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Abstract 
This study focuses on the differences between care giving in care-staff workers in care 

of old people. Is the care giving different against the elderly depending on where you 

work, in invalid vehicle services or community centre for the elderly? We also want to 

know if the care-staff workers make allowances for the integrity and privacy of the 

elderly. We also want to illustrate if the care-staff workers experience that the elderly 

people, who lives in invalid vehicle services or community centre for the elderly, can 

feel the home-loving feeling. 

 

In this study we have used a qualitative approach and conducted six interviews with one 

manager and five care-staff workers in care of old people. These interviews have been 

analysed and interpreted by us. 

 

Our conclusion is that care-staff workers lack of time and resources to compass the aim 

that the organisation has denounced. Sometimes the care giving fails because of this. 

Another conclusion is that the means and ends are not compatible. Scientific 

management and role theory was used as theoretical base.  
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Förord 

Detta arbete har växt fram i en utav datasalarna på Högskolan. Under hela arbetets gång 

har vi haft ett fint samarbete med en stor respekt för varandra. Emellanåt har vi slitits 

mellan hopp och förtvivlan men vi har också använt mycket humor och haft nära till 

skratt. Vi har valt att utföra hela uppsatsen tillsammans och alla delar är genomarbetade 

av oss båda. 

 

Vi vill tacka vår handledare Magdalena Damberg för hennes engagemang. Vi vill även 

tacka våra informanter, utan er hade det inte blivit någon uppsats. Till sist vill vi tacka 

varandra för en lärorik tid, där vi har stöttat och uppmuntrat varandra intill sista 

inlämningsdagen. 

 

Tack Eva-Lott!                           Tack Helene! 
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1. Inledning/Problemformulering 

Att leva ett självständigt liv är något som värderas högt i vårt land. Vår autonomi kanske 

ses som en självklarhet tills den dag då vi blir gamla och sjuka och behöver hjälp för att 

klara vår vardag. Ibland ges hjälpen i det ordinära boendet som är privat och personligt 

med hjälp av hemtjänsten. Med ordinärt boende menas att du bor i vanligt 

flerbostadshus/hyreshus, egen villa/gård eller motsvarande. Hemtjänst är ett 

samlingsbegrepp för service, stöd och omvårdnad som ges enligt socialtjänstlagen i den 

enskildes hem dvs. i ordinärt eller särskilt boende (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 

2000). Ibland tvingas den äldre att flytta till en institution, ett särskilt boende som är mer 

allmänt och offentligt. Särskilt boende är till för de personer som inte längre kan få 

behovet av tillsyn, omvårdnad och trygghet tillgodosett i ett eget ordinärt boende. 

Boendet förmedlas genom biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det särskilda boendet 

kan naturligtvis göras hemlikt genom valet av möbler, färger och inredningsdetaljer och 

personalens bemötande, men karaktären av institution består så länge en begränsad 

personalgrupp tar hand om många vårdbehövande (Gaunt & Lantz, 1996). Finns det 

möjlighet för omsorgspersonalen på det särskilda boendet att förmedla känslan av det 

egna hemmet på samma sätt som i det ordinära boendet? 

 

1992 infördes Ädelreformen vars huvudsyfte var att skapa klara ansvarsförhållanden och 

bättre organisatoriska förutsättningar för att förverkliga de mål som riksdagen slagit fast 

kring: 

 

• Självbestämmande och integritet – äldre skall ha rätt att besluta om hur de vill 

leva sina liv; service och mål måste utvecklas så att människor i högre grad skall 

kunna välja att bo kvar i sitt eget hem och i sin invanda miljö. 

• Trygghet – äldre ska ha närhet till anhöriga och grannar. Äldreomsorgen ska 

präglas av personalkontinuitet och personaltillgång dygnet runt om så erfordras. 

• Valfrihet – människor måste kunna påverka innehållet i och utformningen av 

samhällets service och vård; kommunerna bör sträva efter ett så varierat utbud av 

service och vård som möjligt (Goldberg, 2000). 

 

De äldres självbestämmande och integritet måste respekteras och vara utgångspunkten 

för både planering och organisation av omsorg och vård och mötet mellan människor 

(Norström & Thunved, 2006). Det är viktigt att man som omsorgspersonal betraktar 
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omsorgstagarna som unika individer och inte som vårdobjekt. Ofta handlar det om att ge 

intim hjälp med personlig hygien osv., och då är det särskilt viktigt att man som 

omsorgspersonal uppvisar respekt genom att tillgodose självbestämmande och integritet. 

Förutsättningen för detta är att den vård och omsorg som omsorgspersonalen ger 

utformas utifrån omsorgstagarens individuella behov, förutsättningar och önskemål. 

 

Men att arbeta som omsorgspersonal i hemtjänst eller särskilt boende är tidspressat och 

stressigt. Som omsorgspersonal i äldreomsorgen finns inte tid att arbeta individuellt utan 

här handlar det om att vara effektiv. Finns det då möjlighet att ta hänsyn till 

omsorgstagarens självbestämmande, integritet och trygghet, att ge omsorg på 

omsorgstagarnas villkor och inte efter personalens förutsättningar? Äldrevården 

debatteras flitigt och skandalerna avlöser varandra. Många gånger kan vi läsa om dåligt 

bemötande av våra äldre och att omsorgspersonalen behöver mer utbildning för att 

förhållandena ska bli bättre. Kanske är det på det sättet, men samtidigt hörs ett missnöje 

från omsorgspersonal, som menar att det inte finns tillräckligt med resurser i omsorgen 

för att de ska ha möjlighet att ge en god vård och omsorg. ”För att kunna bedriva ett 

vård- och omsorgsarbete som motsvarar nationella mål i gällande lagstiftning (HSL, 

SoL, LSS) krävs en gedigen yrkeskompetens hos all personal. Mot denna bakgrund är 

vård- och omsorgsassistenternas kompetens en central kvalitetsfråga inom socialtjänst 

och hälso och sjukvård” (Socialstyrelsen, 2006 sid.8).  

 

Enligt 3 kap. 3 § SoL skall insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För 

utförandet av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras. ”Kompetens är en individs förmåga och vilja att utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (Socialstyrelsen, 2006 sid.15). I 

kompetensbegreppet ingår förutom kunskap och färdigheter även en förmåga som är 

kopplad till individen den s.k. personliga kompetensen. Här ingår sociala färdigheter 

som samarbetsförmåga, ledarskaps- och kommunikationsförmåga och här ingår också 

attityd och personlighetsrelaterade faktorer som engagemang, ansvarskänsla och 

lojalitet. Förutom detta ingår även personlighetsegenskaper så som självförtroende, 

pålitlighet och noggrannhet. Den personliga kompetensen innehåller också förmågan att 

umgås och kommunicera med andra människor. Därmed rymmer den också en 
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relationsförmåga (Socialstyrelsen, 2006). Detta öppnar upp för att det inte bara är 

kunskap som kommer genom utbildning som är viktigt när man arbetar med människor.  

 

Vi menar att det är viktigt inför vår kommande yrkesroll som enhetschefer att försöka 

sätta oss in i omsorgspersonalens möjligheter och förutsättningar att arbeta i 

äldreomsorgen. Ett annat bidragande skäl till att vi har valt detta ämne är ett genuint 

intresse för hur de äldre i vårt land behandlas på ålderdomens höst. Vi vill ta reda på om 

det finns skillnader när det gäller bemötande ifrån omsorgspersonal gentemot 

omsorgstagarna i hemtjänst och i särskilt boende. Vidare vill vi studera om 

omsorgspersonalen upplever att omsorgstagarna som bor på det särskilda boendet kan 

antas se det som sitt eget på samma sätt som omsorgstagarna i det ordinära boendet. Vi 

vill också undersöka om man som omsorgspersonal har möjlighet att ta hänsyn till 

omsorgstagarens privata sfär i de olika boendeformerna och om de har möjlighet att 

tillgodose omsorgstagarnas individuella önskemål. Vi har valt att utgå ifrån 

omsorgspersonalens perspektiv. Med omsorgspersonal menar vi personal som arbetar 

inom särskilt boende, hemtjänst med service, social och personlig omsorg. Vi kommer 

att avgränsa oss till äldreomsorgen i en mindre stad som vi kallar Kommun X.  

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka omsorgspersonalens syn på bemötande i arbetet som 

omsorgspersonal i särskilt boende som är offentligt och allmänt kontra hemtjänst som är 

mer privat och personligt. 

 

3. Frågeställningar 

• Hur beskriver omsorgspersonalen att det är att arbeta på särskilt boende kontra 

inom hemtjänsten? 

• Hur ser personalen på det privata i det särskilda boendet respektive det ordinära 

boendet? 

• Hur beskriver omsorgspersonalen möjligheterna att tillgodose omsorgstagarnas 

individuella önskemål i boendealternativen?   

• Vilka eventuella skillnader och likheter i bemötandet framkommer i 

beskrivningarna ifrån omsorgspersonalen när det gäller arbetet i de två 

boendeformerna? 
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4. Bakgrund  

I följande del redovisas den historiska bakgrunden till dagens äldreomsorg när det gäller 

särskilt boende och hemtjänst.  Vi tar också upp delar av vad som står i socialtjänstlagen 

och vad ädelreformen innehåller.  

 

4.1 Att bo kvar hemma eller flytta till institution 

Hemtjänsttanken praktiserades redan på 1920-talet i Sverige, men det var först på 1950-

talet som en debatt om ålderdomshemmens vara eller icke vara blossade upp. Ivar Lo-

Johansson gick i sin reportagebok Ålderdoms-Sverige (1952) till kraftigt angrepp mot de 

svenska ålderdomshemmen. Han menade att de, genom sin förmyndarmentalitet, 

berövade de gamla sin livslust och sitt människovärde. Det var han som myntade 

uttrycket hemvård i stället för vårdhem, vilket blev ett motto för den avlösande 

hemtjänstideologin, dvs. en avveckling av ålderdomshemmen till förmån för hemboende 

med kommunala vård- och omsorgsmöjligheter.  

 

Hemmaboendeideologin har satt sin prägel på äldreomsorgen sedan 1960-talet. Syftet 

med denna är att äldre ska kunna bo kvar i sin bostad istället för att flytta till någon 

institution. De verksamheter som finns idag utgår ifrån att de äldre önskar att bo kvar i 

det egna hemmet (Nordström och Dunér, 2003)  

 

4.2 Ädelreformen 

Riksdagen beslutade i december 1990, med grund i regeringens proposition Ansvaret för 

service och vård till äldre och handikappade m.m., att ge kommunerna ett samlat ansvar 

för långvarig vård och service till äldre och handikappade, den s.k. Ädelreformen. 

Beslutet förde med sig en skyldighet för kommunerna att dels inrätta särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre med behov av särskilt stöd och dels  

att inrätta bostäder med särskild service för människor med funktionshinder (Prop. 

1990/91:14). Syftet med reformen var att utveckla boendeformer för service och 

omvårdnad, att undvika parallella organisationer, att verka för helhetssyn i det praktiska 

arbetet samt att stimulera till en flexibel användning av resurserna (Statens styrning av 

kommunal verksamhet). Det fanns också intentioner om att de särskilda boendena inte 

skulle vara för stora, att det egna boendet skulle göras hemlikt. För att den egna 

lägenheten skulle vara så hemlik som möjligt skulle den rymma egen sjukhussäng, 
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sittplats till både den boende och besökare, kokvrå och kylskåp samt hall och rymligt 

badrum (Hjortsjö-Norberg, 2003).  

 

På grundval av förslagen i Äldreberedningens slutbetänkande (SOU 1987:21) godkände 

riksdagen år 1988 förslag till riktlinjer för äldreomsorgen inför 90-talet. Här lyftes tre 

grundläggande principer fram: integritet, trygghet och valfrihet. Riksdagen underströk 

att valfriheten skulle gälla såväl för den som ville bo kvar i den egna bostaden som för 

den som ville flytta till någon särskild boendeform (Prop. 1987/88:176). Ädelreformen 

innebar att kommunerna 1992 tog över större delen av den äldrevård som landstinget 

tidigare ansvarade för. I samband med ädelreformen överfördes 31 000 sjukhemsplatser 

till kommunerna. På samma gång har det skett en stor minskning i antalet vårdplatser 

inom den slutna hälso- och sjukvården i landstingen. Detta innebär att många äldre 

skrivs ut från sjukhusen med ett kvarstående vårdbehov som till stor del blivit 

kommunens ansvar (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 

 

4.3 Socialtjänstlagen 

Varje kommun har ansvar för sina invånare utifrån vad som beskrivs i Socialtjänstlagen. 

Följande kan läsas i Socialtjänstlagen när det handlar om att den äldres behov ska kunna 

tillgodoses med en skälig levnadsnivå enligt SoL 4:1. I Socialtjänstlagens portalparagraf 

(1kap. §1) står skrivet att verksamheten för äldre ska bygga på respekt för människans 

självbestämmande och integritet. Vidare i 3 kap. §3 anges att insatserna ska vara av god 

kvalitet, och i samma kapitel § 5 sägs att insatserna ska utföras och genomföras 

tillsammans med den enskilde. Socialnämnden ska även (5 kap. 4§) verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha 

en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare förklaras att 

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem 

som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen 

skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 

behöver särskilt stöd (SoL 5 kap. §5). 

 

5. Metod 

Redan i inledningsskedet av vårt arbete bestämde vi oss för att vi ville göra en kvalitativ 

studie. Skälet till detta var att vi ville höra informanternas tankar och åsikter berättade 
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med egna ord. Under vår socionomutbildning har vi funderat mycket på hur vi själva har 

bemött olika omsorgstagare i vårt tidigare yrkesliv som omsorgspersonal. Med distans 

till omsorgsarbetet och med ny kunskap väcks tankar som man inte reflekterade över 

tidigare vilket vi även ville att våra informanter skulle reflektera över. Genom våra 

intervjuer har vi kommit informanterna nära och fått deras egna åsikter och synpunkter 

berättade med egna ord.  

 

Som utgångspunkt hade vi en intervjuguide med våra frågeställningar. Vi inledde varje 

intervju med ett antal bakgrundsfrågor som tog upp tidigare yrkeserfarenhet och 

utbildning. Under intervjuns gång ställde vi följdfrågor som berörde vår studie men som 

inte stod angivna i intervjuguiden, dvs. vi gjorde semistrukturerade intervjuer. Varje 

intervju har tagit mellan 30-40 minuter. Vi som intervjuare har vid semistrukturerade 

intervjuer enligt Denscombe (2006) en färdig lista med ämnen som ska tas upp och 

frågor som ska besvaras. Intervjuaren är dock inställd på att vara flexibel när det gäller i 

vilken ordning ämnena tas upp och att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala 

mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och tonvikten 

ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (jmf Denscombe, 2006). För att 

analysera våra intervjudata har vi använt oss av hermeneutik för att tolka texten. Vi ska 

ge svar utifrån en hermeneutisk ansats vilken måste framträda genom tolkning. 

(Denscombe, 2006).  

 

Vi har båda lång erfarenhet i arbetet inom vård och omsorg. Detta ser vi som en tillgång 

och en hjälp för oss i vår kommande studie, eller som Patel och Davidsson uttrycker det: 

”Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en  

tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet” (Patel & 

Davidsson, 2003 s. 30). 
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5.1 Tillförlitlighetsaspekter 

Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är klarlagt i frågeställningen 

(Holme & Solvang, 1997). Instrumenten i vår studie består av oss själva som intervjuare 

och vår intervjuguide. Vi vill genom intervjuer ta tillvara informanternas tankar och 

reflektioner kring vårt ämne.  

 

Vi har använt oss av bandspelare vid intervjuerna där en av oss ställer frågorna och den 

andra antecknar och iakttar. Den andra har kunnat fylla i med följdfrågor under 

intervjuns gång. Reliabiliteten (tillförlitligheten) kan delvis kontrolleras genom att vi har 

använt oss av bandspelare vid våra intervjuer. Det vi har fått in via intervjuerna kan 

spelas upp, och på så sätt så har vi kunnat försäkra oss om att svaren är korrekt 

uppfattade. Alla intervjuer har avlyssnats och transkriberas ordagrant. Inga egna 

tolkningar har förekommit i transkriberingen. Något som kan göra reliabiliteten lägre är 

vår ovana att genomföra intervjuer. 

 

Vi har fortlöpande under intervjuns gång ställt kontrollfrågor för att säkerställa att vi har 

uppfattat informanterna rätt och att de har varit säkra i sina tidigare svar. När det gäller 

validiteten i teoridelen har vi använt oss av litteratur som har vetenskaplig kvalitet och 

som är relevant för vårt undersökningsområde. Genom att vi har utfört intervjuer med 

både omsorgspersonal och enhetschef får vi två olika perspektiv på vårt ämne. Detta gör 

att validiteten höjs. Fokus kommer dock att utgå ifrån omsorgspersonalens perspektiv. 

 

5.2 Urval 

Vi inledde urvalsprocessen med att söka i en telefonkatalog för att finna en enhetschef i 

äldreomsorgen som hade ansvar för både hemtjänst och särskilt boende. Enhetschefen är 

den person som har personal-, verksamhets- och budgetansvar inom en enhet i 

äldreomsorgen. Det är enhetschefen som är arbetsledare över omsorgspersonalen. Med 

enhet menas ett avgränsat område inom kommunen. Då vi båda har tidigare erfarenhet 

av arbete inom omsorgen valde vi telefonkatalogen för att våra egna preferenser skulle 

styra så lite som möjligt.  

 

Anledningen till att vi valde en enhetschef som har ansvar för båda verksamheterna var 

att vi ville ha en neutral syn av enhetschefen på omsorgspersonalens arbete. Vi såg en 

risk i att välja en enhetschef som bara ansvarade för en av verksamheterna, eftersom 
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han/hon eventuellt skulle försvara just den verksamheten. För att komma i kontakt med 

omsorgspersonal som kunde tänka sig att ställa upp som informanter vände vi oss till en 

annan enhetschef som ansvarar för bemanningsservice. Enhetschefen på 

bemanningsservice fick ingen förhandsinformation om vår studie utan endast ett 

uppdrag att hjälpa oss att få fram informanter. På ett personalmöte, där all personal inom 

bemanningsservice deltog, gick enhetschefen ut med en förfrågan om någon hade ett 

intresse av att medverka som informanter vid vår studie. Personalen fick anmäla sig 

frivilligt till enhetschefen som sedan överlämnade namn och telefonnummer till oss. Vi 

fick namn och telefonnummer till fem personer. Dessa fem omsorgspersonal blev våra 

informanter tillsammans med den första enhetschefen. Sammanlagt intervjuade vi sex 

informanter. 

 

5.3 Bearbetning av data 

Vi har transkriberat och läst hela intervjuerna för att få en överblick över det insamlade 

materialet och för att söka efter återkommande teman, såsom arbetet i de olika 

boendeformerna, bemötande, känslan av hemma, förutsättningen för omsorgspersonalen 

att tillgodose omsorgstagarnas individuella önskemål och privat sfär och personlig 

integritet. Vi har försökt att få en helhetsbild av informanternas svar på och tankar kring 

de frågor som vi har ställt. Slutligen gjorde vi en sammanställning av citaten och valde 

ut citat som bäst belyste det vi ville lyfta fram ifrån intervjuerna. Vi har valt att använda 

oss av organisationsteori för att vidga vår förståelse för hur organisationen är uppbyggd. 

Vidare har vi använt oss av rollteori för att förstå hur omsorgspersonal och enhetschef 

tillskriver människor olika egenskaper. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Enligt Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(www.vr.se) finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen: nyttjandekravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. När det gäller 

nyttjandekravet får resultatet endast användas i den specifika undersökningens syfte. 

Informationskravet innebär bl.a. att informanterna vet syftet med undersökningen. 

Samtyckeskravet gör det möjligt för informanterna att tacka nej till att delta i 

forskningen. Konfidentialitetskravet går ut på att informanternas identitet skall hanteras 

konfidentiellt. Uppgifter som kan identifiera personer ska avidentifieras för att minimera 

risken att bli igenkända av utomstående. Vi delgav inte vårt syfte med studien för 
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enhetschefen, som vi hade hjälp av att få fram informanter till vår studie eftersom 

han/hon då kunde ha valt personal som är extra nöjda med sitt arbete. Vi ringde upp de 

fem informanterna och förklarade vårt syfte med studien. Vi frågade om de kunde tänka 

sig att bli intervjuade, vilket alla informanter accepterade.  

Vi förklarade att deltagandet var frivilligt och att man när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien. Vi förklarade även att vi skulle skriva på ett sådant sätt att ingen 

person kunde identifieras. Vi informerade också om att allt inspelat material kommer att 

raderas efter transkriberingen. Vi utlovade att varje informant skulle få ta del av den 

färdiga studien. Vi utförde intervjuerna på bemanningsservice i ett konferensrum där vi 

fick vara ostörda. I bemanningsservice lokaler sitter endast administrativ personal. 

Omsorgspersonalen går endast dit när de ska hämta sin post. Personalen använder inte 

bemanningsservice som gemensamt personalrum, vilket innebär att de inte har någon 

social samvaro där. Detta medför att konferensrummet, där intervjuerna ägde rum, kan 

betraktas som en neutral lokal för både oss och informanterna. Personalen i 

bemanningsservice har en speciell arbetssituation. De är ett antal aktörer som arbetar 

självständigt. På så sätt tillhör de ingen arbetsgrupp i social mening. De har inget 

gemensamt personalrum och har inga sociala relationer med den övriga personalen som 

arbetar i bemanningsservice. Detta gör att det är sannolikt att de inte känner någon 

direkt lojalitet till den övriga omsorgspersonalen i bemanningsservice, vilket medför att 

det är rimligt att anta att svaren är individuella och inte kommer ifrån någon 

grupptillhörighet. Mer information om bemanningsservice finns i bilaga nr. 2. 

 

6. Tidigare forskning 

Den sociala hemtjänsten består av vård och omsorg om de äldre som finansieras av det 

offentliga. Det är också den offentliga sektorn som vanligen organiserar och står för 

utförandet av äldreomsorg (Ingvad, 2003). Tidigare  forskning visar att hemtjänstens 

innehåll har förändrats mot mer vård och omsorg och mindre serviceinriktade insatser. 

Andelen omsorgstagare som behöver mycket hjälp ökar och de äldre som tidigare skulle 

ha vårdats på institution vårdas nu hemma vilket tar en allt större del av hemtjänstens 

resurser i anspråk. Detta ställer högre krav på omsorgspersonalen och med det 

tillkommer nya kvalifikationskrav. I kommunerna pågår många olika former av 

kompetensutveckling. Bla. genomförs utbildningar i psykologi, etik, människosyn och 
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medicin. Inriktningen mot mer vård och omsorg innebär ökade krav på emotionell 

kompetens och självkännedom. En annan förändring inom många kommuner är att  

administration, ekonomi och en ökad grad av målstyrning har lagts på 

omsorgspersonalens arbetsuppgifter vilket ställer krav på kunnande även inom dessa 

områden (Aronsson mfl. 1995).  

 

Under hela 1900-talet har andelen äldre, och framförallt vårdkrävande äldre successivt 

ökat. Hemtjänsten har blivit allt mer kostnadskrävande och ålderdomshemmen har åter 

börjat diskuteras som alternativ till hemtjänsten (Goldberg, 2000). Det som förr kallades 

sjukhem, gruppboende och servicehus är i dag det som benämns särskilt boende. De 

som i dag bor i ett särskilt boende har blivit äldre och sjukligare och har ett större 

vårdbehov jämfört med förr. Därmed har vårdtyngden för omsorgspersonalen ökat 

(Thorslund, 2000). 

 

Under de senaste åren har det i Sverige skett en stor förflyttning ut från sjukhus och 

institutioner och in i hemmen – till särskilt boende eller till det ordinära boendet. När 

man talar om omsorg i det ordinära boendet talar man om positiva egenskaper som 

valfrihet, oberoende, integritetsbevarande och självbestämmande. I det särskilda boendet 

däremot kan omsorgspersonalen planera och inrätta på ett effektivt och rationellt sätt, 

det är de som styr.  Omsorgspersonalen handlar ibland för omsorgstagarens eget bästa 

men mot dennes önskan, dvs. patenalism. Till skillnad från det särskilda boendet är det 

ordinära boendet något individuellt och personligt. Här finns en huvudperson och 

härskare och det egna hemmet hör ihop med varje omsorgstagares historia och identitet, 

dvs. autonomi (Gaunt & Lantz, 1996).  

 

Äldre människor har efter pensioneringen vant sig vid att bestämma över sin egen tid. 

Agich (2003) säger att institutionens struktur ger en annan dagsrytm än de äldre är vana 

vid. Rytmen bestäms mer av omsorgspersonalens arbetstid än av omsorgstagarens 

behov. När man får gå och lägga sig, duscha och komma ut bestäms mer av 

personaltillgång och skiftbyten än av omsorgstagarnas egna önskningar. Inbyggd i 

institutionen ligger alltså en minskad grad av autonomi hos omsorgstagaren. Elander 

och Hermerén (1989) redogör för hur de organisatoriska hinder som finns för 

omsorgstagarnas självbestämmande, såsom personalresurser, scheman, tider och central 

tillagning av mat som inte ger några större valmöjligheter. I särskilt boende råder ofta ett 
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motsättningsfyllt förhållande mellan omsorgstagarnas förväntningar och 

omsorgspersonalens omsorgsideal och arbetets villkor. De organisatoriska villkoren gör 

att den hjälp som är möjlig i särskilt boende snarast kan tecknas som nödvändig hjälp. 

Nödvändigheten är då definierad av arbetsledningen och inte av omsorgstagaren. Många 

gånger tar omsorgspersonal själva på sig skulden för att dom inte har kunnat ge 

tillräcklig hjälp. Trots att de fullgjort det arbetet som enligt schemat åligger dem, anser 

de att de inte har gett den hjälp de bör ge. De mäter då inte sina insatser mot 

organisationens krav utan mot sina egna ideal för arbetet vilket är en engagerad hjälp 

anpassad efter omsorgstagarens önskemål (Szebehely, 1995).  

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att omsorgspersonal har en underordnad roll i 

organisationen. De utför det faktiska omsorgsarbetet med omsorgstagarna och det är de 

som står omsorgstagarna närmast. Verksamhetschefer och enhetschefer är de som styr 

arbetet, och omsorgsnämnden utformar de regler och målsättningar de har att arbeta 

efter. Det som ytterst styr deras arbete är socialtjänstlagen, och trots att 

omsorgspersonalen inte själva har varit med och utformat dessa lagar och normer, som 

de ska rätta sig efter i sitt arbete, är det de som ska genomföra det praktiska arbetet med 

omsorgstagarna utifrån hur det beskrivs i socialtjänstlagen. Men när tid och pengar 

fattas uppstår det oenighet och då kan det vara svårt att leva upp till målen om 

självbestämmande och integritet. (Silfverberg, 1996) 

 

7. Teori 

Nedan redovisar vi vilka teoretiska referensramar som vi kopplar till studien för att 

genomföra analys av det empiriska materialet. Vi har inspirerats av Scientific 

management och Human relations som exempel på organisationsteori. Vidare tar vi upp 

Rollteori.   

 

7.1 Organisationen 

En organisation är ett ”socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå 

bestämda mål” (Jacobsen & Thorsvik, 2002 sid 10). Alla organisationer har gemensamt 

att de ska lösa en eller flera uppgifter. Organisationer inom äldreomsorg består av 

tjänsteproduktion. Tjänster är immateriella och kan inte tas på och de konsumeras 

samtidigt som de produceras. Tjänsteproduktion innebär, inom äldreomsorgen, alltid ett 

socialt samband mellan omsorgspersonalen och omsorgstagaren. Tjänsteproduktion sker 
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ansikte mot ansikte och det är människor som producerar tjänster. Eftersom tjänster är 

sociala processer är det viktigt för denna typ av organisation som äldreomsorgen är att 

ha motiverad och serviceinriktad personal. Ett annat sätt att skilja olika typer av 

uppgifter åt inom organisationen är att bedöma hur mycket uppgifterna låter sig 

rutiniseras. Rutinisering innebär att det kan etableras fasta ordningar, rutiner eller regler 

för hur en uppgift ska utföras. Detta förutsätter att uppgifterna är likartade över tiden 

vilket de är för omsorgspersonalen i äldreomsorgen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

”För att kunna lösa uppgifter måste alla organisationer använda sig av kompetens och 

verktyg detta benämns som organisationens teknik” (Jacobsen & Thorsvik, 2002 sid 38). 

I tjänsteproduktionen finns i viss grad en användning av fysiska verktyg. I 

äldreomsorgen är man beroende av en fysisk struktur t.ex. ett rum som påminner om det 

egna hemmet med personliga tillhörigheter såsom fotografier och egna möbler. Detta är 

viktigt för att skapa en ram kring den sociala samverkan mellan omsorgstagare och 

omsorgspersonal.  

 

”Mål är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd” (Jacobsen & Thorsvik, 2002 sid 

47). I en ultimat organisation ska det vara ett klart och entydigt samband mellan mål och 

medel alltså mellan vad man gör och vilka resultat man uppnår. Det ska inte finnas 

någon konflikt mellan olika mål. Ett medel för att nå ett visst mål får inte motverka att 

man uppnår ett annat. Det är rimligt att anta att mål påverkar hur anställda i 

organisationen tänker och handlar. Mål kan ha en motiverande effekt på de anställda. 

Om de anställda inte har något mål att arbeta efter är det svårt att tänka sig att han eller 

hon anstränger sig extra. Målen har också en styrande funktion genom att de ger 

riktlinjer för arbetet, sätter gränser för de anställdas beteende och anger 

beslutspremisser. Mål kan också fungera som utvärderingskriterier för det arbete som 

organisationen utför (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det kan finnas många olika medel 

för att nå organisationens mål men det finns alltid en önskan att knappa resurser ska 

användas så väl som möjligt dvs. organisationen ska vara så effektiv som möjligt. 

Organisationen använder inte mer resurser än vad som är nödvändigt för att producera 

en tjänst. För att vara effektiv måste en organisation vara produktiv (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). 
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7.2 Scientific management 

Scientific management, eller Taylorismen, efter Frederick Taylor, är en 

organisationsteori med sitt ursprung i 1920- talets industrisamhälle. Utmärkande för 

denna teori är sättet att se på organisationen som en effektiv maskin och de anställda 

som manipulerbara produktionsfaktorer. Taylor argumenterade för en stark 

specialisering där arbetsuppgifter delades upp i mindre områden och arbetaren fick 

ansvara för sin specialiserade uppgift. Genom att arbetaren specialiserade sig fick han en 

hög kompetens inom sitt område och blev på så sätt mer effektiv. Karaktäristiskt för den 

tidens sätt att tänka var att komma fram till hur man maximalt skulle kunna utnyttja 

mänsklig kapacitet och prestationsförmåga. Man ville också förhindra att de anställdas 

personliga intressen blev ett problem för organisationens sätt att arbeta. Kritikerna 

menar att scientific management skapar monotona och tråkiga arbetsmoment. Dessutom 

leder detta i sin tur till motivationsproblem hos de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 

2002).  

 

Tayloriseringen av arbetsprocessen innebär en horisontell arbetsfördelning det vill säga 

det löpande bandet. Arbetet styckas sönder på ett sätt som gör att den som utför arbetet 

förlorar överblick och inflytande över det. Det är arbetsledningen som tar över 

kontrollen inte bara över vad som ska göras utan också hur. Den horisontella 

sönderstyckningen av arbetet förutsätter en vertikal arbetsdelning – en hierarkisk 

organisation som bygger på en åtskillnad mellan handens och huvudets arbete. Det blir 

en uppifrån styrning där somliga tänker och planerar och andra förväntas bara utföra 

(Eliasson, 1995).  

 

7.3 Human relations-rörelsen 

Ungefär vid samma tid som Taylor skapade sina principer började sociologer och 

psykologer undersöka vad som påverkade produktiviteten. Denna rörelse kom att kallas 

human relations och dess främste företrädare var Elton Mayo. Han genomförde de sk. 

Hawthorneexperimenten. Man studerade t.ex. hur trötthet och monotoni inverkade på 

arbetsresultatet. Man ändrade på yttre förhållanden som t.ex. belysning, raster och 

arbetstider. Oavsett om förändringen var till det bättre eller till det sämre så steg 

produktiviteten. Det var själva intresset ifrån ledningens sida för arbetarnas situation  

som ökade trivseln. Detta innebar att produktiviteten förbättrades även om visa fysiska 

villkor försämrades. ”Human relations-rörelsen menade att produktiviteten påverkades 
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mer av sociala normer inom gruppen än av tekniska och fysiska förutsättningar på 

arbetet”(Nilsson, Norén-Winsell & Djärv, 1999 sid. 39). 

7.4 Rollteori 

”I sociologins metaspråk om samhället betecknar status och roll den orörliga respektive 

den rörliga aspekten, nämligen den sociala strukturens grundläggande enhet” (Österberg, 

1978 sid 40). Det samhället som vi individer växer upp i är redan genomstrukturerat. 

Redan när vi föds finns det regler som vi måste följa och vi har också en hel del krav 

som vi måste rätta oss efter. Vi växer in i samhället och vi lär och att förstå vår 

samhälleliga omvärld i egenskap av t.ex. enhetschef, omsorgspersonal och 

omsorgstagare. Omgivningen behandlar oss på ett bestämt sätt. Är man vd på ett stort 

företag behandlas man som en person med mycket makt. ”Vi blir samhällsmedlemmar – 

vi socialiseras – genom att tillägna oss en status- eller rollmängd, som föreskriver för 

oss hur vi ska känna, tänka, uppleva, handla och se ut” (Österberg, 1978 sid. 40). I 

samhället finns olika sociala strukturer. Varje människa utövar många olika roller. Som 

omsorgspersonal kan man ha flera roller t.ex. hustru, mamma, syster osv. När man som 

enhetschef har en anställd i personalgruppen som är en privat kompis kan det vara svårt 

att skilja på chefsrollen och kompisrollen då uppstår en rollkonflikt (Österberg, 1978). 

 

Dramaturgiska perspektivet det är så Goffmans (2004) samhällssyn kallas. Det handlar 

om hur man presenterar sig själv i vardagslivet och vad som händer när människor möts 

i ett socialt samspel. Samhället ses som ett urverk där vardagen är ett maskineri av 

sociala handlingar. Alla individer spelar teater, där vi själva är aktörer. Som aktörer intar 

vi hela tiden olika roller, beroende på situation och var vi befinner oss. När vi 

presenterar oss själva och vårt agerande vill vi ha kontroll och försöka styra den 

information vi förmedlar och som ligger till grund för de andras intryck av oss. Dessa 

roller hjälper oss att veta hur vi bör agera i det sociala samspelet. Vet vi inte det 

betraktas vi som avvikare. Goffman (2004) beskriver också den främre regionen där 

man utövar sin aktivitet i andra personers närvaro. Sammanhanget och miljön är viktig 

för att skapa trovärdighet. Även den personliga fasaden är viktig så som kläder och 

utseende. I den främre regionen framträder vi på ett sådant sätt som vi vill framstå inför 

andra. Till den bakre regionen har publiken inte tillträde. Här har man tillfälle att träna 

på sitt framträdande och även utvärdera tidigare framträdanden. Man kan koppla av, 

kliva ur sin rollgestalt och lägga av sig masken. I vårt samhälle växlar vi mellan den 

främre och bakre regionen. Goffman (2004) nämner även teamets framträdande, ett 
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team är en samling individer som måste prestera ett intimt samarbete. Ett team har något 

av samma karaktär som ett hemligt sällskap. Teammedlemmarna är med nödvändighet 

förenade med varandra genom ömsesidigt beroende och ömsesidig förtrolighet. 

Samarbetet är en central del av teamets framträdande. Gör någon fel så straffar man inte 

den offentligt i gruppen. Ett ex. på ett team kan vara en arbetsgrupp i omsorgen. 

(Goffman, 2004). 

 

Genom att se organisationen som social struktur blir både enhetschef och 

omsorgspersonal aktörer genom denna. Enhetschef och omsorgspersonal har olika roller 

i organisationen. Som enhetschef t.ex. har man en roll gentemot organisationen samt en 

annan mot omsorgspersonalen. När det gäller exempelvis besparingskrav som kommer 

ifrån politikerna så är det inte säkert att man som enhetschef kan hålla med om att det är 

rätt och att det blir en dräglig arbetssituation för omsorgspersonalen. Men när man som 

enhetschef presenterar besparingskraven för omsorgspersonalen måste man tänka på att 

man är organisationens ansikte utåt. Det är organisationens riktlinjer som ska följas och 

det måste man i arbetet som enhetschef stå fast vid. Det samma gäller för 

omsorgspersonalen som har en roll gentemot enhetschef som är deras kontakt i 

organisationen och en annan roll emot omsorgstagare och deras anhöriga. 

 

8. Empirisk redovisning och analys 

Vår empiriska redovisning bygger på det material vi har insamlat genom intervjuer med 

våra sex informanter, då syftet var att undersöka hur de ser på och beskriver eventuella 

skillnader och likheter i bemötandet, i arbetet som omsorgspersonal i särskilt boende 

som är offentligt och allmänt kontra hemtjänst som är mer privat och personligt. Vidare 

ville vi ta reda på om man som omsorgspersonal tar hänsyn till omsorgstagarens privata 

sfär och personliga integritet i de olika boendeformerna. Vi ville också undersöka om 

omsorgspersonalen upplever att omsorgstagarna som bor på det särskilda boendet ser 

det som eget på samma sätt som omsorgstagarna i det ordinära boendet kan antas göra. 

Kapitlet inleds med kommun X mål och vi har delat in vår empiriska redovisning och 

analys i följande teman: 

• Att arbeta i särskilt boende eller hemtjänst 

• Känslan av hemma 

• Lyhördhet 

• Individuella önskemål 
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• Privat sfär och personlig integritet 

 

Kommun X mål: 

Med omsorg om äldre avses omsorgsnämndens samlade verksamhetsansvar för stöd och 

hjälpinsatser till personer över 65 år. Inriktningsmålen innehåller bl.a. att omsorgstagare 

ska kunna lita på att man får god omsorg inom ramen för skälig levnadsnivå. 

Omsorgstagare ska ges möjlighet att bo kvar hemma så länge han/hon själv önskar. 

Kvaliteten inom äldreomsorgen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas genom 

uppföljning av omsorgstagares, anhörigas och personalens uppfattning om 

verksamhetens kvalitet. För att möta de skilda behov som finns ska det finnas ett 

varierat utbud av särskilda boendeformer. Omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av 

en professionell hållning. Det innebär att alla anställda ska sträva efter:  

 

• Respekt för personlig integritet, självbestämmande och en tillåtande dialog 

• Tillgänglighet 

• Korrekt och vägledande information 

• Pålitlighet 

• Snabb handläggning 

• Lyssnande och lyhördhet 

• Tillvaratagande och stimulans av den enskildes resurser 

• Vänligt bemötande 

• Kontinuitet 

• Flexibilitet inom ramar 

• Ömsesidig respekt ska gälla för träffade överenskommelser och fattade beslut 

(Verksamhetsmål för omsorgsnämnden, 2006). 

 

8.1 Att arbeta i särskilt boende eller hemtjänst 

Som anställd i bemanningsservice arbetar man både i hemtjänst och i särskilt boende. 

När vi ställde frågan om var våra informanter helst skulle arbeta om de var tvungna att 

välja, hemtjänst eller särskilt boende, visade det sig att det var jämt fördelat. Vi frågade 

enhetschefen var denne trodde att omsorgspersonalen föredrog att arbeta och svaret vi 

fick pekade åt samma håll. 
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 50/50. Det beror på hur man är som människa. Det ligger i personligheten tror jag. Tycker 
man om att ta egna beslut, arbeta under frihet så trivs man i hemtjänsten. Likaså om man 
tycker om spänning och att lösa saker och ting på egen hand så passar hemtjänsten. 
Jobbar man däremot i särskilt boende så har man ju tryggheten i arbetskamraterna, man 
slipper gå ut i dåligt väder. Man trivs i särskilt boende om man tycker det är jobbigt att ta 
mycket ansvar och fatta egna beslut. Det är ju inte heller samma tidspress att jobba i 
särskilt boende som inom hemtjänsten. 

 
 

Här kan man nästan få känslan av att enhetschefen upplever arbetet på särskilt boende 

som tråkigt och enformigt. Omsorgspersonalen på särskilt boende beskrivs som lata och 

osäkra, de uppskattar givna arbetsrutiner och trivs med att slippa fatta egna beslut. I 

hemtjänsten däremot anser enhetschefen att arbetet för omsorgspersonalen är spännande 

och händelserikt. Enhetschefen beskriver omsorgspersonalen som mer självständiga och 

självgående. De behöver inte rådfråga enhetschefen när ett nytt beslut ska fattas, vilket 

innebär en mindre arbetsbelastning för enhetschefen. Vi tolkar detta som att personalen i 

hemtjänsten har ett mer självständigt arbete än arbetet i särskilt boende. Det är inte 

möjligt för enhetschefen att vara närvarande i hemtjänsten vid alla de olika beslut som 

omsorgspersonalen måste ta ställning till under en arbetsdag. På det särskilda boendet 

finns det större möjlighet för omsorgspersonalen att rådfråga enhetschefen, på vissa 

boenden sitter enhetschefen i samma lokaler. 

 

Vi bad informanterna beskriva hemtjänst och särskilt boende med ett ord, följande ord 

kom upp: 

Hemtjänst: utspritt, friare, rörigt, frihet, spänning, icke strukturerat. 

 

Informanterna menar att det finns en frihet med att arbeta i hemtjänst men de flesta av 

informanterna är överens om att arbetstempot är tufft. Omsorgstagaren i det ordinära 

boendet är beviljad en viss tid och exakt vad det är de behöver hjälp med.  

 

Omsorgspersonalen gör varken mer eller mindre än vad insatsen talar om. Schemat för 

dagen går inte att ändra vilket för med sig att man inte kan vara så flexibel som man 

önskar. Eftersom arbetsgrupperna i hemtjänsten är så stora resulterar det i att det är 

många olika i arbetslaget som går till omsorgstagaren. 

 

För egen del så tycker jag hemtjänst är rörigt. När man träffar nån så kan det ju ta ett 
halvår ett år innan man träffar på dom igen, så jag kan väl säga rörigt. Men dom äldre 
tycker jag mest synd om. Jag var hos en herre i somras som hade haft femtio olika från 
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hemtjänsten under två månader, där han hade skrivit upp namnen på allihop. Det är så det 
ser ut i dag och det är lite rörigt. 

 
Särskilt boende: större koll, löpande band, allt samlat, förändringsbart, påverkbart, 

trygghet, institutionaliserat, fasta rutiner. 

 

I det särskilda boendet kan man vara mer flexibel eftersom allting finns samlat. Det är 

en större trygghet eftersom man hela tiden har arbetskamrater runt sig som man kan be 

om hjälp. Som omsorgspersonal har man en större tillsynsmöjlighet och man kan lättare 

genomföra olika aktiviteter med omsorgstagarna. Det särskilda boendet är 

institutionaliserat vilket innebär att man har mycket fasta rutiner och arbetsuppgifterna 

genomförs på löpande band. Så som arbetet i äldreomsorgen är organiserat innebär det 

att arbetet genomförs på rutin, man utför sina arbetsrutiner utan att tänka. ”Om man ser 

denna organisationsmodell ur vårdtagasrens synpunkt så framkommer andra värderingar 

än produktivitet och effektivitet. Vård och omsorg handlar inte bara om att reparera 

fysiska fel eller tillfredsställa fysiska behov, utan även om medmänsklighet, relationer 

mellan vårdpersonal och patient och trygghetsupplevelser” (Nilsson, Norén-Winsell & 

Djärv, 1999).  

 
Särskilt boende, ett ord vet jag inte men det är ju oftast, dom har ju väldigt mycket att 
göra oftast alltså. Man har ju lite tid tycker jag ju, det går lite som löpande band. Det är ju  
mycket menar jag, först så ska man ha upp dom sen så ska dom ha frukost och sen så ska 
dom i säng sen ska det bytas blöja och så ska dom ut till middagen och sen i säng. Det är 
hela tiden så, tycker jag. Det är ju rätt så tufft arbetstempo på dom flesta ställena. I 
hemtjänsten är det på ett annat sätt tycker jag. När man kommer som ny så vet man ju 
aldrig vad som finns innanför dörren så man måste ju alltid spela ett rollspel så va när 
man är där.  
 

Om man jämför den här informantens svar med enhetschefens talar det ju emot 

enhetschefens sätt att beskriva arbetet på särskilt boende. Enhetschefen menar att det är 

lugnt i särskilt boende medan den här informanten menar att man arbetar under stor 

tidspress. Omsorgspersonalen menar ibland att det är svårt att se att de är där för 

omsorgstagarnas skull. Det viktigaste är att hålla budget och man säger också att det är 

ett tufft arbete pga. att arbetsbelastningen är stor och det skärs ner i personaltätheten. Det 

är omsorgstagarna som går miste om social tid och promenader, det är de som får stryka 

på foten. Det här menar omsorgspersonalen gäller i både särskilt boende och hemtjänst. 

Szebehely (1995) skriver att när det gäller arbetsorganisationen i hemtjänst infördes den 

med ett uttalat syfte att rationalisera hemhjälpsarbetet. Jämfört med den traditionella 

hemhjälpen är hjälptiderna kortare, både i förhållande till hjälpbehov och vid varje 
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hjälptillfälle. Titta-in-system ersätter fasta sammanhängande hjälppass. Kollektiva 

insatser så som tvättpaket och matlåda ersätter individuella insatser i omsorgstagarens 

hem. Arbetsorganisationen för med sig att varje omsorgstagare får hjälp av ett flertal 

olika omsorgspersonal, och varje omsorgspersonal är inblandade i många olika 

omsorgstagares hjälp. De organisatoriska villkoren i hemtjänst hindrar en god omsorg. 

Den hjälp som är möjlig kan snarast benämnas som nödvändig hjälp, den 

nödvändigheten är definierad av arbetsledningen, inte av omsorgstagaren. Att reglerna är 

mer bestämda i hemtjänsten kan bero på löpande-bands-organiseringen. När det hela 

tiden är olika omsorgspersonal som ersätter varandra hos omsorgstagarna sprids ett 

eventuellt undantag från regeln snabbt. Nästa som kommer får höra att föregående 

omsorgspersonal minsann gjort ett undantag. Undantaget får därmed omedelbara 

konsekvenser för arbetskamraterna. Det är därför inte förvånande att omsorgspersonalen 

bevakar varandra när det gäller att följa reglerna (Szebehely, 1995). När någon 

omsorgspersonal utför en arbetsuppgift som frångår teamets framträdande visar man den 

enskilde sitt missnöje tydligt t.ex. om någon kvällspersonal låter en omsorgstagare sitta 

uppe längre än vanligt så att nattpersonalen får som uppgift att lägga omsorgstagaren så 

har kvällspersonalen avvikit ifrån rutinerna. Nattpersonalen som är ett team blir 

missnöjd i och med den extra arbetsuppgiften. De håller ihop i teamet och försvarar de 

vanliga kvällsrutinerna. Detta är ett exempel som vi själva stött på när vi arbetade inom 

äldreomsorgen. Goffman (2004) menar att teammedlemarna är ömsesidigt förenade med 

varandra genom ömsesidig förtrolighet. När kvällspersonalen har avvikit ifrån de vanliga 

kvällsrutinerna försvarar övrig kvällspersonal detta, teamet håller ihop. Goffman (2004) 

menar vidare att samarbetet är en central del av teamets framträdande. 

 

8.2 Känslan av hemma 

Våra informanter är överrens om att det är mer naturligt att känna sig och uppträda som 

en gäst i det ordinära boendet mer än i det särskilda boendet. Man är mer noga med att 

knacka på dörren innan man går in i det ordinära boendet. Man går aldrig in i det 

ordinära boendet när omsorgstagaren inte är hemma till skillnad från det särskilda 

boendet. 

 

På frågan om omsorgspersonalen ser sig själva som gäster i det särskilda boendet eller 

om det är omsorgstagaren som ses som gäst fick vi följande svar. Både enhetschefen och 

omsorgspersonalen svarade ungefär på samma sätt. 
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Enhetschef:  

 I det ordinära boendet är man naturligt gäst, medans i det särskilda boendet är ingen gäst. 
Vi är en stor familj, omsorgstagarna och vi personal. Det blir som ett kollektiv. Anhöriga 
räknas till familjen om de beter sig som personalen vill. 

 

Omsorgspersonal: 

Ja, jag tror att de är omsorgstagarna som flyttar in till personalen, det är dom som 
kommer utifrån som gäster det kan jag jaa, det är så jag själv ser det alltså visst är det de, 
alltså det är så man själv ser det. Det är en inrutad grupp redan när de kommer någon 
utifrån som ska assimileras in i gruppen va så visst är det så.// I hemtjänsten så är man 
gäst i allas hem. Det här är rätt intressant för jag har aldrig tänkt åt det andra hållet 
nämligen det är spännande.// Jag har inte tänkt på att vi ser dem som kommer in på 
boendena som gäst hos oss och att man i hemtjänsten alltid är gäst hos dom. Ja ja men så 
är det nog.// Jag som poolare är ju gäst överallt. 

 

Omsorgspersonalen upplever sig själva som gäster i omsorgstagarnas ordinära hem. 

Enligt Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv spelar alla teater där vi själva är 

aktörer. Beroende på situation intar vi hela tiden olika roller. I det ordinära boendet intar 

omsorgstagaren rollen som gäst, här är det omsorgstagaren som är huvudperson och allt 

som finns i det ordinära boendet tillhör omsorgstagaren. Detta gör att 

omsorgspersonalen naturligt känner sig som gäster. I särskilt boende däremot upplever 

omsorgspersonalen att det är omsorgstagarna som är gäster och flyttar till personalen. 

Här tillhör största delen av inventarierna kommunen, det är omsorgspersonalen som har  

varit med och valt inredning. Omsorgstagarna intar sina måltider på det gemensamma 

porslinet till skillnad ifrån hemma där de har sitt eget valda porslin. Här har 

omsorgspersonalen kontroll genom att styra mattider, sänggående mm. Omsorgstagarna 

behandlas som gäster. Det finns redan färdiga rutiner när det gäller schema, mattider 

osv., vilket omsorgstagarna får anpassa sig till. Enhetschefen upplever att 

omsorgspersonalen i särskilt boende har mycket synpunkter på omsorgstagarna och 

deras anhöriga. Som omsorgspersonal tar man över för mycket. I det särskilda boendet 

råder oordning och kaos. Omsorgstagaren har tappat väsentliga delar av kontrollen, både 

över sig själv och sitt hem. Hemmet stämmer inte överens med förväntningarna på hur 

ett hem ska vara. Här är inte omsorgstagaren arbetsgivare. I stället är det den rådande 

situationen som bestämmer vad som ska göras. I det ordinära hemmet så har 

omsorgstagaren hela kontrollen över sig själv och sitt hem. Hemmet uppfyller 

förväntningarna på hur ett hem anses vara. Här är omsorgstagaren arbetsgivare och kan 
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följaktligen bestämma över vad som ska göras och utav vem  (Gaunt & Lantz, 1996). 

Inom scientific management ser man organisationen som en maskin och både 

omsorgstagare och omsorgspersonal känner en risk för att omsorgstagarnas bostäder blir 

förvandlade till en arbetsplats mer än ett hem. Som omsorgspersonal har man många 

roller såsom arbetstagare, arbetskamrat, omsorgspersonal samt ett ansikte utåt för 

omsorgsförvaltningen. En rollkonflikt som kan uppstå är när omsorgspersonalen på 

framförallt särskilt boende är på sin arbetsplats. Då är de inte bara arbetstagare utan 

samtidigt gäster i omsorgstagarens hem. De kan inte prata med kollegorna hur som helst 

för de har hela tiden omsorgstagarna omkring sig. Men det förekommer att man pratar 

över omsorgstagarnas huvud för att det går snabbare.  

 

På frågan om omsorgspersonalen tror att omsorgstagarna som bor på ett särskilt boende 

ser boendet som eget, på samma sätt som de som bor i ordinärt boende och har hjälp av 

hemtjänst, svarar en informant följande:  

 

På särskilt boende har man ju ändå en miljö. Ofta med en liten kokvrå, där strömmen 
kanske inte ens är påslagen till spisen, men jag tror ändå att de gör sig hemmastadda. Du 
har dina saker omkring dig så jag tror till viss del att de kan känna sig hemma. Sen beror 
det ju på var man har bott innan. Någon som har bott på en lantgård kanske inte känner 
sig hemma i det här lilla skyffet. 

 

Vi ställde samma fråga till enhetschefen och denne svarade såhär: 

 
Nej, det tror jag inte. Inte ute i de gemensamma utrymmena. Där får man sitta med någon 
som man kanske inte vill sitta med. Däremot i lägenheten där man har sina egna möbler 
osv. kan man nog känna sig hemma. 
 

Alla informanter var överens om att ett bra bemötande är något utav det viktigaste i 

arbetet med människor. Men det fanns delade meningar om hur man som 

omsorgspersonal bemöter omsorgstagare i särskilt boende och i hemtjänst. Bemötandet 

kan se ut på olika sätt i de båda boendeformerna.  

 

Enhetschefen beskriver det såhär: 

 

I särskilt boende är risken att det är vi som personal tar över och bestämmer. Vi går in 
och städar i lägenheterna när ingen är hemma. Vi säger att här på boende äter vi 
gemensamt istället för att ge omsorgstagarna en möjlighet att välja om de vill äta i sin 
lägenhet eller tillsammans med dom andra omsorgstagarna. Personalen har nog väldigt 
mycket synpunkter på hur omsorgstagarna beter sig, vad de har på sig osv. På särskilt 
boende tar man som personal helt enkelt över för mycket. I ordinärt boende är personalen 
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mer gäst om man inte har varit där väldigt mycket och omsorgstagaren är väldigt 
vårdtung. Man går aldrig in ensam i en lägenhet när omsorgstagaren inte är hemma. På 
särskilt boende har man tappat känslan för den personliga integriteten. Man knackar inte 
utan går rakt in i lägenheten och säger, det är bara jag.  

Eftersom omsorgspersonalen på särskilt boende upplever att det är omsorgstagaren som 

flyttar till dem så tilldelas omsorgstagaren rollen som gäst. Det är omsorgspersonalen 

som styr och bestämmer när och hur aktiviteter och dagliga rutiner ska se ut. 

Omsorgstagarna kan inte påverka det vardagliga så som vad man ska äta till middag, när 

man ska duscha eller gå ut på promenad. I de gemensamma utrymmena har 

omsorgstagarna överhuvudtaget ingen del i hur det ser ut eller hur förändringar och 

aktiviteter ska genomföras. Det kan handla om vilka gardiner som hänger i fönstret eller 

vilken kör som ska komma och sjunga. Omsorgstagarnas små möjligheter till påverkan 

gör att de automatiskt inte upplever särskilt boende som eget på samma sätt som i det 

ordinära boendet där de styr det mesta själva. Omsorgstagarna väljer sin inredning och 

bestämmer själv vilken kanal man vill se på tv:n. När det gäller insatser ifrån 

hemtjänsten så kan de inte helt bestämma tidpunkter för dem men de har sina egna saker 

omkring sig, de äter på det egna porslinet och bestämmer själva om de vill bjuda in 

någon för att äta tillsammans med. Här kan omsorgstagaren påverka mer vilket gör att de 

upplever en starkare hemmakänsla. 

 

8.3 Lyhördhet 

I hemtjänsten vet man inte vad som väntar på andra sidan dörren när man går hem till en 

omsorgstagare. Man får spela ett rollspel och ställa om sig inför varje nytt möte med 

omsorgstagarna beroende på vad de förväntar sig av omsorgspersonalen. Arbetet som 

omsorgspersonal i hemtjänst kräver stor lyhördhet och förmåga att ändra sig. 

Omsorgspersonalen kan inte arbeta likadant hos alla och finner det omöjligt att kodifiera 

ett fast regelverk. Som omsorgspersonal har man kanske satt sig in i hur någon har det 

och så ringer man på nästa dörr och då är det en ny omsorgstagare och en ny värld.  

 

Många gånger måste man vara som en kameleont (Gaunt & Lantz, 1996). Som 

omsorgspersonal intas hela tiden olika roller beroende dels på om man befinner sig i den 

bakre eller främre regionen. Men även i den främre regionen spelar man olika roller 

beroende på vilken omsorgstagare man besöker och vad denne förväntar sig av 

omsorgspersonalen. 
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I det särskilda boendet har man hela tiden kontroll över omsorgstagarna, de är inte själva 

någon längre tid. Som omsorgspersonal vet man var de är och vad de gör. Man jobbar 

med en liten grupp omsorgstagare så det krävs inte att man ska vara som en kamelont på 

samma sätt som i hemtjänsten. Omsorgspersonalen behöver inte spela så många olika 

roller. 

 

På frågan om informanterna upplever att omsorgspersonal i den aktuella kommunen 

generellt har ett bra bemötande gentemot omsorgstagare menar en informant att det kan 

se olika ut när det gäller bemötande. Informanten låter oss förstå att det är viktigt att låta 

omsorgstagaren själv försöka, så långt det är möjligt, utföra det den har förmåga att 

utföra på egen hand. Dock sätter tidspressen stopp för omsorgspersonalens möjligheter 

att låta omsorgstagarna utföra olika handlingar. 

 
Det kan nog vara delat. Det beror nog på vilka man jobbar med. En del kan man tycka är 
alldeles för hårda och sedan just det här att det går på rutin att nu gör du såhär och såhär. 
Även om inte vårdtagaren lyssnar så kan man ju ändå säga att nu lutar jag dig framåt 
istället för att bara trycka framåt. En del pratar över huvudet på dem, men jag försöker 
hela tiden tala om vad jag ska göra. Och kan de lyfta benet ska de ju försöka lyfta benet 
själva. Det tar lite längre tid men det är ju bättre att dom försöker. Det är ju det här 
tidsmässiga. 

 

En annan informant ser inte bemötandet från omsorgspersonalen som något problem. 

Informanten menar att det ligger andra orsaker bakom. 

 
Ja, över lag så tycker jag att bemötandet är mycket gott mot omsorgstagaren, det tycker 
jag faktiskt att det är. Problematiken som finns i den här kommunen ligger inte i 
bemötande utan det ligger i personalstyrkan om hur mycket personal man har helt enkelt. 

 

Vi frågade informanterna om bemötande har något med kompetens att göra? De flesta 

trodde inte det. En informant svarade: 

 

Om man är rätt person för jobbet så har man det bemötandet i sig själv på nåt vis tror jag. 
Det ingår i ens personlighet att inte behandla människor illa och definitivt inte de som är 
svagare. Och en människa som inte har ett bra bemötande mot sin omsorgstagare tror jag 
kan utbilda sig hela livet och jag tror inte att det bemötandet kommer att bli bättre genom 
utbildning. 

 

En annan informant berättade att denne ändå ansåg utbildningen som viktig i arbetet 

som omsorgspersonal. Sambanden blev tydligare efter utbildningen till undersköterska.  

  
Jag tror nog att man kan ha ett bra bemötande fast man inte är undersköterska. Men jag 
tror ändå att det är viktigt att man har gått undersköterskeutbildningen. Själv hade jag ju 
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jobbat i många år men man får ändå den här aha-upplevelsen i mycket när man går 
undersköterskeutbildningen. Jaha, det är så det hänger ihop. Man ser jobbet på ett annat 
sätt sen. 

En tredje svarade: 

 Man får nog tänka hur vill man själv bli bemött, det är så man ska tänka. Hur vill jag 
själv bli bemött när jag blir gammal. 

 
 

 I det man kallar kompetens ingår inte bara teoretisk kunskap utan också en förmåga 

som hör ihop med individen. Här ingår sociala färdigheter som samarbetsförmåga, 

ledarskaps- och kommunikationsförmåga och här ingår också attityd och 

personlighetsrelaterade faktorer som engagemang, ansvarskänsla och lojalitet. I den 

personliga kompetensen, som detta benämns, ingår även förmågan att umgås och 

kommunicera med andra människor. På det sättet innehåller den också en 

relationsförmåga (Socialstyrelsen, 2006). Detta betyder att det inte bara är kunskap som 

kommer genom utbildning som är viktigt när man arbetar inom äldreomsorgen.  

 

En informant menade att det finns en skyldighet i att ha ett bra bemötande gentemot 

omsorgstagare. Dessutom underlättar det i arbetet som omsorgspersonal. 

 
Arbetet blir lättare om man har ett bra bemötande. Och vi är skyldiga att ha ett bra 
bemötande därför att vi är där för att arbeta och för att vårda dessa människor. Arbetet 
blir mycket enklare om man har ett bra bemötande därför att då brukar man få ett bra 
bemötande tillbaks. Det är lättare att nå en människa som inte är arg och som inte känner 
sig kränkt, det är mycket lättare att hjälpa en sån människa som har den inställningen att 
det går bra det här, och dom vill mig väl. Känner dom att man vill dom väl så brukar det, 
det brukar lösa sig för det mesta. 
 

När det gäller bemötande så är det som Goffman (2004) beskriver det en främre och en 

bakre region. En informant beskriver att man inte kan komma till arbetet och vara på 

dåligt humör. Om man ska koppla detta till Goffman (2004) får man lämna det dåliga 

humöret i den bakre regionen när man börjar arbeta med omsorgstagarna i den främre 

regionen. Informanten menar att man hela tiden måste ha en ”image” därför att man hela 

tiden representerar bemanningsservice.  

 

8.4 Individuella önskemål 

Vi frågade våra informanter om de har någon möjlighet att tillgodose omsorgstagarnas 

individuella önskemål. En informant hävdar att det handlar om rutiner i personalgruppen 

och att det är rutinerna som styr arbetet med omsorgstagarna. Men det förekommer 

olikheter i arbetet, alla avdelningar arbetar inte på samma sätt. 
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 I mesta möjliga mån ja men man vet att det inte går alltid. Det går inte alltid. Det beror 
alldeles på hur det ser ut på avdelningen just för tillfället, hur många man har som t.ex. 
ska plockas upp på morgnarna om man har någon som är stökig ute på avdelningen då 
kanske det är så att man måste ha upp alla eller att det är så att personalen kanske inte 
anser att det finns tid senare på dagen att plocka upp den. Nu finns det oftast tid senare på 
dagen att plocka upp dom men det är så inrutat att alla ska upp. Det handlar om strukturer 
i personalgruppen också att så här har vi alltid gjort. Det är frukost klockan nio och 
frukosten ska serveras klockan nio oavsett om alla sitter och sover i stolarna så ska man 
ändå äta frukost klockan nio. // Men det är också individuellt på avdelningar. Jag jobbar 
på avdelningar där folk ligger fram till elva ibland vissa dagar därför att de är så trötta 
och jag jobbar även på avdelningar där arbetet börjar klockan halv åtta och då är det 
löpandebandsprincipen, så det finns hela skalan. 

 

En informant hade försökt påverka arbetssättet i riktning mot att arbeta mer flexibelt 

gentemot omsorgstagarna, men fick inget gensvar ifrån sina arbetskamrater. Informanten 

menar att det var andra faktorer som styrde omsorgsarbetet. 

 

 På ett ställe där jag jobbar där skulle man ha upp folket till klockan nio och jag sa att det 
här är ju rena vansinnet. Vi jobbade ju så svetten lackade alltså och få upp dom här till 
klockan nio för då skulle alla äta frukost ute i matsalen men då tyckte dom att jag var 
precis Kokko så alltså. Man hjälpte till att mata och så här och så var man färdig till halv 
tio och sen ut med rullstolarna framför tv:n och det tycker inte jag är så där jättevärdigt. 
Men jag försökte ju påverka men det är väldigt svårt alltså, det sitter i väggarna. // 
Mycket är för personalens skull. Det var ju tom. så att en del följde ju alltså tv-serier på 
tv:n. Man styrde ju arbetet efter eller styr det gör man ju fortfarande alltså efter tv-
programmet Glamour och sådana serier, så är det tyvärr. Men som sagt var det är ju inte 
så på alla ställen. 

 

I hemtjänsten ser det lite annorlunda ut. Vi frågade om man kan gå tillbaka till de 

omsorgstagare som inte vill stiga upp när omsorgspersonalen kommer på morgonen. Så 

här ser informanterna på möjligheterna att tillgodose omsorgstagarnas önskemål i 

hemtjänsten: 

 

Nej generellt sätt nej skulle jag nog säga. Det går nog inte därför att det försvårar hela 
dagen. Om man är i hemtjänsten och låter nån ligga längre då får nån annan stryka på 
foten för den tiden får man aldrig tillbaka och då förskjuts hela planeringen hela dan. Så 
det kan man nog generellt säga att det går nog inte där är man mer låst. 
 

En annan informant låter oss förstå att det är den beviljade tiden som gäller och det finns 

för det mesta ingen möjlighet att skifta tider i schemat. 

 

Det är betydligt svårare i hemtjänsten. Det är ju mycket det här att man får ju inte göra 
mer än det som är beviljat idag. Har man t.ex. tid mellan åtta och halvnio då har man ju 
inte möjlighet att kasta om det utan det är den beviljade tiden som gäller. Sedan beror det 



 

 

 

27

ju lite på vad det är ibland så känner man att man kan ju inte va så stelbent man måste 
kasta om ibland. Så visst vill man göra det om det går. 

 

Det är svårt att kombinera ett bra bemötande gentemot omsorgstagarna med 

organisationens krav på att vara så effektiv som möjligt med så lite resurser som möjligt. 

Enligt informanterna så är det mer tidspress i hemtjänsten än i det särskilda boendet. 

Detta beror på att allting är mer utspritt i hemtjänsten. Därmed blir inte flexibiliteten så 

stor eftersom man inte kan komma tillbaka om en omsorgstagare ex. vill ta sovmorgon. I 

det särskilda boendet däremot så är allt samlat under ett tak och det finns alltid 

arbetskamrater att ta hjälp av.  Möjligheten att vara flexibel existerar när det gäller att en 

omsorgstagare vill äta lunch senare än vad schemat säger men arbetsuppgifterna är inte 

flexibla, utan många informanter nämner fasta rutiner och löpande-bandsprincipen i 

samband med arbetet i särskilt boende. När det gäller omsorgsarbetet i särskilt boendet 

kan vi se en tydlig koppling till taylorismen där arbetet ska präglas av produktivitet och 

effektivitet. Informanterna i kommun X menar att det inte finns tillräckligt med resurser 

för att vara så flexibel som man önskar. Något annat som kom fram från informanterna 

var att man måste ha nattpersonalens tillåtelse om omsorgstagarna ska sitta uppe efter att 

kvällspersonalen har gått hem. Detta beror på att personaltätheten är mindre på natten. 

 
8.5 Privat sfär och personlig integritet 

Det kan vara svårt att ta hänsyn till omsorgstagarens privata sfär i det offentliga boendet 

där man lever som i ett kollektiv, tillsammans med andra människor. När det gäller den 

personliga integriteten så tar man generellt sätt oftast hänsyn till den, enligt 

omsorgspersonalen. Enhetschefen har en motsatt syn på saken. Vi ställde frågan om 

enhetschefen tror att det finns möjlighet för personalen att ta hänsyn till omsorgstagarnas 

privata sfär i den offentliga miljö som särskilt boende är. Enhetschefen berättar: 

 

 Både och. Om omsorgstagaren tydligt visar att han inte vill bli störd då tar man nog 
hänsyn till det. Men man glömmer nog lätt att måna om det privata när man t.ex. kommer 
in i en lägenhet och omsorgstagaren står med byxorna nere. Personalen har synpunkter på 
vad omsorgstagarna äter, om de dricker för mycket läsk osv. Överhuvudtaget har 
personalen alldeles för mycket synpunkter på omsorgstagarna och dess anhöriga. Detta är  
saker som vi försöker prata om på personalmötena. Vi har arbetat med ett tema om hur 
man vill ha det när man blir gammal. Ändå tror jag att utvecklingen gått framåt. Förut 
hade man fyrabäddsrum och då hade man ju inget eget. Jag tycker ändå att man försöker 
mer nu, men det är viktigt att hålla diskussionen igång hela tiden. Här tror jag att 
kompetens bland personalen är viktig. 
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En informant förklarar att mycket av arbetet genomförs för att passa omsorgspersonalens 

schema och inte omsorgstagarens egentliga behov. Arbetet ska genomföras så fort som 

möjligt. Det händer också att man pratar om omsorgstagare som finns i samma rum även 

att man är fullt medveten om att man inte bör göra på det sättet. 

 

 Ja vid toabesök och blöjbyten så sköts det jättebra. Däremot så sker väldigt mycket på 
personalens alltså man kanske inte anser att lysa av huruvida vårdtagaren behöver byta 
blöja men det ligger bra till för personalen att göra det, det kan jag nog säga att det 
eftersats rätt mycket likadant i hemtjänsten det är ju inte fråga om när det ska vara 
blöjbyte utan när det passar personalens schema. Man pratar även väldigt mycket i tredje 
person över huvut på personer man jobbar med och det här blir man ju itutad ifrån 
utbildningen att man inte ska göra men det är väl snarare möjligheten att man ska 
diskutera under arbetstid då man jobbar så intensivt inpå omsorgstagarna så blir det så, 
det går snabbast och då ställer man frågan över huvudet så får man svar snabbast. 

 
På särskilt boende är man som omsorgspersonal ständigt omgiven av omsorgstagarna. 

Det är då svårt att hitta stunder då man kan prata enskilt med kollegorna. I hemtjänsten 

kan man passa på att prata med varandra när man träffas i hemtjänstlokalen där inga 

omsorgstagare vistas. 

 

När det gäller äldreomsorgen finns enligt Hellström (1998) olika lagar och riktlinjer som 

beskriver hur en god omsorg ska se ut. Det talas om omsorgstagarens behov av trygghet, 

om behovet av goda kontakter mellan omsorgstagare och omsorgspersonal. Om vi ska 

kunna fatta goda beslut i det vardagliga arbetet i äldreomsorgen måste vi veta vad vi har 

att utgå ifrån.  

 

Förhållningssättet måste hela tiden utgå ifrån de här grundläggande värderingarna: 

• Alla människor oavsett ålder, kön och hudfärg, har lika värde. 

• Vårt förhållningssätt till andra människor ska präglas av öppenhet, intresse och 

respekt. 

• Hur vi själva vill bli bemötta och behandlade ska vara en ledstjärna för hur vi ska 

möta och behandla andra människor (Hellström, 1998 sid.14). 

 

9. Slutsatser 

Vår undersökning visar att omsorgspersonalens arbetssituation är svår pga. den höga 

arbetsbelastning som råder inom äldreomsorgen. Det är svårt att kombinera ett bra 

bemötande gentemot omsorgstagarna med organisationens krav på att vara så effektiv 

som möjligt med så lite resurser som möjligt. Alla organisationer, så även Kommun X, 
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har bestämda mål man ska arbeta efter. Det ska vara ett klart och entydigt samband 

mellan mål och medel, alltså mellan vad man gör och vilka resultat man uppnår. 

Omsorgsnämndens verksamhet i Kommun X ska präglas av en professionell hållning, 

vilket innebär att de anställda har uttalade mål att arbeta efter bl.a. respekt för personlig 

integritet, självbestämmande, en tillåtande dialog, lyssnande, lyhördhet, tillvaratagande 

och stimulans av den enskildes resurser, vänligt bemötande och flexibilitet. Detta är vad 

som förväntas av omsorgspersonalen. Det finns alltid en önskan ifrån organisationen att 

knappa resurser ska användas så väl som möjligt dvs. organisationen ska vara så effektiv 

som möjligt. Det här är mål i Kommun X som är svåra att nå upp till pga. den brist på 

tid och resurser som hela tiden gör sig påmind. 

 

I vårt resultat så har vi kommit fram till att det är skillnad mellan hemtjänst och särskilt 

boende. Hemtjänsten är enligt informanterna ett mer fritt och spännande arbete där det 

krävs att man kan arbeta mer självständigt och flexibelt. I särskilt boende däremot 

arbetar man mer som på löpande band, det är tryggt och man har sina fasta rutiner. 

Taylorismen innebär att det är arbetsledningen som tar över kontrollen över vad som ska 

göras och hur det ska göras. Informanterna menar att man känner sig mer som gäst i det 

ordinära boendet till skillnad från det särskilda boendet där omsorgstagaren ses som 

gäst. Goffman (2004) beskriver att vi alla spelar teater med oss själva som aktörer och 

beroende på situation intar vi hela tiden olika roller. I arbetet som omsorgspersonal i 

hemtjänsten är det viktigt att kunna ställa om sig efter som man aldrig vet vad som 

väntar bakom varje omsorgstagares dörr.  

 

De flesta informanterna såg inget samband mellan ett bra bemötande och kompetens. 

Någon nämnde att ett bra bemötande har med resurser att göra, är resurserna knappa så 

är det svårt att ha ett bra bemötande gentemot omsorgstagarna. En annan informant 

menar att det har med personlighet att göra. När det gäller möjligheten för 

omsorgspersonalen att tillgodose omsorgstagarnas individuella önskemål är de 

möjligheterna större i det särskilda boendet än i hemtjänsten. I det särskilda boendet 

finns det alltid personal på plats. I hemtjänsten ruckar man på hela schemat om någon 

t.ex. vill stiga upp senare på morgonen. När det gäller omsorgsarbetet i stort både när det 

gäller särskilt boende och hemtjänst kan vi se en tydlig koppling till taylorismen där 

arbetet ska präglas av produktivitet och effektivitet. Informanterna i kommun X menar 

att det inte finns tillräckligt med resurser för att vara så flexibel som man önskar. När det 
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gäller den privata sfären och den personliga integriteten har omsorgspersonalen och 

enhetschefen olika syn. Enhetschefen hävdar att personalen har för mycket synpunkter 

på omsorgstagarna och dess anhöriga. Omsorgspersonalen tycker däremot att man oftast 

tar hänsyn till den privata sfären och den personliga integriteten i arbetet med 

omsorgstagarna. Dock utförs arbetet ibland utifrån att bäst passa omsorgspersonalens 

schema i stället för att tillgodose omsorgstagarnas behov.  

 

10. Diskussion 

Vi hade båda två många års erfarenhet av omsorgsarbete innan vi började på 

socionomprogrammet och vi gjorde båda två praktiker hos enhetschefer. Vi har även 

arbetat lite som enhetschefer vid sidan av under studietiden.  I dessa tider med 

nerskärningar och försämringar i äldreomsorgen har det fått oss att tänka efter hur vi 

själva egentligen vill ha det när vi blir gamla. Redan när vi gjorde vår B-uppsats, som 

tog upp kontinuitet i hemtjänsten, så växte idén fram om att vi ville göra en studie om 

bemötande i äldreomsorg. Tanken var att vi ville göra en jämförelse mellan den 

upplevda känslan av hemma i särskilt boende och hemtjänst. Fokus skulle ligga på hur 

omsorgspersonalen uppfattar omsorgstagarnas känsla för det egna hemmet oavsett om 

det är i det ordinära boendet eller i särskilt boende. Utan att vi själva har kunnat styra 

över det har vi hamnat i hur organiseringen av omsorgsarbetet genomförs. Varje dag kan  

man läsa i dagspressen om besparingar och brist på resurser och mål och medel stämmer 

inte längre överens. Vilken effekt får besparingarna i det vardagliga omsorgsarbetet? 

Kvalitén på omsorgen bestäms i stor omfattning av ekonomiska och politiska 

prioriteringar. En organisation som menar att det är viktigt med ett värdigt bemötande 

och omsorgstagarnas självbestämmande måste visa detta genom att ge resurser i form av 

tillräcklig personaltäthet. Det är också viktigt att, som enhetschefen nämnde i 

resultatdelen, föra en diskussion om bemötande på personalmöten. Att det på möten 

tydliggörs för vems skull omsorgspersonalen gör arbetet. Detta förutsätter ju att det finns 

ett stöd ifrån organisationen i tid och pengar att genomföra dessa personalmöten. I 

besparingstider så är det tyvärr ofta just mötestid för omsorgspersonalen som det dras in 

på.  

 

Något som har varit ständigt återkommande i denna studie är just begreppet tid och 

framförallt avsaknad av tid. Det är inget tvivel om att informanterna önskar ge ett gott 

bemötande och en bra omsorg men känner att tid till detta saknas. Silfverberg (1996) 
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menar att hur omsorgspersonalen bemöter omsorgstagarna allt för ofta är beroende av de 

resurser man har. Vår uppfattning är att det är så i många fall men att det finns 

situationer där bemötande inte kostar något utan är beroende av omsorgspersonalens 

egna värderingar och attityder. Som omsorgspersonal har man möjlighet att välja hur 

man vill bemöta en annan människa som är i beroendeställning. Det är som någon 

informant uttryckte sig, man ska bemöta andra så som man själv vill bli bemött. Även 

om arbetssituationen är stressig så kan omsorgspersonalen kosta på sig ett leende. 

 

Dessa tänkvärda ord såg vi på en anslagstavla: 

 

”Ett leende kostar inget, men ger mycket.  

Det gör mottagaren rik, utan att göra givaren fattig.  

Det kräver bara ett ögonblick, men minnet av det kan ofta fortleva beständigt.  

Ingen är så rik eller mäktig att han kan undvara det och ingen är så fattig att han inte 

kan bli rik på det. Ett leende ger vila för den trötte, uppmuntran för den misströstande, 

är solsken för den bedrövande och är naturens bästa läkemedel för den bekymrade.  

Ändock kan det inte köpas, tiggas, lånas eller stjälas, för det har bara värde när det ges. 

Om någon är oförmögen att ge dig ett leende så ge du honom ett, eftersom ingen mer 

behöver ett leende, än den som inte har ett leende att ge andra”. 

 

En dröm vore ju om äldreomsorgen kunde vara mer individanpassad. Varje 

omsorgstagare ska få den hjälp som han/hon behöver men det skulle även ingå mycket 

mer social tid. Som omsorgspersonal ska man inte behöva känna att man har tiden och 

resurserna emot sig. Som arbetet ser ut i dag så hinner man bara med det allra 

nödvändigaste man hinner inte sätta sig ner och ta en kopp kaffe och prata en stund 

vilket många av omsorgstagarna många gånger önskar.  ”För de gamla som får hjälp är 

det viktigt att hjälpen är möjlig att förutse och påverka. För att hjälpen ska vara 

förutsebar är det viktigt att de gamla vet när de ska få hjälp och hur länge varje 

hjälptillfälle varar. För att hjälpen ska vara påverkbar är det viktigt att inte regler, 

principer, målformuleringar eller ett detaljerat uppgiftsstyrt arbetsschema hindrar 

hjälptagaren från att kunna påverka hjälpens innehåll och utförande” (Szebehely, 1995 

sid. 206). 
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Vår uppfattning, under tiden vi har genomfört studien, är att omsorgspersonalen inte har 

reflekterat över skillnaden på den upplevda hemmakänslan i särskilt boende och i det 

ordinära boendet. Det var en självklarhet att omsorgspersonalen ser sig själva som gäster 

i det ordinära boendet. När det gäller det särskilda boendet har man inte riktigt tänkt i de 

tankegångarna. Detta är något som vi har funderat mycket över. När vi själva arbetade i 

omsorgen så var det inte en självklarhet för oss heller utan det är först när vi har fått 

distans till arbetet, och skaffat oss ny kunskap genom vår utbildning, som vi förstår att 

båda boendeformerna borde förväntas upplevas som lika mycket hemma av 

omsorgstagarna. Så långt det är möjligt bör man som omsorgspersonal kunna förmedla 

en känsla av hemma även i det särskilda boendet. Det borde vara mer frivilligt om 

omsorgstagarna t.ex. vill äta tillsammans i de offentliga lokalerna på det särskilda 

boendet. Omsorgspersonalen ska inte påtvinga en känsla av att vi är en enda stor familj.  

 

”Omsorg kräver att förbindelsen mellan huvud, hjärta, hand inte kapas och att omsorg 

kräver så väl manuellt, emotionellt och intellektuellt arbete. Eller med andra ord att 

omsorg förutsätter att den som utför praktiskt hjälparbete har möjlighet att använda sitt 

eget förnuft och sina egna känslor i arbetssituationen” (Runesson & Eliasson-

Lappalainen, 2000 sid. 11) 

 

Omsorgstagarna själva har inte kommit till tals i denna studie. Att ta reda på deras egna 

upplevelser av självbestämmande och bemötandet får bli en inspiration inför framtiden.  
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Bilaga nr 1 Intervjuguide 

 

• Börja med att informera informanten om att det är frivilligt att delta i studien, 

och att man kan avbryta när som helst.  

• Informera om att vi inte kommer att skriva i uppsatsen vilken kommun vi har 

genomfört undersökningen i. Berätta att vi heller inte kommer att ange några 

namn på informanterna. 

• Delge informanterna syftet med studien. 

• Förklara att intervjun spelas in på band och att den sedan kommer att förstöras. 

 

Vi börjar med att prata om tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning. 

 

Att arbeta i särskilt boende eller hemtjänst 

Föredrar du att arbeta i särskilt boende eller hemtjänst? 

Fördelar och nackdelar med särskiltboende/hemtjänst? 

Nämn ett ord som du förknippar med hemtjänst/särskilt boende! 

 

Känslan av hemma 

Tror du att omsorgstagarna som bor i särskilt boende ser boendet som eget på samma 

sätt som de som bor hemma och har hjälp av hemtjänsten? 

Hur tror du att den fasta personalen på särskilt boende upplever det när det flyttar in nya 

omsorgstagare, ser personalen sig själva som gäster eller är det omsorgstagaren som ses 

som gäst? 

 

Bemötande 

Tycker du att personalen i Kommun X generellt har ett bra bemötande? 

Tror du att bra bemötande har något med kompetens att göra? 
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Individuella önskemål 

Vad har du som personal för möjligheter att tillgodose omsorgstagarnas individuella 

önskemål? 

 

Privat sfär och personlig integritet 

Upplever du att det är svårt att ta hänsyn till omsorgstagarnas privata sfär i den 

offentliga miljö som särskilt boende är? 
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Bilaga nr 2 Bemanningsservice 

När det gällde vårt val av omsorgspersonal vände vi oss till en enhetschef som ansvarar 

för bemanningsservice, vilket är en vikariepool i äldreomsorgen. Vi bad enhetschefen 

om hjälp att ta fram fem omsorgspersonal som hade intresse av att medverka i vår 

studie. Vårt enda krav var att personalen skulle ha arbetat både i hemtjänst och i särskilt 

boende. Trots att vi inte hade fler kriterier, har vi fått en tillfredsställande spridning på 

ålder och kön på våra informanter. Vi har också lyckats få informanter som har jobbat 

olika länge inom äldreomsorgen. Under studiens gång har vi insett att vi behöver ett 

förtydligande på vad bemanningsservice är och hur det uppkom. Enhetschefen på 

bemanningsservice tipsade oss om en representant som var med vid nystartandet av 

bemanningsservice och som kunde delge oss den informationen. Vi tog kontakt med 

denna representant och fick en tid för information, som härmed följer nedan: 

 

 År 2001 startade bemanningsservice i Kommun X. Det anställdes 40 stycken 

omsorgspersonal anledningen var att Omsorgsförvaltningen betalade ut mycket 

övertidsersättning eftersom det var svårt att rekrytera personal. Varje enhet rekryterade 

sin egen personal det fanns ingen samordning och alla enheter hade egna rutiner. Att 

rekrytera sin egen personal på varje enhet tog mycket tid av såväl enhetschef som av 

omsorgspersonalen. Det innebar också att personal utan egentliga befogenheter anställde 

timvikarier eller bemannade med övertid. Det gick tid från det egentliga omsorgsarbetet 

för inringning och administration.  

 

Syftet med bemanningsservice var att kvalitetssäkra den framtida rekryteringen av 

personal och möta framtidens behov, ge arbetstagaren en tryggare anställning genom 

tillsvidareanställning i stället för timanställning som har en otrygghet i sin anställning. 

Målet med bemanningsservice var att få ordning och reda dvs. rätt personal på rätt plats 

vid rätt tillfälle med rätt kompetens. Man ville få minskade kostnader för övertid, mertid 

och timanställda samt att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Bemanningsservice 

skulle vara ett attraktivt alternativ vid kortare vikariat både kvalitetsmässigt och 

ekonomiskt. Alla vikariat under tre månader skulle bokas via bemanningsservice.  
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I dag består bemanningsservice av ca.140 tillsvidareanställda och ca.150 timanställda. 

Sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda i bemanningsservice varierar mellan 

80-100% arbetstiden är flexibel och i grundschemat anges arbetsdagar och fridagar. 

De arbetar efter årsarbetstid, och arbetade timmar avräknas från fastställd årsarbetstid. 

Månadslön utgår med fast belopp baserat på överenskommen sysselsättningsgrad. Ett 

särskilt lönetillägg på 2000 kronor utgår pga. kravet på stor flexibilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


