friskvårdsarbete bör kunna minska sjukfrånvaron är 

lätt att se. Målet att öka tryggheten för vårdtagarna, åtminstone den fysiska tryggheten, kan 

också till viss del uppnås genom förbättrad arbetsmiljö. Att satsa på till exempel 

lyfthjälpmedel och utbildning i lyftteknik minskar skaderisken för såväl personal som 

vårdtagare. 

  

Så till frågeställningens fö rsta del; vad effektivitet innebär för vårdpersonalen och cheferna 

inom äldreomsorgsenheten.  

 

Ett genomgående tema i undersökningen är konflikten mellan ekonomiska och målrationella 

respektive värde- och omsorgsrationella mål. Naturligtvis går det inte att bortse från realiteter 

som ekonomi och tid. Det stora problemet, som jag ser det, uppstår då man blandar ihop 

målen. Input för enheten är förstås ekonomiska medel. Man har en viss budget att röra sig 

med. Vad som däremot är viktigt att komma ihåg - även om det egentligen är en självklarhet - 

är att det som produceras i enheten, output, inte går att mäta i pengar. Inom en kommunal 

omsorgsverksamhet finns ingen ekonomisk vinst. Enhetens uppgift är att använda sina 

tilldelade medel och omvandla dessa medel till omsorgstjänster av hög kvalitet, vilka 

tillgodoser de behov som finns i området.  
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Vårdpersonal och chefer på Huset och andra liknande enheter befinner sig dagligen i denna 

konflikt mellan mål. Värdegrunden, omsorgsmålen eller vad man väljer att kalla dessa 

värderationella mål är en självklarhet för de anställda, både som motivationsfaktorer och för 

att legitimera verksamheten gentemot omvärlden. Samtidigt är medvetenheten om de 

begränsade resurserna något som ständigt finns närvarande och att handla må lrationellt för att 

inte slösa med dessa är naturligtvis också ett viktigt mål för såväl organisationens fortlevnad 

som legitimiteten utåt. För att leva upp till målen tvingas de anställda att så att säga ”kryssa 

mellan” värde-, mål- och omsorgsrationellt handlande. 

 

Jag vill till sist återvända till de anställdas syn på begreppet effektivitet. Att det är ett 

värdeladdat ord märks inte minst på det faktum att cheferna undviker det, då man befarar att 

det ska uppröra personalen. Ändå upplevs begreppet positivt av samtliga anställda, inte minst 

vårdpersonalen. Det har också visat sig att såväl personal som chefer anser att 

effektivitetsbegreppet innehåller både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Det är troligt att 

en öppen och nyanserad diskussion i hela personalgruppen, kring de effektivitetsrelaterade 

frågor som behandlats i denna uppsats, kan hjälpa enheten att öka sin måluppfyllelse och 

utnyttja sina tilldelade resurser på bästa sätt. 
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10. Bilaga 
 
10.1 Intervjuguide för områdeschefen  

Bakgrundsfaktorer 

      -     Kön 

- Ålder 

- Utbildning 

- Antal år på arbetsplatsen 

- Eventuell tidigare yrkeserfarenhet 

 

Arbetets organisering  

- Vilka är dina uppgifter i organisationen? 

- Vilka för- och nackdelar finns mellan enhetsuppdelningen? Hur fungerar samarbetet 

mellan boendet och hemtjänsten? 

- Har du något ansvar för schemaläggning? 

- Hur tycker du att arbetets organisering i stort fungerar? 

 

Mål och uppgifter i verksamheten 

- Vilka uppgifter anser du att organisationen som helhet har? Hur väl tycker du att 

uppgifterna utförs? Vilka hinder tror du att vårdpersonalen kan uppleva när det gäller 

att utföra uppgifterna på ett önskvärt sätt?  

- Vilka mål finns med verksamheten? Hur väl tycker du att ni når målen? För vem är 

målen viktiga?  

 

Aktiva åtgärder, medel för uppgiftslösning och måluppfyllelse 

- Hur arbetar ni för att lösa de uppgifter och nå de mål vi nyss talat om så väl som 

möjligt? Hur kan detta arbete förbättras? 

- Hur utvärderas organisationens arbete?  
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Effektivitetsbegreppet 

- Hur associerar du spontant när du hör begreppet effektivitet? (Verkar intervjupersonen 

ha en positiv eller negativ inställning? Olika perspektiv på begreppet; kvalitativa, 

ekonomiska etc.) 

- Hur viktig är effektiviteten inom er organisation? Används begreppet ofta? 

- Vilka effektivitetskrav ställs  från ledningshåll 

                från omvärlden 

              underifrån i organisationen 

- Görs uttalade effektivitetssatsningar? Resultat av sådana satsningar? 

 
Andra faktorer 

- Har några större omorganisationer ägt rum på senare tid? Hur har effektiviteten i så 

fall påverkats av dessa?  

- Hur fungerar kommunikationen inom och mellan olika led i organisationen?  

- Vilken roll spelar omvärlden och yttre krav för organisationens arbete? 

 

Avslutning 

- Är det något du känner att du vill tillägga, som är betydelsefullt för det vi pratat om? 
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10.2 Intervjuguide för enhetscheferna  

Bakgrundsfaktorer 

      -     Kön 

- Ålder 

- Utbildning 

- Antal år på arbetsplatsen 

- Eventuell tidigare yrkeserfarenhet 

 

Arbetets organisering  

- Hur ser ansvars- och arbetsfördelningen ut i den del av organisationen som du 

ansvarar för? Vad är positivt respektive negativt med denna?     

-  Hur ”fördelas” vårdtagarna på vårdpersonalen? (Fasta vårdtagare, rullande schema 

etc.) Vilka för- och nackdelar finns med det sätt som ni har valt att organisera 

fördelningen på? 

- Vilka arbetstider har vårdpersonalen? Hur många arbetar heltid/deltid? Verkar 

personalen nöjda med sina arbetstider? Fungerar tiderna bra för organisationen som 

helhet? 

- Inom hemtjänst; hur tar man sig till vårdtagarna? Hur resonerar ni kring denna 

förflyttning och den tid den tar?  

- Vem är ansvarig för schemaläggning? Vilka hjälpmedel har man för att underlätta 

schemaläggningen (dator etc.)? Uppfattar du att schemaläggningen fungerar 

tillfredsställande?   

- Hur tycker du att arbetets organisering i stort fungerar? 

 

Mål och uppgifter i verksamheten 

- Vilka är dina uppgifter i organisationen? Vilka uppgifter anser du att organisationen 

som helhet har? Hur väl tycker du att uppgifterna utförs? Vilka hinder kan finnas för 

att utföra uppgifterna på ett önskvärt sätt?  

- Vilka mål finns med verksamheten? Hur väl tycker du att ni når målen? För vem är 

målen viktiga?  

-  
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Aktiva åtgärder, medel för uppgiftslösning och måluppfyllelse 

- Hur arbetar ni för att lösa de uppgifter och nå de mål vi nyss talat om så väl som 

möjligt? Hur kan detta arbete förbättras? 

- Hur utvärderas organisationens arbete?  

- Görs uttalade effektivitetssatsningar? Resultat av sådana satsningar? 

 

Effektivitetsbegreppet 

- Hur associerar du spontant när du hör begreppet effektivitet? (Verkar intervjupersonen 

ha en positiv eller negativ inställning? Olika perspektiv på begreppet; kvalitativa, 

ekonomiska etc.) 

- Hur viktig är effektiviteten inom er organisation? Används begreppet ofta? 

 

Andra faktorer 

- Hur vanligt är det att anställda i organisationen har bisysslor?  

- Hur ser arbetsmiljön ut? I vilken grad har man tillgång till fysiska hjälpmedel? Hur väl 

är lokalerna anpassade för verksamheten? Särskilda arbetsmiljösatsningar? 

- Har några större omorganisationer ägt rum på senare tid? Hur har effektiviteten i så 

fall påverkats av dessa?  

- Hur fungerar kommunikationen inom och mellan olika led i organisationen?  

- Vilken roll spelar omvärlden och yttre krav för organisationens arbete? 

 

Avslutning 

- Är det något du känner att du vill tillägga, som är betydelsefullt för det vi pratat om? 
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10.3 Intervjuguide för vårdpersonalen 

Bakgrundsfaktorer 

- Kön 

- Ålder 

- Utbildning 

- Antal år på arbetsplatsen 

- Eventuell tidigare yrkeserfarenhet 

 

Arbetets organisering 

- Beskriv kort dina arbetsuppgifter; hur ser en arbetsdag ut för dig? 

- Vilka arbetstider har du? Är du nöjd med arbetstiderna? Fungerar de bra för 

arbetsplatsen som helhet? 

- Fungerar ”fördelningen” av vårdtagare på vårdpersonalen bra? 

- Har du något ansvar för schemaläggning?  Hur fungerar den? 

- Hur tycker du att arbetets organisering i stort fungerar? 

 

Mål och uppgifter i verksamheten 

- Vilka är dina uppgifter i organisationen? Vilka uppgifter anser du att organisationen 

som helhet har? Hur väl tycker du att ni lyckas utföra uppgifterna? Vilka hinder kan 

finnas för att utföra uppgifterna på det sätt som man vill?  

- Vilka mål finns med verksamheten? Hur väl når man målen? Vems mål är viktiga?  

 

Aktiva åtgärder, medel för uppgiftslösning och måluppfyllelse 

- Hur arbetar ni för att lösa de uppgifter och nå de mål vi nyss talat om så väl som 

möjligt? Kan detta arbete förbättras? 

- Görs några särskilda arbetsmiljösatsningar? 

- Upplever du att arbetet utvärderas? Tycker du att utvärderingen är tillräcklig?  

- Upplever du att det görs uttalade effektivitetssatsningar? Resultat av sådana 

satsningar? 
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Effektivitetsbegreppet 

- Hur associerar du spontant när du hör begreppet effektivitet? (Verkar intervjupersonen 

ha en positiv eller negativ inställning? Olika perspektiv på begreppet; kvalitativa, 

ekonomiska etc.) 

- Hur viktig är effektiviteten inom er organisation? Används begreppet ofta? 

- Upplever du att det görs några särskilda effektivitetssatsningar? 

 

Andra faktorer 

- Hur ser arbetsmiljön ut? I vilken grad har ni tillgång till fysiska hjälpmedel? Hur väl är 

lokalerna anpassade för verksamheten? Görs särskilda arbetsmiljösatsningar? 

- Har det gjorts några större omorganisationer under din tid på ”Huset”? Hur har 

effektiviteten i så fall påverkats av dessa?  

- Hur fungerar kommunikationen inom och mellan olika led i organisationen?  

- Hur upplever du att omvärlden ser på ert arbete? Ställs krav på arbetet? Varifrån? Är 

kraven höga eller låga? 

 

Avslutning 

- Är det något du känner att du vill tillägga, som är betydelsefullt för det vi pratat om? 


