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Sammanfattning 

Den svenska hemtjänsten med de tjänster som den erbjuder grundades runt 1950-talet och 
fyller än idag en viktig funktion i samhället. På ett övergripande plan regleras hemtjänsten av 
socialtjänstlagen medan en mer detaljerad specifikation på individnivå sköts av de 
kommuner och företag som erbjuder hemtjänst. I och med en ökad medellivslängd för 
Sveriges befolkning har också behovet av äldrevård ökat samt de insatser som hemtjänsten 
bistår med. För att bedöma kvaliteten av det vård- och omsorgsarbete som erbjuds av 
hemtjänsten talas det bland annat om personalkontinuitet som en viktig faktor. En hög 
personalkontinuitet bidrar till att brukarna känner trygghet i hemmet, samt upplever 
hemtjänsten som smidig och inte energikrävande.  

I denna studie undersöks Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst, som är ett av 20 distrikt i 
Norrköpings kommun, som enskilt ansvarar för hemtjänsten i ett tilldelat geografiskt 
område. Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst upplever idag en problematik med låg 
personalkontinuitet och svårigheter i planeringen av den operativa verksamheten. 
Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst är idag uppdelat på fyra mindre områden där en 
personalgrupp om 10-12 personer tar hand om brukarna i respektive område. Just denna 
områdesindelning har identifierats som bristfällig vilket lett till ett behov att ta fram en ny 
områdesindelning, där framförallt en jämn arbetsbelastning mellan områdena men även 
korta avstånd mellan brukarna eftersöks.  

Eftersom det i dagsläget inte funnits några kvantitativa mått att tillgå har historiska data 
analyserats för att kartlägga personalkontinuitet och arbetsbelastning i distriktet och dess 
olika områden. Tidigare forskning inom området har nyttjats i studien med syfte att 
formulera en optimeringsmodell som implementerats i AMPL. Lösaren CPLEX har sedan 
använts för att finna en lösning till optimeringsmodellen. Lösningen representerar en ny 
områdesindelning som är direkt applicerbar på verksamheten hos distriktet Linköpingsvägen 
14-16 Hemtjänst.  

I studien har tre nya alternativ på områdesindelningar presenterats där distriktet delats in i 
tre, fyra respektive sex områden. Även om alla tre områdesindelningarna ger en jämnare 
arbetsbelastning för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst än dagens områdesindelning finner 
studien en områdesindelning med sex områden mest fördelaktig. Detta eftersom den visar 
sig vara minst känslig vid förändring i antalet insatser hos enskild brukare samtidigt som 
mindre geografiska områden skapar bättre grundförutsättningar för att hålla en högre 
personalkontinuitet.  



Abstract 

The Swedish home care, with the services it provides, started to appear in the 1950s and is 
aﾐ iﾏportaﾐt iﾐstaﾐIe iﾐ todays’ soIiety. The framework of home care services is regulated 
by the Swedish social service act, whereas a more detailed description on an individual level 
is determined by local authorities and other businesses that provide such services. With an 
increased life expectancy of the swedish population, the need for home care services has 
grown larger. Continuity of care is often mentioned in the litterature as a measure of quality 
of the work performed in home care services. In general, a high value of continuity of care 
increases the chances for patients feeling safe in their homes as well as experiencing the 
home care services to be trouble free and non-energy consuming.  

In this study we examine the district Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst which is a part of the 
Swedish municipality of Norrköping, where home care is divided into 20 districts and each 
district is responsible for providing services in a pre-determined geographical area. The 
studied district, Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst, is currently experiencing a poor 
continuity of care as well as difficulties with planning the operational day to day activities. 
Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst is further partitioned into four smaller areas where each 
one is operated by a staff of 10-12 members. This specific partitioning into four smaller 
areas in Linköpingvägen 14-16 Hemtjänst has been identified as inadequate and has, 
therefore, generated a need to create a new partitioning of the district, where an equally 
distributed workload and short distances between patients, in the same area, are taken into 
account.  

Since there has not been any quantitative measures in use to evaluate continuity of care or 
workload, historical data has been analyzed. This to get an understanding of the present 
situation for continuity of care and workload in the district and its current areas. Previous 
research within the scientific area has been used in order to formulate an optimization 
model that has been implemented in AMPL and solved using the CPLEX solver. This, to 
generate suggestions of new areas for partitioning of the operations at Linköpingsvägen 14-
16 Hemtjänst. 

In the study three different alternative partitionings of the district is presented suggesting 
three, four, or six new areas. Although, all three suggestions generates a more equally 
distributed workload than the current partitioning, the study finds it most favourable to use 
a partitioning by six areas, where short distances has been taken into account. This is due to 
the solutions robustness and the notion that smaller areas creates better conditions when 
planning for a higher continuity of care.  
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1. Inledning 

Som en följd av att medellivslängden för Sveriges befolkning blir allt högre (Statistiska 
Centralbyrån, 2014) tenderar behovet av äldrevård att växa, vilket allt oftare utförs via 
hemtjänst. Det skapar ett behov av att utnyttja de tillgängliga resurserna, i denna studie 
vårdpersonalen, på ett effektivt vis för att tillgodose brukarna, det vill säga vårdtagarna, med 
deras vårdbehov och därför har planering idag blivit en viktig del för en framgångsrik 
verksamhet. Eftersom hemtjänsten besöker brukaren, i motsats till att förflytta brukaren till ett 
vårdboende, tillkommer transporter för vårdpersonalen. Det innebär att vårdpersonalen som 
arbetar inom hemtjänsten spenderar en del av sin arbetsdag med att förflytta sig mellan olika 
brukare; tid som när den är längre än nödvändigt inte tillför något varken för arbetsgivaren eller 
för brukaren utan endast utgör en kostnad.  

Utmaningen att tids- och kostnadseffektivt förflytta vårdpersonalen mellan de olika brukarna 
möter ständigt nya hinder i takt med att samhället ställer nya krav på hemtjänstverksamheter, 
som förändrar förutsättningarna för dessa förflyttningar. Mer fokus på brukaren efterfrågas 
samtidigt som vårdpersonalen får hantera allt fler uppgifter (Andersson, 2010). Dessutom 
efterfrågar den enskilde brukaren personalkontinuitet, det vill säga att hemtjänsten utförs av 
samma begränsade grupp av personal, vilket ytterligare försvårar en tids- och kostnadseffektiv 
planering.  

En vedertagen metod för att hantera personalkontinuitet är att dela in verksamheten i flera 
mindre geografiska områden där sedan varje område tilldelas en personalgrupp. Med dessa 
mindre områden som utgångspunkt blir det sedan lättare att skapa en tids- och kostnadseffektiv 
förflyttning av vårdpersonal.  

1.1. PROBLEMBESKRIVNING 

I Norrköpings kommun är hemtjänsten indelad i 20 distrikt där enhetschefer ansvarar för den 
dagliga verksamheten. Ett av dessa distrikt är Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst, som är beläget 
söder om Norrköpings innerstad. Verksamheten nyttjar omkring 45 heltidstjänster som arbetar 
direkt mot brukare. Vårdpersonalen förflyttar sig antingen med cykel eller till fots för att 
uppfylla vårdbehovet i distriktet. Vidare har distriktet två enhetschefer och fyra personer som 
jobbar med planeringen av verksamheten. 

Inom hemtjänsten är vårdbehovet allt annat än homogent. Trots att det för varje brukare 
utarbetas en plan om vilken typ av stöd och hjälp som denne behöver medför individens 
tillstånd en mängd faktorer som kan påverka det dagliga behovet. Detta medför i sin tur ett krav 
på flexibilitet i planeringen. Bristen på flexibilitet, i nuläget, återspeglas av dagliga ändringar i 
planeringen. Det är en aktivitet som tar tid och bidrar till att ett av verksamhetens mål, om att 
hålla en planeringshorisont på en vecka, blir svårt att uppnå.  

I syfte att förenkla planeringen och generera en hög personalkontinuitet är distriktet, 
Linköpingvägen 14-16 Hemtjänst, uppdelat i fyra områden och till hjälp med planeringen 
används ett planeringsverktyg; Trygghet, Enkelhet och Säkerhet (TES). Trots detta upplever 
planerare och enhetschefer att det i dagsläget är en utmaning att bibehålla både en god nivå av 
personalkontinuitet och en god struktur i sin planering.  
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De fyra områden som verksamheten idag är indelade i har varit samma i många år och i takt 
med att vårdbehovet i områdena förändrats är arbetsbelastningen ojämnt fördelad mellan 
områdena. Det är inte längre någon som vet vem som tagit fram områdesindelningen och varför 
den är utformad som den är. Det är därför av intresse för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst att 
undersöka hur en ny områdesindelning skulle påverka verksamheten utifrån dagens 
förutsättningar. I synnerhet är det av intresse att utreda vilken påverkan en ny 
områdesindelning skulle få på personalkontinuitet eftersom verksamheten finner 
brukartrygghet vara viktig faktor att sträva efter.  

1.2. MÅL 

Studiens mål är att generera en ny områdesindelning för hemtjänstenheten Linköpingsvägen 14-
16 Hemtjänst, där stor beaktning tas för likvärdig arbetsbelastning i de olika områdena samtidigt 
som grundvärderingen god personalkontinuitet genomlyser utfallet. Studien siktar även på att 
belysa vilka faktorer som är viktiga att ta i beaktning vid framtida områdesindelningar.  

1.3. SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hemtjänstverksamheten hos distriktet 
Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst kan delas in i mindre områden med jämn fördelning av 
arbetsbelastning samtidigt som korta avstånd mellan brukare beaktas. Detta för att jämna ut 
arbetsbelastningen och öka potentialen för hög personalkontinuitet. 

1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Samtidigt som studien har som mål att presentera en ny områdesindelning så avser den att 
besvara följande frågor. Eftersom personalkontinuitet och arbetsbelastning har identifierats som 
viktigt för verksamheten är det även essentiellt för studien att utvärdera vad förändringar skulle 
innebära för dessa aspekter. 

 Hur arbetar Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst med grundvärderingen 
personalkontinuitet idag och vilka mål har de för framtiden?  

 Vilken områdesindelning används idag, hur är arbetsbelastningen fördelad och vilken 
nivå av personalkontinuitet uppnås i de olika områdena? 

 Vilka är de viktigaste aspekterna för områdesindelning som identifierats i denna studie? 

 Hur förändras arbetsbelastningen genom de nya områdesindelningarna?  
 Vilka följder skulle en övergång från den gamla till den nya områdesindelningen 

innebära för den individuella brukaren uttryckt i förändring av besökande personal ur 
ett personalkontinuitetsperspektiv? 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

Studien kommer att behandla flera nya områdesindelningar och dess följder men däremot 
kommer inte personalplanering och resursallokering att utföras. Dessutom kommer fokus i 
analysen rikta sig mot personalkontinuitet och arbetsbelastning vilket innebär att studien inte 
tar hänsyn till några monetära aspekter. Det medför att studien uteslutande kommer förhålla sig 
till aktuell resurstillgång uttryckt i vårdpersonal där inga resursförändringar kommer utvärderas.  
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Vidare kommer de alternativa områdesindelningarna baseras på vårdbehovet veckodagar under 
dagtid och alltså inte ta hänsyn till nätter och helgdagar. Detta eftersom efterfrågan på insatser 
under helgdagar och nätter typiskt är lägre och utförs i mindre utsträckning. Det innebär att 
områdesindelningen inte är anpassad för att skapa goda förutsättningar nattetid och på 
helgdagar varför det är diskutabelt huruvida områdesindelningen bör användas vid dessa 
tillfällen.  

1.6. RAPPORTENS DISPOSITION 

Kapitel 2 lyfter fram teorier kring vetenskapliga metoder som till fördel utnyttjats för 
genomförandet av denna studie. Kapitel 3 innefattar en teoretisk referensram för studien som 
beskriver begreppet hemtjänst och aspekter relaterade till sådan verksamhet inklusive 
planeringsverktyget som nyttjas, samt det matematiska tillämpningsområdet optimering och 
dess applicering på begreppet ruttplanering. I kapitel 4 återges en beskrivning av verksamheten 
och i kapitel 5 beskrivs de förutsättningar nuläget innebär. En optimeringsmodell introduceras 
sedan i kapitel 6 och resultatet samt en analys av detta presenteras i kapitel 7 respektive kapitel 
8. Slutligen förs en diskussion kring resultatet i kapitel 9 innan studiens slutsats presenteras i 
kapitel 10.   
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras olika vetenskapliga metoder som använts vid denna studie. Intervjuer 
och observationer har utförts i inledningen av studien medan litteraturstudier och kvantitativa 
metoder utgör fokus för studien. Eftersom kvantitativa metoder är en stor del av studien 
återkommer även ytterligare hur kvantitativa analyser genomförts dels i kapitel 5.1 där en 
kvantifiering av nuläget beskrivs och framförallt i kapitel 6 där en optimeringsmodell 
introduceras.  

2.1. INTERVJU 

Intervju är en vanlig metod att nyttja vid anskaffning av primärdata, det vill säga information 
som inte redan finns tillgänglig. I litteraturen beskrivs en intervju som ett samtal mellan två 
personer (Dalen, 2008 s.13), men det är också möjligt att utföra en intervju med en större grupp 
av individer vid ett och samma tillfälle (Ejvegård, 2009 s.51). Intervjun som metod är inte 
begränsad att användas inom en specifik forskningsdisciplin, utan utnyttjas med fördel inom 
flera forskningsområden (Dalen, 2008 s.14). Även om det fysiska mötet är ett mycket praktiskt 
vis att utföra en intervju på, så är detta inte nödvändigt. Ett flertal andra 
kommunikationskanaler, såsom telefon, e-mail eller sms, är fullt möjliga att utnyttja för att få ut 
den information som eftersöks (Björklund och Paulsson, 2012 s.70). Vilken 
kommunikationskanal som används beror på en mängd olika faktorer såsom tid eller intervjuns 
vikt för den specifika studien. Vidare är det i litteraturen vanligt beskrivet hur intervjuer går att 
strukturera på tre olika vis som benämns strukturerad, ostrukturerad och semi-strukturerad 
(Ejvegård, 2009 s.50-51). 

Skillnaderna mellan de tre olika intervjumetoderna ligger till stor del i förberedelsearbetet. Den 
strukturerade intervjun är upplagd utifrån premisserna att frågeställaren vet vilken typ av 
information som denne är ute efter och strukturerar därför på förhand frågor och ordningsföljd 
på dessa (Dalen, 2008 s.34). I den ostrukturerade är egentligen bara ämnet för intervjun känd. 
Denna form av intervju är till sin natur mer lik ett samtal där frågeställaren på förhand inte har 
utstakade frågor (Björklund och Paulsson, 2012 s.70). Den sista typen, benämnd semi-
strukturerad, är en blandning av de två tidigare. Här är ämnet och en del frågor kända på 
förhand men frågeställaren tillåter sig också att komma på frågor och följdfrågor under 
intervjuns gång utifrån tidigare svar och reaktioner från respondenten (Björklund och Paulsson, 
2012 s.70). 

Urvalet, den grupp av individer som valts för intervju, är av vikt för kvaliteten av den insamlade 
informationen. I stora studier där målgruppen består av en stor mängd individer, kan 
urvalsarbetet vara omfattande och tidskrävande. Ett dåligt urval kan leda till att den information 
som erhålls inte återspeglar variationen som kan förekomma i den målgrupp som studeras 
(Dalen, 2008 s.55). Eftersom de svar som erhålls i en intervju bygger på respondentens 
erfarenheter och observationer så är det viktigt att förstå att det finns faktorer som speglar 
dennes uppfattning, såsom ålder, politisk åsikt eller socioekonomiska förhållanden (Dalen, 
2008).  

Även om intervju som metod är bra att nyttja för framtagning av kvalitativ data i fallstudier 
belyser bland annat Ejvegård (2009 s.52-53) vikten av att utföra dessa på ett vis som inte 
påverkar respondenten negativt. En dåligt inställd eller otrygg respondent kan hålla inne med, 
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alternativt bistå med felaktig, information. Detta förebyggs genom att vara väl förberedd och 
skapa en miljö som inger trygghet, genom att exempelvis garantera respondenten anonymitet, 
ge en tydlig presentation av sig själv och syftet med intervjun samt att själv som frågeställare 
vara lugn och trygg i sin roll. Samtliga intervjumetoder kan vara behjälpliga i syfte att få så 
objektiv och ärlig information som möjligt (Ejvegård, 2009 s.52-53). Vidare är det också av vikt 
att frågeställaren förstår sina egna frågor då dessa kan vara vinklade, ledande, provocerande 
eller kränkande (Dalen, 2008 s.36).  

I denna studie genomförs ostrukturerade intervjuer för att förstå verksamhetens nuläge och få 
insikt i dess utmaningar. Eftersom ostrukturerade intervjuer liknar diskussioner lämnas stort 
utrymme för frågeställaren att styra intervjun för att få svar på de frågor som uppstår. Även om 
det i ostrukturerade intervjuer primärt är respondenten som ska dela sina tankar och åsikter 
finns det en risk att frågeställaren avbryter eller manipulerar respondenten genom ledande 
frågor med begränsade svarsmöjligheter. Då det i detta sammanhang inte funnits någon vinst 
för frågeställaren att manipulera respondenten är metoden tillämpbar. Initialt användes 
metoden för att identifiera ett mål för studien då verksamheten inte hade klart för sig vad de 
ville utvärdera. Därefter utnyttjades metoden för att kartlägga områdets geografiska omfattning 
och för att få en djupare förståelse för bland annat planeringsprocessen. De geografiska 
förutsättningarna var viktiga att kartlägga för den optimeringsmodell som presenteras i studien, 
samtidigt som verksamhetens efterfrågan behövde inventeras.  

2.2. OBSERVATIONER 

Precis som med intervjuer går observationer att utföra på olika grundläggande vis. Primärt väljer 
observatören huruvida denne vill delta i eller stå utanför den process som skall observeras. 
Vidare bör denne också besluta om huruvida andra individer som är inblandade i den process 
som skall studeras, skall vara medvetna eller inte om att en observation genomförs (Björklund 
och Paulsson, 2012 s.71). De två valen går att kombinera valfritt och bör tas med hänsyn till vad 
som är fördelaktigt för den studie som skall utföras. 

Ejvegård (2009, s.76) menar att när observatören väljer att delta i processen som observeras 
uppstår vissa fördelar och nackdelar. En fördel är att det skapas förutsättningar för observatören 
att nå en hög förståelse för den studerade processen, samtidigt som observatören löper en risk 
att påverka andra inblandade individers beteende vilket i förlängningen inte kommer att ge en 
objektiv och korrekt bild av den studerade processen.  

På samma vis har den observation som utförs genom att stå utanför själva aktiviteten sina för- 
och nackdelar. En av de större fördelarna blir naturligt att observatören varken kan påverka 
process eller individer. Däremot skapas det ett större utrymme för feltolkning av information. I 
fallet att detta sker kommer det med stor sannolikhet leda till att felaktiga slutsatser dras. För 
att kunna dra korrekta slutsatser bör dessutom observatören inneha en viss kompetens och 
förståelse för den process eller händelse som undersöks (Kylén, 2004).  

Observationer bör utföras flera gånger för att utesluta att faktorer som slump och egna 
värderingar påverkar utfallet. Ett annat alternativ kan vara att utnyttja flera observatörer för att 
minska påverkan av personliga värderingar (Kylén, 2004). 

Inom denna studie har observationer utförts där planeringsverktyget, TES, har introducerats av 
planeringspersonal. Personalen har inför detta på förhand informerats om observationstillfället 
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och observationerna har skett utan deltagande från observatörernas sida. Inledande i denna 
observation visades hur planen för verksamheten tas fram samtidigt som frågor om 
planeringsverktygets funktioner ställdes, vilket innebar att observationen blandades med en 
ostrukturerad intervju. Ytterligare en observation, där samtliga parter var informerade på 
förhand, genomfördes i form av den introduktionsutbildning som nya planerare inom 
verksamheten får genomgå. Inledande vid detta tillfälle visades olika funktioner i TES och ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att ta fram en plan. Sedan avsattes även en del av tiden till att ta 
fram en plan för ett specifikt distrikt. Under den begränsande tidsramen som gavs för 
utbildningen ställdes frågor och diskuterades en del om problematiken som kan uppstå för 
planerare under planeringsprocessen. 

2.3. LITTERATURSTUDIER 

Litteraturstudier utförs främst för att skapa en översikt över tidigare utförda studier inom 
ämnet. Detta för att undvika att studien blir en kopia av tidigare arbeten inom samma ämne, 
samtidigt som den bildar en kunskapsbas i det tänkta arbetet (Ejvegård, 2009 s.49). Med dagens 
teknik, stora databaser innehållande en stor mängd litteratur, är det möjligt att få fram en stor 
kvantitet information under relativt kort tid, vilket också är en av metodens fördelar (Ejvegård, 
2009 s.49).  

En nackdel med den information som erhålls genom litteraturstudier är att denna betraktas som 
sekundärdata som bör hanteras källkritiskt. Detta för att det i skriftligt material såsom böcker, 
tidningar eller artiklar på nätet, inte alltid är tydligt vilken metod som nyttjats vid framtagande 
av informationen eller i vilket syfte ursprungskällan kan ha nyttjats (Björklund och Paulsson, 
2012 s.71-72). Det innebär att nyttjande av en begränsad del av den litteratur som finns 
tillgänglig inom ett visst ämne kan medföra att en studie riskerar att bli vinklad. 

Andra, liknande, studier där hemtjänstverksamhet delats in i områden har eftersökts för att 
identifiera hur optimeringsmodellering inom området använts tidigare. Här uppdagades att de 
fallstudier som genomförts inom området härstammar från en annan problemställning, 
nämligen indelning av valdistrikt. Därför undersöktes tidiga metoder för att lösa problemet med 
indelning av valdistrikt i syfte att skapa en förståelse av den grundläggande problemställningen.  

Eftersom hemtjänstverksamhet skiljer sig åt mellan olika länder söktes även de svenska 
regleringarna av verksamheten för att djupgående förstå begreppet hemtjänst. Detta då det är 
viktigt att verksamhetens krav och förväntningar inkluderas i den optimeringsmodell som 
studien presenterar för att den ska vara representabel.  

2.4. KVANTITATIVA DATA 

För att kunna utföra vetenskapliga fallstudier kräver det att studien förlitar sig på någon typ av 
data. Data benämns som kvantitativ när den är mätbar och går att uttrycka i numeriska värden. 
Olika metoder som går att tillämpa för att erhålla denna typ av data kan exempelvis vara 
enkätundersökningar där svarsalternativen är utformade utifrån en likertskala, alternativt 
matematiska modeller, eller andra typer av analyser där den information som presenteras 
uttrycks numeriskt (Björklund och Paulsson, 2012). 

Brandimarte (2011 s.40) menar att en grundförutsättning för att kunna utföra en kvantitativ 
analys av en process eller verksamhet innefattar allt som oftast ett förarbete uppdelat i två steg.  
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Steg 1: byggandet av en modell av det studerade systemet  

Steg 2: lösa den modell som byggts genom att applicera en lämplig metod 

I verkligheten tenderar system och processer att bero av en mängd olika faktorer som alla har 
en större eller mindre inverkan på det system som studeras. I vissa fall är det omöjligt att ta 
hänsyn till alla dessa faktorer och i andra fall är alla faktorer inte nödvändiga att ha med för att 
skapa en bättre förståelse över den process eller det system som studeras. Syftet med att arbeta 
utifrån en modell är att låta den, allt som oftast, komplexa verkligheten bli hanterbar (Eriksson 
och Wiedersheim-Paul, 2011).  

Brandimarte (2011 s.40) menar att fokus bör ligga i modellering och förståelse för vilken metod 
som är lämplig för att lösa ett specifikt problem eftersom en feltolkning av problemet, en dåligt 
byggd modell eller en olämplig lösningsmetod kan leda till att det resultat som i slutändan 
presenteras i extremfallet kan visa sig vara sämre, alternativ inte bidra med någon större 
skillnad. 

Generellt finns det två typer av kvantitativa modeller att välja mellan, antingen deskriptiva eller 
preskriptiva. En modell benämns som deskriptiv när syftet med denna är att bistå med 
information som med fördel kan användas som beslutsunderlag i en beslutsprocess. De 
preskriptiva används istället för att ge förslag på lösningar till det problemet som identifierats 
och formulerats. Beslut om vilken typ av modell som ska nyttjas i studien som utförs bör tas 
utifrån flera faktorer såsom syftet med studien, utförarens färdigheter och utförarens 
preferenser (Brandimarte, 2011 s.42).  

Kvantitativa modeller och kvantitativ data kan många gånger uppfattas som väldigt exakta 
beskrivningar vilket nödvändigtvis inte alltid behöver vara sant, eftersom många samband inte 
går att bevisa alternativt går att beskriva tydligare med andra modeller (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2011).  
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3. Teoretisk referensram 

I inledningen återgavs hur behovet av att effektivt utnyttja resurser inom hemtjänsten blir allt 
viktigare i takt med att uppgifterna blir allt fler samtidigt som brukare ställer allt högre krav. 
Eftersom att brukarna bor kvar i sina egna hem så tillkommer för hemtjänstverksamheter en rad 
aktiviteter som inte direkt tillför något för brukarna. Det innebär att hemtjänstverksamhet, 
liksom många verksamheter, kan delas in i två aktiviteter; kärnverksamhet och kringtjänster. 
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) gör denna indelning för en produkt där de skiljer på den 
fysiska produkten, vilken i exemplet representerar kärnverksamheten, som innefattar alla de 
moment som leder fram till den produkt en kund sedan köper och kringstjänster, där alla 
aktiviteter som inte kan kopplas direkt till produkten en kund erhåller innefattas. Enligt 
Oskarsson et al. (2013) tillhör därmed logistiktjänster de kringtjänster som en verksamhet utför.  

Oskarsson et al. (2013), samt Jonsson och Mattsson (2011), definierar logistik som ett 
samlingsbegrepp på de aktiviteter som syftar till att få saker på rätt plats i rätt tid. Fritt översatt 
till hemtjänstverksamhet handlar logistiken om att få rätt person hos rätt brukare vid rätt 
tidpunkt. Återigen återkommer inledningen där det nämns hur planeringen idag har blivit en 
nyckel för en fungerande hemtjänstverksamhet. För att kunna prioritera kärnverksamheten 
krävs det idag att hemtjänstens kringtjänster, såsom förflyttning mellan brukare, minskas och 
utförs i minsta möjliga mån.  

3.1. HEMTJÄNST 

Hemtjänsten som vård och omsorg i brukarens hem växte fram i Sverige under slutet av 1950-
talet i samband med att de ekonomiska förutsättningarna för äldre blev mer förmånliga i form 
av bland annat bättre pensioner och riktade bostadsbidrag (Johansson, 2007 s.177). Innan hade 
äldreomsorgen i Sverige sett radikalt annorlunda ut då äldre som av olika anledningar inte 
längre ansågs kunna leva i hemmet placerades på någon form av äldreboenden (Lill, 2010 s.21) 
där standarden gällande vård, omsorg och miljö kunde variera. De med sämre ekonomiska 
förutsättningar placerades på en fattigstuga där samtliga individer som inte ansågs kunna ta 
hand om sig själva placerades. Av naturliga skäl förväntades den vård och omsorg som erbjöds 
av fattigstugorna vara sämre än den som kunde erbjudas för de som hade de ekonomiska 
möjligheterna att betala för en plats på ett dedikerat äldreboende (Johansson, 2007 s.177). 

Dagens hemtjänst garanteras av socialtjänstlagen som bland annat säger att ”saﾏhällets 
socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

- Ekonomiska och sociala trygghet, 

- Jämlikhet i levnadsvillkor, 

- Aktiva deltagaﾐde i saﾏhällslivet” (Sveriges Riksdag, 2001) 

oIh att ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till Histåﾐd av soIialﾐäﾏﾐdeﾐ för siﾐ försörjﾐiﾐg oIh för siﾐ livsföriﾐg i övrigt” 
(Sveriges Riksdag, 2001). 

Biståndet kan i förlängningen variera och behöver inte nödvändigtvis innebära hemtjänst, utan 
kan exempelvis också tänkas vara en plats på ett vårdhem där vårdpersonal befinner sig i 
samma byggnad dygnet runt. Beslut om bistånd skall alltid föregås av en utredning där 
vårdbehovet undersöks (Lill, 2010 s.19). Vidare menar Lill (2010 s.21-22) att socialtjänstlagen är 
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en ramlag vars syfte inte är att, på en detaljnivå, kontrollera och styra hur verksamheten ska 
bedrivas, utan definierar mer i stora drag vilka mål som skall uppnås, vilket tillåter en viss 
flexibilitet och möjlighet att anpassa verksamheten till de lokala förutsättningar som råder. 

Hemtjänst skall alltså erbjudas och beviljas till alla som har ett behov av extra hjälp för att kunna 
fortskrida med sin vardag trots de fysiska begränsningar som bland annat åldrande, sjukdom 
eller funktionshinder medför. Den hjälp som erbjuds av hemtjänsten kan delas upp i två 
kategorier där den ena är av en serviceinriktad karaktär och den andra behandlar personlig 
omvårdnad. Den serviceinriktade innefattar aktiviteter som hjälp vid städning, inköp, matlagning 
eller tilldelning av måltider medan personlig omvårdnad innefattar aktiviteter som hjälp med att 
äta, dricka, förflyttningar, personlig hygien och känslan av trygghet i den egna bostaden 
(Norrköpings Kommun, 2012a). Beslut om beviljad hemtjänst och vilka insatskategorier som 
skall ingå hos den enskilde brukaren tas av en kommunal biståndshandläggare (Andersson, 
2010).  

Trots att syftet med hemtjänsten från början inte varit att bidra med stöd och hjälp till dem med 
allt för stora vårdbehov så har utvecklingen för verksamheten de senaste decennierna gått mer 
åt det hållet (Vårdanalys, 2015). Detta innebär i praktiken att viss vårdpersonal också kan få 
hantera medicin eller bidra med stöd vid rehabilitering. Den insatskategorin, som benämns 
hälso- och sjukvårdsinsats, måste då utföras av legitimerad personal som erhållit delegering av 
exempelvis primärvården (Norrköpings Kommun, 2012a).  

Hemtjänsten som generellt är en uppskattad samhällsfunktion, framförallt av de som nyttjar 
denna, beskrivs av Johansson (2007 s.177) som ”ryggradeﾐ i deﾐ offeﾐtliga oﾏsorgeﾐ oﾏ äldre”. 
Under sin livstid har den genomgått en mängd organisatoriska förändringar och har bland annat 
gått från att vara en renodlad kommunal verksamhet till att idag i vissa kommuner också kunna 
erbjudas av privata aktörer (Andersson, 2010).  

3.1.1. Personalkontinuitet 

Inom hemtjänsten är ett viktigt nyckeltal personalkontinuitet. Detta syftar till hur många olika 
personer som en enskild brukare träffar. Intervjuer utförda av Swan, Sjöström, Isaksson och 
Blusi (2012) med brukare visar att de värderar kontinuiteten högt, eftersom det inger trygghet 
att känna personalen som befinner sig i bostaden. Utöver detta undviks också upprepning av 
information, som kan upplevas jobbigt av brukaren, varje gång ett besök utförs samtidigt som 
det också öppnar upp för ett mer flexibelt utförande av tjänsten och en bättre kommunikation 
mellan brukare och vårdpersonal. Resonemanget kring personalkontinuitet behandlas i flera 
studier och bekräftas bland annat av Szebehely (2006).  

Som nämnt i tidigare stycke bidrar en hög personalkontinuitet ur ett brukarperspektiv, på ett 
övergripande plan, till trygghet och en god kommunikation mellan brukare och vårdpersonal. Ur 
ett personalperspektiv adderas ytterligare aspekter såsom att en god kännedom om brukaren 
och dess tillstånd gör att vårdpersonal enklare kan identifiera förändringar i beteende, 
sjukdomsbild eller dagsform (Russel, Rosati, Rosenfeld och Marren, 2011). I studien som utförts 
av Russel et al. (2011) behandlas personalkontinuitet för hemsjukvård och inte hemtjänst. 
Däremot visar studien att patienter med en låg grad av personalkontinuitet vistas mer frekvent 
på sjukhuset än de med en hög grad av personalkontinuitet.  
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För att kvantitativt kunna mäta graden av personalkontinuitet har Bice och Boxerman (1977) 
tagit fram en formel som ska beräkna kontinuiteten för patienter som uppsöker sjukvård. Det 
matematiska uttrycket, som benämns Continuity of care, kan med fördel användas när 
beräkningar av kontinuitet genomförs för hembesök, vilket bland annat utförts av Russel et al. 
(2011). Continuity of care (COC) beräknas enligt: ∑ �珍態 − ��珍=怠�岫� − な岻  , 
där � är det totala antalet besök, �珍  antalet besök utförda av vårdpersonal 倹 och 嫌 är det totala 

antalet vårdpersonal.  

Det matematiska uttrycket genererar ett numeriskt värde för personalkontinuitet som 
representeras av ett tal mellan ど och な där な innebär fullständig personalkontinuitet medan ど 
innebär att brukaren träffar olika personer vid varje besökstillfälle. En begränsing i det 
matematiska uttrycket är att i det särskilda fallet där � = な leder detta till att nämnaren blir ど 
vilket gör kvoten odefinerbar. I detta specialfall innebär det egentligen att brukaren har 
fullständig personalkontinuitet. Det presenterade matematiska uttrycket tar heller ingen hänsyn 
till en särskilld tidsperiod utan den måste definieras av användaren.  

Ett alternativt angreppssätt att beräkna personalkontinuitet på är att under en bestämd 
tidsperiod för varje enskild brukare undersöka hur många olika vårdpersonal som besöker 
denne. Med denna metod är värdet som fås fram det exakta antalet personal som besöker 
brukaren under den givna tidsperioden (Swan och Blusi, 2013). En fördel som fås gentemot Bice 
och Boxerman (1977) är att det kan tänkas vara enklare att förmedla en analys med denna data 
för beslutsfattare i en verksamhet. Den naturliga nackdelen är däremot att genom att enbart 
räkna antalet vårdpersonal som kopplas till en brukare under en given tidsperiod innefattas inte 
det totala antalet besök under perioden.  

3.2. PLANERINGSVERKTYGET TES 

Planering av hur processer ska drivas inom olika verksamheter har en direkt inverkan på 
effektiviteten. En väl utförd planering ska i förlängningen leda till att utförandet blir bättre 
utifrån de nyckeltal som definierats som viktiga för verksamheten. Planeringsarbetet kan i små 
verksamheter vara enkelt men i takt med att denna växer kommer planeringsproblemet också 
bli mer komplext. I syfte att förenkla planeringsprocessen finns det en mängd olika verktyg att 
tillgå beroende på vilken bransch som den tänkta verksamheten verkar inom.  

Planeringsverktyget TES, som används av flera kommuner i landet däribland Norrköping, har fått 
både positiv och negativ respons. De negativa aspekterna som återfinnes i undersökningar 
handlar om hur programvaran inte tar hänsyn till kvaliteten på arbetet som utförs, medan de 
positiva aspekterna till stor del handlar om att planeringsarbetet är enklare och att det skapar 
en bättre översikt om resursbehovet i både närtid och framtid (Westman, 2012; Holst och 
Rydén-Melin, 2008). 

Syftet med TES är att utifrån det biståndsbeslut som finns för den enskilde brukaren, samt de 
resurser som en hemtjänstenhet har att tillgå, planera och effektivisera de operativa insatserna 
som vårdpersonalen utför. I programmet positioneras samtliga brukare ut med information om 
vilka insatser de är berättigade till och vilka önskemål som specifika brukare kan tänkas ha. 
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Vidare matas information om vårdpersonalen in, dess schema och vilka kompetenser de 
innehar. Vårdpersonalen delas sedan upp i olika personalgrupper, som kopplas till en 
specificerad mängd brukare inom ett på förhand definierat geografiskt område.  

För att sedan skapa en planering allokeras de besök som skall utföras under dagen till 
vårdpersonalens schema. Detta går antingen att göra manuellt eller genom att låta programmet 
utföra en ”optiﾏalplaﾐeriﾐg” (Holst och Rydén-Melin, 2008 s.18), som genererar en plan för en 
given tidsperiod utifrån data som matats in i systemet. Vid utförandet av optimalplanering 
kräver TES att planeraren anger vissa inställningar för bland annat vikten av att den individ i 
personalgruppen som har störst ansvar för brukaren utför de flesta besöken, övrig 
personalkontinuitet, hur stor del av besökstiden/restiden som skall nyttjas och snitthastighet för 
det transportmedel som nyttjas för att ta sig till de olika brukarna.  

Det går även att kombinera manuell planering och optimalplanering genom att utföra delar av 
planeringen manuellt innan optimalplaneringen utförs. När alla besök har allokerats till 
vårdpersonalens schema skrivs en lista för dagens plan ut och ges till respektive vårdpersonal 
som sedan utför dagens besök.  

3.3. OPTIMERING 

Holmberg (2009 s.2) menar att optimeringsläran växte fram som vetenskap strax efter andra 
världskriget då de flesta länder förbrukat mycket resurser och nu behövde utnyttja det som 
fanns tillgängligt på ett effektivt vis. Som en gren av den tillämpade matematiken menar 
Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2008) att optimeringslära handlar om användning av 
matematiska modeller och metoder. Vidare hävdar Lundgren et al. (2008) att optimeringslära 
med fördel tillämpas i olika beslutssituationer för att identifiera den bästa lösningen på ett givet 
problem. Grundläggande för tillämpning av optimeringsmodeller är att något i problemet kan 
varieras, variabler, och på så vis ge upphov för olika lösningar. Ytterligare en förutsättning för en 
optimeringsmodell är att problemet kan uttryckas kvantitativt genom matematiska funktioner 
(Lundgren et al., 2008). En optimeringsmodell sätts sedan upp utifrån ett, eller flera, givna mål 
förutsatt vissa begränsningar.  

Målet med en optimeringsmodell är att finna den lösning som ger det bästa värdet på en 
målfunktion, som beräknar ett värde för respektive lösning. Beroende på problemställningen är 
målfunktionens bästa värde antingen det minsta eller det största (Lundgren et al., 2008). För att 
variablerna inte ska anta oändlighetsvärden har optimeringsmodellen även begränsningar, 
bivillkor, som definierar hur problemet kan lösas för att erhålla tillåtna lösningar.  

Enkla eller små optimeringsproblem är fullt möjliga att lösa grafiskt men i takt med att 
problemets storlek och komplexitet ökar krävs kraftfullare verktyg, exempelvis datorer 
(Lundgren et al., 2008 s.1-3). Idag finns det en mängd tillämpningsområden för just optimering 
som också nyttjas i näringslivet på både operativ och strategisk nivå, bland annat 
schemaläggning, personalplanering, planering av transporter, telekommunikationsnät, placering 
av lager, fabriker och distributionscentraler.  

Generellt tenderar modeller av verkligheten vara en förenkling av verkligheten. Detta betyder 
inte att de svar som ges av dessa modeller inte är användbara. De matematiska modellerna som 
återfinns inom optimeringsläran är inga undantag. Det är helt enkelt inte lätt att få med alla 
faktorer. När problem blir mycket stora, genom många tillåtna kombinationer, blir det svårt att 
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finna den bästa lösningen, optimum, eftersom det blir tidskrävande att testa alla kombinationer. 
I sådana lägen kan heuristiker vara behjälpliga (Holmberg, 2009). Heuristiker klassificeras som 
ickeoptimerande algoritmer. Att de är ickeoptimerande innebär att det inte finns några 
garantier för att en optimallösning hittas. Däremot kommer en lösning att erhållas så länge 
optimeringsproblemet har en tillåten lösning (Lundgren et al., 2008 s.420) och i komplexa 
problem kan en nära optimal lösning, enligt Holmberg (2009 s.319), oftast vara tillräcklig. 

3.3.1. AMPL och CPLEX 

AMPL är ett modelleringsspråk som tillåter användaren att skriva in den framtagna matematiska 
modellen med tillhörande data som anses nödvändig, för att sedan hitta en lösning med hjälp av 
en lösare som använder en lämplig lösningsmetod (Lundgren et al., 2008 s.505).  

AMPL är speciellt utformat för optimering och beskrivs av Fourer, Gay och Kernigham (1990) 
som ett enkelt modelleringsspråk vars syntax är enkel att hantera för optimeringsmodeller, 
jämfört med andra script- och programmeringsspråk, eftersom den liknar den matematiska 
notation som nyttjas vid matematisk modellering. Genom denna likhet minskar risken för att 
översättningen från papper till dator blir fel. 

Att enbart översätta den modell som byggts från matematisk notation till AMPL är inte 
tillräckligt för att lösa det problem som formulerats. För att kunna lösa problemet måste AMPL 
kalla på en lösare som genom en lösningsmetod försöker lösa problemet. För just AMPL erbjuds 
en mängd olika lösare som tagits fram av olika utvecklare för att lösa olika typer av problem. En 
av dessa lösare benämns CPLEX som utvecklats för att lösa bland annat LP-problem, men kan 
idag nyttjas för att lösa flera olika problemtyper (AMPL Optimization Inc., 2013).  

För att lösa det problem som formulerats av användaren finns en mängd olika algoritmer och 
lösningsmetoder som CPLEX kan nyttja. Det är lämpligt att använda sig av CPLEX vid bland annat 
nätverksproblem och LP-problem. Begränsningen ligger i att CPLEX inte klarar av att lösa icke-
linjära problem (IBM Corp, 2010). För den typen av problem finns däremot andra lösare att 
tillgå. 

CPLEX väljer en av de olika algoritmerna som är lämplig för att lösa just det problem som 
formulerats. Det är även möjligt för användaren att styra vilken algoritm som CPLEX kommer att 
nyttja om detta är önskvärt (IBM Corp, 2010).  

3.4. RUTTPLANERING 

Hur en transport, det vill säga en förflyttning mellan flera olika platser, ska genomföras för att 
minska den totala sträckan att resa är ett ypperligt exempel på ett optimeringsproblem. 
Lumsden (1995 s.21) menar att eftersom transporter utgörs av geografiska punkter som ska 
bindas samman genom en transportenhet kan de intuitivt åskådliggöras med nätverksmodeller. 
En nätverksmodell består av noder, de geografiska punkterna, och länkar som representerar 
transportvägen mellan noderna. Tillsammans bildar de transportnät med många potentiella 
resvägar som kvickt får många tillåtna lösningar. Det som då uppstår är ett 
ruttplaneringsproblem. Kärnan i ett ruttplaneringsproblem är att finna den billigaste lösningen 
för transport mellan ett visst antal punkter förutsatt en viss kostnad, exempelvis avståndet 
mellan två noder.  
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Handelsresandeproblemet, där den kortaste resvägen för en försäljare via specificerade punkter 
sökes, är ett klassiskt ruttplaneringsproblem (Sudhakar och Navaneetha Kumar, 2011). I en 
betydande artikel inom området beskriver Dantzig, Fulkerson och Johnson (1954) problemet, i 
en egen översättning, som ”fiﾐﾐ deﾐ kortaste vägeﾐ för en handelsresande som startar i en given 

stad, besöker alla i en specificerad grupp av städer, för att sedan återkomma till sin 

utgåﾐgspuﾐkt” (s.393). Genom att addera ett villkor som innebär att den handelsresande inte 
hinner resa till alla städer på en dag, utan måste återvända till utgångspunkten innan alla städer 
är täckta, fås ett annat optimeringsproblem (Dantzig och Ramser, 1959). Då uppstår ett behov 
av flera separata rutter för att täcka alla punkter, ett problem ofta benämnt som VRP.  

För att planera hemtjänst är det dock fler faktorer än endast ruttplanering som påverkar 
utfallet, vilket ger problemet ytterligare komplexitet. Det finns flera olika metoder för att 
förflytta in ruttplaneringsperspektivet till hemtjänstverksamhet i kombination med exempelvis 
personalplaneringsproblemet vilket utvecklas i kapitel 3.4.1. I tätbefolkade geografiska områden 
tenderar dessutom antalet brukare vara så högt att planeringen bryts ned i flera mindre 
områden. Hur detta sedan relateras till ruttplanering fördjupas i kapitel 3.4.2.  

3.4.1. Ruttplanering i hemtjänstperspektiv 

I Sverige är det idag inte ovanligt med rapporter om brist på vårdpersonal och undersökningar 
visar att problemet kommer fortsätta växa (Annetorp Hörnsten och Bergström-Levander, 2002). 
Samtidigt minskar även det ekonomiska spelrummet allteftersom privata aktörer, med 
vinstsyfte, växer sig starkare. Undersökningar visar att procentandelen privata aktörer mellan 
2001 och 2011 har fördubblats från 8% till 16% (Hjalmarsson och Wånell, 2013). Tillsammans 
skapar dessa två trender ett växande behov av effektivt resursutnyttjande för 
hemtjänstverksamheter.  

En frekvent förekommande utmaning för en resurseffektiv hemtjänst är kombinationen av 
ruttplanerings- och personalplaneringsproblemet. Cire och Hooker (2012) bryter ned problemet 
till sin absoluta grund där de löser personalplaneringsproblemet som huvudproblemet och 
sedan löser ruttplaneringsproblemet, vilket medför att rutten optimeras för det pass en specifik 
vårdpersonal tilldelats.  

Den problemformulering Cire och Hooker (2012) använder syftar till att minska kostnaden i 
relation till längden på det skift vårdpersonalen jobbar, där kostnaden är ett värde associerat 
med varje specifik vårdpersonal. För att tilldela vårdpersonal arbetspass påtvingas de en 
minimal arbetstid och samtidigt begränsas den maximala arbetstid en vårdpersonal kan åläggas. 
De inför även ett villkor som tillgodoser varje brukare med vårdpersonal av tillräckligt hög 
kompetens. En avgränsning de gör i sin modell är dock att de inte tar hänsyn till potentiell 
dubbelbemanning utan utgår strikt från att varje brukare endast kräver en vårdpersonal (Cire 
och Hooker, 2012).  

Optimeringsmodellen som Cire och Hooker (2012) använt sig av styrs starkt av den kostnad som 
relateras till varje vårdpersonal och ponerat att denna kostnad är lönekostnaden så innebär det 
att den personal, med tillräcklig kompetens, som har lägst lön tilldelas mest arbete.  

Yuan och Fügenschuh (2015) har undersökt samma problem men har valt en annan infallsvinkel 
där de söker planering en hel vecka till skillnad från Cire och Hooker (2012) som endast söker 
planering för en dag. Denna anpassning har Yuan och Fügenschuh (2015) använt för att ta 
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hänsyn till att vissa insatser, typer av brukarbesök, sker med visst intervall och framförallt inte 
sker dagligen. Exempel på sådana brukarbesök kan vara städning, duschning eller anskaffning av 
livsmedel.  

De båda modellerna skiljer sig även åt på andra vis där Yuan och Fügenschuh (2015) utnyttjar en 
målfunktion som söker ett minimalt användande av personal, genom att direkt koppla en 
kostnad till varje utnyttjad personal, medan Cire och Hooker (2012) endast söker en låg kostnad 
i relation till arbetstimmar. En möjlig skillnad i utfall för dessa båda optimeringsmetoder är att 
Yuan och Fügenschuh (2015), vars modell genererar en relation mellan antalet vårdpersonal och 
kostnad, kommer få ett lägre personalbehov än Cire och Hooker (2012), vars modell endast 
håller nere det totala antalet arbetstimmar.  

En gemensam nämnare för de båda ovan nämnda lösningarna på problemet är deras noterbara 
förenkling gentemot den riktiga verksamheten. I båda artiklarna används generaliseringar som 
innebär att viktiga delar av hemtjänstverksamheten inte tas med i problemet. Cire och Hooker 
(2012) väljer, som tidigare nämnt, att inte ta någon hänsyn till dubbelbemanning vilket är ett 
vanligt förekommande fenomen som hemtjänstverksamheter behöver hantera. Anledningen till 
att förenklingar av detta slag ändå används är för att varje ytterligare aspekt som 
optimeringsmodellen tar hänsyn till ökar komplexiteten vilket har som följd att problemet blir 
svårare att lösa.  

Det finns, trots komplexiteten, optimeringsmodeller där ytterligare aspekter inkluderas. Just det 
tidigare nämnda fenomenet dubbelbemanning har Mankowska, Meisel och Bierwirth (2014) 
modellerat. De skapar då två olika mängder, grupper, av brukare, i motsats till Cire och Hooker 
(2012) och även Yuan och Fügenschuh (2015) som inkluderar alla brukare i samma mängd, där 
de skiljer på de brukare som kräver enkelbemanning och de som kräver dubbelbemanning. På så 
vis kan de använda sin mängd med dubbelbemanningsbrukare till att generera dubbel 
efterfrågan på vårdpersonal.  

Optimeringsmodellen av Mankowska et al. (2014) skiljer sig även på flera vis, framförallt genom 
en målfunktion som inte tar hänsyn till samma aspekter som de två tidigare presenterade. Den 
målfunktion Mankowska et al. (2014) presenterar söker kortaste färdväg utan beaktande av 
personalkostnader vilket innebär att modellen endast beaktar färdvägen, vilket de definierat 
som restiden, och alltså helt försummar den kostnadsaspekt som tidigare omnämnts vara en 
nyckel för en framgångsrik hemtjänstverksamhet.  

Rasmussen, Justesen, Dohn och Larsen (2012) ger ett hemtjänstperspektiv på de generella 
teorier kring rutt- och schemaplanering, med synkronisering och uppföljningsbehov, som 
Bredström och Rönnqvist (2008) tidigare introducerat. Precis som Mankowska et al. (2014) har 
Rasmussen et al. (2012) inkluderat dubbelbemanningsaspekten, i sin lösning genom att använda 
synkroniseringsvillkoret från Bredström och Rönnqvist (2008), för att säga att två vårdpersonal 
måste anlända till samma brukare vid samma tidpunkt. 

Samtidigt lägger Rasmussen et al. (2012) även till uppföljningsbehovet som Bredström och 
Rönnqvist (2008) presenterar genom beaktning av det faktum att tidigare besök kan generera 
upphov för ytterligare ett besök inom en viss bestämd tidsperiod. De exemplifierar det hela 
genom en tvättmaskin som startats vid besök, vilken behöver stängas av inom ett visst 
tidsintervall efter en viss tidsperiod (Rasmussen et al., 2012).  
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En betydande skillnad mellan modellen av Rasmussen et al. (2012) jämfört med de tidigare 
diskuterade är dess tillåtande att brukarbesök lämnas obemannade. Genom en vägd 
målfunktion, där de olika elementen tilldelas en procentuell vikt, kan dock utrymmet för detta 
utfall minskas (Rasmussen et al., 2012). Det finns en fördel med att tillåta obemannade 
brukarbesök, alltså inställda besök. Detta eftersom ett tvång på planering av alla brukarbesök 
kan ge en kompromissad lösning. Rasmussen et al. (2012) prioriterar dessutom brukarbesöken 
vilket innebär att det först är de lägst prioriterade brukarna som får inställda, alternativt 
omplanerade, besök.  

3.4.2. Områdesindelad hemtjänst 

Med en ökande efterfrågan på hemtjänst växer brukartätheten i Sverige. Det har inneburit att 
antalet brukare inom vissa kommuner i Sverige har blivit så pass många att planeringen idag 
behöver brytas ned i mindre delar. En förekommande metod för detta är områdesindelning, där 
ett större geografiskt område bryts ned till flera mindre geografiska områden.  

Metoden grundar sig i den områdesindelning som används inom politiken för att skapa 
valdistrikt, där olika begränsningar kan tillgodoses. Valdistrikt indelades ursprungligen efter 
geografiska gränser, såsom postnummer, men en önskan om beaktning för flera faktorer växte 
sedan fram. En grundläggande lösning för politisk områdesindelning finns beskriven av Hess, 
Weaver, Siegfeldt, Whelan och Zitlau (1965) där de söker ett minimerat avstånd mellan 
mittpunkten för två distrikt relaterat till populationen i distrikten. Hess et al. (1965) begränsar 
populationen i de olika distrikten genom att ange intervall för dessa och samtidigt anges även 
det eftersökta antalet distrikt. Att skapa valdistrikt med en jämnare population var en 
grundorsak till att optimeringsmodeller för valdistrikt uppstod.  

Bozkaya, Erkut och Laporte (2003) har byggt vidare på Hess et al. (1965) och låter bland annat 
populationsintervallet för de olika områdena gå från att vara bivillkor till att vara en variabel i 
målfunktionen. Istället för att sätta ett fast ramverk inom vilket populationsantalet i ett visst 
område måste förhålla sig till så använder Bozkaya et al. (2003) extremvärdena, största och 
minsta värdet, på populationen i områdena relaterat till medelpopulationen för att ta fram en 
faktor för populationsfördelningen, enligt följande: ∑ max{鶏珍 − 岫な + �岻鶏̅, 岫な − �岻鶏̅ − 鶏珍, ど}徴珍=怠 鶏̅  , 
där 鶏珍 är populationen i område j, � är ett värde mellan ど till な och 鶏̅ är medelpopulationen i de 

olika områdena. 

Vidare tar Bozkaya et al. (2003) även hänsyn till kompaktheten, det vill säga sammanhållningen, 
för ett föreslaget område genom en annan metod än Hess et al. (1965) där Bozkaya et al. (2003) 
söker en jämnt fördelad storlek på de geografiska områdena. Bozkaya et al. (2003) tar dessutom 
beaktning för socio-ekonomiska förhållanden inom de geografiska områdena för att öka 
representiviteten på väljarna.  

Haugland, Ho och Laporte (2007) ser samma problem men ur ett annat perspektiv när de söker 
områdesindelning utifrån ruttplaneringsperspektivet. Liksom de tidigare diskuterade metoderna 
i kapitel 3.4.1 ser de ruttplaneringen som ett subproblem, det vill säga en optimering av ett 
delproblem som inte nödvändigtvis är optimal ur ett helhetsperspektiv, som löses efter det 
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övergripande områdesindelningsproblemets begränsningar. Något som särskiljer Haugland et al. 
(2007) från Hess et al. (1965) och Bozkaya et al. (2003) är att de behandlar populationen som en 
stokastisk variabel, alltså ett värde styrt av slumpen. Det innebär att Haugland et al. (2007) 
tvingas använda ett förväntat värde, även kallat väntevärde, för den stokastiska variabeln, 
populationen, som innefattar viss felmarginal. I förlängningen betyder det att modellens 
känslighet för förändringar i efterfrågan blir avsevärt lägre eftersom den redan använder 
efterfrågan som ett intervall.  

Benzarti, Sahin och Dallery (2013) hävdar att nyckeln till en bra områdesindelning inom 
hemtjänstverksamhet handlar om att finna en balans av arbetsbelastningen. En jämn fördelning 
av arbetsbelastningen för hela verksamheten betyder inte nödvändigtvis att arbetsbelastningen 
i alla områden är lämpligt fördelad, då vissa områden fortfarande kan ha en högre 
arbetsbelastning än andra. Benzarti et al. (2013) lyfter därför fram tre olika mått på 
arbetsbelastning där de mäter den på olika nivåer. Det första måttet mäter arbetsbelastningen 欠沈 för respektive basenhet 件 som brukare bor inom enligt följande: 欠沈 = ∑ �沈ℎ決ℎ建ℎ , 件 = な, … , 軽張ℎ=怠 , 

där �沈ℎ är de brukare med insatskategori h som bor i basenhet i, 決ℎ är frekvensen på besök 
relaterat till insatskategori h och 建ℎ  är den genomsnittliga besökstiden för insatskategori h. Här 
tas beaktning för antalet brukarbesök och den besökstid de medför. Däremot tas ingen hänsyn 
till att olika kategorier av brukarbesök kan skilja sig åt genom andra faktorer än den tid de tar. I 
nästa mått mäter de arbetsbelastningen 欠珍 för varje distrikt 倹 genom: 欠珍 = ∑ 欠沈捲沈珍, 倹 = な, … , 警朝沈=怠 , 

där 捲沈珍 är en binär variabel som antar värdet な om basenhet 件 tillhör distrikt 倹 och ど annars. 

Denna funktion mäter samma faktorer som den tidigare men på en högre nivå där den beräknar 
arbetsbelastningen i ett specifikt distrikt, vilken kan variera beroende på vilka enheter som 
tilldelas distriktet. För att sedan få ytterligare ett mått på arbetsbelastningen så mäts den 
genomsnittliga arbetsbelastningen: 欠̅ = ∑ 銚���=1暢 , 

där M är det totala antalet distrikt. Här uppnås den mest övergripande nivån där endast den 
totala fördelningen av arbetsbelastning undersöks. Något som Benzarti et al. (2013) däremot 
inte resonerar kring är den påverkan tidshorisonten får på dessa värden. 

Andra aspekter som diskuteras av Benzarti et al. (2013) är responstid och storlek på det 
geografiska området, inspirerade av polisdistriktsindelning. Med användandet av trygghetslarm 
inom hemtjänstverksamhet i åtanke blir det ytterligare resonabelt att ta hänsyn till sådana 
faktorer vid områdesindelning, då det är viktigt för vårdpersonal att snabbt nå till brukare vid 
larm. Ytterligare diskuterar delvis Benzarti et al. (2013), men även Bozkaya et al. (2003), att 
likhet mellan dagens områdesindelning och en alternativ bör beaktas för att dämpa 
förändringarna en alternativ områdesindelning skulle föra med sig. Exempelvis kan en ny 
områdesindelning innebära att en viss brukare får ett fullständigt personalbyte om denne 
tilldelas ett helt nytt arbetslag. 
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Vid en fallstudie i Montreal delade Blais, Lapierre och Laporte (2003) in staden i sex distrikt. De 
eftersökte en balans mellan mobilitet och arbetsbelastning och utnyttjade då den av Bozkaya et 
al. (2003) utvecklade beräkningsmetoden för populationsfördelning som de likställde med 
arbetsbelastning. Däremot inkluderades inte resonemanget Benzarti et al. (2013) haft angående 
olika mått av arbetsbelastning vilket innebar att Blais et al. (2003) endast tog hänsyn till en jämn 
årlig fördelning av arbetsbelastningen. I realiteten innebär detta att ett område under året kan 
utsättas för en hög fluktuation av arbetsbelastning även om det årliga snittet landar i samma 
spann som den totala arbetsbördan. Faktum är att den snabba omsättningen av brukare ibland 
kan generera scenarior likt det ovan beskrivna när tidshorisonten blir lång vilket ytterligare 
stärker resonemanget av Benzarti et al. (2013).  

En fallstudie av Gutiérrez-Gutiérrez och Vidal (2015) i Colombia, som områdesindelar hemtjänst, 
söker en kort färdväg samtidigt som arbetsbelastningen bibehålls på en jämn nivå. Generellt är 
modelleringen likartad den som Blais et al. (2003) använt men de skiljer sig åt gällande 
färdvägen, där Blais et al. (2003) använder fågelvägsavståndet mellan centrum för två 
basenheter medan Gutiérrez-Gutiérrez och Vidal (2015) använder restiden.  

En återkommande metod för modellering av områdesindelning, som används av Blais et al. 
(2003) och som även nämns av Bozkaya et al. (2003) och Benzarti et al. (2013), är användandet 
av små basenheter som matchas ihop för att skapa ett större område. Det innebär att varje 
enskild brukare inte utgör en efterfrågepunkt utan istället den basenhet de bor inom. För 
distansbestämmande använder Blais et al. (2003) då den, inom området, vedertagna metod som 
användes redan av Hess et al. (1965) där avståndet mellan centrum på två basenheter mäts. 
Genom att mäta avståndet mellan alla basenheters centrum fås sedan en distansmatris. En 
fördel som följer användandet av basenheter är att distansmatrisen, som anger avståndet 
mellan varje efterfrågepunkt, blir mindre eftersom färre besökspunkter uppstår. Det innebär att 
antalet lösningskombinationer minskar.  

3.4.3. Arbetsbelastning för hemtjänst 

I studien har det tidigare diskuterats hur olika matematiska modelleringar inte tar samma 
hänsyn för arbetsbelastning när hemtjänstverksamhet delas in i områden. Benzarti et al. (2013) 
lade stor vikt till att finna en jämn arbetsbelastning genom reglering på flera nivåer, se kapitel 
3.4.2, medan Blais et al. (2003) nöjde sig med ett jämnt årligt snitt av arbetsbelastning mellan de 
olika områdena. Gemensamt för dessa är att de uteslutande använder tid som representation av 
arbetsbelastning. 

Det finns även en subjektiv nivå att ta i beaktning vid beräkning av arbetsbelastning då olika 
brukare kräver varierande insatser. Dessa kan skilja sig i tidsåtgång och nivå av fysisk insats från 
vårdpersonalens sida och kan därmed leda till en högre eller lägre arbetsbelastning. Hertz och 
Lahrichi (2009) väljer att dela in brukare i fem olika nivåer, från korttidspatienter till de med 
vård i livets slutskede, där de olika brukargrupperna sedan tilldelas en faktor relaterad till den 
arbetsbelastning de innebär. Syftet med dessa fem nivåer är att åskådliggöra hur en brukare 
som får 30 minuters vård, men är av lägsta nivå, kan innebära samma arbetsbelastning som 15 
minuter hos en brukare av fjärde nivå.  

Att vidare endast kvantifiera brukare i nivåer av högre eller lägre arbetsbelastning stöter på 
ytterligare komplicerande moment eftersom vårdpersonal kan uppleva de olika kategorierna 
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väldigt olika. Detta kan bero på en mängd olika faktorer såsom erfarenhet, vana, utbildningsnivå 
eller bara helt enkelt personlig preferens (Sir, Dundar, Barker Steege och Pasupathy, 2015). 
Detta kan leda till att en brukare som kategoriserats med en låg arbetsbelastning kan uppfattas 
som besvärligare att sköta enbart på grund av att vårdpersonalen är van vid och föredrar att 
vårda tyngre brukare. En tredje metod som beskrivs bygger på att statistisk analys av data för en 
viss avdelning eller ett specifikt område utförs. Detta för att prognostisera nästkommande dags 
vårdbehov och utifrån den informationen fördela de tillgängliga resurserna (Hughes, 1999). Den 
nämnda statistiska metoden mäter inte arbetsbelastning lika mycket som den förutsäger vilken 
typ av resurs och kompetens som är nödvändig vid en viss enhet eller område. Däremot går det 
att argumentera för att om ett visst område kräver vårdpersonal med högre kompetens kan det 
tänkas vara högre arbetsbelastning där än i områden där en lägre kompetens krävs. Problemet 
då är att återigen måste aspekten om subjektivitet diskuteras. 

Det faktum att olika metoder används ger en indikation om att det inte råder konsensus om hur 
arbetsbelastning inom vård och omsorg skall mätas. Hughes (1999) menar att de metoder som 
existerar inte tar hänsyn till faktorer som är viktiga och att en mer kvalitativ infallsvinkel är 
lämpligare att använda vid analyser av arbetsbelastning inom vård- och omsorgarbete.  

Det finns även matematiska modeller som syftar till att finna en likdelad arbetsbelastning med 
hänsyn till subjektiva aspekter. Sir et al. (2015) angriper problemet med utgångspunkt i en 
enkätundersökning där sjuksköterskor enligt en likertskala graderade hur arbetsbelastande en 
viss patient var. Resultatet från enkätundersökningen använde Sir et al. (2015) sedan som indata 
till en modell som syftade till att både balansera och minimera arbetsbelastningen genom två 
separata målfunktioner. Den första målfunktionen minimerar den största differensen av 
arbetsbelastningen i områdena. Den andra målfunktionen söker en minimal arbetsbelastning 
per sjuksköterska utefter den enkätbaserade arbetsbelastningen för varje patient enligt 
följande: min 怠朝 ∑ ∑ ∑ 拳�沈 欠�沈捲��朝�=怠彫沈=怠��=怠 , 

där 軽 är antalet sjuksköterskor, 拳�沈  är enkätundersökningens arbetsbelastningsvärde för 
sjuksköterska � med indikator 件, ��沈 är en binär parameter som antar värdet な om patient � har 

indikator 件 och 捲��  är en binär variabel som antar värdet な om sjuksköterska � tilldelas patient �.  

Modellen av Sir et al. (2015) beaktar inte den tid en viss patient kräver utan utgår endast från 
den arbetsbelastning som patienten anses innebära. Nackdelen är att den baseras på rådande 
patientunderlag, vilket är föränderligt, som innebär att modellen inte generellt kan tillämpas för 
att fördela arbetsbelastning. Inom hemtjänstverksamhet skulle dock potentiellt de enskilda 
insatsernas arbetsbelastning kunna bedömas och generera en mer generell modell.  
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4. Verksamhetsbeskrivning 

I Norrköpings kommun är det vård- och omsorgsnämnden som har det övergripande ansvaret 
för de olika verksamheterna inom äldreomsorgen där hemtjänsten ingår (Norrköpings kommun, 
2011). Norrköpings kommun erbjuder i enighet med socialtjänstlagen, hemtjänst åt alla sina 
invånare och beskriver i sin verksamhetsidé hur vård- och omsorgsarbetet utgår ifrån den 
sammanvägda kunskapen som finns att tillgå från teori och forskning, medarbetarna och 
brukare (Norrköpings kommun, 2015). Vidare har vård- och omsorgsnämnden en egen 
värdegrund som säger att individer som omfattas av nämndens tjänster skall: 

 ”Mötas av respekt för sin person och sin integritet, 

 Garanteras en enkel, allsidig, och lättförståelig information, 

 Uppleva delaktighet, 

 Mötas av personal som tar sig tid att lyssna aktivt, visar engagemang och 

inlevelseförmåga, 

 Vara säker på att de egna resurserna blir sedda och tillvaratagna, 

 Få stöd att utveckla de egna resurserna, 

 Kunna påverka valet av insatser och dess utformning, 

 Mötas av personal med kompetens och kunskap, 

 Uppleva att det är lätt att ﾐå företrädare för olika verksaﾏheter.” (Norrköpings 
kommun, 2012b) 

Hemtjänsten beskrivs av kommunen som en komplex och flexibel verksamhet där den 
stokastiska efterfrågan, i form av antalet brukare, fluktuerar. Samtidigt kan vårdbehovet hos 
befintliga brukare variera från dag till dag och detta är ytterligare en bidragande faktor till ökad 
komplexitet.  

Hemtjänsten i Norrköping är uppdelad i 20 distrikt där varje distrikt ansvarar för verksamheten 
över ett specificerat geografiskt område. Varje enhet är verksam 24 timmar per dygn, alla dagar 
i veckan, hela året (Norrköpings Kommun, 2012a) och har sin egen personalstyrka bestående av 
enhetschefer, vårdpersonal och planerare (Norrköpings kommun, 2016). För att bli beviljad 
hemtjänst i Norrköping skall en ansökan skickas till biståndshandläggare som tar beslut om 
huruvida individen är berättigad bistånd. I fallet att bistånd beviljas hör hemtjänsten av sig för 
att tillsammans med brukaren komma överens om vilka insatskategorier som behövs och när de 
skall utföras. När konsensus råder sammanfattas detta i en insats- och genomförandeplan, som 
också skall godkännas av biståndshandläggaren (Norrköpings Kommun, 2012a). Vid nekad 
hemtjänst har brukaren alltid rätt att överklaga beslutet (Norrköpings kommun, 2011). 
Processen avbildas i Figur 1.  



 

20 

 

Figur 1. Processen för ansökan om hemtjänst. 

Förutom de vanliga insatskategorier som nämns i kapitel 3.1 erbjuder också hemtjänsten i 
Norrköping avlösning för närstående som utför de insatser som annars skulle utföras av 
hemtjänsten. Den närstående har då rätt till 10 avgiftsfria timmar per månad med möjlighet att 
ansöka om fler. Denna tjänst kommer för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst snart övergå till att 
utföras av en utomstående part vilket förväntas frigöra resurser för verksamheten.  

Utifrån en enkätundersökning utförd av Socialstyrelsen (2016) anger 87% att de på ett 
övergripande plan är nöjda med den service som erbjuds av Norrköpings kommun. De delar som 
kritiserats i undersökningen har kommunen tagit tillvara genom att formulera nya mål för 
verksamheten som skall uppnås senast 2018, vilket är förenligt med det övergripande målet om 
ett systematiskt arbete med kvalitetsförbättring (Norrköpings kommun, 2015). 

4.1. KONTAKTMANNASKAP 

I Norrköpings kommun arbetar samtliga enheter utifrån ett så kallat kontaktmannaskap. Detta 
innebär att det för samtliga brukare skall erbjudas en specifik individ ur vårdpersonalen som har 
ett större ansvar för den enskilda brukaren än resterande vårdpersonal. Det är exempelvis 
kontaktpersonen som har den initiala kontakten med brukaren för att utarbeta en 
genomförandeplan vilket i förlängningen bidrar till att kontaktmannen också har en djupare 
förståelse för det vårdbehov som brukaren innehar och för de önskemål som brukaren lägger 
fram. Vidare agerar även kontaktmannen som den primära kommunikationslänken mellan 
brukaren, föreståndarna för verksamheten, övrig vårdpersonal, samt diverse myndigheter och 
även anhöriga. Detta för att kunna uppfylla det huvudsakliga syftet om att skapa bra 
förutsättningar för den enskilda brukaren. Något som anses uppnås genom att bland annat få 
denne att känna trygghet med övrig vårdpersonal, bli bemött med respekt av samtliga inom 
verksamheten och att denne har inflytande över hur utförandet av hemtjänsten utformas, 
utifrån det specifika vårdbehovet och de önskemål som läggs fram. 

Ansökan 
om 

hemtjänst

Ansökan 
godkänns av 

biståndshand-
läggare

En insats- och 
genomförande
plan tas fram 
tillsammans 
med brukare

Biståndshandläggare 
godkänner insats och 
genomförandeplan

Hemtjänst kan 
påbörjas
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Det som presenterats i ovanstående stycke är riktlinjer för vad kontaktmannaskap innebär i 
Norrköpings kommun och detta ska gälla för samtliga enheter som bedriver hemtjänst i 
kommunen. I de fall där enskilda enheter anser att dessa riktlinjer inte är tydliga nog, är de fria 
att specificera extra ansvarsområden som kan behövas utifrån de förutsättningar som råder på 
lokal nivå.   
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5. Nulägesbeskrivning 

Linköpingsvägen 14-16 hemtjänst är ett av de 20 distrikt som har hand om hemtjänsten i 
kommun. Enhetens geografiska ansvarsområde innefattar områdena Kneippen, Nedre och Övre 
Ektorp samt Bandy, vilka illustreras i Figur 2. Dessa fyra områden innefattar i nuläget ungefär 
130 brukare med ett varierat vårdbehov.  

Den operativa delen av verksamheten för dag och kvällstid, består av cirka 47 medarbetare 
varav två är enhetschefer och 45 är vårdpersonal. Av vårdpersonalen är fyra planerare och 
använder viss del av sin tjänstgöring för att hantera planeringen kring hemtjänsten. För 
hantering av oförutsedda händelser såsom sjukdom eller vård av barn så nyttjar verksamheten 
vikarier som finns att tillgå. Dessa utgör en kapacitet på 7 årsarbetare och anses vara 
nödvändiga för verksamheten. Vidare har vårdpersonalen delats upp i fyra personalgrupper där 
varje grupp tilldelas ett av de fyra områden som avbildas i Figur 2.  

 

Figur 2. Nuvarande områdesindelning för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst. Bildkälla: Eniro Sverige AB 

(2016) 

Den nuvarande geografiska områdesindelningen har under flera år varit densamma. Information 
om vilken metod som nyttjats, eller tankegångar som kan ha lett till den nuvarande 
områdesindelningen, finns ej att tillgå.  

För allokering av vårdpersonal hos brukare använder de fyra planerarna planeringsverktyget 
TES. Målet för verksamheten är att försöka hålla en planeringshorisont på en vecka. För att alla 
berörda ska ha en överblick på hur planeringen går och vad som riskerar att hamna efter, 
alternativt blir klart i förtid, träffas planerare och enhetschefer varje onsdag för avstämning och 
för att diskutera eventuella förändringar och missar i planeringen. 

Kneippen 

Nedre Ektorp 

Övre Ektorp Bandy 
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När planeringen är utförd skrivs denna ut och tilldelas vårdpersonal på ett morgonmöte. I 
planen står det tydligt vilka besök som ska utföras under arbetspasset. Förflyttning av 
vårdpersonal mellan brukare sker i dagsläget till fots eller med cykel, alternativt el-cykel som 
också finns att tillgå. Vilket transportmedel som används är upp till vårdpersonalen. 

5.1. KVANTIFIERING AV NULÄGET 

Dagens verksamhet på Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst använder inga kvantitativa mått 
varken på personalkontinuitet eller på arbetsbelastning även om de av verksamheten uttryckts 
som viktiga. Vidare har de ingen insatsrapportering vilket innebär att de inte samlar någon data 
på den faktiskt utförda verksamheten. För att kunna kvantifiera nuläget har studien därför 
utgått ifrån den planerade verksamheten vilken inte nödvändigtvis är en fullständigt 
representativ modell av verkligheten. Inom denna studie anses dock detta vara en acceptabel 
modellering av verkligheten då de avvikelser som är kända endast förändrar vem som genomför 
insatsen, inte hur den genomförs.  

Det studien avser med arbetsbelastning är ett kvantifierat värde av den arbetstid som 
verksamheten spenderar på insatser hos enskilda brukare. Dagens verksamhet planerar olika 
tidsåtgång för enskilda brukare eftersom de alla har sina individuella förutsättningar, detta 
utifrån aspekter för bland annat allmäntillstånd och dagsform. Det innebär att variationen i 
arbetstid för varje enskild insatskategori är stor, något som bör tas hänsyn till vid användande av 
medelvärden. Även tidshorisonten ger en influens på medelvärdesvariationen eftersom 
verksamhetens förutsättningar genomgår stora förändringar över tid när insatserna hos 
brukarna förändras. Med detta i åtanke har studien valt att presentera arbetsbelastningen som 
ett medelvärde av den månatligt nedlagda arbetstiden på varje enskild insatskategori. Genom 
att bestämma andelen av den totalt nedlagda arbetstiden en viss insatskategori inneburit kan 
dess arbetsbelastning illustreras.  

De data som använts för att bestämma detta medelvärde sträcker sig tre månader tillbaka i 
tiden, det vill säga början av året 2016. Anledningen till att en sådan liten datamängd har 
använts är de snabba förändringar som sker inom verksamheten. Varje månad tillkommer och 
försvinner det brukare och framförallt förändras insatserna hos brukarna.  

Eftersom verksamheten idag är indelad i fyra olika områden är det även relevant att kvantitativt 
belysa arbetsbelastningen för att beskriva skillnaden mellan dessa. Den jämförelse av 
arbetsbelastningen i de olika områdena, som presenteras i kapitel 5.1.1, utgår endast ifrån 
nedlagda arbetstimmar och har därför ingen hänsyn för differensen i antal boende brukare inom 
området. Detta eftersom endast den insats som krävs ifrån verksamheten är relevant att 
jämföra. 

Ett kärnvärde för verksamheten är personalkontinuitet, som beskrivs i kapitel 3.1.1. I denna 
studie kvantifieras personalkontinuitet genom att definiera en insats hos enskild brukare av 
specifik vårdpersonal som ett besök. Det innebär alltså att kvantifieringen av 
personalkontinuitet inte särskiljer brukare som har dubbelbemanning. Studien presenterar två 
kvantitativa mått där den första illustrerar ett fördelningsmått medan den andra ger det 
numeriska antalet vårdpersonal som har besökt en enskild brukare. Genom att använda båda 
dessa erhålls ett mått som visar personalkontinuitetens nivå och samtidigt ett numeriskt värde 
som kan relateras till detta.  
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5.1.1. Arbetsbelastning 

Som nämnt beviljas brukare olika insatser beroende på deras fysiska tillstånd och allmänna 
behov av hjälp i hemmet genom processen illustrerad i Figur 1. För Linköpingsvägen 14-16 
Hemtjänst innebär detta att vissa insatser kräver mer arbetstid än andra och på så vis genererar 
de olika arbetsbelastning för verksamheten. Under det inledande kvartalet av 2016 har 
Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst i månatligt genomsnitt spenderat 3200 timmar med 
brukarbesök och dessa fördelas över de olika insatserna enligt Figur 3.  

 

Figur 3. Procentuell insatsfördelning på Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst. 

I Figur 3 återspeglas hur morgon- respektive kvällsbesök står för en stor del av 
arbetsbelastningen, tillsammans står de för 45% av den tid som spenderas hos brukarna vilket 
motsvarar nästan 1500 timmar per månad. En stor anledning till detta är naturligtvis att de är 
dagligen återkommande medan andra aktiviteter, som exempelvis städ, endast förekommer hos 
enskild brukare någon gång per vecka. Just städ är en aktivitet som är tidskrävande när den 
förekommer och gärna blir utmanande att planera in utan att bryta besöksmönster. En annan 
insats som är starkt bidragande till att försvåra planeringen är ledsagning, som innebär att en 
brukare har vårdpersonal med sig på bland annat sjukhusbesök eller vid upphämtning av 
läkemedel. Historiskt har insatsen ledsagning för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst varierat i tid 
från 10 till 300 minuter per tillfälle, samtidigt som den inte alltid utlyses med god 
framförhållning, vilket innebär att den är svårplanerad. 

Eftersom distriktet Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst är indelat i fyra olika områden så varierar 
även arbetsbelastningen mellan dessa. Som illustreras i Figur 4 har området Kneippen idag högst 
arbetsbelastning med drygt 1160 timmar spenderade på insatser hos brukare under mars 2016. 
Det innebär att en tredjedel av den totala tid som verksamheten lägger på insatser hos brukare 
spenderas i området Kneippen. I motsats till det högt arbetsbelastade området Kneippen har 
området Övre Ektorp endast 565 timmar spenderade på besök hos brukare under mars 2016. 
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Alltså finns det idag en skillnad på 17 procentenheter, motsvarande 595 timmar, mellan 
området med högst arbetsbelastning och området med lägst.  

 

Figur 4. Fördelning av arbetsbelastning mellan de fyra områdena. 

Den stora skillnaden i arbetsbelastning mellan de olika områdena beror delvis på att det idag 
råder stor variation på hur många brukare som är bosatta i varje område, vilket Tabell 1 visar. 
Exempelvis bor endast 14% av brukarna i området Övre Ektorp medan 42% av brukarna bor i 
området Kneippen.  

Tabell 1. Antal boende brukare för varje område i nuläget. 

Område  Kneippen Övre Ektorp Nedre Ektorp Bandy 

Antal brukare 55 18 30 27 

Andel brukare 42% 14% 23% 21% 

Det visar sig inte finnas någon direkt koppling till antalet boende i ett område och den del av 
arbetsbelastningen de står för. Istället visar sig den genomsnittliga insatstiden hos brukare för 
varje område, se Tabell 2, variera från 19 till 30 minuter. Detta visar ytterligare hur olika brukare 
kräver olika insatser samtidigt som tidsåtgången för varje insats varierar för enskilda brukare. 
Överlag har brukarna i området Kneippen minst antal insatser per månad vilket innebär att fler 
brukare kan vara bosatta i området utan att arbetsbelastningen blir högre än i andra områden. 
Ytterligare noterbart är dock att antalet insatser hos en enskild brukare kan förändras i rask takt 
vilket snabbt kan förändra det genomsnittliga antalet insatser per månad i de olika områdena.  
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Tabell 2. Genomsnittlig insatstid och genomsnittligt antal insatser per månad för varje område i nuläget. 

Område  Kneippen Övre Ektorp Nedre Ektorp Bandy 

Genomsnittlig 
insatstid 

19 28 30 25 

Genomsnittligt 
antal insatser 
per brukare 
varje månad 

62 87 86 73 

Även om det idag finns en plan om att bemanna de fyra områdena med varsin personalgrupp på 
10-12 medarbetare finns det tendenser att inte hålla dessa grupperingar vilket visas tydligare i 
Figur 7. Detta eftersom dagens personalgrupper inte alltid klarar av att täcka det aktuella 
vårdbehovet, som också kan variera dagligen på grund av oförutsedda händelser. För att klara 
av dessa förändringar täcker vårdpersonalen upp för varandra i de olika områdena. 

5.1.2. Personalkontinuitet 

Brukarnas trygghet är en värdegrund för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst och de försöker 
bland annat skapa denna genom att arbeta aktivt med personalkontinuitet. I dagens verksamhet 
finns dock inget kvantitativt mått på personalkontinuitet och det är därför en kvalitativ 
uppfattning att den är god. Tidigare, i kapitel 3.1.1, har två metoder presenterats för hur en 
kvantitativ utvärdering kan genomföras av personalkontinuitet och dessa har studien använt för 
redogörelse.  

 

Figur 5. Personalkontinuitet för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst. 
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Genom att mäta personalkontinuiteten för varje brukare, med hjälp av den matematiska 
formuleringen för vårdkontinuitet benämnd COC som diskuteras i kapitel 3.1.1, och sedan 
beräkna ett medelvärde för dessa erhålls resultatet i Figur 5, som illustrerar hur 
personalkontinuiteten varierat det senaste året. Medelvärdet totalt för det senaste året, den 
räta linjen i Figur 5, antar värdet 0,183. För att tydliggöra hur detta värde förhåller sig illustreras 
två exempel i Tabell 3. Dessa exempel visar hur två brukare som har besök av olika antal 
vårdpersonal ändå får liknande COC-värde. 

Tabell 3. Exempel på personalkontinuitet för brukare med genomsnittlig personalkontinuitet. 

Vårdpersonal V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 COC 

Antal besök 

hos brukare x 

1 1 16 9 7 6 8 1     0,187 

Antal besök 

hos brukare y 

4 2 2 2 6 2 1 2 2 2 5 20 0,186 

Förvånansvärt är personalkontinuiteten högst under sommarmånaderna, trots semester för 
ordinarie personal, och uppnår då som högst ett värde på 0,305. Skillnaden mellan största och 
minsta värdet är dessutom relativt stor, vilket tyder på skiftande nivå av personalkontinuitet. 

En djupare områdesanalys av personalkontinuiteten, som illustreras i Figur 6, visar att Kneippen 
i mars 2016 erhållit en relativt hög personalkontinuitet i jämförelse med verksamheten i sin 
helhet. Däremot visar det sig att det samtidigt finns brukare på båda sidorna av extremvärdena 
där vissa brukare erhållit en fullständig personalkontinuitet, 系頚系 = な, och vissa får träffa olika 
vårdpersonal vid varje möte, 系頚系 =  ど. Standardavvikelsen vittnar också om att det finns en 
stor variation i personalkontinuitet hos brukarna i Kneippen, Övre Ektorp och Bandy, även om 
Övre Ektorp för mars 2016 lyckats hålla en lägre standardavvikelse än de två tidigare 
månaderna. Nedre Ektorp utmärker sig lite från de andra områdena genom att ha en relativt låg 
standardavvikelse och inga brukare med fullständig personalkontinuitet. Dessutom antar 
medelvärdet här ett lägre värde än i de andra områdena för samtliga månader förutom mars där 
Övre Ektorp är något lägre.  

Generellt tenderar de brukare som har en fullständig personalkontinuitet ha väldigt få besök. En 
genomgång av data visar att samtliga brukare som under januari – mars 2016 erhållit en 
fullständig personalkontinuitet inte överstiger 6 besök, flera av dessa har dessutom endast 1 
besök.  
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Figur 6. Spridningsmått för personalkontinuitet i nuläget. 

 

Figur 7. Antal vårdpersonal per brukare. 

För att få en mer nyanserad uppfattning om personalkontinuiteten har antalet vårdpersonal 
som varje brukare får träffa sammanställts i Figur 7. Här blir det ytterligare tydligt hur 
medelvärdet för sommarmånaderna är bland de lägre under året. Samtidigt syns här en 
indikation på att personalkontinuiteten blivit jämnare sedan juni 2015 där medianen för antalet 
vårdpersonal som den enskilde brukaren träffar ligger i intervallet 13-16 stycken. Det största 
antalet vårdpersonal en enskild brukare får träffa varierar från månad till månad, med en 
relativt hög spridning. I september uppgår detta värde till 41 stycken medan det exempelvis i 
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november endast uppgår till 29 stycken. Figur 7 visar också att det i samtliga månader som 
undersökts finns brukare som träffar 1 vårdpersonal. Dessa brukare tenderar att ha få insatser 
och en genomgång av data visar att ingen av dessa har fler än 6 insatser per månad.   
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6. Matematisk formulering 

Verksamheten hos Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst beskrivs här som ett optimeringsproblem, 
med syfte att uppnå studiens mål om att generera en ny områdesindelning. Lösningar till denna 
optimeringsmodell kommer sedan att representera de nya områdesindelningarna. De nya 
områdena kommer bestå av basenheter, mindre geografiska enheter, som aggregeras och 
fördelas på de olika områdena. 

Givet är en mängd, 稽, basenheter, numrerade ど, … , 軽, och en mängd områden, numrerade な, … , 畦. Basenhet ど representerar en utgångspunkt för vårdpersonalen och ingår därför i alla 
områden. Varje övrig basenhet, 件, ska tilldelas ett område, 欠, vilket bestäms av den binära 
variabeln,  捲沈銚, som antar värdet 1 om basenhet 件 tillhör område 欠 och ど annars. Alla basenheter 
i samma område ska sedan sammanlänkas i en rutt. Rutterna bestäms av den binära variabeln, 検沈珍銚, som antar värdet な om rutten i område 欠 består av länken mellan basenhet 件 och basenhet 倹.  

Avståndet mellan basenheterna 件 och 倹 är �沈珍 och variabeln 嫌 är det totala avståndet för 

rutterna. Variabeln 拳銚 är ett mått på arbetsbelastningen i område 欠 och 拳 är den största 
differensen i arbetsbelastning mellan alla par av områden, 欠 och 決. 

Mängden av insatskategorier, numrerade な, … , �, består av olika insatskategorier som brukarna 
är berättigade till. Parametern 決賃沈 är antalet brukare, tillhörande basenhet 件, som är berättigade 
till insatskategori 倦 och 建賃 är tiden en insats av insatskategori 倦 tar. Variabel �銚 representerar 
antalet insatser i område 欠 och begränsas av parametrarna 健 och 憲, som är en undre respektive 
övre gräns. Parametern 堅 är det största tillåtna avståndet mellan två basenheter 件 och 倹 
tillhörande område 欠. Parametern � tilldelas ett värde mellan ど och な för att få en viktning 
mellan skillnaden i arbetsbelastning 拳 och den totala transportsträckan 嫌. Optimeringsmodellen 
formuleras enligt följande: 

Minimera �拳 + 岫な − �岻嫌  (0)  

givet att 拳 半 拳銚 − 拳長  欠, 決 = な, … , 畦  (1) (な) 

 拳銚 = ∑ ∑ 決賃沈建賃捲沈銚朝沈=怠懲賃=怠   欠 = な, … , 畦  (2) (に) 

 �銚 = ∑ ∑ 決賃沈捲沈銚懲賃=怠朝沈=怠   欠 = な, … , 畦  (3) (ぬ) 

 �銚 半 健  欠 = な, … , 畦  (4) (ね) 

 �銚 判 憲  欠 = な, … , 畦  (5) (の) 

 嫌 = ∑ ∑ ∑ �沈珍検沈珍銚�銚=怠朝珍=待朝沈=待    (6) (は) 

 �沈珍検沈珍銚 判 堅  件, 倹 = な, … , 軽;  欠 = な, … , 畦  (7) (ば) 
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 ∑ 捲沈銚 = 畦�銚=怠   件 = ど  (8) (ぱ) 

 ∑ 捲沈銚 = な�銚=怠   件 = な, … , 軽  (9) (ひ) 

 ∑ 検沈珍銚 = 捲珍銚朝沈=怠   倹 = ど, … , 軽;  欠 = な, … , 畦  (10) (など) 

 ∑ 検沈珍銚 = 捲沈銚朝珍=怠   件 = ど, … , 軽;  欠 = な, … , 畦  (11) (なな) 

 ∑ ∑ 検沈珍銚 判 |経| − な珍∈�沈∈�   経 ⊂ 稽; に 判 |経| 判 軽; 欠 = な, … , 畦  (12) (なに) 

 捲沈銚 ∈ {ど,な}  件 = ど, … , 軽; 欠 = な, … , 畦  (13) (なぬ) 

 検沈珍銚 ∈ {ど,な}  件, 倹 = ど, … , 軽;  欠 = な, … , 畦  (14) (なね) 

Bivillkor (な) definierar den största differensen i arbetsbelastning mellan alla områden. Bivillkor 
(に) definierar hur stor arbetsbelastningen är i område 欠, genom att summera antalet brukare 
och den tid som relateras till deras insatser. Bivillkor (ぬ) anger hur många insatser hos brukare 
som sker i varje område och begränsas av bivillkor (ね) och (の). Bivillkor (は) anger den totala 
transportsträckan genom att summera avstånden i rutterna. För att behålla kompakta områden 
och undvika att de antar en långsmal form begränsar bivillkor (ば) det största tillåtna avståndet 
mellan två basenheter i område 欠.  

För att ange antalet områden som verksamheten ska delas upp på används bivillkor (ぱ) som 
innebär att basenhet ど ska användas en gång för varje område. Bivillkor (ひ) fastställer att alla 
basenheter tilldelas exakt ett område, bortsett basenhet ど. Bivillkor (など) och (なな) innebär att 
om en basenhet tillhör en rutt så måste rutten även fortsätta från den basenheten. Bivillkor (なに) 
förhindrar subturer, som innebär att ett fristående område bildas som inte ansluter till basenhet ど. 

Huvudsyftet med områdesindelningen är att fördela arbetsbelastningen på ett antal grupper 
med vårdpersonal. Genom att söka en lösning med lägsta möjliga 拳 så balanseras 
arbetsbelastningen mellan de olika grupperna.  

Genom att samtidigt söka en lösning med ett lågt värde på 嫌 så blir den totala transportsträckan 
låg. Delvis ger detta områdena kompakthet men framförallt så minskar det transportsträckan för 
vårdpersonalen, vilket för med sig att de kan användas mer effektivt.  

De båda delarna av målfunktionen är motstridiga som innebär att användande av den lösning 
som ger minsta värdet på 拳, med stor sannolikhet, ger ett icke-minimalt värde på 嫌. Den lösning 
som ger minsta målfunktionsvärdet kommer därför söka en balans mellan arbetsbelastning och 
avstånd. För att ytterligare kunna styra denna balans används � som kan varieras i lösningen så 
antingen vikten av en låg arbetsbelastning eller korta avstånd blir störst.  
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6.1. ANTAGANDEN 

En följd av att använda en modell är att en parallell jämförelse av modellens resultat och 
verkligheten inte kan genomföras. Detta eftersom modellen verkar under olika antaganden som 
inte helt överensstämmer med den verkliga verksamheten. Det är därför essentiellt att antaga 
att verkligheten verkar under samma förutsättningar som modellen för att kunna genomföra en 
jämförelse av nuläget och ett alternativ. För studien innebär detta antagande att den analys av 
skillnaderna mellan nulägets områdesindelning och optimeringsmodellens områdesindelning i 
fyra områden, som presenteras i kapitel 8.1, inte överensstämmer med de historiska data för 
nuläget som presenteras i kapitel 5.1.1. Detta eftersom modellen använder en genomsnittlig tid 
för varje insatskategori även om tiden i realiteten varierar.  

Ett annat antagande som utnyttjas i denna studie är att alla brukare tillhör en basenhet. Dessa 
basenheter är mindre geografiska områden som i modellens lösningar klumpas ihop för att 
skapa de områden som optimeringsmodellen söker. I kapitel 6.1.1 utvecklas vad dessa 
basenheter betyder för modellens lösningar och hur de har delats upp samt hur brukare har 
allokerats till dessa. 

6.1.1. Basenheter 

Alla lösningar på modellen som presenteras i denna studie utgår ifrån en geografisk uppdelning 
på 16 basenheter, se Figur 8, som sedan sorteras in i olika områden för att finna en jämn 
arbetsbelastning och korta avstånd. Denna metod är i litteraturen frekvent återkommande 
eftersom den minskar antalet lösningskombinationer för optimeringsmodellen jämfört med att 
modellera varje brukare för sig. Vinsten med detta är att lösningstiden för problemet förkortas. 
Effekten basenheterna genererar är att de brukare som bor inom ett visst specificerat 
geografiskt område alla tillhör samma efterfrågepunkt och genom att tilldela varje brukare en av 
de 16 basenheterna minskar antalet möjliga resvägar. 

 

Figur 8. De 16 basenheter som använts vid områdesindelning. Bildkälla: Eniro Sverige AB (2016) 

Den huvudsakliga anledningen till att dela upp Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst i just 16 
basenheter är att minimera lösningstiden. Genom att dela in verksamheten i 16 basenheter 
erhålls flera lösningskombinationer samtidigt som lösningstiden med lösaren CPLEX blir omkring 
20 minuter.  
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Även om en likartad geografisk storlek eftersträvats på de 16 basenheterna, se Figur 8, så har 
områdets geografiska förutsättningar inneburit att basenheterna varierar i geografisk storlek. En 
av de geografiska förutsättningar som påverkar utformningen av basenheterna är det 
industriområde som återfinns vid det grå området i Figur 8. Ytterligare en geografisk 
förutsättning som påverkar är skolor både i den övre och nedre delen av Linköpingsvägen 14-16 
Hemtjänsts verksamhetsområde. Basenheterna har dessutom utformats med stor hänsyn till det 
nuvarande vägnätet i området för att generera gränser som inger känslan av att vara naturliga. 
Exempelvis innebär detta att två personer som bor på samma gata inte tillhör två olika 
områden.  

En följd av att dela in basenheterna efter områdets geografiska förutsättningar är att antalet 
brukare som bor i varje basenhet uppvisar stor variation. Detta återspeglas även i antalet 
insatser som efterfrågas för varje basenhet och det genomsnittliga antalet insatser per enskild 
brukare för varje basenhet, enligt Tabell 4 nedan. Ytterligare noterbart är här att i den basenhet 
där antalet insatser är näst flest bor endast en brukare.  

Tabell 4. Det genomsnittliga antalet insatser per månad för varje basenhet och det genomsnittliga antalet 

insatser hos enskild brukare per månad för varje basenhet. 

Basenhet Antal insatser Antal insatser per 
brukare 

1 2308 74 

2 565 71 

3 15 15 

4 92 46 

5 123 21 

6 284 41 

7 877 80 

8 148 74 

9 539 108 

10 702 70 

11 323 54 
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12 1513 116 

13 50 50 

14 1525 85 

15 111 111 

16 347 43 

De 16 basenheterna har gett upphov till en distansmatris som har utnyttjas för att beräkna 
bivillkor (6) i den matematiska modellen. De avstånd som använts mellan basenheterna har 
bestämts genom att godtyckligt finna en centrumpunkt för varje basenhet varifrån avståndet till 
övriga centrumpunkter beräknats. Beroende av basenheternas geografiska utformning har en 
exakt centrumpunkt ej eftersökts, delvis då det krävt en tidskrävande matematisk process men, 
framförallt då det exakta avståndet inte varit relevant. Både uppbyggnaden av den matematiska 
modellen och de mål som eftersökts i de senare presenterade lösningarna av 
optimeringsproblemet har tillåtit en godtycklig bedömning av avståndet att vara tillräcklig.  

6.1.2. Enheterna för w och s  

I den matematiska modellen som studien presenterat definieras den största differensen mellan 
två områden som 拳, bivillkor (1), och den totala sträckan som 嫌, bivillkor (6), där 拳 mäts i 
minuter och 嫌 i meter. Det är av stor vikt när olika storheter nyttjas att välja enheter som kan 
tänkas vara ekvivalenta på så vis att den ena i sig inte innebär en viktning som tar ut den andres 
inverkan på modellens utfall. Ett val där exempelvis 嫌 satts till centimeter istället för meter hade 
i praktiken varit detsamma som att introducera ännu en vikt av 100 till 嫌 i den befintliga 
modellen. Det hade i förlängningen inneburit att den jämna arbetsbelastningen, som är det som 
primärt eftersöks i denna studie, inte haft så stor inverkan på resultatet, framförallt i de fall där 拳 och 嫌 värderats lika. Eftersom fokus för denna studie kretsat kring arbetsbelastningen har � 
inte viktats lägre än 0,5. Den huvudsakliga anledningen till att 嫌 initialt inkluderats i modellen är 
att låta det finnas en motverkande faktor till 拳 eftersom det kan tänkas vara fördelaktigt att ta 
hänsyn till fler än enbart en faktor vid en områdesindelning. Den primära nyttan av att utnyttja 嫌 
är att geﾐerera eﾐ ”Hestraffﾐiﾐg” ﾐär eﾐ oﾐödigt låﾐg resväg tas. Viﾐsteﾐ är då att lösﾐiﾐgeﾐ 
söker korta avstånd även om den bästa lösningen på optimeringsmodellen inte nödvändigtvis 
håller sig till det absolut kortaste avståndet.  

6.2. FÖRÄNDRINGSANALYS 

Förändringsanalysen som genomförts innebär att en fiktiv brukare har lagts till respektive tagits 
bort från olika basenheter upp till tre gånger för att se hur det påverkar lösningen. Den fiktiva 
brukaren innebär 72 insatser per månad, motsvarande lite drygt 25 timmar, och kan därför 
anses vara en tyngre brukare som innebär flera dagliga insatser. En genomsnittlig brukare för 
Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst innebär 66 insatser per månad. Skillnaden i de olika 
basenheterna är dock stor där en basenhet har ett genomsnitt på 15 insatser per månad medan 
en annan basenhet har hela 116 insatser per månad. Genom att den fiktiva brukaren innebär 
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något högre arbetsbelastning än genomsnittsbrukaren ger denna större effekt på de olika 
lösningarna.  

 

Figur 9. De tre basenheter där förändringsanalysen genomförts. Bildkälla: Eniro Sverige AB (2016) 

Den fiktiva brukaren har applicerats på basenheterna 6, 11 och 14, som återfinns markerade i 
Figur 9. Basenheterna 6 och 11 används eftersom de ligger i ytterkanter på olika lösningar och 
därför bör vara mer benägna att byta till andra områden när arbetsbelastningen förändras och 
därmed ge upphov för andra lösningar. Basenhet 14 utnyttjas för att den ligger i vad som 
uppenbarats vara ett högt förändringskänsligt område och bör därför ha hög benägenhet att ge 
upphov till en annorlunda lösning.   

6 

11 
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7. Resultat 

Den optimeringsmodell som introducerats i kapitel 6 har implementerats i AMPL och lösts med 
hjälp av CPLEX för att representera nya områdesindelningar för verksamheten på 
Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst. Genom att variera antalet efterfrågade områden i distriktets 
områdesindelning har flera olika lösningar på problemställningen tagits fram och de 
förutsättningar de skapar för verksamheten kommer i detta kapitel presenteras. Samtidigt har 
målfunktionselementet � satts till olika värden för att utreda vilken effekt förhållandet mellan 
jämn arbetsbelastning och korta avstånd har på lösningen. 

7.1. OMRÅDESINDELNING I FYRA OMRÅDEN 

I Figur 10 illustreras den områdesindelning som optimeringsmodellen genererar vid en lösning 
för fyra områden. För denna lösning har bivillkor (7) begränsats till ett största värde på 700 
meter samtidigt som parametrarna i bivillkor (4) och (5) har satts till värden som inneburit att de 
inte påverkat lösningen. Optimeringsmodellen ger samma lösning när målfunktionselementet � 
antar värdena ど,の; ど,ひの och な. Skillnaden för lösningen när � = な är att ingen hänsyn tas för 
avståndet som uppstår mellan de basenheter som tilldelas samma område medan lösningen när � = ど,の väger avstånd och arbetsbelastning lika.  

Vid denna uppdelning på fyra områden är område 2 geografiskt störst med en yta på 0,41 
kvadratkilometer och område 1 minst med en yta på 0,17 kvadratkilometer. Det längsta 
avståndet mellan två brukare är för alla områden något under 1 kilometer, detta eftersom 
samtliga brukare inte bor i basenheternas mittpunkter, som använts för att mäta avstånd mellan 
dessa. 

 

Figur 10. Ny områdesindelning för fyra områden. Bildkälla: Eniro Sverige AB (2016) 

Tabell 5 visar hur stor arbetsbelastningen är i varje område, mätt i antal timmar hos brukare per 
månad. Den största differensen i arbetsbelastning mellan två områden är den mellan områdena 
2 och 4, vilken uppgår till 376 timmar. Det innebär att det lägst arbetsbelastade området, 4, har 
motsvarande 66% av arbetsbelastningen i det högst arbetsbelastade området, 2. Mellan det 
lägst arbetsbelastade området, 4, och det näst högst arbetsbelastade området, 3, skiljer det 44 
timmar per månad. Här är skillnaden mindre än två genomsnittsbrukare, eftersom en 
genomsnittsbrukare innebär en arbetsbelastning på något under 25 timmar per månad. 

1 

4 

3 

2 
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Standardavvikelsen för en indelning i fyra områden uppgår till 153 timmar per månad, vilket 
motsvarar arbetsbelastningen för 6,2 genomsnittsbrukare.  

Tabell 5. Arbetsbelastning i timmar per månad för områdesindelning i fyra områden samt medelvärde och 

standardavvikelse. 

Område 1 2 3 4  

Arbetsbelastning (h/månad) 777 1121 788 744  

Medelvärde (h/månad) 857 

Standardavvikelse (h/månad) 153 

I Figur 11 illustreras fördelningen av arbetsbelastningen mellan de fyra områdena. Här framgår 
mer illustrativt än i Tabell 5 att område 2 har högre arbetsbelastning än övriga områden. För de 
övriga tre områdena indikerar Figur 11 att arbetsbelastningen är jämn med en största differens 
på 1,3 procentenheter.  

 

Figur 11. Procentuell fördelning av arbetsbelastningen för områdesindelning i fyra områden. 

7.2. OMRÅDESINDELNING I TRE OMRÅDEN 

I Figur 12 visas en grafisk representation av den lösning som ges för en områdesindelning i tre 
områden för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst. Denna specifika lösning erhålls då 
parametervärdet i bivillkor (7) begränsats till 750 meter och där parametervärdena i bivillkoren 
(4) och (5) satts till ett så pass lågt respektive högt värde att de inte påverkar den lösning som 
erhålls. Optimeringsmodellen ger dessutom samma lösning för � = ど,の;  ど,ひの och な.  

Vid denna uppdelning på tre områden är område 3 geografiskt störst med en yta på 0,52 
kvadratkilometer medan område 2 är geografiskt minst med en yta på 0,31 kvadratkilometer. 
Det största avståndet mellan två brukare i samma område uppgår i område 3 till över 1,1 km 
medan det i de två andra områdena är något under 0,9 km.  
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Figur 12. Ny områdesindelning för tre områden. Bildkälla: Eniro Sverige AB (2016) 

I Tabell 6 visas hur arbetsbelastningen över en månad fördelas över de olika områdena. Utifrån 
dessa värden går det att utläsa att differensen mellan det området med högst respektive lägst 
arbetsbelastning, område 1 och 3, uppgår till 70 timmar. Detta motsvarar cirka 3 
genomsnittsbrukare. Följaktligen blir standardavvikelsen för denna lösning 29 timmar och 
motsvarar arbetsbelastningen av 1,2 genomsnittsbrukare.  

Tabell 6. Arbetsbelastning i timmar per månad för områdesindelning i tre områden samt medelvärde och 

standardavvikelse. 

Område 1 2 3  

Arbetsbelastning (h/månad) 1177 1146 1107  

Medelvärde (h/månad) 1143 

Standardavvikelse (h/månad) 29 

Vidare illustreras en procentuell fördelning av arbetsbelastningen vid en områdesindelning med 
tre områden i Figur 13. Differensen mellan det högst respektive lägst arbetsbelastade området 
är alltså 2 procentenheter.  
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Figur 13. Procentuell fördelning av arbetsbelastningen för områdesindelning i tre områden. 

7.3. OMRÅDESINDELNING I SEX OMRÅDEN, � = な 

I Figur 14 presenteras en grafisk representation av lösningen som ges för en områdesindelning i 
sex områden för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst, där målfunktionselementet � viktas till 1. 
Bivillkor (7) har för en indelning i sex områden begränsats till 500 meter och på samma vis som 
tidigare har parametrarna i bivillkor (4) och (5) satts till värden som inte påverkar utfallet.  

Den geografiska ytan för det område med störst arbetsbelastning, område 2, uppgår till 0,04 
kvadratkilometer medan den geografiska ytan för område 1, som har lägst arbetsbelastning, 
uppgår till 0,37 kvadratkilometer. Detta ger en differens på 0,33 kvadratkilometer. 

 

Figur 14. Ny områdesindelning för sex områden vid � = な. Bildkälla: Eniro Sverige AB (2016) 

I Tabell 7 visas hur arbetsbelastningen är fördelad över de sex olika områdena uttryckt i timmar 
per månad, samt medelvärdet och standardavvikelsen för dessa. Differensen mellan det område 
som har högst respektive lägst arbetsbelastning uppgår här till 528 timmar vilket motsvarar 
arbetsbelastningen för 21 genomsnittsbrukare.  
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De två områden som ligger närmast varandra ur ett arbetsbelastningsperspektiv är områdena 1 
och 4 där differensen mellan dessa två områden uppgår till cirka 17 timmar, vilket motsvarar 
arbetsbelastningen för 0,7 genomsnittsbrukare. Den geografiska ytan är för område 4 ungefär 
0,26 kvadratkilometer större än för område 1.  

Tabell 7. Arbetsbelastning i timmar per månad för områdesindelning i sex områden vid � = な samt 

medelvärde och standardavvikelse. 

Område 1 2 3 4 5 6  

Arbetsbelastning (h/månad) 296 824 657 314 621 718  

Medelvärde (h/månad) 571 

Standardavvikelse (h/månad) 199 

Den procentuella fördelningen för varje område presenteras i Figur 15, där det går att utläsa att 
område 2 utgör 24,0% av den totala arbetsbelastningen och område 1 utgör 8,6%, vilket ger en 
differens på drygt 15 procentenheter. 

 

Figur 15. Procentuell fördelning av arbetsbelastningen för områdesindelning i sex områden vid � = な. 

7.4. OMRÅDESINDELNING I SEX OMRÅDEN, � = ど,ひの OCH � = ど,の 

I Figur 16 illustreras lösningen som ges för en områdesindelning i sex områden där � viktas till 
0,95 och 0,5. Övriga parametervärden är desamma som för den lösning som ges i kap 7.3. 
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Figur 16. Ny områdesindelning för sex områden vid � = ど,ひの och � = ど,の. Bildkälla: Eniro Sverige AB 

(2016) 

I Tabell 8 presenteras hur arbetsbelastningen fördelas över de olika områdena uttryckt i timmar 
per månad, samt medelvärdet och standardavvikelsen. På samma vis som när � antagit värdet 1 
uppgår differensen mellan område 1 och 2 till 528 timmar där differensen i geografisk storlek 
också kvarstår. De två områdena som ligger närmast varandra ur ett 
arbetsbelastningsperspektiv i denna lösning är område 3 och 6 där differensen uppgår till 89 
timmar, vilket motsvarar 3,6 genomsnittsbrukare. Differensen i geografisk storlek mellan dessa 
uppgår till 0,0032 kvadratkilometer. 

Tabell 8. Arbetsbelastning i timme per månad för områdesindelning i sex områden vid � = ど,ひの och � =ど,の samt medelvärde och standardavvikelse. 

Område 1 2 3 4 5 6  

Arbetsbelastning (h/månad) 296 824 629 428 532 718  

Medelvärde (h/månad) 571 

Standardavvikelse (h/månad) 176 

Den procentuella fördelningen av arbetsbelastningen mellan områdena presenteras i Figur 17. 
Område 1 och 2 utgör 8,6% respektive 24,0% av den totala arbetsbelastningen. På samma vis 
som tidigare blir det även här tydligare hur område 3 och 6 ligger närmast varandra ur ett 
arbetsbelastningsperspektiv.  
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Figur 17. Procentuell fördelning av arbetsbelastningen vid områdesindelning i sex områden för � = ど,ひの 

och � = ど,の.  
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8. Analys 

De lösningar som tagits fram på optimeringsmodellen har uppenbarat olika fenomen som i detta 
kapitel kommer behandlas. Samtidigt kommer även en jämförelse mellan dagens verksamhet 
och en ny områdesindelning i fyra områden att genomföras för att kunna relatera 
optimeringsmodellens effekter till verkligheten. Den förändringsanalys som introducerades i 
kapitel 6.2 kommer här även att genomföras för att utvärdera hur förändringskänsliga de olika 
lösningarna är.  

8.1. JÄMFÖRELSE AV INDELNING I FYRA OMRÅDEN 

Verksamheten på Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst har i nuläget delats in i fyra områden som 
presenteras i kapitel 5. För att kunna åskådliggöra effekterna som optimeringsmodellen medför 
behöver nuläget även relateras till resultatet av en ny områdesindelning i fyra områden. 
Eftersom nuläget och optimeringsmodellens lösning båda måste baseras på samma data 
används här det antagande som beskrivits i kapitel 6.1.  

I Figur 18 presenteras nulägets områdesindelning till vänster och optimeringsmodellens lösning i 
grafisk representation till höger. Grafiskt kan det observeras hur en del av det idag högt 
arbetsbelastade Kneippen, i vänstra överkanten, förflyttas till ett annat område för att jämna ut 
arbetsbelastningen. Samtidigt är det även noterbart att de nedre områdena Övre Ektorp och 
Bandy får grafiska indelningar anmärkningsvärt skilda ifrån den indelning som råder i nuläget.  

 

Figur 18. Nulägets områdesindelning till vänster och en ny områdesindelning i fyra områden till höger. 

Bildkälla: Eniro Sverige AB (2016) 

I Tabell 9 kan det vid en jämförelse mellan nuläget och optimeringsmodellens lösning 
uppmärksammas hur nulägets minsta respektive största arbetsbelastning, som återfinns i 
område 1 och 2, har minskat. Området som i nuläget har lägst arbetsbelastning har ökat med 
209 timmar per månad samtidigt som området som i nuläget har högst arbetsbelastning minskat 
med 111 timmar per månad. Differensen mellan de högst respektive lägst arbetsbelastade 
områdena har därmed minskat med 320 timmar, från 697 timmar till 377 timmar. Det betyder 
att det lägst arbetsbelastade området ökat sin arbetsbelastning motsvarande 8,5 genomsnittliga 
brukare. Eftersom området med lägst arbetsbelastning i nuläget har en arbetsbelastning 
motsvarande 21,7 genomsnittliga brukare innebär det en ökning på 39%.  
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Samtidigt minskar även standardavvikelsen med 41,3% gentemot nuläget vilket innebär att 
arbetsbelastningen har en mindre spridning från medelvärdet. Standardavvikelsen i den nya 
lösningen motsvarar arbetsbelastningen för 6,2 genomsnittliga brukare medan den tidigare 
standardavvikelsen motsvarat 10,6 genomsnittbrukare.  

Tabell 9. Arbetsbelastning för de olika områdena i nuläget och i den nya lösningen för fyra områden. 

Område  1 2 3 4  

Arbetsbelastning nuläge 
(h/månad) 

535 1232 945 718  

Standardavvikelse nuläge 
(h/månad) 

260 

Arbetsbelastning ny lösning 
(h/månad) 

777 1121 788 744  

Standardavvikelse ny lösning 
(h/månad) 

153 

I Figur 19 illustreras hur arbetsbelastningen fördelas för nuläget respektive 
optimeringsmodellens lösning. Eftersom optimeringsmodellens lösning har en mindre differens 
mellan områdena med högst respektive lägst arbetsbelastning fördelar sig arbetsbelastningen 
jämnare. Genom optimeringsmodellens lösning ökar det lägst arbetsbelastade området sin 
procentuella andel från 15,6% till 21,7% samtidigt som det högst arbetsbelastade området 
minskar sin procentuella andel från 35,9% till 32,7%. Det bör dock belysas att det högst 
arbetsbelastade området, 2, har en klart högre arbetsbelastning än de övriga även i 
optimeringsmodellens lösning. 

 

Figur 19. Procentuell fördelning av arbetsbelastningen i nuläget till vänster och i den nya lösningen för fyra 

områden till höger. 
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Genom denna jämförelse påvisas tydligt hur en annorlunda områdesindelning gentemot nuläget 
har potential att generera en jämnare fördelning av arbetsbelastningen. Troligt är att en 
jämnare fördelning av arbetsbelastningen skapar fördelaktiga förutsättningar för att kunna hålla 
en hög personalkontinuitet. Vidare kan det även resoneras att en jämnare arbetsbelastning 
underlättar ett tätare kontaktmannaskap eftersom behovet av att arbeta över 
områdesgränserna bör reduceras. Viktigt är dock att oavsett områdesindelning arbeta aktivt 
med anpassning av personalgrupperna så att de dimensioneras efter den arbetsbelastning de 
ska hantera. Ett faktum som flera gånger påpekats är att verksamheten förändras snabbt och 
det är därför essentiellt att följa utvecklingen och anpassa verkligheten därefter.  

8.2. FÖRÄNDRINGSANALYS 

För samtliga områdesindelningar som presenteras i kapitel 7 har den förändringsanalys som 
introduceras i kapitel 6.2 utförts. I Tabell 10 visas för områdesindelning i fyra områden i vilken 
basenhet som insatstimmar har kunnat adderas och subtraheras innan gränsen gått för när 
lösningen inte längre är optimal. Eftersom förändringsanalysen har genomförts genom att 
addera och subtrahera den fiktiva brukaren har motsvarande 25 timmars arbetsbelastning lagts 
till respektive tagits bort i tre steg.  

Tabell 10. Förändringsanalys för områdesindelning i fyra områden. 

Basenhet 6 11 14 

Adderade timmar Mer än 75 Mer än 75 Mindre än 25 

Subtraherade timmar Mindre än 75 Mer än 75 Mindre än 75 

Ur Tabell 10 går det att utläsa att en områdesindelning med fyra områden är väldigt 
förändringskänslig där tidigast förändring uppstår när mindre än 25 insatstimmar läggs till i 
basenhet 14. I praktiken innebär det att lösningen inte är robust och klarar alltså inte av 
förändringar av ungefär en genomsnittlig brukare utan att underlag för en bättre lösning ska 
uppstå. De andra områdena är betydligt robustare där basenhet 6 är den som först ger upphov 
till en ny lösning efter att över 50 timmar av insatser hos brukare i området har försvunnit. 

På samma vis har en förändringsanalys utförts för en områdesindelning med tre områden. 
Denna visas i Tabell 11.  

Tabell 11. Förändringsanayls för områdesindelning i tre områden. 

Basenhet 6 11 14 

Adderade timmar Mer än 75 Mindre än 50 Mindre än 75 

Subtraherade timmar Mer än 75 Mer än 75 Mer än 75 



 

46 

I Tabell 11 påvisas hur varken basenhet 11 eller 14 kan öka sin arbetsbelastning nämnvärt innan 
en annan lösning uppstår. Däremot kan arbetsbelastningen i de undersökta basenheterna 
minska med mer än 75 insatstimmar, motsvarande tre fiktiva brukare, utan att ge upphov till en 
ny lösning. Noterbart är att både basenhet 11 och 14 tillhör område 2 vilket skulle kunna 
innebära att hela område 2 är känsligt för förändringar. 

Slutligen har samma typ av förändringsanalys utförts för de båda lösningarna som presenteras i 
kapitel 7.3 och kapitel 7.4 för områdesindelning med sex områden, vilka illustreras i Tabell 12 för 
när � antar värdet 1 och Tabell 13 för när � antar värdet 0,95 och 0,5. 

Tabell 12. Förändringsanayls för områdesindelning i sex områden vid � = な. 

Basenhet 6 11 14 

Adderade timmar Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 

Subtraherade timmar Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 

När ingen hänsyn tas till korta avstånd visar sig lösningen helt sakna robusthet och antar en ny 
lösning så fort insatstimmar motsvarande en fiktiv brukare adderas eller subtraheras från någon 
av de tre basenheterna. Anledningen till detta är att optimeringsmodellen kan anta flera olika 
lösningar som alla generar samma värde på målfunktionselementet 拳 eftersom det största och 
minsta värdet inte förändras. Generellt innebär detta, trots att förändringsanalysen menar att 
lösningen inte har någon robusthet, att en förändring i antalet brukare fortfarande skulle 
innebära att den ursprungliga lösningen är optimal såvida förändringen inte sker i områdena 
som antar största respektive minsta värdet.  

Tabell 13. Förändringsanalys för områdesindelning i sex områden vid � = ど,ひの och � = ど,の. 

Basenhet 6 11 14 

Adderade timmar Mer än 75 Mer än 75 Mer än 75 

Subtraherade timmar Mer än 75 Mer än 75 Mer än 75 

I direkt kontrast till detta framstår lösningen för när hänsyn tas till korta avstånd som väldigt 
robust och klarar av att mer än 75 insatstimmar adderas eller subtraheras från någon av de 
angivna basenheterna utan att lösningen förändras. Denna lösning visar sig också vara den med 
högst robusthet av samtliga lösningar. Det bör dock poängteras att ingen av de 
förändringsanalyserade basenheterna, för just denna områdesindelning, ligger i områdena med 
störst respektive minst arbetsbelastning och därför finns möjlighet att lösningen är mindre 
robust om förändring sker just där.  
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8.3. RELATIONEN MELLAN ANTAL BOENDE OCH ARBETSBELASTNINGEN 

Gemensamt för samtliga lösningar som presenteras i kapitel 7 är att bivillkor (4) och (5) satts till 
värden som inneburit att de inte påverkat lösningen. Anledningen till att de innefattades i den 
ursprungliga optimeringsmodellen var för att det misstänktes saknas tydligt samband mellan 
arbetsbelastningen och antalet insatser. Detta eftersom vissa insatser innebär mer än tre gånger 
arbetsbelastningen gentemot andra. Inledande lösningar av optimeringsmodellen visade 
däremot att antalet insatser och arbetsbelastningen följer varandra. Antagligen beror detta på 
att brukare generellt har samma insatskategorier.  

Något som däremot visat sig är att antalet boende i varje område inte har något tydligt samband 
med arbetsbelastningen. Mest anmärkningsvärt är detta vid indelning i tre områden där 
arbetsbelastningen är väldigt jämn i relation till övriga indelningar. Tabell 14 visar hur många 
brukare som bor i varje område för en indelning på tre områden och den procentuella 
arbetsbelastning de olika områdena då har. 

Tabell 14. Antal boende brukare för varje område samt områdenas procentuella andel av 

arbetsbelastningen vid områdesindelning i tre områden. 

Område 1 2 3 

Antal brukare 49 44 37 

Andel brukare (%) 37,7 33,8 28,5 

Andel av arbetsbelastning (%) 34,3 33,4 32,3 

I område 3 bor endast 28,5% av brukarna även om de utgör motsvarande 32,3% av 
arbetsbelastningen. En motsatt relation finns i område 1 där 37,7% av brukarna bor fast de 
endast utgör en arbetsbelastning på motsvarande 34,3%. Här framgår hur antalet boende i ett 
område kan skilja sig noterbart från den arbetsbelastning som uppstår.  

Figur 20 ger en grafisk fördelning av var brukarna bor till vänster och hur arbetsbelastningen 
fördelar sig mellan de olika områdena till höger vid en områdesindelning i tre områden. Den 
grafiska bilden visar på den svaga relationen mellan antalet boende i ett område och den 
arbetsbelastning de medför. 
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Figur 20. Procentuell fördelning av antal boende brukare i varje område till vänster och procentuell andel 

av arbetsbelastningen för varje område till höger. 

Främst noterbart är att de största differenserna mellan arbetsbelastningen och antalet boende i 
ett område är i de högst respektive lägst arbetsbelastade områdena. Även för indelning i fyra 
områden visar sig differensen vara anmärkningsvärd för de högst respektive lägst 
arbetsbelastade områdena. Vid indelning i sex områden visar sig dock endast detta fenomen på 
det lägst arbetsbelastade området medan det högst arbetsbelastade området har en differens 
på 0,2 procentenheter. Troligtvis är det endast ett lösningsrelaterat samband och alltså inget 
generellt fenomen som kan förväntas vid all områdesindelning där jämn arbetsbelastning söks.  

Sannolikt grundar sig bristen på samband mellan antalet boende i ett område och den andel av 
arbetsbelastningen området belastas med i att enskilda brukare innebär anmärkningsvärt skild 
påverkan på arbetsbelastningen. Eftersom områdesindelningen endast är ett aggregerande av 
basenheterna medför detta att basenheternas variation i genomsnittligt antal insatser hos 
enskild brukare sannolikt skapar bristen på samband mellan arbetsbelastningen och antalet 
boende i varje område.  

8.4. HÄNSYN TILL KORTA AVSTÅND 

Förutom arbetsbelastning har det i samtliga lösningar som presenterats i kapitel 7 även tagits 
hänsyn till korta avstånd genom att vikta parametervärdet �. Inledningsvis har denna hänsyn 
misstänkts sakna större inverkan på de lösningar som tagits fram, vilket också visar sig vara fallet 
vid en viktning för en områdesindelning med både tre och fyra områden.  

När modellen däremot justeras för att generera en lösning med sex områden ges olika lösningar 
beroende på om värdet på � viktas till mindre än 1 eller inte. Den grafiska representationen 
skiljer sig en aning mellan dessa två lösningar. Däremot visar sig robustheten skilja markant. 
Utan hänsyn till korta avstånd visar sig lösningen vara extremt förändringskänslig och antar nya 
lösningar när nya fiktiva brukare läggs till eller tas bort i de tre basenheterna. En svag viktning av 
värdet på � ger däremot upphov till den mest robusta lösningen av de tre presenterade. 

Studien tycks alltså finna ett samband mellan en jämn arbetsbelastning och korta avstånd där de 
korta avstånden verkar vara av betydelse för en lösnings robusthet. Detta framgår inte vid en 
indelning i tre eller fyra områden vilket kan bero på att en jämn arbetsbelastning i dessa 
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specifika fall också bidrar till att områdena antar likartad storlek. Däremot blir detta samband 
mycket tydligare när distriktet Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst delas in i sex områden och kan 
antas ha en större betydelse när indelning i ett högre antal områden utförs. Dessutom tycks det 
också, vid en indelning på sex områden, uppstå en avvägning mellan korta avstånd och 
arbetsbelastning där det området med lägst arbetsbelastning också är det som är störst till ytan. 
På samma vis är det område som har högst arbetsbelastning det minsta där transportsträckor 
mellan brukarna blir mycket korta.  
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9. Diskussion 

Verksamheten på Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst arbetar i nuläget med personalkontinuitet 
genom kvalitativa bedömningar. Det finns i nuläget inga kvantitativa mått på distriktets 
personalkontinuitet och därmed saknas även mätbara mål. Inställningen är dock att hög 
personalkontinuitet är viktigt och därför strävas det efter att verksamheten uppfattningsvis skall 
hålla en hög personalkontinuitet. Ett problem med en kvalitativ bedömning är att den grundar 
sig på olika individers, medarbetare och brukares, uppfattning och belyses därför lättast genom 
muntligt eller skriftligt framförd kritik mot verksamheten. Med andra ord innebär inte en 
avsaknad på klagomål angående låg personalkontinuitet att den per automatik är hög.  

Den områdesindelning som idag tillämpas på distriktet Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst 
innebär inte att en hög personalkontinuitet främjas eftersom vårdpersonal idag rör sig mellan 
olika områden. Historisk data påvisar att personalkontinuiteten för hela distriktet tydligt 
överskrider de ramar som en personalgrupp per område syftar till att skapa. De brukare som 
idag har lägst personalkontinuitet får träffa uppemot 40 personer per månad, samtidigt som 
genomsnittet är 13-16 stycken beroende på vilken månad som avses. Detta skiljer sig ifrån den 
begränsning på 10-12 personer per arbetsgrupp som varje område tankeenligt bör förhålla sig 
till. Även mellan de olika områdena skiljer sig personalkontinuiteten åt där brukare med många 
insatser tenderar ha lägre personalkontinuitet, samtidigt som personalkontinuiteten i allmänhet 
är relativt låg med ett största medelvärde i området Kneippen på 0,22 enligt måttet COC.  

Dagens verksamhet är uppdelad i fyra områden med stor variation i antalet boende brukare för 
varje område. Detta, i kombination med varierande efterfrågan av insatser från enskild brukare, 
har medfört att de olika områdena har skiftande arbetsbelastning. Idag finns en differens på 17 
procentenheter mellan de områdena med högst respektive lägst arbetsbelastning. Dessutom är 
det idag högst arbetsbelastade området, Kneippen, störst till ytan vilket sannolikt innebär en 
stor del transporttid för vårdpersonalen i detta område. Transporttiden är dock starkt kopplad 
till den planering som utförs för att genomföra den dagliga verksamheten, vilken varierar från 
dag till dag, och transporttiden kan därmed variera mellan olika dagar. Det är därför svårt att 
resonera kring exakt vilka effekter förflyttningar för vårdpersonal mellan två brukare medför.  

Studien har i huvudsak fokuserat kring att finna en jämn fördelning av arbetsbelastningen över 
de olika områden som genereras och detta av flera anledningar. Framförallt innebär en jämn 
fördelning av arbetsbelastningen att personalgrupper kan bestå av lika mången vårdpersonal för 
varje område vilket dessutom skapar goda förutsättningar för en hög personalkontinuitet, givet 
att samarbete över områdena undviks. Genom att skapa en jämnare fördelning av 
arbetsbelastningen visar sig även robusthet uppstå för de olika områdena, det vill säga de klarar 
av att hantera förändringar i antalet brukare och de enskilda brukarnas insatser. Robusthet är en 
viktig faktor vid en områdesindelning för att undvika ett scenario där den nya 
områdesindelningen inom en kort tidsperiod slutar vara optimal på grund av förändringar i 
insatserna hos brukare. En områdesindelning som inte är robust riskerar att snabbare bli 
utdaterad eftersom den inte klarar av att hantera förändringar av insatserna hos brukare i lika 
stor utsträckning som en robust områdesindelning.  

Vidare har studien funnit ett samband mellan en balans av jämn arbetsbelastning och korta 
avstånd där hänsyn till avståndet mellan brukare verkar ge en robustare lösning. Detta samband 
har förkastat en tidigare uppfattning om att endast arbetsbelastningen bör fördelas jämnt ut på 
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distriktets verksamhet. Särskilt vid indelning i sex områden visar sig detta samband och 
presumtivt kan det antas att detta samband blir tydligare ju fler områden en verksamhet delas 
upp på. 

Ytterligare har studien funnit ett samband mellan arbetsbelastning och antalet insatser hos 
brukare som inneburit att såvida arbetsbelastningen är jämnt fördelad blir även antalet insatser 
hos brukare jämnt fördelade. Huruvida detta är ett generellt samband eller ett samband endast 
för denna studie är oklart. Detta visar dock på en problematik vid områdesindelning då det tyder 
på att arbetsbelastningen är mer beroende av antalet insatser hos brukare än antalet brukare 
som faktiskt är bosatta i området. I kapitel 8.3 visar samtliga lösningar på hur det inte alls finns 
något starkt samband mellan antalet boende i varje område och den arbetsbelastning som 
uppstår i området. Det innebär generellt att områdesindelning inte bör baseras på var brukare 
är bosatta utan att arbetsbelastningen de innebär faktiskt är viktig att väga in.  

En av studiens avgränsningar är att en specifik insats hos brukare antas innebära samma 
arbetsbelastning oavsett vem den enskilda brukaren är. Detta är naturligtvis inte sanningen, 
faktum är att skillnaden kan vara stor. Eftersom det har visat sig att arbetsbelastningen varje 
brukare innebär är viktig att ta hänsyn till vid områdesindelning kan det därför resoneras att 
insatstiden hos varje enskild brukare skulle inkluderas för att ge ett mer realistiskt resultat. 
Verksamheten på Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst har dock ingen insatsrapportering idag och 
därför är det inte resonabelt att använda de uppskattade tiderna som varje enskild brukare 
påstås innebära i dagens planering. Vid införande av insatsrapportering skapas dock en större 
möjlighet att se på varje enskild brukare istället för att använda en medeltid per varje 
insatskategori som grundar sig på en uppskattad tid utifrån historiskt planerad data.  

Studien har även funnit att den geografiska indelningen bör anta en kompakt form där de olika 
områdena hålls samman, något som även poängterats i tidigare litteratur kring ämnet. I ett 
hemtjänstperspektiv ger sammanhållna områden en direkt fördel genom att en brukares 
användande av sitt trygghetslarm snabbare kan innebära en insats från vårdpersonal. Tid är 
alltid en viktig faktor vid akuta hälsotillstånd och eftersom hemtjänsten rör sig i det omgivande 
området är sannolikheten hög att de kan nå fram till den enskilda brukaren betydligt snabbare 
än konventionell räddningstjänst. Ytterligare en faktor som kompakta områden genererar är en 
god grafisk bild som intuitivt känns logisk. Typiskt innebär en områdesindelning där 
personalgrupper behöver passera varandras områden att indelningen verkar ologisk även om 
den matematiskt är fördelaktig. När områdesindelningen uppfattas som ologisk riskerar den 
även mötas av större motstånd vid implementering.  

Oavsett vilken av de nya områdesindelningarna som används kommer differensen i 
arbetsbelastning mellan de olika områdena att sjunka, gentemot nuläget. Genom att dela upp 
distriktet på tre områden fås den absolut jämnaste fördelningen av arbetsbelastningen men 
däremot medföljer andra negativa konsekvenser av en sådan indelning. Framförallt blir 
områdena så pass stora att de kan locka till ytterligare indelning för varje område, vilket 
troligtvis inte är en bra lösning ur ett helhetsperspektiv. Ur ett planeringsperspektiv skulle denna 
lösning dessutom bidra till större arbetsgrupper och en större yta med fler brukare för varje 
arbetsgrupp att verka på. Sannolikt skulle detta inte vara fördelaktigt ur ett 
personalkontinuitetsperspektiv då det skulle skapa sämre förutsättningar än dagens uppdelning.  
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En uppdelning på sex områden visar istället på en ojämn arbetsbelastning, även om den är 
jämnare än i nuläget, men den ger motsatta följdeffekter gentemot tre områden. Främst ger sex 
områden goda förutsättningar för att ge hög personalkontinuitet såvida verksamheten kan 
allokera en bestämd personalgrupp för varje område. Eftersom varje område dessutom har 
relativt låg arbetsbelastning bör varje personalgrupp bli mindre än dagens 10-12 vårdpersonal 
vilket generellt skulle kunna innebära att en brukare i genomsnitt endast träffar omkring 6-7 
vårdpersonal. Dessutom blir avstånden mellan brukare inom samma område kortare vilket 
generellt borde innebära att varje vårdpersonal minskar sin restid då brukarna denna skall ta 
hand om finns inom ett mer geografiskt samlat område. Även noterbart med denna indelning är 
att det absolut mest brukartäta området blir ett eget område vilket innebär att avstånden 
mellan brukare nästan elimineras där brukartätheten är som störst. I övriga lösningar tillhör 
detta område det med störst geografisk spridning.  

Genom att dela in verksamheten i fyra områden, såsom idag, blir förändringen mindre noterbar. 
För personalkontinuitet blir förutsättningarna i stort sett desamma även om behovet att arbeta 
över områdesgränserna potentiellt försvinner. Även avstånden mellan brukarna förblir 
likvärdiga för de olika områdena. Det innebär dock inte per automatik att indelning på fyra 
områden är dåligt. För denna lösning, precis som för övriga, blir fördelningen av 
arbetsbelastning betydligt bättre än nuläget och den bör därför föredras gentemot nuläget.  

För varje enskild brukare kommer en förändring av områdesindelningen initialt innebära en stor 
förändring i besökande vårdpersonal och personalkontinuiteten kommer uppfattningsvis vara 
sämre. Hur detta hanteras ligger utanför denna studie, däremot fastställer studien att alla de 
nya områdesindelningarna skapar bättre förutsättningar för att på lång sikt ge hög 
personalkontinuitet. Potentiellt bör en studie genomföras för att identifiera ett bra 
tillvägagångssätt för att införa förändringar av detta slag. Nämnvärt är att förändringar av detta 
slag bör ske fortlöpande med visst tidsintervall eftersom verksamhetens förutsättningar ständigt 
förändras.   
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10. Slutsats 

Dagens verksamhet på Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst har inga mål för personalkontinuiteten 
eftersom den inte kvantitativt mäts. Istället bedöms personalkontinuiteten kvalitativt utefter 
olika parters uppfattning om verksamheten. För dagens verksamhet används en indelning i fyra 
områden som visat sig vara bristfällig med avseende på en jämn fördelning av 
arbetsbelastningen och som en följd av detta skapar den dåliga förhållanden för att kunna hålla 
en hög personalkontinuitet.  

Denna studie har i huvudsak belyst hur jämn arbetsbelastning skapar förutsättningar för andra 
viktiga aspekter i verksamheten, framförallt personalkontinuitet. Vidare har studien funnit 
fördelar med att generera en kompakt områdesindelning, delvis med avseende på geografisk 
layout men, framförallt eftersom de största avstånden mellan brukarna blir kortare vilket 
innebär minskade transportsträckor för vårdpersonalen.  

Med utgångspunkt i den matematiska modell som skapats för att generera en ny 
områdesindelning för Linköpingsvägen 14-16 Hemtjänst har tre nya lösningar med tre, fyra och 
sex områden introducerats. Samtliga lösningar som presenterats i denna studie skulle potentiellt 
ge Linköpingsvägen 14-16 hemtjänst en jämnare arbetsbelastning än i dagsläget, men löser inte 
per automatik alla de problem som identifierats. Framförallt kan problemet kring 
personalkontinuitet kvarstå vid en indelning i tre eller fyra områden eftersom områdena där 
personalgruppen skall verka fortfarande blir geografiskt stora och följaktligen blir avstånden 
mellan brukarna långa. Förutsättningarna för att skapa en god planering i ett 
personalkontinuitetsperspektiv ändras dessutom inte markant ifrån dagens då likheten mellan 
alternativen och nuläget är påtaglig.  

Även om områdesindelningen med sex områden är den som ger upphov till störst variation i 
arbetsbelastning mellan områdena anses denna var den bättre av de tre. Detta delvis för att det 
uppstått en avvägning mellan korta distanser och arbetsbelastning där det området med högst 
arbetsbelastning geografiskt är det minsta området och det med lägst arbetsbelastning är 
geografiskt störst. De mindre geografiska ytorna som indelning i sex områden innebär ger även 
upphov till kortast distanser mellan brukarna för samtliga arbetsgrupper. Med stor sannolikhet 
kommer det visa sig vara fördelaktigt om akuta vårdbehov uppstår. Dessutom är det endast med 
sex områden som arbetsbelastningen i det nuvarande området Kneippen minimeras.  

Förutom de fördelar som redan nämnts visar sig en indelning i sex områden också vara den 
minst förändringskänsliga och kommer sannolikt att vara aktuell för Linköpingsvägen 14-16 
Hemtjänst en längre period än en indelning i tre respektive fyra områden. Detta beror självklart 
på hur mycket och hur snabbt vårdbehovet förändras i området vilket kommer att vara en faktor 
som är svår att hantera oavsett hur området indelas.   
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