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Abstract 
 

Title: Sociala omsorgsassistenter; de ”nya” omsorgsgivarna i en omsorgsförvaltnings 

paradigmskifte 

Author: Magdalena Damberg 

Purpose: The primary aim of the study was to analyse and discuss how employees with a 

secondary nursing education describe their occupational character whilst working as well as 

the conditions for caring acts in a changing progress towards professionalism.    

Questions: What are the conditions to provide a high standard of care in this changing 

progress? What influence does it have on the occupational character ?  

Method: Critical case study and focus groups 

Conclusion: One of the central findings of the field study was the identification of two 

occupational identities; traditional and pedagogical orientated. These two occupational 

character traits are connected with different types of occupational competence and demands 

different theoretical knowledge. They also have different regards concerning the new title; 

social omsorgsassistent. A conclusion of the study is that a professional project of a non-

specific nature is unable to stress the different levels of knowledge and competence that 

occupational identities have when one seeking professionalism.  

Keywords: Care, secondary nurse, occupational character, professionalism 
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1 Inledning 

Politiken i Sverige och övriga Västeuropa har i högre grad kommit att inkludera beslut 

som innebär en decentralisering1 av makt och ansvar på olika nivåer i samhället 

(Bergmark 2001). I Sverige har det till största del handlat om kommunernas grad av 

handlingsfrihet och deras grad av ekonomiskt beroende av staten. Överflyttningen från 

stat till kommun gällande ansvar och befogenheter har drivits fram av dels ideologiska 

och dels ekonomiska motiv. Att stärka den offentliga demokratin har varit en 

föreställning som lagts fram. Demokratiargumentet vilar först och främst på tanken att 

kommunal självstyrelse flyttar beslutsfattandet närmare medborgarna och att man i och 

med det når upp till en bättre överensstämmelse mellan människors önskemål och den 

offentliga verksamhetens innehåll. Vid sidan av de demokratiska argumenten finns även 

idéer om att en decentraliserad förvaltning är mindre kostsam och mer effektiv än en 

centralstyrning. Ett kommunalt självstyre anses även ge förutsättningar för en större 

anpassningsförmåga och flexibilitet med hänsyn till brukarnas skilda behov och 

förutsättningar. Den nya kommunallagen 1992 ses som 1990-talets viktigaste händelser 

när det gäller det kommunala självstyret då kommunerna i och med denna gavs 

möjligheten att själva utforma sin interna organisation (Bergmark 2001). Men den 

kvantitativt mest betydelsefulla förändringen kom i och med Ädelreformen 1992 vilken 

innebar att kommunerna tog över ansvaret för äldreomsorgen. På samma gång fick 

kommunerna även ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade2. Mellan åren 

1988- 1995 gjorde Statskontoret en studie av olika organisatoriska förändringar inom 

kommunerna3. Materialet visar på en stark utveckling från centralstyrning till mål och 

resultat styrning. Även införandet av beställar- och utförarsystem ökade. Materialet 

visar även på en ökning av extern konkurrens genom anbudsförfarande och 

kundvalssystem. Slutligen har också utnyttjandet av privata entreprenörer blivit 

vanligare främst inom äldre- och handikappomsorgen4. I slutet av 1990-talet sjönk 

antalet sysselsatta inom hälso- och sjukvården medan antalet 80 år och äldre ökade 

                                                 
1 Definition; Page 1991 
2 Med ytterligare hänvisning till Szebehely 2000 
3 Med ytterligare hänvisning till; SOU 1996:169. Förnyelse av kommuner och landsting.Slutbetänkande 
av Kommunala förnyelsekommittén (inkl. 
bilagor). Stockholm: Fritzes. 
4 Med ytterligare hänvisning till; Socialstyrelsen, 2000. Konkurrensutsättning och entrepenader inom 
äldreomsorgen. Stockholm: Socialstyrelsen. 
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betydligt5. Resurserna räckte inte till för behoven och kommunernas strategier då det 

gäller äldreomsorgen blev striktare behovsbedömningar och en prioritering av de mest 

behövande.  

 

Idag bär således kommunerna det största ansvaret för äldreomsorgen, LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) samt för vissa personer med psykiatriska 

besvär (Bergmark 2001). Kommunernas organisering och struktur har tvingats att, på 

olika sätt, anpassa sig till de förändringar vilket Ädelreformen (1992), 

Handikappreformen (1994) och Psykiatrireformen (1995) medförde samt upprätta och 

upprätthålla god omsorgskvalité i arbetet. Arbeten och projekt som syftar till förändring 

och förbättring har blivit alltmer vanligt bland omsorgsyrken (Ström 1997) och kvalitén 

på omsorgen sägs till stor del bero på personalens kompetens (Alfredson 1991, 

Aronsson 1995).  

 

Omsorgsforskning har i huvudsak riktat sig mot vårdbiträden6 och överlag så finns det 

få studier som behandlar yrkesgruppen undersköterskor (Fahlström1999, Thunborg 

1999). I denna studie undersöks hur personal med undersköterskeutbildning beskriver 

sin yrkesroll samt ett omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess mot 

professionalisering. Studien har utgått från två antaganden; 1, att anställdas syn på, 

upplevelse av och beskrivningar av sin yrkesroll i en förändringsprocess har betydelse 

för det förändringsarbete som dessa inbegrips i och 2, att yrkesidentitet, en anställds 

beskrivning av vilken kompetens man bör ha och vilka arbetsuppgifter man anser att 

man skall utföra och yrkesfält, vad arbetsplatsen anser att de anställda skall utföra för 

arbetsuppgifter och vilken kompetens de skall besitta, är två skilda fenomen, vilket 

innebär att de inte behöver överensstämma. Avsikten med studien har varit att 

synliggöra personalens beskrivningar och utifrån dessa diskutera deras situation och 

yrkesroll i en förändringsprocess mot professionalisering. Enligt de klassiska kriterierna 

är undersköterskekårens professionella status låg varför en professionalisering ej är 

aktuell (Fahlström 1999). Men i en förändringsprocess mot professionalisering åsyftas 

ett professionaliseringsprojekt vilket inte behöver innebära en professionalisering men 

som visar på en strävan att utveckla ett eget kunskapsområde (Selander 1993).  

                                                 
5 Med ytterligare hänvisning till Szebehely 2000 
6 Se exempelvis Szebehely, M (1995) Motevasel, I. (2000) 
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I en förändringsprocess mot professionalisering etableras nya kunskapskrav. Detta 

aktualiserar vad en undersköterska skall ha för kompetens samt vad som skall utgöra 

dennes arbetsuppgifter. Detta kan relateras till undersköterskekårens historiska 

utveckling och det är där som problemformulering tar sin början. Vidare behandlas 

omsorgsbegreppet och ett omsorgsarbetes premisser.  

1.1 Undersköterskeyrkets professionella historia 

Det råder i litteraturen delade meningar om undersköterskekårens framväxt (jmf 

Berglind & Pettersson 1980, Fahlström 1999 och Evertsson 1995). Rolf Å Gustafsson 

(1987) menar att för att förstå en yrkeskategoris historia så måste man sätta det i 

relation till omgivande yrkeskategoriers utveckling. I brist på studier som behandlar 

undersköterskekårens historia belyses den här till viss del i förhållande till 

sjuksköterskekårens professionalisering.  

 
I och med undersköterskekårens framväxt så kom den att med sjukvårdsbiträdena 

ombesörja vård vid avdelningarna då sjuksköterskorna fick mer arbetsledande 

arbetsuppgifter (Evertsson 1995). Under 1960-talet reglerades 

undersköterskeutbildningen och syftet var att nationellt väga upp bristen på 

sjuksköterskor. Sedan år 1993 finns en treårig gymnasieutbildning för undersköterskor 

med profileringsmöjligheterna; somatik, psykiatri samt social service (Fahlström 

19997). Undersköterskeyrket har genom åren drabbats av neddragningar och i slutet av 

90-talet var framtiden oviss. Idag är det dock en relativ stor efterfrågan till följd av 

arbetskraftsbrist (Landstingsförbundet 2005). Undersköterskeyrket anses inte inneha 

något kunskapsmonopol utan de beskrivs som sjukvårdens händer och fötter (Evertsson 

1995, Gustafsson 1987). Följaktligen finns det ej heller belägg för en 

professionalisering av yrket. Då andra vårdyrken genomgått en professionalisering och 

ökat den professionella statusen så har det lett till en minskning av det praktiska arbetet, 

såsom till exempel omvårdnadsarbetet (Thunborg 19998).  

 

Det senare kan förtydligas genom att visa på exemplet med sjuksköterskekåren. 

Sjuksköterskekårens möte med staten under 1910-talet innebar att en reglering av 

sjuksköterskeväsendet kom till stånd (Evertsson 2002). Detta gjorde att 

                                                 
7 Med ytterligare hänvisning till Skolfs 1994:10 
8 Med ytterligare hänvisning till Abbott 1988 
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sjuksköterskekåren nu kunde etablera ett yrkesfält väl avgränsat från sjukvårdsbiträden 

och lasarettssköterskor. Med hjälp av staten flyttade sjuksköterskorna pö om pö fram 

sin professionella position. Rondsystemets principer för effektiv arbetsorganisation 

fjärmade sjuksköterskan från vårdens servicefunktioner samt knöt henne närmare till 

administrativa och medicinska strukturer. Till sjuksköterskans tidigare ansvar för 

patientens grundläggande omvårdnad lades nu rollen som arbetsledare för biträden, 

undersköterskor, administrativa arbetsuppgifter samt medicinsk assistent till läkaren. 

 

Gustafsson (1987) konstaterar i sin diskussion att sjuksköterskor, vårdbiträden och 

undersköterskor har utgjort sjukvårdens bas. Däremot har de sedan den senare delen av 

1700-talet, då under benämningar som vakmadammer och pigor, erhållit en obetydlig 

roll i överväganden gällande vårdens övergripande organisation. Vidare att dessa tre 

yrkeskategorier ej erkänts någon kontroll inom rådande vårdorganisation. Gustafsson 

påpekar även att sjuksköterskekårens inträde i vården fastställde vårdbiträdenas och 

undersköterskornas underordnade ställning. Sjuksköterskekåren riktade tidigt sitt 

intresse mot de teoretiska aspekterna av vårdarbetet. Gustafsson jämför denna 

inriktning med läkarkåren och anför att den inte har sitt ursprung i den 

medicinska/vetenskapliga utvecklingen. Istället menar författaren att den troliga 

förklaringen finnes vid sjuksköterskekårens respektive läkarkårens dåtida 

samhällställning. Gustafssons förklaring av läkarnas urskiljande mot sjuksköterskorna 

samt sjuksköterskornas urskiljande mot undersköterskorna och sjukbiträdena visas 

genom följande citat; 

 

Den kategori som ligger före i organiseringen av de egna intressena och 
som befinner sig närmast makt- och förvaltningscentra kan bestämma 
spelreglerna.(a.a. sid. 404)  

 
Även Evertsson (1995) anser att förklaringen till undersköterskornas underordnade 

ställning dels finns i den Svenska sjuksköterskeföreningens ageranden och dels svensk 

sjukvårdspolitik.  

 

Av undersköterske- och sjuksköterskekårens historia att döma har undersköterskornas 

yrkesfält präglats av förändringar gällande arbetsuppgifter och ansvar. 

Undersköterskekårens bräcklighet torde till största del grundas i den klena teoretiska 

förankringen. Utan en egen ”teori” eller ”kunskap” blir det svårt att hävda sig eller göra 
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professionella anspråk (Evertsson 1995). Undersköterskekårens främsta arbetsuppgifter 

idag kan definieras som omsorg i olika former varför det blir centralt att definiera 

begreppet omsorg.  

1.2 Omsorg, en begreppsdiskussion  

Rosmarie Eliasson (1991) konstaterar att omsorg är ett vardagsbegrepp och att man med 

det ofta menar kvalitet i relationen mellan människor (sid. 35). Eliasson själv definierar 

omsorg som engagerat och noggrant (sid. 35) arbete och där ordet omsorgsfull 

kännetecknar handlingar som genomförs noga och engagerat. Eliasson menar vidare att 

ett arbete kan vara omsorgsfullt vare sig man arbetar med saker eller människor. Dock 

tillägger hon att det kräver vissa omständigheter, något som kommer att behandlas 

längre ned i problemformuleringen. Eliasson konstaterar vidare att begreppet omsorg 

leder till fler begrepp. Bland annat delar omsorgsbegreppet in människor i kategorier, 

omsorgsgivare och omsorgstagare. Omsorg är också ett yrke och benämns då som 

omsorgsarbete.  

 

Kari Waerness (1983) definierar omsorgsarbete som en omsorg om människor som 

enligt allmänt accepterade normer inte kan sörja för sig själva. Waerness är i sin 

omsorgsdiskussion noga med att skilja på omsorg och personlig service. Skillnaden 

mellan omsorg och personlig service ligger i relationen mellan mottagare och givare. 

Om mottagaren själv kan utföra sysslorna handlar det om personlig service men är 

denne oförmögen att klara dem så är det omsorg. Den viktiga skillnaden är således den 

om status mellan givare och mottagare. Vid fråga om personlig service har mottagaren 

en högre status då denne egentligen skulle kunna utföra sysslorna själv. I fråga om 

omsorg är fallet det motsatta; Mottagarens beroende och hjälplöshet gör honom eller 

henne underlägsen ifråga om status (sid. 19). En annan omsorgsforskare, Marta 

Szebehely (1995) för in begreppet klass i Waerness åtskillnad mellan personlig service 

och omsorg. Szebehely menar att det inte alltid behöver bero på den fysiska kraften att 

en omsorgsmottagare hamnar i ett underläge. Det kan även vara en fråga om klass. 

Szebehely menar här att även en avlönad kan hamna i ett underläge ifall denna har en 

klassmässigt underordnad position i förhållande till mottagaren. Genom att lägga till 

begreppet klass så utvidgar Szebehely diskussionen till att även inbegripa under- och 

överordning i en omsorgsrelation.  
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I denna studie kompletteras ovanstående definitioner av omsorg med Zygmunt 

Baumans begreppspar, moraliskt ansvar och tekniskt ansvar (Bauman 1993). Då 

begreppen fokuserar på omsorg som handling (jmf omsorg i relationer Eliasson 1991) 

anses de lämpliga som analytiskt redskap. Begreppet moraliskt ansvar betecknar den 

omsorgsfulla relationen medan tekniskt ansvar betecknar en handling utan omsorg. 

Bauman menar att handlingarna att ta ansvar för en annan människa och att finnas till 

för en annan människa är en moralisk impuls. Denna impuls kan dock motarbetar av 

lagar, regler, principer och normer skapade av samhället. I annat fall finns den 

moraliska impulsen som en känsla hos varje fristående jag. Bauman menar till och med 

att samhället manipulerar moralen och gör om den tills den inte längre existerar. 

Bauman anför vidare att människan är moralisk innan hon tänker. Det är när begreppen, 

som är förutsättningen för ett tänkande, inträder i våra liv som den moraliska impulsen 

försvinner. Bauman kritiserar alla försök till att rationalisera etiken i form av stiftade 

regler och handlingssätt. Bauman menar att den rationaliserade etiken förutsätter den 

andres respons och ömsesidighet. En rationaliserad etik kan ge goda konsekvenser men 

det är ingen äkta moral. En äkta moral väntar sig dessutom inget av mottagaren. 

Bauman menar vidare att omsorg är ett allmänmänskligt fenomen men att den har vissa 

villkor som skall uppfyllas för att den inte skall försvinna. Detta aktualiserar frågor 

som; vad kräver ett omsorgsarbete och vilka villkor är det som måste uppfyllas? 

1.3 Ett omsorgsarbetes premisser 

I diskussionen kring omsorgsarbetets förutsättningar pekar Kari Waerness (1983) på 

betydelsen av en icke-professionaliserad omsorgsgivande yrkesgrupp där 

arbetsuppgifterna inte är avgränsade eller specificerade. Det är istället vårdtagarens 

behov som skall avgöra vilka insatser som skall brukas och hur. Waerness pekar så på 

betydelsen av att organisera de offentliga omsorgssystemen så att den byråkratiska och 

professionella kontrollen minskar. Istället skall omsorgsgivarna ges ett större utrymme 

att själva fatta beslut utifrån sina erfarenheter och sin kunskap om de enskilda 

vårdtagarna. Även Eliasson pekar på praxiskunskapens exklusivitet (1992). För att ett 

kvalitativt omsorgsarbete skall kunna utföras krävs en personbunden kunskap vilken 

inte kan erhållas genom en formell utbildning. Eliasson pekar även på att vissa 

arbetsförhållanden kan utgöra hinder för ett omsorgsarbete. Eller snarare 

arbetsförhållande som kan utgöra ett hot mot den exklusiva kunskap som kommer av 

erfarenhet och lärdom om den enskilde. En kunskap som inte kan ersättas med en 
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formell utbildning. Denna praxiskunskap kan hotas av ovanifrånstyrning och då man 

ställer specificerade kompetens samt kunskapskrav. Eliasson utvecklar detta hot och 

menar att den erfarenhetsbaserade kunskapen riskeras ”organiseras sönder” eller 

”professionaliseras sönder”(sid. 63). Praxiskunskapen kan organiseras sönder genom 

uppifrån- och utifrånstyrning, specialisering, rotering och en styckning av arbetet. 

Professionaliseringen har sin bakgrund i att man vill ifrån den 

tayloristiska9arbetsindelningen och istället omvandla omsorgsarbetet från en moralisk 

dygd till en professionell teknik. Eliasson menar att professionaliseringen av 

omsorgsarbetet medför att människan blir utbytbar och att personalens 

tolkningsföreträde och därmed makt ökar i förhållande till vårdtagarna. Den enskildes 

önskningar faller bort. En annan forskare som problematiserar yrkesgruppers 

professionalisering är Ingela Kåhl (1995). Hon anför att sjuksköterskekåren i sin 

professionalisering fjärmades från patienten och att dess arbete fick en mer byråkratisk 

karaktär. Kåhl ställer sig vidare kritisk till sjuksköterskekårens öde där 

professionaliseringen ledde till ett förtingligande av patienten. Även Thunborg (1999) 

påvisar att en utveckling av en professionell status av allt att döma innebär att man 

släpper stora delar av det praktiska arbetet. 

 

Eliasson (1992) anför att professionaliseringen sker genom utbildning, en yrkesmässig 

socialisering där gemensamma föreställningar etableras. Omsorgsforskningen visar 

även att man genom att organisera verksamheter så att de tillåter en kontinuitet i 

relationerna kan ge omsorgsarbetet grundläggande förutsättningar. Marta Szebehely 

(1995) menar dock att omsorgsarbetet kräver flexibilitet. Det räcker således inte med 

kontinuitet utan omsorgsgivaren bör även ha handlingsutrymme att anpassa hjälpen till 

varje situation. I detta krav på flexibilitet inryms även en kritik mot den tayloristiska 

arbetsindelningen inom äldreomsorgen. Szebehely delar denna kritik med både 

Waerness (1983) som därtill ifrågasätter vårdbiträdens och undersköterskors inskränkta 

påverkansmöjligheter till skillnad från andra professionaliserade yrkesgrupper inom 

omsorgen samt med Eliasson som menar att den enskilda omsorgsgivaren hämmas av 

de på förväg bestämda arbetsuppgifter och att omsorgstagaren objektifieras. Vidare 

                                                 
9 Sättet att organisera arbetet vid servicehus har sina rötter i de principer för arbetsdelning och 
arbetsorganisation som formulerades av Frederick Winslow Taylor. Hans idéer slog igenom vid 
produktionen vid 1900-talets början och har senare kommit att tränga in i bl.a. i sjukvårdens 
organisering.(sid. 135). Vidare se Bertil Gardells och Rolf å Gustavssons Sjukvård på löpande band, 
1979 
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ifrågasätter Eliasson (1992) att man via utbildning eller attitydförändringsprojekt 

försöker förmedla en korrekt människosyn så länge arbetsvillkoren består. Eliasson och 

Thulin (1989) menar till och med att en professionalisering med tyngd på formell 

utbildning leder till att omsorgsgivaren får mer makt över omsorgsmottagaren. 

1.4 Sammanfattande kommentarer  

Av ovanstående dras slutsatsen att omsorgsforskningen menar att en professionalisering 

av omsorgsgivarna motarbetar omsorgsarbetet. Likaså leder en alltför specialiserad och 

rationaliserad arbetsdelning till att relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare 

präglas av ett ojämlikt maktförhållande. Vad ett omsorgsarbete kräver är kontinuitet i 

omsorgsrelationerna och en arbetsmiljö samt en arbetsstruktur som möjliggör för 

omsorgsgivaren att anpassa omsorgen för varje enskilt behov. Härutöver görs 

tolkningen att omsorgsorganisationer bär ansvaret för att skapa möjligheter för god 

omsorg medan kvalitén avgörs i mötet mellan omsorgstagaren och omsorgsgivaren. 

Vidare att omsorgsgivarna inte bör eftersträva en professionalisering av deras yrkesfält. 

Omsorgsforskarna menar att ett omsorgsarbete kräver en frånvaro av det som en 

professionalisering kräver, det vill säga bland annat en formell utbildning och ett väl 

avgränsat kunskapsfält. Omsorgsarbetet kräver också en flexibilitet som inte låter sig 

inrymmas i en väl avgränsad arbetsindelning eller reglerade förhållanden. Tidigare har 

även konstaterats att kommunerna har det största ansvaret för att upprätta och 

upprätthålla god omsorgskvalité i arbetet (Bergmark 2001). Vidare att 

förändringsarbeten är vanliga medel för att upprätta och upprätthålla god kvalitet 

(Ström 1997).  

 

Mot bakgrund av omsorgsarbetets premisser och undersköterskeyrkets historiska 

utveckling, hur beskriver omsorgsgivare med undersköterskeutbildning sin yrkesroll i 

en förändringsprocess mot professionalisering?  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur anställda med undersköterskeutbildning beskriver sin 

yrkesroll och ett omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess mot 

professionalisering. 
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Vilka är förutsättningarna för att kunna ge god omsorg och utföra ett gott 

omsorgsarbete i denna förändringsprocess? Hur påverkas yrkesidentiteten? Hur 

upplever omsorgsgivarna med undersköterskeutbildning de krav som ställs i yrkesfältet 

i förhållande till de förutsättningar som ges för ett omsorgsarbete? Hur ser 

omsorgsgivare med undersköterskeutbildning på de nya kunskapskrav som ställs i 

yrkesfältet i en förändringsprocess? 

1.6 Det empiriska exemplet; kommun X omsorgsförvaltning och de ”nya” 

omsorgsgivarna 

I den empiriska studien har en omsorgsförvaltning i en mindre stad stått i fokus. 

Kommun X omsorgsförvaltning har verksamheter inom äldreomsorg, rehabilitering, 

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och psykiatri. Idag 

arbetar det sammanlagt 1300 personer inom omsorgsförvaltningen i kommun X. 

Omsorgsförvaltningen har under flera år lidit av dålig ekonomi vilket gjort att 

diskussioner kring utveckling av verksamheter har fått vänta. Förvaltningen har dock 

nu insett betydelsen av att öppna upp en dialog om utveckling för att bryta den 

stagnation som präglat förvaltningen en tid. Vidare är förvaltningens ekonomi idag god 

och de vill nu arbeta för att stärka ekonomin ytterligare. I dialogen vill de synliggöra 

personalens tankar om verksamheterna och framtiden samt ge dem möjlighet att 

reflektera kring sin situation.  

 

Omsorgsförvaltningen i kommun X befinner sig även mitt i en omfattande 

organisationsförändring vilken syftar till visionen att10; 

 

Skapa möjligheter för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt 
liv i sin egen valda miljö livet ut, och med respekt för den enskilde erbjuda 
omsorg och vård som skapar trygghet och meningsfullhet 

 

Denna vision svarar mot nationella jämte lokala mål och medför att det ställs nya krav 

på personalen. Dessa ska ha förmågan att vara flexibla i såväl handlande som tänkande. 

Organisationsförändringen kommer vidare att medföra att personalens arbetsfält flyttas 

från nuvarande gruppbostäder till brukarnas egna hem. Således blir det betydelsefullt 

att personalen förstår vikten av samverkan för att kunna utföra allt mer kvalificerade 

                                                 
10 Ur projektbeskrivningen 
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arbetsuppgifter hos allt flera målgrupper med skiftande behov oavsett var dessa bor. 

Följaktligen krävs det av den framtida personalen ett gediget kunnande inom social 

omsorg, omvårdnad, vård och bemötande. Vidare att de anställda har god kännedom 

om aktuella målgrupper, inser vikten av kopplingen mellan teori och praktik, har 

förmågan att tänka flexibelt samt har ett reflekterande förhållningssätt. Slutligen 

understryks betydelsen av att personalen betraktar sin verksamhet som en källa till 

kunskap och utveckling. 

 

Omsorgsförvaltningen har erhållit bidrag för att under perioden 2005-02-01-2005-08-

31 bedriva analysprojektet ”Omsorg i utveckling”. Analysen syftar till att fortsätta 

utvecklingsprocessen, kartlägga verksamhetens samlade kompetens samt planlägga 

framtida kompetensbehov. I olika grupper ledda av enhetscheferna kommer personalen 

ges möjlighet att reflektera över den egna yrkesrollen, sin egen kompetens samt 

verksamhetens mål och visioner. Omsorgsförvaltningen önskar kunna profilera sig som 

en omsorgskommun och vill att verksamheterna till större del skall präglas av ett 

omsorgsarbete. Ett annat uttalat mål med analysen är att införa ett socialt synsätt i 

arbetet11. De anställda kommer även att erhålla en ny titel, social omsorgsassistent. 

1.7 Vägledande dokument i kommun X omsorgsförvaltnings 

förändringsarbete  

Nedan redogörs kortfattat för innehållet i de dokument som har haft en vägledande 

funktion i kommun X omsorgsförvaltnings arbete med projektet ”Omsorg i utveckling”.  

1.7.1 Äldreberedningen, Senior 2005 

Den parlamentariska äldreberedningen, Senior 2005, har i uppdrag av regeringen att 

skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. En fråga som bland 

annat behandlas i beredningen är den om kvalitet i vård och omsorg. I 

diskussionsbetänkandet ”Riv ålderstrappan Livslopp i förändring” (SOU 2002 29) 

presenteras visioner om framtiden och tänkbara vägval. En fråga som diskuteras är 

boende och det konstateras att man bör börja diskutera och planera för bättre boenden. 

Vidare att kommunerna bör genom analyser av lokala förhållanden och lösningar bidra 

till en utveckling av äldre människors vardagliga boende.  

                                                 
11 Framkommer vid möte 050223, kommun X omsorgsförvaltning 
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1.7.2 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen tredje kapitlet tredje paragrafen lyder; 

 

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. 
För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. (sid.47 Norström & Thunved 2003) 

 

I kommentarerna framgår att en förutsättning för att kunna bedöma och utveckla 

kvalitén är att ta till vara på den kunskap som finns genom dokumentation (Norström & 

Thunved 2003). Vidare att ett centralt inslag i kvalitetsarbetet bör vara bland annat 

utvärderingar och att granska arbetet på alla nivåer. För att socialtjänstens uppgifter 

skall kunna utföras måste personalen ha adekvat utbildning och erfarenhet. Begreppet 

kompetens syftar i sammanhanget inte enbart på formell kompetens utan inrymmer 

även bland annat erfarenhet, kunskap och förmåga. Vidare konstateras att samhället 

förändras allt snabbare och att det så blir viktigt med en kontinuerlig 

kompetensutveckling.  

1.7.3 Investera nu! Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och 

omsorg 

År 2002 lämnade regeringen i uppdrag åt nio myndigheter att arbeta fram en plan för 

kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg. I handlingsplanen 

redovisas bland annat myndigheternas förslag till mål och medel i förhållande till de 

nationella mål som finns. Myndigheterna anser bland annat att all omvårdnads 

personal12 ska ha minst grundläggande kompetens inom pedagogik, medicin och 

socialkunskap. Man anser att den grundläggande plattformen bör vara det gymnasiala 

omvårdnadsprogrammet. Vidare ska det finnas legala möjligheter för personalen att 

kunna utföra sitt arbete självständigt och under flexibla former. I allt större utsträckning 

skall omvårdnadspersonal kunna utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i de fall då de har 

ett dokumenterat yrkeskunnande. Man efterfrågar även ett erkännande av 

yrkeskompetens samt utvecklingsvägar från den grundläggande kompetensnivån till 

specialiseringar på högskolenivå. De olika kompetensnivåerna anser man även skall ge 

                                                 
12 Här avses vårdbiträden, personliga assistenter, boendestödjare, vårdare, skötare, undersköterskor, 
hemvårdare och motsvarande (Ur Investera nu, 2004) 
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ett nationellt erkännande. Gällande titlar bör de i allt högre grad motsvara arbetets 

innehåll, vara könsneutrala och av modernt språkbruk. Personal inom vård och omsorg 

ska ha minst grundläggande yrkeskompetens och andelen personal med eftergymnasial 

vård- och omsorgsutbildning skall öka. Gällande vuxenlärandets och 

vidareutbildningsmöjligheternas betydelse för omsorgen menar man att pengar bör 

avsättas så att kommunerna kan arbeta fram fungerande utbildningsmöjligheter för sin 

personal. Man anser att en femårig vuxenutbildningssatsning skall genomföras och 

denna benämns som omsorgslyftet. I samband med att antalet äldre i Sverige ökar så 

måste den högre utbildningen och forskningen anpassa sig och fler personer med social 

omsorgs- och socionomutbildning med inriktning mot äldre- och funktionshindrade bör 

därför ägna sig åt forskarutbildning. Vidare att det i allt högre grad bör bedrivas 

forskning inom omsorgsområdet. Avslutningsvis menas att det offentliga ansvaret 

måste tydliggöras för att kunna planera och skapa förutsättningar för god vård samt god 

omsorgskvalité. Man menar att vård- och omsorgslagstiftningen ska ge tydliga 

förutsättningar för de anställdas arbete och hänvisar här till de samordningsproblem 

som finns mellan socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Man ålägger även 

kommunerna ett ansvar och pekar på att en bra arbetsplats har sin verksamhetsidé väl 

förankrad hos personalen. Personalens betydelse för genomförande av förändringar 

understryks och man menar att deras delaktighet samt motivation är avgörande. Man 

anser att yrkesarbetet inom området skall få en tydligare professionell identitet och att 

de anställda skall ges ett större handlingsutrymme. Man anser vidare att möjligheter till 

lärande i arbetslivet måste öka och professionell handledning erbjudas.  

1.8 En problematisering  

Organisationsförändringen och de nya målen inom omsorgsförvaltningen 

kommer att innebära förändringar för personalen dels genom nya 

arbetsuppgifter dels genom kraven på ett mer omsorgsorienterat arbete där de 

även erhåller en ny titel. Tidigare i problemformuleringen framkommer att 

kvalitén på ett omsorgsarbete avgörs i relationen mellan omsorgstagare och 

omsorgsgivare (Aronsson 1995, Alfredsson 1991). Tidigare omsorgsforskning 

har visat att ett omsorgsarbete behöver en frånvaro av ovanifrånstyrning samt 

professionalisering av arbetsuppgifter. Förvaltningens mål är att det skall 

finnas utrymme för ett flexibelt arbetssätt, något som talar för ett 

omsorgsarbete. Å andra sidan är förvaltningens ambition att vidga, utveckla 
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och tydliggöra de anställdas kompetensområde vilket tyder på en strävan mot 

professionalisering. Vad som i min mening blir intressant är att undersöka hur 

anställda med undersköterskeutbildning beskriver de förändringar som rör 

deras yrkesroll och yrkesfält? Överensstämmer deras yrkesidentitet, hur de ser 

på sin yrkesroll och sitt yrkesfält, med deras kommande omsorgsorienterade 

yrkesfält? Och anser de att det finns förutsättningar för de nya kraven? 

 

Med utgångspunkt från omsorgsförvaltningens pågående organisationsförändring, mål, 

och profilering görs nedan ett försök att åskådliggöra och problematisera de anställdas 

situation. Figur 1 visar hur idéer om kompetens, de anställdas befintliga kompetens, 

idéer om organisationens framtida kompetensbehov i relation till organisationsmål och 

profilering, vidare idéer om kunskap, profession och omsorgsarbete gestaltas i uttalade 

och outtalade kompetenskrav. De uttalade kompetenskraven materialiseras i form av 

krav på ett mer omsorgsorienterat arbetssätt som vidare skall karakteriseras av ett 

socialt synsätt. De outtalade kompetenskraven är just outtalade men bottnar i en tanke 

om de anställdas otillräckliga sociala synsätt. Dessa krav materialiseras i den icke-

formella omskolningen. Till höger om den anställde i figuren står omtitulering som 

syftar till den nya titeln ”Social Omsorgsassistent” som den anställde erhåller vid 

uppfyllda kompetenskrav. Till vänster finns omskolning som visar på vägen till 

omtituleringen. Benämningen formell omskolning syftar till den reella utbildning som 

den anställde erbjuds för att kompensera sin nuvarande. Benämningen icke-formell 

syftar till samtal kring värdegrunden som inkluderar all personal med avsikten att 

implementera ett socialt synsätt13. Nederst i figuren finns styrdokument som här får stå 

som motpol till förvaltningens kompetenskrav och som visar på de konkreta krav som 

finns från statligt håll.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
13 Benämningarna formell och icke-formell är definitioner lånade av Dan Rönnqvist 2001 
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Figur 1 
Efterfrågad kompetens 

Idéer om kompetens, anställdas befintliga kompetens och framtida kompetensbehov. Idéer om kunskap, profession 

och omsorgsarbete 

 

Kompetenskrav 

Uttalade och outtalade kompetenskrav på ett socialt synsätt och ett omsorgsorienterat arbete 

 

              

Omskolning           Omtitulering 

Formell och icke-formell;   ANSTÄLLD        Social 

omsorgsassistent 

Värdegrundssamtal  Omsorgsgivaren 

 

 

Styrdokument 

 

Följande frågeställningar och frågeformuleringar blir aktuella i den empiriska studien; 

• Hur beskriver personalen sin yrkesroll?; 

o Hur beskriver personalen sina arbetsuppgifter? 

o Hur definierar personalen omsorg och omsorgsarbete? 

o Vad anser personalen att det krävs för förutsättningar för att kunna utföra 

ett omsorgsarbete? 

• Hur beskriver personalen förändringen mot ökad professionalisering?;  

o hur beskriver personalen den kommande omtituleringen? 

o hur beskriver personalen de nya kompetenskraven? 

o hur beskriver personalen den nya värdegrunden? 

1.9 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att inkludera personal som har undersköterskeutbildning då dessa 

inte har uppmärksammats i någon större omfattning tidigare. Vidare omfattar studien 

enbart kommun X omsorgsförvaltning, således görs en nationell och regional 

avgränsning. Gällande organisationsförändringar så är det många faktorer som påverkar 

varför en förändring blir nödvändig. Här kan man bland annat inkludera 

omvärldsfaktorer som ställer krav på flexibilitet hos alla Sveriges kommuner. Jag är 

medveten om dessa faktorer men väljer dock att endast behandla inomorganisatoriska 

skeenden. Följaktligen görs en avgränsning mot yttre krav och yttre inverkningar. Dock 
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beaktas nationella styrdokument som haft en vägledande funktion i kommun X 

omsorgsförvaltning. 

1.10 Fortsatt disposition 
I följande kapitel redogörs för olika metodologiska avväganden och val av perspektiv. I 

kapitel tre får läsaren ta del av den tidigare forskning som har orienterat mig kring mitt 

forskningsfält. I kapitel fyra presenteras de analytiska redskapen, de begrepp och teorier 

som brukats för att tolka samt förstå det empiriska materialet. I kapitel fem presenteras 

empiri med omsorgschefen som ämnar ge en förtydligande av de förväntningar som 

finns på de anställda. I kapitel sex presenteras empiri, tolkning och analys. I kapitel sju 

presenteras slutanalysen, ett alternativt betraktelsesätt på förändringsarbeten, utifrån 

empirin. I kapitel åtta ges några sammanfattande kommentarer kring beskrivningar av 

sin yrkesroll och ett omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess mot 

professionalisering. Avslutningsvis i kapitlet nio ges en slutdiskussion.  

2. Metodfrågor 

I detta kapitel delges läsaren de frågor som ställts innan och under uppsatsarbetet. Jag 

redovisar de metodologiska överväganden som gjorts, omfattningen av min studie, vald 

analysteknik samt etiska överväganden. 

2.1 Studiens sammanhang och utgångspunkt 

Empirin i denna studie är hämtad från en utvärdering. Utvärderingen skedde på uppdrag 

av kommun X omsorgsförvaltning där min del i arbetet var att synliggöra personalen 

tankar om förändringsarbetet. Syftet med uppsatsen kom att bli att undersöka hur 

personalen beskriver sin yrkesroll och ett omsorgsarbetes förutsättningar i en 

förändringsprocess mot professionalisering. Jag har således gjort en deskriptiv 

fallstudie där avsikten inte varit att kunna dra några generella slutsatser utan att 

synliggöra en viss grupp på en viss plats (Denscombe 1998). Vid en fallstudie inriktar 

man sig oftast på en undersökningsenhet för att erhålla en djupare förståelse för 

relationer, händelser, erfarenheter och processer som framträder i denna enhet. I en 

fallstudie framhålls relationer och processer snarare än resultat. Man söker ett djup 

istället för bredd och hellre det speciella än det generella.  
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Jag har från början i arbetet med min uppsats inspirerats av Alvesson och Deetz (2000) 

diskussioner om en kritisk samhällsvetenskaplig metod. Med ordet metod går 

författarna ifrån den traditionella betydelse som främst inriktar sig mot olika tekniker. 

Istället vidgas begreppet till att även omfatta hur en forskare ger akt på den sociala 

verkligheten (a.a. s.11). Metod är vidare något som genomsyrar hela 

forskningsprojektet, ett reflekterande arbete som centrerar politiska, teoretiska och 

etiska frågor. Det finns en etisk aspekt då det handlar om en kritisk ansats och 

fallstudier. Min ansats är inte att kritisera min empiri eller finna fel utan att söka efter 

insikter och upptäckter. Genom att se på hur de anställda beskriver sin yrkesroll i en 

förändringsprocess mot professionalisering utifrån en kritisk ansats ges jag möjligheten 

att dels uppmärksamma och dels synliggöra deras situation och yrkesroll utifrån deras 

sociala och politiska kontext. Jag ges även möjligheten att som forskare få presentera ett 

alternativ betraktelsesätt på personalens situation och yrkesroll. Kritisk forskning syftar 

generellt till att rubba den rådande sociala verkligheten och ge impulser till frigörelse 

från eller motstånd mot det som dominerar och hindrar människor från att fritt fatta 

beslut (Alvesson och Deetz 2000). Uppmärksamheten riktas mot ojämna 

maktrelationer, mot antaganden och föreställningar som tas för givna. 

 

I min studie har jag använt mig av en abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg 1994) 

vilket är lämpligt när man vill ha utgångspunkter både från empirin och från de 

teoretiska föreställningarna. Med denna ansats växelverkar man mellan teori och 

empiri. 

2.3 Metodtradition 

Valet av metodtradition grundades på min forskningsfråga. En kvantitativ metod hade i 

min mening inte gett samma djup i de anställdas beskrivningar, vilket jag menar är 

nödvändigt för att kunna synliggöra deras situation och yrkesroll utifrån deras sociala 

och politiska kontext. Valet föll därför på en kvalitativ metodtradition och det specifika 

undersökningsinstrumentet redogörs för nedan.  

2.4 Varför fokusgrupper? 

Valet av datainsamlingsmetod styrdes av frågorna, Vad är det som till största del 

påverkar en individs sätt att tänka kring och se på sitt arbete? Är det individuella 

fenomen eller gruppfenomen? Varför utför man sitt arbete på det sätt man utför det?  
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Begreppet yrkesidentitet behandlar individers identitet, deras position och yrke samt hur 

de är förenade med varandra (Thunborg1999). Man kan studera yrkesidentiteter som 

kollektiva fenomen där aktörer inom samma yrke eller verksamhet har gemensamma 

föreställningar interaktion och handlingsmönster. Thunborg hänvisar här till Sahlin-

Andersson (1994) för att visa på yrkesidentiteters sociala karaktär; 

 

Identitet hänger samman med förväntningar och presentationer. Identiteten 
formas av och formar förväntningar på hur någon kommer att agera/…/ En 
persons identitet härleds ur referenser och relationer till andra.” (sid.3) 

 

Thunborg (1999) definierar yrkesidentiteter som sociala identiteter. Hur en 

yrkesutövare ser på sig själv och varför den handlar som den gör kan så förtydligas 

genom att se på den sociala kontexten som denne befinner sig i. 

 

Utifrån ovanstående förståelse av yrkesidentiteter valde jag att använda mig av 

fokusgrupper. Fokusgrupper är även lämpliga vid kritiska studier då de har förmågan att 

öka medvetenheten och empower14 gruppdeltagarna (Robson, 2002). Vidare skiljer sig 

fokusgrupper från gruppintervjuer genom att intervjun har ett fokus, ett ämne. 

Fokusgrupper kan definieras genom följande tre kriterier; 

• Fokusgrupper är en forskningsteknik 

• Med fokusgrupper samlar man in data genom gruppinteraktioner 

• Vid en fokusgruppsintervju har ämnet bestämts av forskaren (Wibeck, 2000) 

Fokusgrupper anses vidare vara särskilt lämpligt att använda sig av då motivation och 

handlande skall undersökas (a.a.).  

2.5 Enhet, Urval av Enhet och tillvägagångssätt 

Min enhet eller population (Patel, 1994) har utgjorts av anställda med 

undersköterskeutbildning som idag är anställda och verksamma i kommun X 

omsorgsverksamheter. För att få en överblick av hur många undersköterskor som 

arbetade inom förvaltningen samt i vilka verksamheter erhöll jag listor över anställda 

                                                 
14 Empowerment; princip som tillämpas i feministisk terapi och undervisning för att stärka individens 
möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget liv 
(Nationalencyklopedin 2005) 
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med undersköterskeutbildning. Mitt urval var således strategiskt (Robson, 2002) genom 

att jag valde ut anställda med undersköterskeutbildning ur befintliga personalgrupper 

som speglar olika omsorgsverksamheter. Vidare skedde det ett slumpmässigt urval 

(Patel, 1994) ur de strategiskt utvalda grupperna genom att ett hanterbart antal lottades 

ut. Efter det slumpmässiga urvalet kontaktades relevanta enhetschefer som i sin tur, 

utom i ett fall15, kontaktade aktuella anställda med undersköterskeutbildning. Vid fyra 

grupper fick urvalet göras om då en eller flera i gruppen ej ville eller kunde delta.  

 

Kontakten med enhetscheferna sköttes till en början via telefon varvid de även erhöll en 

kortare information kring utvärderingen och min undersökning. Vidare kontakt med 

respektive enhetschef sköttes sedan via mail där bland annat urvalet förmedlades. 

Enhetscheferna erhöll via mail även en information om utvärderingen, mig, min studies 

syfte, undersökningsmetoden, att undersökningen omfattades av sekretess samt att allt 

material behandlas konfidentiellt. Enhetscheferna ombeddes per mail att distribuera 

informationen vidare till deltagarna vilket tyvärr ej skedde vid någon av grupperna utan 

deltagarna erhöll endast en bristfällig muntlig information.  

 

Innan genomförandet av varje intervju delgavs deltagarna den information de tidigare 

skulle ha fått. Då jag ville kunna registrera materialet exakt (Patel 1994) tillfrågades 

deltagarna om det gick bra att jag bandade intervjuerna. Det var en grupp som sa nej 

varpå jag antecknade intervjun med hjälp av stödord och stödmeningar. Det inspelade 

materialet transkriberades varvid intervjun återgavs ord för ord (Robson 2000) för att 

sedan lämnas till respektive enhetschef där varje deltagare fick en kopia i ett förseglat 

kuvert. I kuvertet bifogades en information där deltagaren bland annat ombads att via 

mail meddela eventuella ändringar. Även respektive enhetschef erhöll en information 

där de påmindes om sekretessen som bland annat innebär att deltagarnas namn inte får 

föras vidare. Överhuvudtaget har det inte förekommit namn på personer eller 

verksamheter i annat än i kontakten med enhetscheferna. I presentationen av empirin 

har de anställda blivit omdöpta. 

2.5.1 En enskild intervju 

I undersökningen har det även gjorts en enskild intervju med omsorgschefen i kommun 

X. Syftet med intervjun var att ta reda på hur vederbörande såg på projektet, de 
                                                 
15 Vid ett fall kontaktade jag deltagarna då enhetschefen på grund av tidsbrist ej hade möjlighet. 
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anställda och omsorgsarbete. I presentationen av materialet benämns omsorgschefen, 

efter överenskommelse, inte vid namn utan enbart med omsorgschefen. Kontakten med 

omsorgschefen sköttes direkt via telefon och intervjun genomfördes sedan i kommun X 

kommunhus. På samma sätt som med personalen så registrerades materialet med hjälp 

av en bandspelare och omsorgschefen fick godkänna det renskrivna materialet  

2.6 Reflektioner kring frågornas utformning 

Gällande fokusgrupper kan dessa vara strukturerade eller ostrukturerade (Patel, 1994). 

Jag använde mig av delstrukturerade temafrågor där vissa frågor var givna och där jag 

kunde styra diskussionen tillbaka till fokus i det fall den spårade ur. Dock fanns det 

möjlighet att ta frågorna i den ordning som passade diskussionen. På så sätt kunde jag 

anpassa frågorna till diskussionen samtidigt som diskussionen inte förlorade sitt fokus.  

 

I litteraturen framkommer att det finns för- och nackdelar med både strukturerade och 

ostrukturerade fokusgrupper. Vid en ostrukturerad fokusgrupp riskerar inte moderatorns 

föreställningar överföras och styra gruppen. Dock kan en ostrukturerad intervju leda till 

gruppdiskussioner som inte riktigt berör aktuellt ämne. En strukturerad intervju gör det 

möjligt att täcka upp viktiga frågeställningar och ämnesområden (Wibeck 2000). Jag 

som har valt en medelväg kan så sägas antingen ha eliminerat nackdelarna eller tillägnat 

mig dem alla. Dock anför litteraturen att det alltid finns mellanlägen och att moderatorn 

får anpassa sig efter uppkomna situationer (a.a.). 

 

Beträffande frågornas formuleringar förstod jag vid den första fokusgruppsintervjun att 

några frågor upplevdes svåra att förstå. Frågan ”Hur skulle ni beskriva er yrkesroll?” 

formulerades då om till ”Beskriv era arbetsuppgifter” och frågan ”hur skulle ni beskriva 

er yrkeskompetens?” formulerades om till ”Vad behöver man ha för kunskaper för att 

kunna utföra era arbetsuppgifter?”. Dock landade diskussionen vid den sistnämnda 

frågan, vid samtliga intervjuer, på en egenskapsbasis där man således beskrev vilka 

egenskaper man bör ha som människa för att kunna utföra ett bra arbete. Den frågan 

kompletterades så med frågan ”Vad bör man ha för utbildning/teoretiska kunskaper för 

att kunna utföra era arbetsuppgifter?”. Efter första fokusgruppsintervjun ändrades den 

ursprungliga intervjuguiden och den nya varianten kom att användas vid resterande 

fokusgruppsintervjuer. 
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2.7 Deltagarantal och gruppantal 

Från början var det meningen att nio fokusgruppsintervjuer skulle genomföras men på 

grund av omorganiseringar i tre verksamheter fanns det ett sådant motstånd hos 

personalen som gjorde att undersökningen inte gick att genomföras. Vid ett tillfälle 

fanns det även ett motstånd hos enhetschefen varför en ny enhetschef kontaktades och 

en ny grupp aktualiserades. Ytterligare en fokusgrupp föll bort på grund av att så många 

i verksamheten antingen hade semester eller var sjukskrivna. Sammanlagt blev sex 

fokusgruppsintervjuer genomförda. 

 

Det från början planerade deltagarantalet var om fem deltagare. Men endast i en grupp 

av sex var det ett fullt deltagareantal. I resterande grupper låg deltagarantalet på tre i en 

grupp och fyra i övriga. Anledningen till bortfallen är okänt. Ur litteraturen 

framkommer att ett lämpligt deltagarantal vid en fokusgruppsintervju ligger på mellan 

fyra och sex personer (Wibeck 2000). Vidare att en fokusgruppsundersökning bör 

omfatta minst tre grupper. I relation till Wibecks resonemang upplever jag inte att 

bortfallet har fått några betydande konsekvenser för min studie.  

2.7.1 Ett turbulent sammanhang 

Att beakta är även det sammanhang som min empiri befunnit sig i. Som tidigare nämnts 

i problemformuleringen har den senaste tidens omorganiseringar och förändringar kring 

personalen tydligt satt sina spår. De grupper som föll bort berodde i tre av fyra fall på 

att personalens befann sig mitt uppe i en turbulent tid där de inte kunde se någon 

mening med att diskutera sin yrkesroll. Även den personal som närvarade vid 

fokusgruppsintervjuerna var märkbart påverkade av situationen, något som har 

uppmärksammats vid analysen. 

2.8 Sekundärdata 

Studien baseras även på sekundärdata. Sekundärdatan har bestått av litteratur och 

tidigare forskning i form av böcker som behandlar omsorg, omsorgsarbete, 

undersköterskekåren, yrkesidentitet och professionsteorier. Jag har använt mig av två 

olika sökbaser då jag sökt litteratur, Libris och Högskolan i Kalmars biblioteks 

sökmotor. Sökord har varit omsorg, undersköterska, identitet, yrke, profession, 

professionalisering, och professionsteorier. Böcker och tidigare forskning har jag lånat 
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på Högskolans bibliotek i Kalmar eller fjärrlånat från andra högskolor eller 

universitetsbibliotek. Sekundärdatan har även bestått av följande dokument; 

• Kompetensnyckeln för verksamheten och Kompetensnyckeln för dig TCO och 

TBVs arbetsmaterial för arbetsplatser 

• Kommun X omsorgsförvaltnings värdegrund 

• Kommun X omsorgsförvaltnings projektplan 

• Äldreberedningen, Senior 2005 

• Socialtjänstlagen (tredje kapitlet tredje paragrafen) 

• Investera nu! Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg 

 

Dokumenten har blivit aktuella i och med mina möten med omsorgsförvaltningen. 

2.8.1 Källkritik 
I samband med ovanstående följer några rader reflektion kring de sekundära källornas 

tillförlitlighet. Thurén (1997) förespråkar fyra krav när det gäller källkritik; 

äkthetskriteriet, tidssamband, beroendekriteriet och tendenskriteriet. I relation till dessa 

kriterier kan i förhållande till min egen studie nämnas att jag sökt använda nutida källor 

men gjort avkall då jag funnit litteratur av värde för studiens fortskridning. Vidare har 

jag haft ambitionen att enbart bruka primärkällor.  

2.9 Reliabilitet och validitet, en diskussion  

För att ta reda på om man har undersökt något på ett tillförlitligt sätt (Patel, 1994) blir 

det i en kvalitativ studie viktigt att ta fasta på slumpinflytelser (Trost, 1993). En 

felsägning till exempel kan bli viktig att beakta inför analysen. Att ta hänsyn till är även 

intervjuareffekten med vilket menas att intervjuaren påverkar, medvetet eller 

omedvetet, i mitt fall, respondenterna, så att dessa svarar på ett visst sätt (Patel, 1994). 

Jag tycker att det är svårt att skilja ut vilken effekt min närvaro har haft på grupperna. 

En grundläggande ansats har varit att behandla alla grupper lika. Men då mottagandet 

och stämningen skiljde sig mellan grupperna kom även mitt bemötande att skilja sig, 

från avvaktande och inväntande till aktivt och deltagande. Beträffande valet av 

undersökningsmetod anför Wibeck (2000) att reliabiliteten ökar i det fall 

fokusgrupperna leds av samma moderator, vilket har varit fallet i min undersökning.  
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Validitet handlar om att undersöka det vi säger att vi ska undersöka. Vid kvalitativa 

intervjuer blir det viktigt att säkra att de intervjuade förstår frågan. Annars är risken att 

man diskuterar olika saker (Trost, 1993). Problemen med de ursprungliga 

frågeformuleringarna uppdagades redan under första intervjutillfället. Dialogen och 

diskussionerna blev den gången, i min mening, inte lidande, bara längre. 

Innehållsvaliditet handlar om att göra en logisk analys av innehållet i instrumentet, i 

detta fall mina frågor till deltagarna. Ett sätt att säkra innehållsvaliditeten är att skicka 

frågorna till min handledare, vilket jag gjorde.  

 

Vid fokusgrupper kan grupptryck ses som ett hot för validiteten eller som ett 

forskningsresultat. Wibeck (2000) anför att det är upp till forskaren att bedöma om 

denna kan lita på det gruppmedlemmarna säger. För att kunna bedöma validiteten får 

man titta på sin forskningsfråga, studiens kontext och titta på studien utifrån deltagarnas 

perspektiv. Frågor man kan ställa sig som forskare är; hur var atmosfären i gruppen och 

fick alla deltagare säga vad de ville? Enligt min mening var det en tillåtande atmosfär i 

samtliga grupper. Vissa deltagare pratade mer och andra mindre men jag upplevde 

ingen form av grupptryck 

 

Slutligen påvisar Wibeck (2000) att fokusgrupper uppvisar en hög grad av ekologisk 

validitet16 genom att de visar mänskliga tendensen att diskutera olika ämnen i grupp. 

Detta motiveras ytterligare genom följande resonemang; 

 

Personliga åsikter härrör snarare från sociala än personliga processer, 
från kommunikation med andra snarare än från individuellt 
informationssamlande och –bearbetande. Om fokusgrupper alltså är 
sociala händelser där deltagarna interagerar med varandra och deras 
idéer och tankar bryts mot varandra och modifieras, innebär det att de data 
som genereras i en fokusgrupp är mer ekologiskt valida än data som samlas 
in genom att individer ensamma får ge uttryck för åsikter17. (a.a. Sid. 122) 
 

                                                 
 
 
16 Inom socialpsykologin handlar en ekologisk validitet om hur resultat i psykologiska undersökningar 
kan generaliseras till människors beteende i världen utanför undersökningssituationen.  
 
17 Med ytterligare hänvisning till Albrecht et al. 1993 
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2.10 Generaliserbarhet  

Utifrån fokusgruppsintervjuer kan man ej dra generella slutsatser (Wibeck 2000). 

Däremot kan man tala om lösa generaliseringar som relateras till vissa kategorier av 

personer. Vid analysen kan forskaren urskilja tendenser som gäller för en viss grupp. 

Vidare kan man bruka fokusgrupper för att kunna säga något om de underliggande 

värderingar och antaganden som argumentationen härstammar ifrån. Värderingar är ofta 

utmärkande för en viss grupp eller kultur och en typ av generalisering kan vara att visa 

på hur en argumentation i flera grupper utgår från samma antagande. Wibecks 

resonemang kan jämföras med det Yin (2003) anför om analytisk generalisering vilken 

han anser vara möjlig vid fallstudier. Vid analysen kan man då med hjälp av teorier 

förstå andra fall eller situationer. Även Denscombe (1998) anför att man med hjälp av 

fallstudier kan identifiera viktiga kännetecken som kan fungera som en grund för 

jämförelser med andra i samma kategori. Möjligheterna till generalisering beror på i 

vilken grad fallet kan liknas vid andra fall.  

2.11 Etiska aspekter vid val av forskningsfråga och vid val av enhet 

Etiska överväganden har kantat min studie från början till slut. Reflektionerna kring 

ansats, perspektivval, forskningsfråga, enhet, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt 

har alla haft en etisk dimension. Exempelvis sätter forskningsfrågans art och utformning 

de anställdas upplevelser i centrum. Även om upplevelserna omformuleras till 

beskrivningar blir det ändå aktuellt för de anställda att reflektera över sin situation. Då 

detta sker i grupp kan det innebära att en anställd konfronteras med ett problem som de 

inte har tänkt på innan, vilket skulle kunna medföra oro. Att detta sedan sker i grupp 

kan få konsekvensen att en oro byggs upp mer och mer men också att den lindras. Valet 

att avgränsa undersökningen mot anställda med undersköterskeutbildning kan ha 

medfört att de upplevde sig som utpekade och problematiserade. Men det kan även ha 

upplevts som en bekräftelse. Gällande min undersökning var det meningen att 

personalen skulle få komma till tals. Men då de i informationen fick veta att 

undersökningen gjordes på uppdrag av förvaltningen så kan det ha upplevts som något 

negativt. Även då samtliga personal var mer eller mindre skeptisk i början så lättades 

stämningen upp mot mitten eller slutet av intervjun och de diskuterade mer och mer. 

Överhuvudtaget upplevde jag att det handlade mycket om att (snabbt) etablera ett 

förtroende hos personalen.  
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Humanistiska Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etikregler (1990) påvisar fyra 

viktiga bedömningsgrunder som behandlar forskarens relation till uppgiftslämnaren 

(Bergsten 2003). Jag har i mitt uppsatsarbete utgått från HSFR: s fyra allmänna 

huvudkrav. Informationskravet innebär att man som forskare har en skyldighet att 

informera berörda, i mitt fall de anställda med undersköterskeutbildning, om syftet med 

undersökningen. De anställda delgavs information om mig och mitt uppsatsämne samt 

fick möjlighet att ställa frågor. Jag informerade vidare om att jag önskade banda 

intervjuerna och de anställda fick ta ställning till om det gick bra, varvid en grupp sa 

nej. Vidare informerades de anställda om att materialet inte skulle användas till något 

annat än min D-uppsats. Jag gav även möjligheten till de anställda att kontakta mig vid 

frågor. Gällande samtyckekravet fick de anställda själva välja ifall de ville delta i 

undersökningen. Att beakta är dock att de i de flesta fall kontaktades av sin enhetschef. 

Huruvida detta kan ha setts som en påtryckning är oklart men den ambitionen har inte 

funnits. Beträffande konfidentialitetskravet så har personuppgifter anonymiserats och 

data har behandlats konfidentiellt. I enighet med nyttjandekravet har de insamlade 

uppgifterna använts enbart till mitt uppsatsarbete. Slutligen har studien omfattats av 

sekretess vilket bland annat inneburit att chefer och förvaltningsledare inte har fått ta 

del av vad enskilda anställda har sagt eller gjort.  

2.12 Bearbetning och analys av insamlat material  

Kritisk forskning handlar om att presentera ett alternativt betraktelsesätt än vad 

dominerande kulturella kategorier erbjuder vilket blir en utmaning då jag som forskare 

också är en del i den dominerande kulturen (Alvesson 2003). En viktig fråga i samband 

med analysen blir den; hur bryter man sig loss? Ett sätt kan vara att undvika att använda 

alla vedertagna kategorier och oförenligheter. Vidare att gå ifrån det sätt på vilket vi 

brukar strukturera upp världen.  

 
Då det insamlade datamaterialet rörde sig om mycket text blev det första steget att 

reducera, organisera och kategorisera detta material, koda materialet (Robson 2000). 

Första gången när jag gick igenom materialet letade jag efter användbara begrepp och 

försökte finna kategorier (teman) som kunde vara till hjälp för tolkning och förståelse. 

Vid en kritisk studie benämns detta ovannämnda skede som den insiktsorienterade 

tolkningen där jag i personalens beskrivningar försöker se vad som är viktigt (Alvesson 

& Deetz 2000). Vid nästa steg fördjupades de insiktsorienterade tolkningarna genom en 
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mer teoretisk inriktad undersökning av dem. Här använde jag mig av mina analytiska 

redskap, teoretiska begrepp såsom professionaliseringsprojekt (Selander 1993), 

moraliskt och teknisk ansvar (Bauman 1993), uppgiftsrelaterad, ideologiskt/normativ 

och förändringskompetens (Aronsson1995) och yrkesidentitet (Mishler 2000). 

Slutligen, genom den transformativa omvärderingen, formade jag min tolkning av det 

empiriska materialet med hjälp av teorier, och gav så ett alternativt betraktningssätt på 

de anställdas situation i en förändringsprocess mot professionalisering. Figur 2 nedan 

ämnar förtydliga analysprocessen; 
 

Figur 2 

Insikt  Kritik                 Transformativ omvärdering  

 

 

Den insikts-  En teoretiskt   Här formar jag 

Orienterade  inriktad    min tolkning av 

Tolkningen  förståelse av    det empiriska materialet 

  beskrivningarna   med hjälp av teorierna. 

 

Vad i personalens  Teorierna ger   så ges ett alternativt 

beskrivningar  en förståelse av    sätt att betrakta 

 är viktigt?  det essentiella i    personalens 

materialet   beskrivningar i  

   omsorgsförvaltningen 

2.13 Reflektioner kring studiens genomförande 

Att deltagarna ej förmedlades den information som skickades till enhetscheferna ledde 

till missförstånd och misstankar hos deltagarna. Det senare försvårade mötet med 

grupperna och inledningsvis även diskussionerna. Således medförde detta onödiga 

komplikationer vilka påverkade studiens genomförande. Så här i efterhand hade jag 

önskat att jag själv hade tagit kontakt med deltagarna och själv förmedlat informationen 

till samtliga grupper. Vid det tillfälle då jag själv tog kontakt märkte jag en positivare 

attityd vid sammankomsten för intervjun.  

 

En annan reflektion är den om när ska man tillfråga deltagarna om det går bra att banda 

intervjun? Så här i efterhand menar jag att det hade varit en fördel med att i 

informationen till deltagarna ställa frågan om bandning av material. På så sätt hade de 

 25



som upplevde det obehagligt sorterats bort i ett tidigt stadium och kunnat ersättas av 

någon annan. Samtidigt kan man fråga sig om det är en lämplig utsorteringsmekanism?   

3 Yrkesidentitet, förändringsarbete och omsorgsarbete 

Innan forskningsproblemet formulerades och undersökningen påbörjades gjordes en 

kunskapsöversikt för att få en förståelse för forskningsområdet. Jag fann en betydande 

mängd forskning kring omsorg, omsorgsarbete och förändringsarbeten men inte så 

mycket om förändringsarbeten inom omsorgen. Den forskning som fanns var nästan 

uteslutande inriktad mot vårdbiträden. Det var även svårt att hitta tidigare forskning 

som behandlade yrkesidentitet och särskilt yrkesidentitet inom omsorgen. Den tidigare 

forskning och litteratur som presenteras här har en direkt relevans till mitt 

forskningsområde. Bland denna forskning och litteratur framkommer ett 

spänningsförhållande mellan yrkesidentitet – organisation - förändringsarbete - 

omsorgsarbete. I detta kapitel vill jag visa på detta spänningsförhållande och dela med 

mig av min förförståelse.   

3.1 Yrkesidentitet kontra organisation  
Vårt behov av att skapa en mening med vår tillvaro härstammar från vårt behov av en 

identitet (Hellgren & Löwstedt 1997). Vårt sätt att se på oss själva beror delvis på vår 

omgivning och begreppet identitet kan tydliggöras i förhållande till begreppet 

sensemaking, en process där individer skapar en mening med det de gör. En individ i en 

organisation skapar fortlöpande en mening, genom språket, av de olika intryck som 

denna får från den organiserade verksamheten och på så sätt skapas även olika 

diskurser. Sensemaking är vidare ett subjektivt fenomen vilket betyder att en individs 

eller grupps idé om något inte behöver överensstämma med hur det egentligen ligger 

till.  

 

Yrkesidentitet handlar om hur man ser på sitt arbete, arbetsinnehåll och arbetsform 

(Thunborg 1999). Undersköterskekårens arbete dirigeras till största del av 

rutin/regelstyrning, regler som säger vad som skall göras och rutiner som säger hur 

något skall göras. Vidare att arbetet präglades av en viss förväntansstyrning, där andras 

förväntningar styr arbetet. Samtidigt som denna förväntansstyrning gör 

undersköterskorna osäkra på vad de ska göra och hur de ska göra det så ger 

förväntansstyrningen möjligheter att lära nytt och att utvecklas. Beträffande hur 
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yrkesidentiteter lärs in konstaterar Thunborg att det sker på tre olika nivåer; en 

yrkesrelaterad, en verksamhetsrelaterad samt en individrelaterad nivå och inlärningen 

kan förstås genom tre aspekter av arbetet; patientorientering, regel- och rutinstyrning 

samt anpassningsinriktning. Arbetet för en undersköterska kretsas kring patienten. 

Deras arbete påverkas dock av en etablerad diskurs som anger att undersköterskor skall 

anpassa sig efter sjuksköterskornas och läkarnas beslut samt följa dessa. Detta leder till 

en splittring i undersköterskornas identitet. ”Att inte veta vad man egentligen får göra, 

leder till osäkerhet både om vad man kan och vad man ska, menar många 

undersköterskor” (a.a. sid. 244). Både sjuksköterskor och undersköterskor understryker 

betydelsen av att undersköterskor inte tar egna initiativ utan anpassar sig. Gällande 

processen att ”bli” en undersköterska, att lära sig yrket samt vidareutveckling i arbete så 

beskriver samtliga undersköterskor grundutbildningen som inträdesbiljetten till 

arbetsfältet och därmed avgörande. Det praktiska arbetet lärs sedan genom att fråga 

annan personal, främst andra undersköterskor. Personalutbildningar beskrivs som 

viktiga för att kunna utvecklas vidare i sitt arbete. Dessa vidareutbildningar beskrivs 

dock som olika effektiva vidare att de är ”anpassningsinriktade”. Detta betyder att andra 

personalgrupper avgör vilka utbildningar som undersköterskorna får gå på.  

3.2 Yrkesidentitet kontra förändringsarbete 
Även Ellström & Hultman (2004) konstaterar att olika yrkesgrupper ges olika 

förutsättningar för lärande beroende på deras samhälleliga position beträffande 

arbetsfördelningen. Även subjektiva faktorer, som de anställdas tidigare erfarenheter 

och yrkesidentitet, har en betydelse för lärandet. Författarna påpekar även att lärande 

aktiviteter inte alltid är frivilliga utan tvärtom förenade med grupptryck, sanktioner och 

andra maktförhållande vilka författarna benämner som mikropolitiska processer (sid. 

298).  Ellström behandlar även begreppet informellt lärande (2004). Med detta menar 

Ellström ett lärande som sker på grundval av de erfarenheter vi tillhandahålls genom 

aktiviteter vi väljer att delta i. Ellström menar att denna typ av lärande ofta sker ”bakom 

vår rygg” det vill säga omedvetet. Vidare så sker vårt val inom organisationers ramar 

och de aktiviteter som står tillbuds. På så sätt både begränsar och möjliggör 

omgivningen individens lärande och handlande. Ellström nämner ett antal villkor för ett 

reproduktivt samt ett utvecklingsinriktat lärande exempelvis de anställdas motivation 

till lärande samt en närvaro av yttre tryck från bland annat omvärld/marknad, 

kunder/klienter. 
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En annan studie visar på en tvehågsen inställning till värdet av teoretisk kunskap 

(utbildning) hos undersköterskor (Fahlström 1999). Vidare att organisationens 

övergripande mål inte upplevs särskilt viktiga. Det framkommer att undersköterskor 

satte individualiseringen främst och att det var med hänsyn till den som organisatoriska 

regler refuserades. Reglerna var dock till stöd då de tydliggjorde vad som skulle göras 

och hur mycket. Studien visar så att organisationens regler och krav underordnas mikro-

organisationens regler och krav som främst anpassas till vårdtagarens behov. Därför 

väljer Fahlström att beskriva dessa yrkesgruppers ställning som ytterst i organisationen 

och menar vidare att man måste utgå från mikro-organisationen då man vill förstå 

arbetets innehåll och villkor. Hur man upplever sitt arbete beror till största del på hur 

mikro-organisationen hanterar värderingar och handling. Ur detta drar Fahlström den 

paradoxala slutsatsen att processen i mikro-organisationen kan blir både en 

språngbräda och fallgrop.  

3.3 Yrkesidentitet kontra förändringsarbete kontra omsorgsarbete 
Inledningsvis i kapitlet framkom att arbetet med att skapa en förståelse av vår vardag 

hör samman med vårt behov av att ha en identitet. I studien ”Förändringsarbete och 

lärande” (Ström1997) problematiserar Ström de anställdas roll inom hemtjänstens 

under rubriken ”Det reifierade omsorgsarbetet”. Där framhålls att hemtjänsten ofta 

präglas av hierarki och fragmentering. Vidare att där finns ett förtryckarsystem som 

objektiverar aktörerna (hemtjänstpersonalen) och försvårar möjligheten för dem att 

skapa en förståelse samt att påverka sin vardag. Hemtjänsten som organisation präglas 

av det formella omsorgsarbetet, vilket utförs av de anställda. Dock är hemtjänsten 

reifierad och fragmenterad vilket medför att personalen endast utför det konkreta 

omsorgsarbetet men deltar inte i de övergripande verksamhetsplaneringarna. Detta gör 

att personalen saknar kontroll över ramarna och kan då endast ha kontroll i 

omsorgssituationen. Men bristen på kontroll över ramarna inverkar på de anställdas 

förståelse av vardagen. När personalen underordnas genom att utestängas från 

beslutsfattandet ifrågasätts deras subjektstatus och då sker en svår förvrängning av 

relationen mellan subjekt och objekt. Detta medför en plågsam alienationsupplevelse 

och för att mildra denna kan aktörerna utveckla ett horisontellt våld. Detta kan ges i 

uttryck av en extrem lönearbetarrationalitet där man strikt håller sig till regler och 

rutiner, detta för att upprätta en form av kontroll, vilket i sin tur innebär en ytterligare 

underordning av brukarna.  
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Även i avhandlingen ”Förändringsarbete i äldrevården” (Alfredson 1991) belyses 

betydelsen av ett nerifrånperspektiv vid ett förändringsarbete och visar samtidigt på 

svårigheten eller snarare ineffektiviteten med att sprida förändringen uppifrån och ned. 

Vad som sker är att det uppstår motståndsreaktioner vilket gör att resultatet blir en 

mekanisk inlärning vilket inte leder till en djupare förståelse. Studien påvisar även 

vikten av en god arbetssituation för att kunna ge god vård samt att organisationens mål, 

normer och kvalitetssystem alltid får ge vika när det gäller skapande av kvalitet. 

Kvalitén skapas i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare och det är där som 

vårdideologin konkretiseras.  

 

Studien ”Kvalitet genom inflytande” (Aronsson 1995) styrker ovanstående genom att 

visa på kvalité genom inflytande där personalen är med och formulerar mål med 

politiker. Fokus ligger på hur man på olika verksamheter arbetar med 

kvalitetsutveckling underifrån genom ökad delaktighet, ökat inflytande över arbetets 

upplägg och organisering. Resultatet blir en personorienterad hemtjänst där 

vårdbiträdena känner sina pensionärer vilket utvecklar en lyhördhet som gör insatserna 

behovsanpassade och flexibla. Organisationer som tillämpar detta arbetssätt kräver dock 

en hög personalkontinuitet. Nedanstående bild är hämtad från studien ”Kvalitet genom 

inflytande” och visar på samarbetet mellan hemtjänst och politiker. Detta samarbete 

beskrivs som en fungerande form för en målstyrning. 

 
Figuren (sid. 97 a.a.) visar att politikerna i omsorgsnämnden formulerar de officiella 

och övergripande inriktningsmålen för hemtjänsten. Efter detta formuleras effektmål18 i 

                                                 
18 Med effektmål menas vilken effekt, både kvantitativt och kvalitativt inriktningsmålen skall få för 
vårdtagarna, Aronsson 1995 
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en samverkan mellan politiker och förvaltning. Därefter arbetar arbetsledare (jmf 

enhetschefer) och vårdbiträden tillsammans och formulerar utifrån inriktnings- och 

effektmålen verksamhetsmål. Verksamhetsmålen syftar till att ge en konkret 

beskrivning av arbetsuppgifter som sedan skall tjäna som underlag vid nämndens 

budget och verksamhetsplanering. Studien lyfter även fram problematiken med att nå 

fram till vad som är omsorgskvalitet och hur det uppnås. Vidare problematiserar man 

vårdbiträdenas begreppsapparat. Man menar att vårdbiträdens yrkesroll ligger i ett 

gränsland mellan vård- och hemarbete vilket gör att det blir svårt att beskriva sitt arbete. 

En slutsats i studien är att om omsorgskvalitén avgörs i mötet mellan vårdtagare och 

vårdgivare, så är en bra hemtjänst extremt kundorienterad. Genom att utveckla 

verksamheterna underifrån ges goda förutsättningar för subjekt - subjekt relationer 

vilket skapar god omsorgskvalitet och god arbetsmiljö. En sådan form för utvecklande 

av verksamheter tar även till vara på kompetensen hos personalen och leder till en 

kompetensfrigörelse. 

3.4 Organisation kontra omsorgsarbete 
Wanja Astvik (2003) drar slutsatsen att för att kunna uppnå målen med ökad kvalitet 

måste följande förutsättningar uppfyllas vad gäller organisationens utformning och 

personalens kompetens; för det första handlar det om att organisera arbetet så att det 

finns möjlighet för kontinuerliga relationer mellan vårdgivare och vårdtagare, att 

planering och utförande hänger ihop och att de grundas på omsorgsgivarnas kunskaper 

och erfarenheter. Det tredje handlar om att organisationen skapar möjligheter för 

vidareutbildning och fördjupning av arbetsmetoder samt samarbetsrelationer.  

 

Gällande det individuella arbetet bör omsorgsarbete beaktas som ett relationsarbete 

varför kunskaper i psykologi blir nödvändiga och även psykologisk handledning. 

Astvik avslutar med att anföra att en god kvalitet i mötet mellan omsorgsgivare och 

omsorgstagare är beroende av att organisationen ger omsorgsgivarna tillräckliga 

resurser i form av tid, kunskaper och psykologisk handledning för att utföra ett 

professionellt omsorgsarbete. 

 

Marta Szebehely konstaterar i sin avhandling ”Vardagens organisering” (1995) att det 

inte finns någon idealform av omsorgsverksamheter som kan garantera förutsättningar 

för en god omsorg. Dock visar hennes studie att den organiseringsform som är mest 
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lämpad är den traditionella organisationsmodellen. I denna modell är vårdbiträdenas 

arbetsdag tidsstyrt (till skillnad från uppgiftsstyrd). Med tidsstyrt menas att 

vårdbiträdena har fasta tider när de ska göra något och hur länge. Dock finns det inget 

fast schema då alla vårdbiträden har samma pensionärer hela tiden. Således präglas den 

traditionella modellen av en kontinuitet mellan vårdtagare och vårdbiträde (jmf Astvik 

2003). Tidsstyrningen är vidare av flexibel art vilken innebär att ett vårdbiträde kan 

vara lite längre hos en pensionär ena dagen och lite kortare en annan dag. Arbetet i en 

traditionell modell är även i låg grad förhandsstyrt. Vårdbiträdena har sina fasta tider 

men innehållet i arbetet bestäms först i mötet med pensionären. Vidare har varje 

vårdbiträde ett stort inflytande i arbetet men inte över arbetets ramar. Arbetet som 

karaktäriseras av en hög personkontinuitet i och med att vårdbiträdena har sina ”fasta” 

pensionärer ger så goda möjligheter för vårdtagare och vårdgivare att bli bekanta med 

varandra. Szebehely relaterar detta till Kari Waerness (1983) begrepp personorientering 

(vars motsats är yrkesorientering) och Ritva Goughs (1987) begrepp 

omsorgsorientering (vars motsats är uppgiftsorientering).  

 

Szebehely behandlar flera dilemman som kan motarbeta god omsorg. Bland annat är det 

viktigt att pensionärerna på förhand vet när de ska få hjälp och hur länge, så att de kan 

påverka innehållet. Dessutom krävs en frånvaro av ett detaljstyrt uppgiftsorienterat 

arbetsschema, regler, principer samt målformuleringar. Pensionärerna önskar även 

något som Szebehely sammanfattar som individanpassad hjälp, där vårdbiträdena är 

flexibla och kan anpassa sig till vårdtagares olika behov, både sociala och praktiska. För 

att kunna tillgodose olika behov krävs både en flexibilitet hos den enskilda vårdtagaren 

samt en flexibilitet i arbetsformen. Därtill tillkommer direkt nödvändiga villkor för att 

ett omsorgsarbete skall kunna bedrivas. För det första måste omsorgsgivaren ha 

tillräckliga konkreta kunskaper om omsorgsmottagaren. Sådana kunskaper kan inte 

tillhandahållas genom utbildning, möjligen genom sina arbetskamrater (jmf Thunborg 

1999), men den huvudsakliga källan är den enskilde hjälptagaren och 

tillvägagångssättet är personlig kontakt. Szebehely menar även att endast ett begränsat 

antal hjälptagare på hjälpgivaren är möjligt och relationerna måste ges tid och 

kontinuitet.  
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3.5 Omsorgsarbete kontra organisation kontra yrkesroll 
I samband med diskussionen om konflikten mellan omsorgens och lönearbetets 

rationalitet beskriver Szebehely (1995) hemhjälpsarbetet som ett trekantsyrke (sid. 

222). Hjälpgivaren har en relation dels till sina hjälptagare som innebär att uppfylla 

yttre (omgivningens) och inre (mottagarens) förväntningar och dels till de överordnade i 

organisationen som handlar om att hävda sina intressen som lönetagare. Szebehely 

påvisar här problematiken med att arbeta både mot sina egna, lönearbetsintressen, och 

omsorgsmottagarens intressen. I diskussionen ges ett exempel från Danmark där 

hemhjälpare menade att neddragningar gjorde att de inte kunde ge tillräckligt god 

omsorg. Kraven på bättre arbetsvillkor mottogs av arbetsledningen som ett försök att 

med hjälp av hjälptagarna nå egna fördelar. Szebehely avslutar sin diskussion med att 

framhålla att varken omsorgsgivarna eller omsorgsmottagarna ensamma kan kämpa för 

sin rätt. Istället krävs kollektiva strategier, vilka syftar till att ge de gamla möjligheter 

till inflytande och omsorgsgivare att vara omsorgsarbetare med en betoning på både 

omsorg och arbetare.  

 

Även då Szebehely (1995) behandlar konflikten mellan omsorgens och lönearbetets 

rationalitet utifrån hemhjälpsarbetet vilket skiljer sig från ett arbete på en verksamhet så 

belyser det problematiken med förhållandet omsorgsarbete – organisation – 

yrkesidentitet. Att beakta sin yrkesroll och skapa en mening med det man gör på arbetet 

bottnar i behovet av en yrkesidentitet (Hellgren & Löwstedt 1997). Hur andra ser på ens 

arbete blir en viktig del i skapandet av en förståelse och med andra menas inte bara 

andra yrkeskategorier i organisationen (Thunborg 1999) utan även omsorgsmottagarna. 

Organisationer idag ställer även krav på utveckling hos sin personal och det är inte 

alltid som lärandet är frivilligt (Ellström & Hultman 2004) eller ens eftertraktat 

(Fahlström 1999). Förändringsarbeten är därmed vanliga i omsorgsyrken (Ström 1997) 

och studier visar på betydelsen av att börja förändringsarbetet i mikroorganisationerna 

(Fahlström 1999) således ett nerifrån och upp perspektiv (Alfredson 1991, Ström 1997, 

Aronsson 1995). Vad som sker i organisationen och hur den är uppbyggd påverkar 

omsorgsarbetet. Astvik (2003) och Szebehely (1995) nämner båda att organisationer 

måste skapa möjligheter för kontinuerliga relationer. Därtill nämner Astvik 

vidareutbildning medan Szebehely menar att önskvärd kunskap inte kan erhållas genom 

utbildning utan via omsorgsmottagaren genom personalkontakt.  
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Inledningsvis nämnde jag ett spänningsförhållande mellan yrkesidentitet – organisation 

- förändringsarbete - omsorgsarbete och jag tycker att ovanstående litteratur visar på 

komplexiteten med omsorgsorganisationer. Enligt denna forskning är det inte säkert att 

ett förändringsarbete leder till bättre omsorg. Likaså bättre arbetsmiljö såsom 

vidareutbildning leder inte heller säkert till bättre omsorg. Att utarbeta klara mål och 

direktioner kan få en direkt motsatt effekt om inte arbetet kännetecknas av ett nerifrån 

och upp perspektiv. Vidare kan diskurser i mikroorganisationen få större effekt på 

omsorgsarbetet än organisatoriska riktlinjer och visioner.  

4 Analytiska redskap  

I detta avsnitt presenterar jag mina analytiska redskap, således de begrepp och teorier 

som jag brukat för att tolka samt förstå mitt empiriska material.  

4.1Professionaliseringsprojekt  

Hur förklarar och förstår man en yrkesgrupps beskrivningar av sin yrkesroll samt ett 

omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess mot professionalisering? Vilka 

teoretiska begrepp finns till hands? Jag är medveten om problematiken med att använda 

professionsrelaterade begrepp på en yrkeskår som inte kan betraktas som en profession. 

Inom professionsforskningen finns särskilda kriterier som skall uppfyllas för att ett yrke 

skall betraktas som en profession; systematisk sammanhållen teoretisk grund, 

professionell auktoritet, samhällelig sanktion, reglerande etiska koder, professionell 

kultur (Dellgran 2000). Inga Hellberg ger följande definition av professionsbegreppet, 

utifrån ett monopolistiskt perspektiv (Hellberg 1985): 

 

… en yrkesgrupp, som monopoliserar viss kunskap; en kunskap som (a) 
värderas som nyttig eller värdefull och som (b) utgör grunden för 
yrkesgruppens monopolisering av en viss eller vissa yrkespositioner. 
Professioner är de yrkesgrupper, som genom ett organiserat strävande 
tillåts institutionalisera ett kunskaps- och yrkesmonopol. 

 

Vidare att centrala begrepp i professionaliseringsprocessen är: kunskapsmonopol, 

yrkesmonopol, yrkesorganisation. 

 

Undersköterskors professionella ställning är enligt dessa kriterier därmed låg 

(Fahlström 1999). Undersköterskor tillämpar inte behovsbedömning i byråkratisk 
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mening vilket gör att de inte har någon auktoritet. Dock besitter de vissa 

sjukvårdskunskaper vilket medför att sanktioner kan komma ifråga vid försummelse. 

Deras arbetsinsatser vilar likväl inte på någon vetenskaplig systematiserad kunskap 

vilket är ett annat kriterium. Gällande etisk kod så finns ingen sådan formulerad av och 

inom yrkesgruppen. Vidare finns ingen professionell kultur i form av organisation och 

det finns ingenting som visar på någon monopolisering av kunskap eller yrkesfält. 

Undersköterskekåren finns till största del representerat i fackförbundet kommunal19 

men undersköterskekåren har inte någon egen fackpress.  

 

Fahlström menar att det finns en möjlighet att diskutera yrkesgruppers 

professionalisering om det knyts till arbetets innehåll således mikro-organisationen. 

Fahlströms studie visar på mikro-organisationens betydelse för upplevelsen av sitt 

arbete och att mikro-organisationens normer och värderingar åtskiljdes från 

organisationens mål och att de senare underordnades de förra till fördel för vårdtagaren. 

Detta skulle i så fall medföra att anställdas beskrivningar av sin yrkesroll samt ett 

omsorgsarbetets förutsättningar i en förändringsprocess mot professionalisering skulle 

skilja sig från de mål och krav som ställs i yrkesfältet20.  

 

Gällande professionalisering menar Stefan Selander (1993) att det är fullt brukligt att 

studera professionaliseringar eller professionaliseringsprojekt vilket han väljer att 

benämna det senare hos yrken som inte är att anses som professioner. Selander påvisar 

att forskningens olika sätt att se och analysera professionaliseringar har varierat under 

åren. Frank Parkin tillämpade den weberianska iden om social stängning där en grupp 

söker maximera sina egna tillgångar genom att stänga ute andra från detsamma. Genom 

att utmärka revir exkluderar man andra och de andra försöker ta reviret i besittning 

vilket benämns som usurpation. Selander visar även på att vägen till professionalisering 

har förändrats genom åren. Tidigare handlade det om att i första hand organisera sig 

runt ett specifikt kunskapsområde. Moderna professionaliseringsprojekt syftar istället 

till att utveckla ett eget kunskapsområde. Ett sätt är att skapa en forskningsanknytning, 

som Selander även benämner egen-styrd forskning. Ett annat sätt är att genom 

praktikhandledning binda samman en teoretisk grundutbildning med praktisk 

                                                 
19 För vidare information se fackförbundets Kommunals hemsida; www.kommunal.se 
20 Jag använder benämningen yrkesfält då de enligt de klassiska kriterierna är felaktigt att använda 
benämningen professionsfält 
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yrkesutövning. Selander anser att begreppet profession har förlorat sin användbarhet 

och att det istället är mer användbart att tala om professionaliseringsprojekt för att 

förstå en ny form av yrkesfejd inom mellanskikten. På så sätt menar Selander att 

begreppet professionaliseringsprojekt dels kan beskriva yrkesgruppers uppfattning om 

dem själva, deras sociala roll samt deras yrkesmentalitet. Dels kan begreppet förklara i 

relation till frågor som behandlar arbetsmarknad, arbetsdelning, social hierarkisering 

samt kontrollmekanismer för utbildning och yrkesutövning. Selander argumenterar för 

sitt begrepp genom att peka på fyra beståndsdelar i ett professionaliseringsprojekt; 

kunskap, status, forskning, kontroll över yrkesutövning. Ett förvetenskapligande av ett 

yrke är att via forskning ringa in ett eget kunskapsområde för att uppnå status och i 

längden kontroll över yrkesutövandet. Selander menar att det i mellanskiktyrken finns 

en ökad tendens till professionaliseringsprojekt. Ett professionaliseringsprojekt behöver 

inte betyda att man når sitt mål men begreppet kan vara ett givande angreppssätt för att 

förstå samhällsförändringar. 

 

Den yrkesgrupps beskrivningar, anställda med undersköterskeutbildning, som är i fokus 

i denna studie kan förstås genom begreppet professionaliseringsprojekt genom att 

relatera begreppet till deras underordnade roll genom sjuksköterskekårens 

professionalisering och de nya kompetenskrav, informella och icke-formella, som ställs 

i yrkesfältet.  

4.2 Yrkesfält 

Med yrkesfält avser jag benämna det område där en yrkesgrupp är verksam. Till 

skillnad från arbetsfält inbegriper yrkesfält även den arbetsrelaterade kunskap och 

utbildning en yrkesgrupp besitter men främsta fokus finns på vilka arbetsuppgifter 

yrkesgruppen har. Andrew Abbott (1988) använder begreppet jurisdiktion för att 

beteckna förhållandet mellan profession och arbetsfält. Begreppet brukas främst i 

relation till den process där en yrkesgrupp arbetar för att vidmakthålla eller utvidga 

jurisdiktionen. Begreppet jurisdiktion är emellertid utom räckhåll i och med 

undersköterskekårens låga professionella ställning. Istället brukas benämningen 

yrkesfält för att öka förståelsen för professionaliseringsprojektet. På samma sätt som 

med jurisdiktioner så kan yrkesfält överlappa varandra och förändringar i ett yrkesfält 

kan få konsekvenser på andra yrkesfält.  
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4.3 Yrkesidentitet  

Skapandet av en yrkesidentitet beskrivs ofta som en social företeelse (Giddens 1984, 

Sahlin-Andersson 1994). Enligt Anthony Giddens (1984) så skapas sociala identiteter i 

processen där aktörer organiserar sig tillsammans och samordnar sina handlingar i 

förhållande till varandra. Gällande hur yrkesidentiteter upprätthålls i grupper menar 

Giddens att det sker i förhållandet mellan aktörerna och strukturen. Strukturer kan vara i 

form av regler och resurser, vilka därav kan ha en begränsande eller främjande effekt. 

Strukturer gör det möjligt för yrkesidentiteter att leva vidare. 

 

I denna studie brukas Elliot Mishlers (2000) definition av yrkesidentitet; ”Det sätt på 

vilket individerna definierar sig själva, vilka de är, visar vad som är speciellt inom deras 

område och hur de positionerar sig själva inom detta”. Mishler menar att en identitet 

består av delidentiteter, där yrkesidentitet är en av dessa och att delidentiteter utvecklas 

i relation till andra. Tanken om varaktighet kan jämföras med Giddens (1984) tanke om 

strukturens betydelse för upprätthållandet av yrkesidentiteter. Mishler understryker 

dock att utvecklandet av en yrkesidentitet är en process som leds av sammanträffanden 

och slumpartade händelser relaterat till den kontext som individen verkar i. En individs 

kontext innefattar både en politisk och social dimension, där den senare inbegriper kön 

och klass. 

4.4 Moraliskt ansvar och tekniskt ansvar 

I problembeskrivningen presenterades Baumans (1993) begreppspar moraliskt ansvar 

och tekniskt ansvar vilka här kommer att tjäna som teoretiska hjälpmedel för att förstå 

personalens beskrivningar av sitt arbetes förutsättningar i relation till de nya 

kompetenskraven som ställs i samband med omorganiseringen och 

professionaliseringsprojektet. Som en kortare repetition kan nämnas att Bauman med 

begreppet moraliskt ansvar betecknar den omsorgsfulla relationen medan tekniskt 

ansvar betecknar en handling utan omsorg. Bauman anför vidare att människan är 

moralisk innan hon tänker. Det är när begreppen, som är förutsättningen för ett 

tänkande, inträder i våra liv som den moraliska impulsen försvinner. Bauman kritiserar 

vidare alla försök till att rationalisera etiken i form av stiftade regler och handlingssätt. 

En rationaliserad etik kan ge goda konsekvenser men det är ingen äkta moral anför 

Bauman. Härutöver görs tolkningen att det finns ett samband mellan moralisk impuls 
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(den rätta etiken) och de strukturella och individrelaterade förutsättningar som en 

anställd inom en omsorgsförvaltning ges. 

4.5 Yrkeskompetens 

I studien brukas, i relation till yrkesfältets nya kunskapskrav, Aronsson med flera 

(1995), definitioner av yrkeskompetens. Författarna delar in begreppet yrkeskompetens 

i tre kategorier; den uppgiftsrelaterade; direkta arbetsuppgifter, den ideologiskt 

normativa; egenskaper som tillförlitlig, omsorgsfull och engagerad, och en tredje som 

behandlar förmågan att vara delaktig i utveckling av verksamheten. Den senare 

kategorin mynnar ut i ytterligare två indelningar; en individrelaterad; 

handlingskompetens, och en strukturrelaterad; förändringskompetens. I denna studie 

brukas den strukturrelaterade förändringskompetensen. Kompetens att förändra, i en 

övergripande mening, yrkesroll, arbetsmiljö och organisation. Relaterat till det 

empiriska exemplet ställer professionaliseringsprojektet och omorganiseringen 

kompetenskraven att de anställda måste ha ett gediget kunnande inom social omsorg, 

omvårdnad, vård, bemötande och ha god kännedom om aktuella målgrupper. 

Kunskaper och kompetens som omsätts i det direkta mötet med omsorgsmottagarna, 

således uppgiftsrelaterad kompetens. De anställda skall även ha förmågan att vara 

flexibla i såväl handlande som tänkande, förstår vikten av samverkan, inser vikten av 

kopplingen mellan teori och praktik samt har ett reflekterande förhållningssätt. Dessa 

kompetenskrav landar närmast på en egenskapsnivå, således ideologiskt normativ 

kompetens. I detta kompetenskrav inbegrips även den värdegrund som förvaltningen 

vill implementera och som resulterar i en informell omskolning. Slutligen inbegrips 

även en förändringskompetens då de anställda skall betrakta sin verksamhet som en 

källa till kunskap och utveckling samt inse kopplingen mellan teori och praktik. Detta 

kompetenskrav aktualiseras i och med de omorganisationer som sker inom 

förvaltningen.  

4.6 Motivation av valda teoretiska ansatser 

Valet av mina teoretiska ansatser görs utifrån antagandet att yrkesidentitet och yrkesfält 

är två skilda fenomen, vilket innebär att de inte behöver överensstämma. Således kan 

det vara så att en anställds beskrivning av vilken kompetens man bör ha; ideologiskt 

normativa, uppgiftsrelaterade och förändringskompetens och vilka arbetsuppgifter man 

anser att man skall utföra inte behöver överensstämma med vad arbetsplatsen anser att 
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de anställda ska utföra för arbetsuppgifter samt vilken kompetens de anställda skall 

besitta; ideologiskt normativa, uppgiftsrelaterade och förändringsrelaterad. 

Nedanstående figur visar omsorgsgivaren (den anställde). Den mindre fyrkanten visar 

på teorifältet som behandlar yrkesidentitet medan den omringande fyrkanten benämns 

yrkesfältet och visar på teorifältet som behandlar professionaliseringsprojektet och 

organisationsförändringen vilka ställer nya kompetenskrav. Organisationsförändringen 

medför att personalens arbetsfält flyttas till brukarnas egna hem och de anställda 

kommer att utföra allt mer kvalificerade arbetsuppgifter hos allt flera målgrupper med 

skiftande behov oavsett var dessa bor. Detta aktualiserar ideologiskt normativa, 

uppgiftsrelaterade och förändringskompetensrelaterade kompetenskrav (se stycket 

ovan). Professionaliseringsprojektet medför en informell omskolning med en 

implementering av värdegrund (ideologiskt normativ) samt formella kompetenskrav21 

(uppgiftsrelaterade).  
Figur nr 3. 

Yrkesidentitet: personalens beskrivningar av sin yrkesroll i en förändringsprocess mot 

professionalisering 

 Yrkesfältet: Professionaliseringsprojekt och 

organisationsförändringar; ideologiskt normativa, 

uppgiftsrelaterade och förändringskompetensrelaterade 

kompetenskrav ställs. 

                 

Moraliskt ansvar och tekniskt ansvar: de anställdas beskrivningar av ett 

omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess kontra de nya kompetenskraven 

 

                                                 
21 Benämningarna formell och icke-formell är definitioner lånade av Dan Rönnqvist 2001 
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5 ”Omsorg i utveckling”; en vision om omsorgsarbete, personal 

och organisation  

Inledningsvis gjordes en intervju med omsorgschefen i kommun X omsorgsförvaltning 

där frågor kring projektet ”Omsorg i utveckling”, organisationen, personalen och 

omsorgsarbetet lyftes upp. Intervjun ämnar tjäna som bakgrund samt att ge en 

förtydligande bild av de anspråk som görs och de förväntningar som finns på de 

anställda. Intervjun återges nedan under temana; mot ett paradigmskifte, att styra med 

ideal, ett idealt synsätt, omsorgskomponerad kunskap och (o)greppbara definitioner. 

Avsnittet avslutas med ”mot en moralisk professionalisering?” där empirin belyses 

med hjälp av de styrdokument som finns från statligt håll samt analyseras och förstås 

med hjälp av begreppen professionaliseringsprojekt, moraliskt och tekniskt ansvar, 

yrkesidentitet, ideologisk normativ, uppgiftsrelaterad och förändringskompetens, 

omsorg och omsorgsarbete. 

5.1 Mot ett paradigmskifte  

Beträffande projektet ”Omsorg i utveckling” framkommer det att det var ordförande i 

nämnden som ansåg att det fanns ett behov av ett värdegrundsdokument. Vidare att det 

ligger i rollen som omsorgschef att driva fram olika projekt, att det var omsorgschefen 

som formulerade syftet med projektet. Omsorgschefen och projektledaren har det 

övergripande ansvaret för projektet, sedan är enhetscheferna ansvariga för att driva det 

på sina enheter. Omsorgschefen menar att man som enhetschef har tre roller i en 

position; chef, ledare och expert samt att den senare rollen är viktig för att kunna 

förmedla ett socialt synsätt.  

 

Expertrollen innebär, enligt omsorgschefen, även att vara expert på det arbete som 

personalen utför. Omsorgschefen tror även att organisationen i stort inte var så positiv 

till projektet och att han själv stundtals har varit orolig. På frågan vad det är som driver 

honom svarar han att det är en ideologisk drivkraft;  

 
Jag är övertygad om att kan vi få alla att tänka rätt här så kommer vi få 
oerhörda vinster kvalitetsmässigt i första hand, för den enskilde./…/ Och 
jag tror att det är möjligt, alltså vi har oerhörda kapaciteter alla vi som 
jobbar här. Det finns en vilande kapacitet som är enorm i 
omsorgsförvaltningen. Vi utnyttjar inte den idag.  
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Omsorgschefen önskar att all personal kunde ”höja ett snäpp till” samtidigt som han 

vill understryka att det finns engagerad personal; 

 

Då får man inte missförstå mig, det finns väldigt många medarbetare i vår 
organisation som är oerhört engagerade i det de gör, lägger ned hela sin 
själ i det, som man uppfattar det, det finns ju det. Men det finns ju också 
många som går till jobbet varje dag och gör det de har blivit tillsagda att 
de ska göra, varken mer eller mindre. Eller de gör det de tror att de en 
gång blev tillsagda att de skulle göra. De kan inte tänka i andra banor 
riktigt. Och tänk om man kan ändra det, det är väl det vi är ute efter. 

 
 

Omsorgschefen menar att det inte är några yttre krav som har drivit fram 

organisationsförändringarna utan det är det sociala synsättet, en människosyn där man 

ser andra människor som subjekt i ett socialt samspel. Organisationsförändringen 

innebär inte enbart att de boende skall bo hemma i större utsträckning utan 

förändringarna syftar även till att göra verksamheterna mer flexibla. Tanken är att 

personalen arbetar inom ett geografiskt område där en enhetschef bär ansvaret. 

Personalen utför sitt arbete på ett självständigt sätt och rättar sig efter den enskildes 

behov. Omsorgschefen menar också att det idag är svårt för den enskilde att veta vem 

man skall vända sig till. Omsorgschefen anser att man kan ha en organisation som 

antingen försvårar eller underlättar och menar att de tidigare hade en organisation som 

snuttifierade. Som det ser ut i dag har många en liten del av ansvaret men ingen har 

helhetsansvaret. Organisationsförändringarna skall därför bidra till att öka tryggheten 

för den enskilde och att denne får veta vem som är ansvarig för insatserna. 

Förändringarna skall även ge den enskilde sociala omsorgsassistenten mer ansvar och 

möjlighet att själv påverka. Omsorgschefen understyrker i samband med det senare att 

det blir viktigt med en stark ideologisk grund då varje social omsorgsassistent får ett 

större ansvar. På frågan hur dessa organisationsförändringar mottagits framkommer att 

omsorgschefen inte tycker att det har varit någon som har sagt emot. Samtidigt tror han 

att de upplever en otrygghet i och med förändringarna. Han understryker återigen att 

han tycker att de anställda utför ett gott arbete efter sina förutsättningar. Men utifrån 

hans synsätt önskar han att de kunde utveckla ett annat tänkande.  
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5.2 Att styra med ideal 

Omsorgschefen menar att det finns tre olika vägar att styra en organisation på; 

regelstyrning, målstyrning och ideologisk styrning samt att det är genom den 

sistnämnda vägen han önskar styra omsorgsförvaltningen. Vidare att det blir 

nödvändigt med ett speciellt synsätt, ett socialt synsätt, för att en organisation skall 

kunna styras med en ideologisk styrning och att detta synsätt bör genomsyra hela 

organisationen. Omsorgschefen ansåg då han först kom till kommun X att 

organisationen till stor del präglades av sin historia. Den tid då förvaltningen låg under 

landstinget har lämnat ett hälso- och sjukvårdstänkande kvar i organisationen. Idag, 

menar omsorgschefen, finns det fortfarande kvar ett sjukvårdsspråk och han önskar se 

en förändring både i språket samt i hur personalen ser på sitt arbete; 

 

/…/…den dagen alla säger; var jobbar du? Jo, jag jobbar i omsorgen…/…/ 
det är ett paradigmskifte, helt och hållet, man har helt och hållet bytt 
inriktning på sitt tänk/…/ Från att vara en sån, utföra manuella hälso- och 
sjukvårdsuppgifter, så är man någon som jobbar med den enskildes 
situation och har tankar om hur mina insatser kan höja livskvalitén och 
göra ditt liv mer meningsfullt och det här va. Att man ser det som sin 
huvuduppgift framför att ge insulin och ta blodtryck och vad det nu är. 

 
Omsorgschefen anför att det är skillnad på hälso- och sjukvårdsverksamhet och en 

omsorgsverksamhet. I det förra är det lämpligt med en regelstyrning men i det senare är 

det olämpligt; 

 
Ska du operera en blindtarm så finns det antagligen inte så många sätt att 
göra det på och så vidare. Du har givna instruktioner, steg för steg du ska 
gå för att operera blindtarmen. Däremot, om du står ute, som anställd i en 
omsorgsverksamhet och träffar en person i hemmet någonstans som har ett 
behov, så kan du inte ha några instruktioner om hur du skall lösa det här 
behovet för att det beror ju på hur behovet ser ut och framförallt hur den 
enskilde vill ha behovet tillgodosett. 

 

Omsorgschefen menar att omsorgsförvaltningen är den mest komplicerade 

verksamheten i kommun X. Vidare att man i verksamheterna möter en mängd olika 

behov, befinner sig i olika situationer och vill ha behoven tillgodosedda på olika sätt. I 

en sådan komplex organisation är det inte möjligt att ha en instruktionsbok och därför 

måste personalen ha förmågan att kunna lyssna, känna in och utifrån sitt synsätt agera. 

Omsorgschefen menar att om man inte har ett socialt synsätt så är risken stor att man 

handlar fel. Således blir ett socialt synsätt elementärt i en ideologiskt styrd organisation.  
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5.3 Ett idealt synsätt 

Omsorgschefen anför att i diskussioner kring synsätt finns ingen vetenskaplighet. Ett 

socialt synsätt handlar om människosyn, hur man ser på andra människor. Har man ett 

socialt synsätt så ser man på andra människor som ett subjekt i ett socialt samspel. 

Omsorgschefen konstaterar att det saknas en begreppsapparat inom förvaltningen och 

definierar hellre ett socialt synsätt utifrån sin motsats. Detta innebär att om man inte har 

ett socialt synsätt så hemfaller man till kategorisering och diagnostisering. Det blir 

således viktigt att placera in andra människor i fack, något som har varit vanligt inom 

hälso- och sjukvård; 

 
Och vi inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård, vi är jätteduktiga på 
att kategorisera folk traditionellt. Alltså vi har ju så många begrepp på 
människor och diagnoser och behovsgrupper så att det är skrämmande. 
Och till alla de här kategorierna finns det en schablonbild av hur 
behovet ser ut. Utvecklingsstörd, vad skönt, då vet jag hur en 
utvecklingsstörd vill ha det./…/ Vi skapar en bild av hur de här 
kategorierna är. Har du ett socialt synsätt så möter jag dig 
förutsättningslöst./…/ 

 
Vidare tror han att de anställda inom omsorgsförvaltningen till större del kan härledas 

till den människosyn som han beskriver som motsatsen till ett socialt synsätt. Därmed 

fastslår han även att det finns ett behov av ett utökat socialt synsätt i förvaltningen. På 

frågan hur han ser denna brist på ett socialt synsätt svarar han att det syns och hörs på 

språket; 

 

Man ser det ju, det syns genom språket, man hör det på språket. Man kan 
se det på organisationen, men mycket språket och agerandet. Alltså 
förenklat, säger man vård hela tiden så/…/, ibland kan det bara vara det 
att man upplever att man har ett oreflekterat förhållningssätt. Det är 
tydligt hos de här människorna som jag möter i den här arbetsgruppen, 
de har aldrig diskuterat de här, de har ingen vana att diskutera, 
reflektera över vad man sysslar med och varför. 
 

Omsorgschefen menar att rutinerna styr personalens arbete vilket enligt honom visar på 

att personalen idag är regelstyrda istället för att möta dagen förutsättningslöst. 

Omsorgschefen pekar även på organisationens uppbyggnad vilket enligt honom 

motverkar ett socialt synsätt. Vissa boendeformer motverkar ett socialt synsätt genom 

att de har karaktären av en sjukhusavdelning. Vidare menar omsorgschefen att 
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organisationens konkreta struktur gör det svårare för personalen att utveckla ett socialt 

synsätt; 

 

Och det är klart i den miljön är det oerhört svårt, alltså även om 
personalen bemödar sig att utveckla sitt sociala synsätt, verkligen, så har 
de ju hela tiden den här miljön som, det sitter som man säger i väggarna. 
De har all denna gamla struktur emot sig. Så man kan inte säga, jag 
lastar inte personalen för att man inte har kommit längre 

 

Omsorgschefen menar att ett socialt synsätt kräver en mer flexibel organisation och 

hans version är att deras organisation skall bestå av en personalstyrka som är beredda 

att verka på vilken arena som helst. Omsorgschefen berättar vidare att 

organisationsförändringen delvis syftar till att kunna möta omsorgsmottagarnas behov 

varthän de finns samt att man suddar ut gränsen mellan särskilt boende och ordinärt 

boende. Som personal skall man inte arbeta på till exempel ett gruppboende i första 

hand, istället arbetar man inom ett geografiskt område i en arbetsgrupp. Samtidigt 

konstaterar omsorgschefen att personalen idag gärna talar i termer som ”sitt 

gruppboende” och menar att det handlar om att man vill ha en trygghet och identitet. 

Beträffande implementeringen av det sociala synsättet menar omsorgschefen att det 

endast finns ett sätt och det är genom dialoger. Ett socialt synsätt måste förstås både 

intellektuellt och emotionellt. Det är ingenting man kan läsa in utan något som är i 

ständig förändring och utvecklas med erfarenhet. 

5.4 Omsorgskomponerad kunskap  

Våren 2005 genomförde omsorgsförvaltningen en kompetensinventering som syftade 

till att dokumentera personalens formella kompetens. Innan inventeringen utgick en 

information till personalen som pekade på yrkeslivets ökade krav och att kompetens 

idag anses vara färskvara. Vidare underströk man att praktisk erfarenhet var av stort 

värde och att denna skulle beaktas vid analysarbetet. I kompetensanalysen av den 

formella kompetensen, således ej praktisk erfarenhet, registrerades de olika 

utbildningarna under benämningarna behöver ej valideras eller validering aktuell.  

Märkbart var att flera högskoleutbildningar registrerades som validering aktuell medan 

till exempel omvårdnadsprogrammet konstaterades vara ej nödvändig för validering. 
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På frågan om varför denna kompetensanalys genomförts svarar omsorgschefen att man 

ville undersöka hur utbildningsnivåerna ligger för att se hur man ska komplettera den 

formella kompetensen. Det framkommer att den kommande tituleringen, social 

omsorgsassistent, kräver en social omsorgsutbildning antingen på gymnasienivå 

alternativt högskolenivå, detta för att man skall ha erhållit komponenter som ingår i ett 

socialt synsätt. Vidare att en eventuell komplettering kommer att ombesörjas av 

kommunen. I framtiden tänker man sig även en karriärmöjlighet för sociala 

omsorgsassistenter; 

 

Vi tänker ju även kompetensutveckling och karriärmöjligheter för de som är 
klara sociala omsorgsassistenter. Så vi startar en handledarutbildning för 
att inrätta en karriärmöjlighet för duktiga personer ute i verksamheten./…/ 
Som jag kan tänka mig kommer att utvecklas till enhetschefens högra eller 
vänstra hand. Som har hand om praktikanter, kanske tar hand om 
studiebesök om det händelsevis skulle var någon som är intresserad av vad 
vi sysslar med här. Alltså det är någon som då handleder, och håller vissa 
utbildningsinsatser. 

 
Beträffande den nya titelns funktion anför omsorgschefen att det handlar om att skapa 

en ny identitet; 

 

Undersköterska är ju ett gammalt begrepp som bara lyser hälso- och 
sjukvård./…/ Så det handlar ju lite om, det är ju också att underlätta 
formandet av en ny identitet i vår organisation, en ny yrkesidentitet. Det är 
ingen status att jobba i vår verksamhet och jag tycker att det ska bli det. 
Man ska vara stolt över att jobba i en omsorgsverksamhet. Jag är en social 
omsorgsassistent kan man säga och så ska man kunna tala om vad det är 
man gör. 

 
Gällande responsen på den nya titeln menar omsorgschefen att den har varit försiktig 

och avvaktande. Omsorgschefen uttrycker en förståelse över att man har skapat sig en 

yrkesstolthet som undersköterska och att detta är viktigt, särskilt då ens arbete är 

otydligt. Han kan förstå att man inte omedelbart vill överge sin titel om man inte ser 

någon fördel med den nya identiteten. Omsorgschefen menar att den nya titeln handlar 

om att professionalisera och skapa något nytt. Omsorgschefen konstaterar att 

omsorgsarbetet har ett ideellt förflutet men att det har genomgått en slags 

professionalisering. Vidare att de förändringar som nu genomförs syftar till en 

ytterligare professionalisering. 
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5.5 (O) Greppbara definitioner 

Omsorgschefen definierar omsorg utifrån alla de insatser som ges inom ramen för 

omsorgsförvaltningen med stöd av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Omsorg är det stora, det allomfattande begreppet där det även ingår hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. Omsorgschefen konstaterar att omsorg således innehåller en 

vårdkomponent och i den meningen är även en vårdinsats ett slags omsorgsarbete; 

 

Och det är väl dit jag skulle vilja komma, att alla som jobbar i vår 
verksamhet, antingen man är sjuksköterska eller biståndshandläggare, så 
ska man med stolthet säga att jag jobbar med omsorgen i X kommun. Och 
själv är jag sjuksköterska så jag jobbar ju mest med hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Ungefär så ska man säga, i den ordningen ska man 
säga det.  

 
 

Då omsorgschefen definierar omvårdnad framkommer det att det liksom vård är en ren 

hälso- och sjukvårdsuppgift. Omvårdnad är till exempel att kunna följa effekten av en 

förändrad medicinering. Omsorgschefen klarlägger att omsorg är det stora begreppet 

men att det finns en flytande gräns mellan omvårdnad och omsorg. Dock ligger 

omvårdnad närmast vårdinsatserna. Omsorgschefen menar även att det är bra om man 

som omsorgsassistent på delegation kan utföra vårduppgifter samt kunna se och vara 

uppmärksam på förändringar. Men att man först och främst ska se sig som en bärkraft 

för helheten vilket han anser att man inte gör idag. Omsorgschefen fortsätter att 

definiera omvårdnad som att man har ett helhetstänk när det gäller hälsan och 

understryker att det är en skillnad på ett socialt synsätt och ett medicinskt synsätt; 

 
/…/skillnaden mellan mig och en läkare är att för en läkare är döden 
problemet. Alltså hur kan man hålla folk vid liv till varje pris och undvika 
att man dör. För mig är alltså livet problemet, hur kan livet vara så 
meningsfullt som möjligt? För annars kan du lika gärna vara död. Det 
innebär ju inte att döden blir mindre hotfull för mig 

 
När omsorgschefen definierar kompetens framkommer det att formell kompetens är 

kärnan i ens utbildning. Omsorgschefen menar att även erfarenhet är en formell 

kompetens samt att informell kompetens är hur man använder den formella 

kompetensen. I omsorgschefen definition av kompetens ingår även att ha ett socialt 

synsätt. Omsorgschefen definierar även att vara professionell och menar att det handlar 

om att agera utifrån sitt yrke och uppdrag samt att förstå sin roll som uppdragstagare i 
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omsorgsförvaltningen. Det handlar också om att kunna vara medveten om sina egna 

känslor och kunna sätta gränser. Omsorgschefen understryker dock att en relation 

naturligtvis är känslomässig på ett sätt men att den ska basera sig på empati, kunskap 

och förståelse för andras behov.  

5.6 Mot en moralisk professionalisering 

Handlingsplanen ”Investera nu!” (2002) pekar på nödvändiga åtgärder för 

kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Bland annat vill man att titlarna i allt 

högre grad skall motsvara arbetets innehåll. Vidare menar man att en bra arbetsplats har 

sin verksamhetsidé väl förankrad hos personalen och att de anställdas delaktighet samt 

motivation är avgörande för genomförande av förändringar. Man anser att yrkesarbetet 

inom området skall få en tydligare professionell identitet och att de anställda skall ges 

ett större handlingsutrymme. Omsorgschefen anför att det inte är några yttre krav som 

drivit fram organisationsförändringarna utan att det är det sociala synsättet, samtidigt så 

svarar organisationsförändringarna märkbart väl de mot statliga styrdokumenten.  

 

Omsorgschefen menar att det sociala synsättet är grundläggande för att den nya 

organisationen skall fungera optimalt. Detta kräver att de anställda erhåller en helt ny 

identitet, social omsorgsassistent, med nya kompetenskrav som följd. Implementeringen 

av det sociala synsättet, omskolningen, sker genom värdegrundssamtal. Denna 

implementering eller omskolning kan ses som en mikropolitisk process (Ellström & 

Hultman 2004) då de anställda inte har möjlighet att välja ifall de vill delta eller ej. 

Organisationsförändringarna syftar till att de anställda skall kunna erbjuda 

individanpassad hjälp (Szebehely 1995) vilket aktualisera kompetenskrav på kunskap 

inom social omsorg, omvårdnad, vård, bemötande, god kännedom om aktuella 

målgrupper, således uppgiftsrelaterad kompetens. Vidare inbegrips förmågan att vara 

flexibel i såväl handlande som tänkande, förstår vikten av samverkan, inser värdet av 

kopplingen mellan teori och praktik samt har ett reflekterande förhållningssätt, således 

ideologiskt/normativa krav. Omsorgschefen menar att de anställda idag har strukturen 

emot sig och på så vis är mer regelstyrda vilket hämmar deras utveckling mot ett socialt 

synsätt. Istället önskar han styra organisationen med en ideologisk styrning med det 

sociala synsättet som grund. På de anställda finns således en förväntansstyrning 

(Thunborg 1995) där de väntas utveckla ett socialt synsätt i allt högre grad. Denna 
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förväntansstyrning innebär en vidareutveckling för de anställda i och med 

omskolningen.  

 

Omsorgsförvaltning strävar följaktligen mot att de anställda skall ha något som kan 

jämföras med Baumans moraliska impuls (1993). Deras arbete skall i högre grad 

kännetecknas av ett omsorgsarbete och deras arbetsinsatser utgå från den enskilda 

omsorgsmottagarens behov. Genom omorganiseringen skall strukturen bli mer flexibel 

så att de anställdas arbete kan anpassas till den enskildes behov, även i linje med 

handlingsplanen ”Investera nu!”. Detta talar för en moralisk impuls. Samtidigt så 

kännetecknas omorganiseringen och professionaliseringsprojektet av ett uppifrån- och 

ned perspektiv (Alfredson 1991) där de nya idéerna inte är förankrade hos de anställda. 

Det sociala synsättet implementeras under vad som skulle kunna beskrivas som 

rationaliserade former, där de anställda förväntas erhålla ett socialt synsätt och anamma 

omsorgsprofileringen.  

 

Omsorgschefen uttrycker en förståelse för att de anställda inte med en gång vill släppa 

sin gamla identitet, särkilt då de inte kan se fördelen med den nya. Möjligen är det så att 

man som anställd i förhållande till sin mikro-organisation (Fahlström 1999) har skapat 

en mening med det de gör (Hellgren & Löwstedt 1997). Denna mening inbegriper även 

den förståelse man har kring sitt arbete och som enligt omsorgschefen kännetecknas av 

ett hälso- och sjukvårdstänkande. Omsorgschefen menar också att det saknas en 

begreppsapparat i förvaltningen och det kan vara så att denna begreppsförvirring 

försvårar meningsskapandet av den nya identiteten.   

 

Ett tänkt karriärlyft inom förvaltningen ger högre lön men innebär att de sociala 

omsorgsassistenterna fjärmas ifrån arbetet med omsorgsmottagaren och istället får 

uppgifter som rör praktikanter samt studiebesök. Detta kan jämföras med 

sjuksköterskekårens professionalisering, som ledde dem bort från patienten (Evertsson 

1995, 2002). Omsorgschefen understryker betydelsen av vidareutbildning något som 

även framkommer vid projektbeskrivningen och kan jämföras med tidigare forskning 

(Astvik 2003) som nämner vidareutbildning som en förutsättning för god 

omsorgskvalitet. Även vid professionaliseringsprojekt (Selander 1993) blir det viktigt 

att vetenskapliggöra ämnet där det i så fall blir nödvändigt med en högskoleutbildning.  
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Kommun X är således igång med ett professionaliseringsprojekt och handlingsplanen 

”Investera nu (2002)” visar att det finns stöd för ett sådant på nationell nivå. Vilka 

påverkningar detta har på omsorgsarbete är en fråga som hänger i luften –  Eliasson 

(1992), Szebehely (1995) talar mot en professionalisering medan Astvik (2003 menar 

att vidareutbildning är en viktig förutsättning för ett omsorgsarbete.  

6 Anställdas beskrivningar av sin yrkesroll samt ett 

omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess mot 

professionalisering 

I detta kapitel presenteras empiri, tolkning och analys. Kapitlet är indelat i olika teman 

som syftar till att åskådliggöra centrala diskussioner. Då avsikten inte har varit att 

jämföra olika verksamheter så görs ingen sådan särskild indelning. Dock uppkom det 

intressanta skillnader och dessa redogörs för under varje tema. 

6.1 En undersköterskas arbetsuppgifter, egenskaper, kunskaper och status 

I detta avsnitt behandlas begreppen omsorgsarbete och omsorg men tyngdpunkten 

ligger på de anställdas beskrivningar av sina arbetsuppgifter, egenskaper, kunskaper 

och status samt relationen mellan mikroorganisationen (Fahlström 1999) och 

makroorganisationen.  

6.1.1Omsorgsarbete 

Ur materialet framkommer att samtliga22 anställda anser sig bedriva ett omsorgsarbete. 

Beskrivningarna av arbetsuppgifter varierar dock beroende på vilken verksamhet man 

arbetar på. Personal som arbetar på avdelningar beskriver sitt arbete som omsorg om de 

gamla/den boende23 där den viktigaste arbetsuppgiften är att se till att alla mår bra 

utifrån deras förutsättningar. Personal som arbetar på dagverksamhet beskriver sitt 

arbete som att de sysselsätter de handikappade under dagtid och att det i deras arbete 

även finns en omvårdnadsdel då omsorgstagarna är gravt till lindrigt utvecklingsstörda. 

Annan personal arbetar med att handleda funktionshindrade i deras självständiga arbete 

som till exempel kan vara att arbeta i kök. Personalens arbete i detta fall handlar inte så 

                                                 
22 Med samtliga avses all den personal som deltagit i undersökningen  
23 Benämningarna på omsorgstagarna varierar från olika verksamheter. I framställning av empiri brukas 
de anställdas egna benämningar. I analys och tolkning brukas av mig valda definitionerna omsorgsgivare 
och omsorgsmottagare. 
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mycket om omvårdnad. Personal som arbetar som personliga assistenter beskriver sina 

arbetsuppgifter utifrån att tillgodose individens behov. Arbetet innebär förutom att 

sköta allt vad ett hem innebär även att aktivera individen utifrån vad denne klarar av. 

Även hemtjänstens personal beskriver sitt arbete som allt vad ett hem innebär och där 

det viktigaste i arbetet är att få vårdtagarna att känna sig trygga i hemmet samt att de 

ska ha någon att prata med då många blir ensamma när de bor kvar hemma. Personal 

vid särskilda boenden menar att deras arbete dels innehåller en vårdande del samt en 

social del som bland annat innebär meningsfulla fritidsaktiviteter, kontakt med anhöriga 

och vänner.  

 
De anställdas olika beskrivningar av ett omsorgsarbete kan antingen ses som en 

bekräftelse av omsorgsbegreppets vidd eller som en bristande begreppsapparat hos de 

anställda. Eliasson (1991) definition av omsorg som ett noggrant och engagerat arbete 

medger dock en variation på arbetsuppgifter och karaktäriserar snarare kvalitén i 

utförandet av arbetet. Tidigare forskning (Aronsson 1995) problematiserar 

vårdbiträdens begreppsapparat och man kan konstatera att även då undersköterskekåren 

till skillnad från vårdbiträden har en längre gymnasial utbildning så kvarstår 

begreppsproblematiken.  

6.1.2 Omsorgsdefinitioner 

Av materialet framgår även att anställda vid olika verksamheter tenderar att motsäga sig 

själva vid närmare definiering av omsorg. Hemtjänstpersonal avskiljer omsorg från 

omvårdnad genom att omvårdnad är det man utför; 

 

– Men omvårdnad det är ju mer som man ger, det är ju mer det här med att 
hjälpa med hygien, tvättning, påklädning… (Moa) - Ja, det är ju 
omvårdnad.(Maria) – Ja, att de ska få sin medicin och omsorgen är nog 
mer… (Birgitta) - Ja, omsorg är mer att man håller de sällskap när de äter 
sin frukost.(Moa) – Ja, det sociala... (Maria) 
 

Viss avdelningspersonal däremot beskriver ett omsorgsarbete dels som att se till hela 

människan, det friska och att ge trygghet men även det praktiska arbetet; 

 

– Omsorgsbehoven är ju stora också. Omsorg om hela människan… (Sara) - 
Omsorg är väl att se till att man får stiga upp… (Jenny) - Trygghet… och få 
mat och få vara torra och rena… (Karin) 

 
Annan avdelningspersonal definierar omsorg som ett mer praktiskt arbete; 
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– Hjälpa dem med det som de inte kan själva. Stötta dem i det de kan är det 
mycket också.(Aina) – Mycket träning, ... mycket bevarande.(Berit) 

 
Man menar dock att det är svårt att urskilja omsorgsarbetet från andra arbetsuppgifter, 

att de går in i varandra. Således är även sjukvård omsorg. 

 

Personliga assistenter definierar till en början omsorg utefter att hjälpa till med allt som 

brukaren inte klarar av; 

 

– Ta hand om… (Madeleine) - Ja… - Ja, helt enkelt hjälpa, hjälpa till med 
allt som brukaren inte klarar av va. För att leva ett så bra liv som möjligt, 
utifrån hans möjligheter och ramar.(Therese) 

 
Senare ombads de personliga assistenterna att avskilja omsorg från vård och omvårdnad 

vilket resulterade i definitionerna att vårdarbete utförs på sjukhus, att omvårdnad är det 

man praktiskt gör och omsorg omdefinierades till att bry sig om vilket kan jämföras 

med Waerness (1983) begrepp sörja för.  

 

Personal som arbetar med funktionshindrade vid dagverksamhet och boende definierar 

omsorg som både något praktiskt och socialt; 

 

– Att de får sina behov tillgodosedda. De primära… (Anna-Lena) - Alla 
behov… (Pernilla) - Ja, alla behov… (Emmanuel) – Sociala behov också… 
omsorg är ju inte bara den fysiska biten… (Agneta) - Ja, precis det är lika 
viktigt… kommunikation också… (Pernilla) - Ja, det jobbar vi mycket med, 
kommunikation. Vi försöker utgå från dom hela tiden efter som de är så 
olika allihop. Intressen och så, försöker vi bygga på… (Anna-Lena) 

 
Anställda vid särskilda boenden definierar ett omsorgsarbete som att det har både en 

vårdande och social del. Vidare att det vid ett omsorgsarbete blir viktigt att se till den 

enskilda individen. 

 

Det finns således ingen enhetlig definition av omsorg bland personalen och denna 

begreppsförvirring genomsyrar således omsorgsförvaltningen, uppifrån- och ned. 

Professionaliseringsprojektet (Selander 1993) i kommun X strävar efter en tydligare 

omsorgsprofilering vilket aktualiserar frågan; vad är omsorg? Att finna begrepp för det 

man gör är en viktig del av ett professionaliseringsprojekt. Detta finner dock sin motsats 
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i Baumans (1993) resonemang som menar att när begreppen inträder försvinner 

moralen. Att på ett strukturerat sätt verbalisera det man gör skulle på så vis äventyra 

den rätta moralen och en rationaliserad etik skulle istället infinna sig.  

 

De anställdas begreppsförvirring kan förstås genom undersköterskekårens historia och 

dess underordnade roll i förhållande till sjuksköterskekåren. Undersköterskekårens 

yrkesfält har förändrats fram och tillbaka i förhållande till sjuksköterskekåren. I och 

med sjuksköterskekårens professionalisering försvagades undersköterskornas 

möjligheter att ringa in och definiera ett eget kunskapsområde. Undersköterskekårens 

instabila historia där det man ska göra och hur man gör det har en föränderlig karaktär 

har möjligen försvagat deras förmåga att finna begrepp för det man gör. Man kan även 

förstå begreppsförvirringen genom att se på den i förhållande till de uppgiftsrelaterade 

och ideologiskt/normativa kompetenskrav som professionaliseringsprojektet ställer 

samt kravet på förändringskompetens i och med organisationsförändringen.  

 

I de olika resonemangen kring vad omsorg är kan även skönjas två olika diskurser vilka 

kan kopplas samman med yrkesidentiteten. Avdelningspersonal samt hemtjänstpersonal 

kan sägas ha en mer traditionell undersköterskeidentitet där omsorgen handlar om att 

besörja för/ta hand om. Detta medan personal som arbetar på särskilda boenden, med 

funktionshindrade samt som personliga assistenter kan sägas ha en mer pedagogiskt 

orienterad yrkesidentitet.  

6.1.3 Ideologisk/normativ kompetens 

Då personalen ombads beskriva vilken kompetens som är nödvändig för att utföra deras 

arbetsuppgifter så landande beskrivningarna på en egenskapsbasis där man således 

beskrev vilka egenskaper man som personal bör ha. Avdelningspersonal nämner 

egenskaperna människokännedom, engagemang, empati, lyhördhet, förmåga att lyssna 

och att tycka om människor nämns som det viktigaste. Vidare framgår att det inte 

enbart handlar om kunskap som man kan lära in; 

 

 – En del människor har det där naturligt tror jag och en del kan gå hur 
många kurser som helst men så lär man sig inte det. Mycket lär man sig 
genom att jobba. (Sara) 
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Hemtjänstpersonalen nämner följande egenskaper; utåtriktad, lugn, effektiv, flexibel, 

bra människosyn, stark samt våga ta ansvar. Gällande de två sistnämnda egenskaperna 

följs de av en diskussion kring att man som hemtjänstpersonal oftast arbetar ensam och 

detta gör att man ibland får ta det säkra före det osäkra, till andras förargelse; 

 

– Man måste vara stark så, våga… (Maria) - Du måste ju våga ta 
ansvar.(Birgitta) – Våga ringa en extra till ambulansen liksom, så här 
liksom, kanske i onödan men… (Moa) - Fast du blir ju utskälld för att du 
inte är distriktsköterskan.(Maria) – Ja precis, så är det ju.(Moa) – Du är ju 
utelämnad alltså, så du får ju inte gripas av panik när det händer något. 
(Caroline) 
  

Ovanstående egenskaper är nödvändiga för att kunna utföra god omsorg samtidigt som 

det antyds att man måste ha skinn på näsan för att kunna praktisera god omsorg. 

Arbetsmiljön är således sådan att det krävs extra mod av omsorgsgivaren för att 

försäkra sig om att omsorgsmottagaren mår bra. Detta visar på och bekräftar 

undersköterskans underordnade ställning och brist på auktoritet (Fahlström1999, 

Thunborg 1999, Evertsson 1995, Gustafsson 1987).  

 

Personal som arbetar med funktionshindrade menar att man som personal inom ett 

omsorgsyrke måste ha förmåga att bemöta andra människor, att man har en social 

kompetens. Vidare att man är lyhörd och kan hantera konflikter. Personal som arbetar 

som personliga assistenter nämner lyhördhet, förmåga att fatta snabba beslut då man 

ofta arbetar ensam, lugn samt att man är trygg i sig själv. De personliga assistenterna 

understryker även betydelsen av att kemin stämmer mellan brukare och personal. 

Gällande personal som arbetar vid särskilda boenden framkommer inte vilka 

egenskaper som är nödvändiga för att kunna utföra ett omsorgsarbete däremot 

understryks att man bemöter hjälptagarna med ett bra bemötande och respekt.  

 

Varför landar beskrivningarna av kompetens på en egenskapsbasis? Materialet visar på 

en ovana vid att beskriva sin kompetens. Professionaliseringsprojektet i yrkesfältet 

synliggör denna oförmåga och medvetandegör den. Ovanan kan förstås genom 

undersköterskekårens underordnande ställning, där deras låga positionering inte har 

ställt några direkta kompetenskrav annat att man ska vara stresstålig, flexibel och 

trevlig (Thunborg 1999). Vad som nu händer i yrkesfältet utmanar dock den 

underordnade positionen. Baserat på ovanstående skulle man här kunna göra tolkningen 
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att yrkesfältet även utmanar de anställdas yrkesidentitet där den underordnade 

ställningen ingår, vilket skulle kunna leda till en identitetskris (Thunborg 1999).  

 

I och med professionaliseringsprojektet och de organisationsförändringar som är 

aktuella i samband med projektet ”Omsorg i utveckling” är det enligt 

förvaltningsledningen viktigt att personalen är flexibel i såväl handlande som tänkande 

samt förstår vikten av samverkan24, således ett förändringsrelaterat och 

ideologiskt/normativt kompetenskrav. Endast hemtjänstpersonalen nämner flexibel som 

önskvärd egenskap. Detta kan tolkas på två olika sätt. Antingen att flexibel inte är en 

nödvändig egenskap beroende på att det nuvarande yrkesfältet inte kräver det förutom i 

hemtjänstpersonalens fall, eller så visar det på en så kallad egenskapsbrist hos 

merparten av aktuell personal. Egenskapsbristen visar i så fall på en diskrepans mellan 

de anställdas yrkesidentitet och det förändringsrelaterade samt ideologiskt/normativa 

kompetenskravet på yrkesfältet. 

6.1.4 Formell kompetens 

Kompetensfrågan kompletterades med frågan vilken teoretisk kunskap man behöver 

och där skiljer sig svaren mellan olika verksamheter. Viss personal som arbetar på 

avdelning upplever att det finns en tanke om att gamla människor inte är sjuka och de 

anställda är oroliga för att man ska plocka bort sjukvårdsutbildningen helt i de nya 

omsorgsutbildningarna. Man menar att bara för att det ska vara omsorg och inte vård 

inom kommunen så blir de gamla inte mindre sjuka för det; 

 

– Jag menar att de blir ju inte mindre gamla och sjuka för att man 
bestämmer för att det inte ska finnas. Utan de har lika mycket diabetes och 
hjärtsjukdomar och ligger med syrgas och ligger i respirator som innan. 
(Karin) 

 
Man menar vidare att det är viktigare idag att ha sjukvårdsutbildning då sjuksköterskan 

har försvunnit från avdelningen. 

 

Annan avdelningspersonal som arbetar både ute och inne på avdelningarna upplever att 

det är särkilt viktigt att ha den medicinska kunskapen när man arbetar ute. Detta för att 

man känner sig tryggare, man kan se förändringar så att man vet när man ska kontakta 

                                                 
24 Ur projektbeskrivningen 
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sjukvård. Även då sjuksköterskan har det medicinska huvudansvaret så blir personalen 

ofta mellanhanden särskilt nu då sjuksköterskan inte finns på avdelningarna. I och med 

den förändringen har det blivit viktigare att personalen kan göra medicinska 

bedömningar; 

 

– Sjuksköterskan har ju huvudansvaret men vi har ju väldigt stort ansvar 
också, det noggranna.(Alva) – Ja, vi meddelar ju, vi är mellanhanden där 
ofta. Dela ut deras mediciner och insulin, lite blodsocker, vi har ju ganska 
mycket.(Aina) - Och man ser saker, för man träffar den boende dagligen 
eller liksom, på ett annat vis än vad sköterskorna gör, så att.(Ellinor) – Och 
vi känner ju dom bäst. Vi meddelar ju ofta när vi märker nåt att de behöver 
kolla det och det. De är ju inte inne om inte vi meddelar att de ska komma. 
(Alva) – Nä, det gör ju inte det. Och då bygger det ju på din egen 
bedömning. Det är ju vi som rapporterar hela tiden om det är någonting. 
För de är ju inte inne. (Aina) 

 
Man konstaterar även att det blir viktigt att ha både social och medicinsk utbildning då 

det sociala och medicinska hänger ihop; 

 

– Man måste nog ha båda bitarna för att bli komplett och jobba inom 
vården, tror jag. Det hänger ju ofta ihop.(Aina) – Ja, det gör ju det. De 
kroppsliga sjukdomarna och det psykiska hänger ju ofta ihop. Att man 
kanske får gå den ena vägen för att komma åt det andra problemet. Så man 
kan ju inte särskilja det att man bara ska ha hand om det medicinska eller 
det andra sociala för det går ju hand i hand. (Berit)– Ja, det gör ju det. Jag 
tror att det är viktigt att ha båda delarna. Ser du en förändring då är det en 
förändring som du måste göra något åt. Har man inte den kunskapen med 
sig så kanske man inte märker förändringen på samma vis som om man har 
kunskapen med sig. Även om det är medicinskt så är det ändå människan vi 
pratar om. (Ellinor) 
 

Hos personal som arbetar med funktionshindrade på boende eller dagverksamhet går 

åsikterna isär huruvida en undersköterskeutbildning är adekvat eller ej; 

 

– En undersköterska är ju mer åldringsvårdinriktad. Så där är ju inte, den 
är ju inte den som handlar för oss. (Anna-Lena) - Det innefattar så himla 
mycket du ska vara både det ena och det andra. Men egentligen minst 
kanske undersköterska. Utan det är mycket pedagogik och socialt arbete, 
faktiskt.(Emmanuel) – Men de tog inte upp funktionshinder och de skador, 
det som kan hända under förlossning och efter förlossning. Utan det är 
åldrande mer som tas upp.(Lo) - Vi har ju praktikant ifrån 
omvårdnadsprogrammet och där får de ju lära sig lite om det, men då är det 
ju det att de gör ett val också, de inriktar sig mer på handikapp det sista 
året. (Anna-Lena) – Sen tror jag att det har lite med… jag gick 
undersköterskeutbildningen och jag tyckte att vi läste om det… (Agneta) 
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Personalen är dock överens om att man skulle vilja ha mer kunskaper i pedagogik då 

det är det som man anser att ens arbete handlar om; 

 

– Det är stor skillnad på att vara lärare och undersköterska. (Anna-Lena) – 
För jag vill ha bort den här vårdstämpeln på något vis. (Emmanuel) 

 
Personal som arbetar som personliga assistenter menar att en undersköterskeutbildning 

är tillräcklig förutsatt att man får vidareutbildning på arbetsplatsen. Personal inom 

hemtjänst menar att de har förstått det som att en gymnasial utbildning är nödvändig 

men man tycker att vidareutbildning på arbetsplatsen är viktig då det hela tiden kommer 

nya rön och allting förändras. Vid särskilda boenden ifrågasätter personalen 

undersköterskans plats inom omsorgen och menar att denne egentligen hör hemma på 

sjukhus. 

 

Ovanstående beskrivningar visar på skillnader i de anställdas beskrivningar gällande 

vilken formell kompetens som är nödvändig. De olika beskrivningarna tolkar jag som 

uttryck för att det faktiskt handlar om olika omsorgsverksamheter och visar därigenom 

på svårigheten med att genomföra ett generellt professionaliseringsprojekt. Ett generellt 

professionaliseringsprojekt söker professionalisera en grupp som inte är heterogen 

gällande uppgiftsrelaterad kompetens. Man utför således olika arbetsuppgifter som 

svarar mot olika behov hos omsorgsmottagarna. Beroende på vilket behov 

verksamheten riktar sig till, vilken uppgiftsrelaterad kompetens som är aktuell, så 

kommer den huvudsakliga tyngden på formell kompetens att variera. Det finns således 

en problematik med att tala om verksamheterna i generella ordalag. 

 

I ovanstående material kan även skönjas de två olika diskurserna jag tidigare nämnt. 

Här handlar det om vilken formell kunskap de betonar. Den traditionella förespråkar 

den medicinska och påpekar även dess betydelse för deras arbete. Medan den 

pedagogiskt orienterade förespråkar pedagogik och ifrågasätter den medicinska 

kunskapens betydelse och ibland även undersköterskeutbildningens brukbarhet. 

 

I samband med diskussionen kring formell utbildning betonade även samtliga anställda 

betydelsen av vidareutbildning för att kunna ge god omsorg, vilket jag återkommer till. 

 55



6.1.5 Undersköterskekårens status 

I diskussionen kring yrkesrollen förekom vid vissa verksamheter även diskussioner 

kring undersköterskeyrkets låga status. Anställda som arbetar med funktionshindrade 

anser att det ska bli mer status i yrket, att man ska höja kraven på utbildning och på så 

sätt få in bättre personal; 

 

– Och då hade vi faktiskt en diskussion om det att vem som helst inte ska 
kunna jobba med det här, det ska faktiskt vara lite status på yrket och krav 
på utbildning, att man måste ha vissa betyg.(Agneta) – Och man ska inte ha 
omsorgslinjen som en avstjälpningslinje som det är idag.(Lo) – Man ska ha 
något slags grundläggande tankesätt om människor. (Anna-Lena) – Vi ska 
inte behöva ta på oss slips för att få högre lön.(Agneta) – Höjer du lönen får 
du bättre personal, bättre utbildad, och du söker kanske, annars söker man 
inte detta jobb om man har en utbildning och kan få bättre betalt. Så att det 
höjer statusen. (Anna-Lena) – Det har varit så, bara sen jag kom in i det 
här. Då sökte man till vården, inom äldrevården, dit hamnade vem som. Där 
plockade man folk från gatan ungefär bara för att ha utfyllning. (Lo) 
 

Hemtjänstpersonal anser att städuppgifterna sänker statusen på yrket och tycker att den 

delen av arbetet istället kunde åläggas en städfirma. Man tror att det även skulle höja 

statusen på arbetet. Vidare anser man också att det skulle vara mer värt i lön att arbeta 

med omsorg. Och menar att en högre lön också skulle ge arbetet högre status. Man 

måste få hela samhället att se annorlunda på det här med omsorg, konstaterar man. 

Vidare att vägen dit går genom större krav på utbildning, högre lön, och attraktivare 

arbetsuppgifter som till exempel att ta bort städningen. Man känner sig även irriterad 

över att man som outbildad nästan får lika mycket i lön som en som arbetat länge; 

 

– Ja, och det retar mig alldeles kopiöst alltså. Här har jag jobbat i över 
trettio år, utbildad på sjukhus och överallt. Sedan ska det komma någon 
från gatan och så ska jag bara ha femhundra mer i månaden alltså. Inte 
undra på att man ser framemot pensionen, det är det enda som hägrar för 
mig här i livet just nu.(Moa) 

 
Ovanstående personal ser således inget motsatsförhållande mellan omsorg och status, 

vilket talar för ett professionaliseringsprojekt (Selander 1993). Hemtjänstpersonalen går 

till och med ett steg längre och talar om ett samhälleligt erkännande. Detta tolkas som 

att de övervunnit det problematiska trekantsförhållandet mellan omsorgen – 

organisationen -yrkesrollen (Szebehely1995). De anställda ser så ingen motsättning 

mellan att uppfylla yttre förväntningar, från yrkesfältet och inre förväntningar, från 
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omsorgsmottagarna samt värna om yrkesrollens status. De menar istället att yrkesfältet 

skall ställa hårdare krav på uppgiftsrelaterad samt formell kompetens, vilket gagnar 

professionaliseringsprojektet, och att detta lockar till sig personal med, av yrkesfältets 

önskvärd, ideologiskt/normativ kompetens.  

6.1.6 Mikroorganiseringens betydelse och samverkan mellan olika 

yrkeskategorier 

I samband med ovanstående diskussioner framkom i vissa fall mikroorganisationens 

(Fahlström 1999) betydelse och vissa spänningar i yrkesfältet. Viss avdelningspersonal 

svarar på frågan hur man vet hur man ska göra i en viss situation att det inte är alltid 

man vet hur man skall handla. Vidare att det vid sådana situationer blir viktigt att ha 

arbetskamrater att diskutera med. Anledningen till att arbetet fungerar så bra som det 

gör beror på det stöd som finns i arbetsgruppen. Svaret på frågan hur man vet hur man 

ska göra i en viss situation kan möjligen tolkas som att de i sin mikroorganisation 

(Fahlström 1999) har en viss handlingsfrihet. Detta skulle i så fall främja en moralisk 

impuls (Bauman 1993) frånsett att det inte inom arbetsgrupper finns värderingar och 

normer som i sin tur styr hur man lägger upp arbetet samt handlar i vissa situationer.  

Dock framkommer att sjuksköterskans försvinnande från avdelningen orsakat en 

identitetskris (Thunborg 1999) gällande vilka arbetsuppgifter man skall utföra. 

 

Anställda som arbetar som personliga assistenter underströk betydelsen (ur ett 

brukarperspektiv) av att även då man ofta arbetade ensam ändå hade förmågan att 

samarbeta med sina arbetskollegor. Vidare i det fall man arbetade två och två så var det 

viktigt att man kom överens så att inte en eventuell dålig stämning skulle påverka 

brukaren. De personliga assistenternas situation skiljer sig från ovanstående då de ofta 

arbetar ensamma. De kan dock inte utveckla så kallade subgrupper utan är hela tiden 

beroende av vad mikroorganisationen fattar för beslut. På frågan hur de personliga 

assistenterna upplever sin position i organisationen i tider av förändringar svarar de att 

”man kan ju opponera sig men om det hjälper är en annan sak”.  

 
Tidigare under egenskaper antyddes hemtjänstpersonalens problematiska förhållande 

till andra yrkesgrupper, då distriktsköterskan. Denna relation kräver mod av den 

enskilda undersköterskan då ett onödigt samtal gällande en omsorgsmottagare kunde 

leda till en utskällning. Det framkommer även att det finns en problematik i relationen 
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till sjuksköterskan där varderas arbetsuppgifter tangerar varandra och leder både till en 

identitetskris (Thunborg 1999) kring vad som skall ingå i en undersköterskas (eller 

blivande social omsorgsassistent) arbetsuppgifter samt till samverkansproblem. 

Identitetskrisen kan i sin tur bero på att man som undersköterska hela tiden mött 

förändringar gällande arbetsuppgifter varför man lättare drabbas av en identitetskris 

man har vidare ingen auktoritet att sätta emot i tider av förändringar och 

omorganiseringar (Evertsson 1995, Gustafsson 1987). Det framkommer även att 

hemtjänstpersonalen upplever att det finns samverkanssvårigheter mellan dem och 

arbetsterapeuterna i samband med omorganiseringen att fler skall bo kvar hemma. 

Förändringarna som sker i en yrkesgrupp påverkar således i detta fall andra 

yrkesgrupper. På frågan hur de ser på deras position i organisationen svarar de; 

 

– Du, vad vi än säger och vad vi än tycker så kör ju alltid ledningen över 
oss. Vi är något som katten har släpat in längst ner i hierarkin. Dom frågar 
aldrig oss vad vi tycker och tänker. Jo, det kan de ju göra, de kan ju fråga 
men de skiter fullständigt i det. (Moa) 
 

Detta visar att de upplever sig ha en låg position med få möjligheter att göra sin röst 

hörd. På frågan varför man tror att de är så svarar de att de tror att det beror på 

förvaltningsledningens svaga verklighetsförankring. Personal som arbetar med 

funktionshindrade på dagverksamhet eller gruppboende menar att man till mångt och 

mycket kan påverka sin mikroorganisation (Fahlström 1999) men inte på högre nivå.  

6.1.7 Sammanfattning  

Materialet visar att samtliga anställda anser sig bedriva ett omsorgsarbete. Dock 

varierar beskrivningarna av arbetsuppgifter beroende på vilken verksamhet man arbetar 

på och det konstateras att även då undersköterskekåren till skillnad från vårdbiträden 

har en längre gymnasial utbildning så finns begreppsproblematiken kvar. Av materialet 

framgår även att det inte finns en enhetlig definition av omsorg bland de anställda och 

att denna begreppsförvirring på så vis genomsyrar omsorgsförvaltningen, uppifrån- och 

ned. 

 

I de olika resonemangen kring vad omsorg är utkristalliseras två olika diskurser vilka 

kan kopplas samman med yrkesidentiteten. Avdelningspersonal samt hemtjänstpersonal 

har en mer traditionell undersköterskeidentitet där omsorgen handlar om att besörja 
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för/ta hand om. Detta medan personal som arbetar på särskilda boenden, med 

funktionshindrade samt som personliga assistenter kan sägas ha en mer pedagogiskt 

orienterad yrkesidentitet.  

 

Då personalen ombads beskriva vilken kompetens som är nödvändig för att utföra deras 

arbetsuppgifter så landande beskrivningarna på en egenskapsbasis där man beskrev 

vilka egenskaper man som personal bör ha. Ovanan att beskriva sin kompetens förstås 

genom undersköterskekårens underordnande ställning, där deras låga positionering inte 

har ställt några direkta kompetenskrav annat att man ska vara stresstålig, flexibel och 

trevlig (Thunborg 1999). Kompetensfrågan kompletterades med frågan vilken teoretisk 

kunskap som är nödvändig och där skiljer sig svaren mellan olika verksamheter. De 

olika beskrivningarna tolkas som uttryck för att det faktiskt handlar om olika 

omsorgsverksamheter och visar på svårigheten med att genomföra ett generellt 

professionaliseringsprojekt. Man kan även skönja de två olika diskurserna och här 

handlar det om vilken formell kunskap de betonar. Den traditionella förespråkar den 

medicinska och påpekar även dess betydelse för deras arbete. Medan den pedagogiskt 

orienterade förespråkar pedagogik och ifrågasätter den medicinska kunskapens 

betydelse och ibland även undersköterskeutbildningens brukbarhet. 

 

6.2 Projektet ”Omsorg i utveckling” 

I detta avsnitt behandlas de anställdas beskrivningar av projekt och förändringsarbeten 

allmänt, ett mer omsorgsorienterat arbetssätt, värdegrunden och 

implementeringsmöjligheter, omsorgens förutsättningar och vidareutbildningens 

betydelse för omsorgsarbetet.  

6.2.1 Om projekt och förändringsarbeten allmänt 

Gällande omsorgsförvaltningens projekt ”Omsorg i utveckling” så framkommer i 

diskussionerna att det råder en informationsproblematik, där samtliga anställda är 

osäkra på vad projektet går ut på eller vart det leder. Det framkommer även att det finns 

en misstro mot projekt inom kommunen hos samtliga anställda som menar att det är 

sällan som projekten avslutas.  
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Annan avdelningspersonal upplever det som att det bildas mycket rykten vilket i sin tur 

leder till en oro när man inte vet tillräckligt om vad som är på gång. Vidare att det har 

skett många förändringar på sista tiden men att man i alla fall känner en trygghet i att 

man inte blir utan jobb. Det framkommer även att det blev mycket uppståndelse då man 

året innan drog in personal på avdelningarna. Arbetet efter neddragningarna blev tyngre 

vilket ledde till flera sjukskrivningar; 

 

– Och där är det turbulens innan det blir bestämt vilka som ska gå, hur 
länge har jag jobbat och allt det här. Det pågår ju och allt det här och alla 
mår ju dåligt. Det har vi stått inför många gånger. (Berit) – Och man vet 
inte, får jag vara kvar eller ska jag gå eller ska jag byta arbetsplats eller. 
Men så blir man väl… man resignerar, blir det någon förändring nu framåt, 
jaha, då får man väl ta det. Nu har vi ju stått inför så många. Men till slut så 
orkar man kanske inte protestera eller skrika att det här är fel eller så här.  
Man känner väl nästan att man inte har något att sätta emot. Nedskärningar 
kan vi inte göra något åt säger de ju. Så det är väl inte så mycket att 
protestera emot. (Ellinor)– Nej, jag tror att, det är många gånger man hör 
det, att det är typiskt för kommunen omorganisationer, för det är många 
gånger det är omorganisationer i kommunen. (Aina) 

   
Gällande förändringar generellt tycker man att det är bra med förändringar då man 

bryter gamla mönster men att det inte får hända för ofta. Varje förändring kräver en del 

av personalen i och med att det ofta blir nya arbetsgrupper och att det tar tid innan en 

grupp fungerar. Personal vid gruppboende och dagverksamheter, de personliga 

assistenterna och hemtjänstpersonal berättar att man inte har hört så mycket om 

projektet annat än att man känner till värdegrunden 

 

Samtliga personal är osäker på vad projektet innebär i det fall de har hört något om det 

överhuvudtaget. Projektidén har sitt ursprung i förvaltningsledningen och förmedlandet 

karakteriseras av ett uppifrån- och ned perspektiv (Ström 1997, Alfredsson 1991, 

Aronsson 1995). De anställdas beskrivningar visar på en information och 

kommunikationsproblematik i omsorgsförvaltningen. Även då viss personal uttrycker 

sig i positiva ordalag över att något händer inom kommunen så finns det en trötthet över 

alla oavslutade projekt. Denna trötthet kan få betydelse för professionaliseringsprojektet 

i form av en motståndsreaktion (Alfredson 1991) och försvåra en djupare förankring av 

önskvärd ideologiskt/normativ kompetens. Slutligen visar information och 

kommunikationsproblematiken på en spänning mellan de anställda och yrkesfältet. 
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6.2.2 Om ett mer omsorgsorienterat arbetssätt 

Gällande kommunens önskan om att kunna profilera sig som en omsorgskommun anser 

viss avdelningspersonal att det inte är något konstigt utan tvärtom naturligt. Dock 

framkommer det ur materialet att man ser det som något av en paradox att det samtidigt 

sker neddragningar vilket gör att det inte blir så lätt att ge omsorg; 

 

– Man hinner aldrig göra det man hann förut. Sedan drog de bort en 
personal på dagen när det redan var pressat innan. Så då tänkte vi, hur ska 
vi klara av detta? (Sara) – Och då blir det ju lite, då känns det ju lite, ja 
kluvet då att börja med ett projekt/…/(Karin) - det låter ju fint, man kan 
skriva ned jättefint. Men så tar man bort personal för att man inte har några 
pengar.(Ella) 

 
Det framkommer att personalen nu flexar och börjar tidigare för att man ska hinna samt 

att man hela tiden får prioritera den enes behov framför den andres. Vidare att det är 

svårt att visa på resultat inom ett omsorgsarbete. Ett omsorgsarbete är inte mätbart. De 

boende kan dessutom vara hur omsorgskrävande som helst. De hoppas att deras arbete 

skall bli mer likt hemtjänsten på så sätt att man på förväg tar reda på hur mycket hjälp 

en boende får och att man sedan får resurser efter det. Vidare undrar personalen hur det 

ska kunna bli mer omsorg med så lite personal samtidigt som de får fler uppgifter som 

inte är omsorg;  

 

– De har ju lagt mer arbetsuppgifter på oss som inte är omsorg senaste åren 
plus att vi är mindre folk. Vi ska ju göra scheman och vi ska prata med 
anhöriga och vi ska kolla upp information hos våra chefer och sitta med det 
liksom. Och det tar ju tid sådant med.(Jenny) – Och du har centralförråd, 
du har tvätten och pappret och det är inget som syns men det måste också 
göras. För annars så funkar det inte nästa gång.(Sara) – Ja, det är mycket 
sådana extrauppgifter vi har.(Jenny) 

 
Det framkommer även ur materialet att sjuksköterskorna har blivit konsulenter och på 

så sätt försvunnit från avdelningarna vilket har gett omsorgspersonalen bland annat mer 

arbete med de anhöriga; 

 
– Och just det här med anhöriga i och med att vi, våra sjuksköterskor då har 
blivit konsulter, det är ju ett led i detta då att det ska bli mer omsorg och 
man ska ta bort allt som har med sjukvård att göra./… /… och då får man 
kalla på dem om det är något särskilt som har hänt på 
avdelningen./…/…(Sara)- alltså anhöriga kan ju vara väl lika tidskrävande 
som de boende. De är oroliga, många tyr sig till oss och vill ha stöd av oss 
och så, och då kunde man kanske hänvisa till sjuksköterskan förr. Det är 
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svårare idag för hon är inte här och då får vi ta det också och det kan ta en 
väldig tid.(Karin) 

 
Ovanstående material är hämtat från en grupp med avdelningspersonal och har tagits 

med då det i min mening är intressant ur flera aspekter. Dels visar materialet på 

spänningen mellan undersköterskornas och sjuksköterskans arbetsfördelning och 

undersköterskekårens underordnade ställning. Vidare visar materialet på de faktiska 

hinder organisationen ger för ett mer omsorgsorienterat arbete vilket även till viss del 

bekräftas av materialet med omsorgschefen. Dock kan omsorgschefens beskrivningar 

av organisatoriska hinder tydas ha en mer teknisk innebörd och syfta på den reella 

arbetsmiljön medan de anställdas beskrivningar visar på att arbetsformen är ett hinder 

för ett mer omsorgsorienterat arbete. Detta kan så ses som ännu en spänning mellan de 

anställda och yrkesfältet där ledningen inte har en tillräcklig förståelse för de anställdas 

arbetsform. Materialet från de anställda visar slutligen på viljan som finns för att kunna 

ge, i detta fall tillräcklig omsorg25, vilket synes i beskrivningarna där de flexar för att 

kunna hinna. Detta kan även ses från den aspekten att yrkesfältets minimikrav inkräktar 

på personalens fritid. Professionaliseringsprojektet kan så komma att innebära att en 

ännu större uppoffring för personalen om inte arbetsformen justeras.  

6.2.3 Värdegrunden och eventuella implementeringsmöjligheter 

Gällande värdegrunden menar viss avdelningspersonal att man har det förespråkade 

synsättet. Det framgår inte ifall de tror att värdegrunden är implementerbar men 

relaterat till egenskaper som människokännedom, engagemang och förmåga att lyssna 

menar man att en del människor har det naturligt och andra inte. Vidare menar man att 

allt kan man inte lära in. 

 

Gällande värdegrunden och de samtal som varit kring den anser annan 

avdelningspersonal att det är lite onödigt att sätta av tid till att prata om något självklart. 

Men det finns även personal som anser att man inte kan prata nog om sådant. 

Personalen har även tagit samtalstillfällena till akt att prata om arbetssituationer som de 

har upplevt som påfrestande. Viss personal tycker även att det här med värdegrund är så 

stort att det blir svårt att greppa; 

 

                                                 
25 Tillräcklig omsorg i den meningen att det handlar om att kunna se till primära omsorgsbehov. 
Tillräcklig omsorg skall således inte förknippas med  god omsorg. 
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– Alltså, man hör ju kommentarer, ja, varför ska vi göra detta för, det är ju 
detta vi håller på med varje dag? Varför ska vi sitta och diskutera det då? 
(Berit) – Vissa saker kan man ju inte prata för mycket om, för det är ju bara 
bra att man upprepar sig. Saker som man, man får sig lite tankeställare, det 
blir ju så. Vi har ju alldeles för lite tid att sitta och vårdplanera eller så, så 
det är ju den gången, som vi kan sitta och prata. (Aina) – Fast vi kunde 
kanske ha använt tiden till något annat. (Ellinor) 

 

Det framkommer att man inte riktigt vet varför man har de här samtalen men man tror 

att det är för att personalen skall få en tankeställare. Gällande 

implementeringsmöjligheter menar man att ett synsätt går att ändra på men konstaterar 

att man som personal inte hinner med mer arbete för det. 

  

Personal som arbetar med funktionshindrade anser att man jobbar rätt så bra efter 

värdegrunden. För övrigt tycker man att det är bra att man diskuterar sådana saker som 

synsätt och människosyn. Men de konstaterar även att om det inte finns tillräckligt med 

resurser eller om man inte är tillräckligt utbildad så finns en risk att man inte följer 

värdegrunden. De klarlägger även att det finns människor som hur mycket de än 

försöker inte kan bemöta andra. Man menar att människosynen tillhör personligheten 

och att det inte är något man kan lära in. Dock kan man hamna i situationer som gör att 

man sätter värdegrunden åt sidan och då handlar det om yttre förutsättningar, som 

stress, resurser med mera. Inom deras gebit måste man även ha ett 

handikappmedvetande så att man förstår varför brukarna gör som de gör. Man tycker att 

diskussionstillfällena har varit bra för att det är viktigt att synliggöra sitt arbete. De 

menar att deras arbete inte är mätbart och det enda sättet att synliggöra det är igenom 

samtal. En dialog är även nödvändig för att komma vidare med arbetet. Man tycker att 

dialogen mellan förvaltningen och personalen är bristfällig samt att det upplevs som om 

de talar till en mindre vetande. Man undrar om förvaltningsledningen själv följer 

värdegrunden; 

 

– För det ingår faktiskt bemötandet mot oss där, hur politiker bemöter, hur 
arbetsgivaren bemöter och hur personalen bemöter.(Anna-Lena) – Och det 
är lika viktigt. (Emmanuel) 
 

Man efterlyser även perspektivet varför bemöter personal en kund illa? Man menar om 

en personal får arbeta för tre så är man kanske inte så trevlig. Vidare konstaterar man att 
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då Länsstyrelsen har hittat brister så beror det ofta på personalbrist. Man konstaterar att 

även personalen behöver ett bra bemötande; 

 

– Du ger ju hela tiden av dig själv, du tömmer ju dig, du tömmer dig på 
något vis i det här va, Det är ju bara så. (Anna-Lena) 
– Som personal måste man alltså få påfyllning. Och man måste få känna att 
man är bra och man liksom får en push.  För man kan inte bara tömma och 
tömma och tömma utan att få någonting tillbaka. Och det ligger mycket i 
organisationen tycker jag. Visst vi får tillbaka av våra, de vi bemöter varje 
dag, men man behöver ha annan påfyllning också. (Lo) 
 

En viktig fråga är således den om personalvård; 

 

– Trivseln gör jättemycket, mår vi bra så känner arbetstagarna av det. 
(Anna-Lena)– Ja, då orkar man mer och då kan man behålla det sociala 
synsättet. Det kanske egentligen inte måste kosta så hiskligt mycket, 
personalvård i sig, men den måste finnas där hela tiden. (Lo) 

 
När man startade upp samtal om värdegrunden så tyckte de personliga assistenterna att 

man hellre kunde lägga pengarna på föreläsningar. På frågan varför man vill ha 

föreläsningar svarar man att man blir peppad och att det gör så att man inte fortsätter i 

samma lunk år efter år. Gällande den nya värdegrunden så tycker man att den är fint 

skriven men man undrar varför man måste krångla till det. Man tycker att det som står i 

värdegrunden är självklart och logiskt; 

 

– Jag tror ju att vi, de flesta i alla fall som jobbar med människor, ser det på 
detta sätt som det står i den här fina lilla boken. Men däremot tror jag inte 
att politikerna fattar det redigt. Och så är det ju dom som bestämmer, 
budget och det där, och det stämmer inte alltid överens. (Andreas) 

 
Personalen anser att den människosyn som förespråkas i värdegrundsboken finns och 

menar att det handlar om att få resurser för att kunna praktisera den. Vidare tror man att 

värdegrunden skrevs för att förvaltningen vill att det ska finnas en gemensam grund. Att 

man kan visa på att personalen inom omsorgsförvaltningen har gått igenom den här 

värdegrunden och arbetar efter den. 

 

Beträffande värdegrunden tycker hemtjänstpersonal inte att det är någonting nytt. Det 

handlar istället om självklarheter för personalen som förvaltningen har satt på pränt. 

Dock tror man inte att all personal arbetar efter värdegrunden men man tror att det inte 

spelar någon roll hur många gånger sådana människor läser den för de tar det inte till 
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sig. Värdegrund, menar man, är inget som man kan lära sig utan det finns eller finns 

inte. Man har träffat på annan personal som enbart gör själva sysslorna, som till 

exempel att städa, men som inte utövar den sociala biten. Samtidigt tycker vissa att 

utbildning spelar roll för hur man utför sitt arbete. Att utbildning får en att tänka i andra 

banor och se saker på ett annat sätt.  

 

Personal vid särskilda boenden tyckte att det var en låg nivå på värdegrundssamtalen 

och att det upplevdes som om förvaltningsledningen trodde att personalen var 

ointelligenta. Efterhand har man dock sett värdet med värdegrundssamtalen och tycker 

att det är viktigt att hålla sig uppdaterad.  

 

I samband med de anställdas beskrivningar av värdegrunden framkommer vid samtliga 

intervjuer en upplevelse av att ha blivit dumförklarad. Vidare reflekterar man över om 

det istället inte handlar om en sorts profilering utåt. Man konstaterar dock att det finns 

personal vars människosyn inte överensstämmer med värdegrunden men åsikterna går 

isär gällande möjligheterna att korrigera denna människosyn med utbildning.  

 

Professionaliseringsprojektet som pågår i yrkesfältet manar till en gemensam 

ideologisk/normativ kompetens. De anställda beskriver värdegrunden som något 

självklart vilket visar på en överensstämmelse mellan de anställdas yrkesidentitet och 

yrkesfältet. Personalen reagerar dock på implementeringen av värdegrunden och i flera 

fall upplevs den kränkande.  

6.2.4 Omsorgens förutsättningar 

Viss avdelningspersonal konstaterar även att ett omsorgsarbete kräver resurser som till 

exempel personal och tid. På frågan vad det finns för faktorer som motverkar ett 

omsorgsarbete svarar de att man idag har många andra arbetsuppgifter som inte är 

omsorgsrelaterade och man tycker att man förr arbetade mer med de gamla. Men det 

framkommer även att man tycker det är positivt att ha andra arbetsuppgifter så länge 

man slipper känna att man behövs någon annanstans istället; 

 

– Om det bara handlar om omsorg, då är det ju lätt att man blir, man bara 
ger och ger menar jag, uttömd./…/(Sara) - Jag tror att det behöver vara lite 
sidojobb också för att stimulera tankarna på annat. Och där hämtar man ju 
lite krafter och får fundera på annat. Men den här känslan av att man 
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kanske behöver, att när man sitter då och gör någonting, då kanske man har 
en känsla av att man kanske behöver vara där ute istället./…/ (Karin)- Då 
vore det ju bra om en sjuksköterska just då kunde komma och ta hand om en 
anhörig eller någonting.(Ella) 

 
Gällande kommunens önskan om ett mer omsorgsorienterat arbetssätt anser annan 

avdelningspersonal att man inte får glömma bort att de gamla har ett vårdbehov, ett 

medicinskt behov. Vidare att det inte är något konstigt att man får ett vårdbehov när 

man blir gammal. Man menar att krämpor tillhör det normala åldrandet; 

 

– Vi är undersköterskor som har varit landstingsanställda och har nu i 
kommunen fått höra att vi ska inte vårda, vi ska ge omsorg. Då ser de mer 
att omsorg är så länge man bor hemma. Så du är mer omsorgspersonal än 
vad jag är, jag är vårdpersonal. Så det har alltid kört sig lite så här i 
tankesättet och dom menar att man är inte så sjuk när man är gammal./…/ 
(Berit)- Och för att vi ska hinna ge dem vård och omsorg så är vi för lite 
personal egentligen.(Ellinor) 

 
På frågan vad som krävs för att de skulle kunna ge mer omsorg svarar de tid och 

personal; 

/…/- i omsorgen ingår att kunna om de boende vill, sitta och prata. Och det 
har vi oftast inte tid med. Och då är vi för lite personal. Det är det det 
handlar om./…/(Ellinor) - Bättre omsorg hade kunnat vara om vi hade 
hunnit göra allt färdigt på samma gång./…/ (Berit)- Så då om de verkligen 
vill att det ska finnas stor omsorg och jättebra och vi läser den här texten 
då, den här lilla bibeln. Det är, det går inte riktigt ihop. Har man inte 
tillräckligt med personal så kan man inte hinna.(Ella) 

 
Personalen berättar om vårdplaneringen som de hoppas ska kunna innebära att man får 

bättre möjligheter att kräva resurser för att kunna uppfylla det som står i 

vårdplaneringen. Gällande ett omsorgsarbetes förutsättningar menar man att det kräver 

tid och personal men även bra hjälpmedel.  

 

Personal vid gruppboende och dagverksamheter berättar att man tycker att man jobbar 

rätt så bra efter men att det i slutändan handlar om resurser, personalresurser; 

 

– När man läste den första gången så tyckte man att såhär, ja det är bara 
självklara saker.(Lo) – Ja, det tyckte nog alla. (Emmanuel) – Sen tror jag att 
vi har kommit rätt så långt på denna arbetsplats med det.(Pernilla) – Sen 
kan man ju se det på olika sätt, för det här är ju så stort. Det är så stora fina 
ord och det ska vara så individanpassat och det ska vara… Det är inte alltid 
så enkelt, för det har ju ändå en hel del med resurser att göra.(Agneta) 
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Det framkommer att en hindrande faktor i deras arbete är att de inte får sätta in vikarier. 

Istället får olika verksamheter hjälpa varandra då någon är sjuk vilket innebär att alla 

verksamheter blir drabbade nästan hela tiden. En annan hindrande faktor är att man inte 

får tillräckligt med vidareutbildning. Man menar att som personal behöver man få 

påfyllning av nya idéer så att man inte fastnar. Det kan vara i form av utbildning, 

studiebesök eller annat.  

 

Vidare menar de personliga assistenterna att de har lättare att leva upp till det som står i 

värdegrunden till skillnad från personal som arbetar på hemmen där de drar in resurser 

hela tiden. Man menar att det behövs pengar för att kunna leva upp till de vackra orden; 

 

– Ja men i grund och botten är det pengar. För att när vi gick igenom den 
och läste den, jag läste den innan själv också givetvis, men alltså när vi 
skulle gå igenom den, så hela tiden kom vi till att, ja i den mån det finns 
pengar. Nämen de gamla ska få bo hemma så länge de vill, på deras egna 
villkor ska de få sin vård och trygghet och allt detta. Ja, så länge det funkar 
(Carolina) 

 

Enligt de personliga assistenterna är det enda hindret att det är ganska stor omsättning 

på vikarier vilket gör att man hela tiden får introducera nya.  

 

Hemtjänstpersonalen anser gällande omsorgens förutsättningar att det kräver tid i form 

av personal och hjälpmedel. Kvällspersonalen har blivit en extra personal vilket de 

menar har gjort stor skillnad; 

 

 – Ja, att det finns personal så att det räcker, så det är ju också tid då ju. 
Som vi var ju en person på kvällen förut, nu är vi ju två, det är ju jättestor 
skillnad. Att man har tid, vi kan stanna de där minuterna extra sen… som vi 
inte kunde förut.(Birgitta) 

 
Samtidigt ger nästa citat en bild av att god tid är ett relativt begrepp och att en extra 

anställd egentligen innebär att ett extra tungt arbete blir mindre extra tungt; 

 

– Ja, jag jobbar ju på kvällen då så att det är lite annorlunda. Och vad gör 
jag… det är ju mycket att man ger medicin, hjälper till att lägga, kanske ger 
dom mat smörgås och så. Ja… och sedan är det ju inte bara det, det är ju 
det sociala så här liksom, vad ska man säga, prata med dom och det är ju 
att prata med de anhöriga med, det är ju inte bara, om de bor två stycken då 
liksom, så att även om det bara är den ene som behöver hjälp, så är det ju, 
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ja den sociala biten också. Och sen kanske vi inte har så lång stund, som 
dom på dagen, att vara hos dom då. Tio minuter en kvart kanske, eller det 
beror ju på vad det är för någonting. Och ingen kväll är den andra lik heller 
då liksom.(Caroline) 

 
Är man som yrkeskår och undersköterska så van vid att arbeta under knappa 

förhållanden att man blir blind för dem? Relaterat till Mihlers (2000) idé om 

yrkesidentitet så har yrkeskårens föränderliga karaktär ifråga om uppgiftsrelaterad 

kompetens (Aronsson 1995) och bristande resurser inneburit att man har resignerat för 

de förändringar som sker i yrkesfältet. Arbetet tycks närmare ha en tayloristisk, löpande 

band, karaktär (Eliasson 1992 Szebehely 1995) där varje arbetsmoment har en 

tidsbegränsning. Anledningen till rationaliseringen benämns personalbrist och 

beskrivningarna tyder inte på en ovanifrån styrning (Alfredsson 1991 Aronsson 1995) 

ifråga om hur, var eller när något skall göras. Istället är det bristen på tid som medför en 

rationalisering och minskat handlingsutrymme. 

 

Hemtjänstpersonalen kommenterar i samband med omorganiseringen som syftar till att 

allt fler ska bo hemma att resurserna inte har följt förändringarna; 

 

– Och tiden är ju pengar då, säger kommunen för vi kostar ju.(Maria) – Ja, 
ska de till att bo hemma så är det ju jätteviktigt.(Birgitta) – Ja, har 
kommunen åtagit sig och övertagit den här biten av landstinget ifrån början, 
då får de ju också se till att det finns… (Maria) - Sen har det ju inte riktigt 
hängt med det här att de ska bo hemma, tycker jag, med alla resurser och så 
här.(Caroline) 
 

Ovanstående materiel visar på en diskrepans mellan yrkesfältets krav och de anställdas 

beskrivningar av vad yrkesfältet ger för förutsättningar. Enligt Baumans (1993) idé om 

moraliskt ansvar så ger de anställdas arbetsform enbart utrymme för ett tekniskt ansvar. 

Professionaliseringsprojektet som strävar efter ett moraliskt ansvar har så, enligt 

personalens beskrivningar, små möjligheter att infrias, med undantag för de personliga 

assistenterna. Samtliga personal anser att ens arbete är ett omsorgsarbete. Vidare är 

samtliga överens om att ett omsorgsarbete kräver främst två förutsättningar, 

vidareutbildning och tillräckligt med personal (=mer tid). Astvik (2003) menar att 

vidareutbildning är en viktig förutsättning för god omsorg. Även i handlingsplanen 

”Investera nu (2002)” framkommer åtgärdsförslag gällande högre utbildning och 

forskning kring vård- och omsorg. Nedanstående beskrivningar visar mer ingående på 

vidareutbildningens betydelse för de anställda och omsorgsarbetet. 
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6.2.5 Vidareutbildningens betydelse för omsorgsarbetet 

De undersökta grupperna vid olika verksamheter understryker även vidareutbildningens 

betydelse för ett omsorgsarbete på ett eller ett annat sätt. Viss avdelningspersonal menar 

att man egentligen inte har någon utbildning på att samtala med anhöriga vilket de i och 

med sjuksköterskans försvinnande från avdelningarna har fått ta ett större ansvar för. 

Man menar att utbildning är bra för ett omsorgsarbete då det stimulerar till nya tankar; 

 

– Man behöver ju utvecklas till hela tiden. Det gör man ju också men det är 
alltid bra med utbildning. (Ella)– Vi hade ju mycket mer sådant förr. Det 
har vi ju inte haft nu, de senaste åren. (Jenny) 

 

Personalen hoppas vidare att projektet ”Omsorg i utveckling” skall föra med sig 

utbildningar för de anställda.  

 

Annan avdelningspersonal ser den gymnasiala utbildningen som en grundutbildning 

Vidare menar att man att en viktig förutsättning för ett omsorgsarbete är utbildningar. 

Man har bland annat fått utbildning på olika lyfttekniker och i samband med det 

understryker man betydelsen av hjälpmedel.  

 

Hemtjänstpersonal menar att vidareutbildning har stor betydelse för ett omsorgsarbete. 

De menar att det gör så att man inte fastnar i sitt sätt att arbete och sitt sätt att tänka på 

sitt arbete. I samband med detta framhåller de även betydelsen av föreläsningar och de 

får gärna vara lättsmälta och provocerande. Gällande vidareutbildning menar viss 

personal att det hjälper en att se helheten.  

 

Personliga assistenter lyfter fram fördelarna med föreläsningar och menar att de ger en 

kött på benen. Flera anställda har endast en grundutbildning och menar att det krävs 

mer för att kunna arbeta med människor som till exempel har autism. De personliga 

assistenterna menar även att handledning är av stor betydelse för deras arbete och att det 

fungerar som en slags problemlösare. Även fördelen med föreläsningar lyfts fram; 

 

Ja, man får väl en kick ibland av att gå på sådana grejer. Det blir väl 
liksom, går man i samma lunk hela tiden/…/ Man blir lite peppad 
också.(Madeleine) – Ja, lite aha- upplevelse, liksom… (Andreas) 
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Personal som arbetar med funktionshindrade menar att bristen på vidareutbildning har 

en hämmande effekt på omsorgsarbetet. Man menar att man som personal behöver 

påfyllning för att inte fastna och att det hjälper en att tänka i nya banor; 

 

– Och sen blir jobbet intressantare om du är utbildad. Annars blir det 
slentrian i jobbet, du får ett annat synsätt och liksom… (Anna-Lena) - Det 
märker vi så fort vi får en kompetensutveckling eller om man får en 
studiedag att man kan komma vidare så att man inte stannar i det här.(Lo) – 
Får du så ger du liksom. Men får du aldrig någonting så ger du inget heller 
för då blir det en sån här... (Pernilla) – Man går på rutin och gör det man 
ska. (Lo) 

 

Man efterlyser både studiebesök och utbildning i pedagogik.   

 

Personal som arbetar på gruppboenden och särskilda boenden menar att det vore 

positivt om man kunder studera och arbeta samtidigt. 

 

Studien ”Investera nu” bekräftar utbildningens betydelse för god omsorgskvalité och 

påvisar även nödvändigheten med att de anställda får en tydligare professionell 

identitet. Studien ”Investera nu” (2002) uppmanar även till högskolestudier och att det 

bör i allt högre grad bedriva forskning inom omsorgsområdet. Ett uttryckt mål i 

omsorgsförvaltningen har varit att professionalisera sin personal något som kritiseras av 

omsorgsforskningen (Eliasson 1992, Waerness 1983, Motevasel 2000, Szebehely 1995 

med flera). Eliasson menar till exempel att en professionalisering med tyngd på formell 

utbildning leder till att omsorgsgivaren får mer makt över omsorgsmottagaren (Eliasson 

och Thulin 1989). Den teoretiska kunskapen skulle så leda till en expertproblematik 

som skulle underordna omsorgsmottagarens. Oavsett tänkbara konsekvenser så är 

vidareutbildning, enligt de anställdas beskrivningar, inte bara en nödvändighet för god 

omsorg utan till och med en förutsättning.  

6.2.6 Sammanfattning 

Gällande omsorgsförvaltningens projekt ”Omsorg i utveckling” så framgår ur materialet 

att de anställda är osäkra på vad projektet handlar om eller vart det leder. Beskrivningar 

visar sålunda på en informations- och kommunikationsproblematik i 

omsorgsförvaltningen. 
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Professionaliseringsprojektet som pågår i yrkesfältet manar till en gemensam 

ideologisk/normativ kompetens. De anställda beskriver värdegrunden som något 

självklart vilket visar på en överensstämmelse mellan de anställdas yrkesidentitet och 

yrkesfältet. Personalen reagerar dock på implementeringen av värdegrunden och i flera 

fall upplevs den kränkande.  

 

Materialet visar på en diskrepans mellan yrkesfältets krav på ett alltmer 

omsorgsorienterat arbetssätt och de anställdas beskrivningar av vad yrkesfältet ger för 

förutsättningar. De anställdas arbetsform ger på så vis enbart utrymme för ett tekniskt 

ansvar (Bauman 1993). Professionaliseringsprojektet som strävar efter ett moraliskt 

ansvar har så små möjligheter att infrias dock med ett undantag; de personliga 

assistenterna. Samtliga anställda anser att de utför ett omsorgsarbete och är överens om 

att ett omsorgsarbete kräver främst två förutsättningar, vidareutbildning samt tillräckligt 

med personal (=mer tid).  

 

De undersökta grupperna vid olika verksamheter understryker vidareutbildningens 

betydelse för ett omsorgsarbete på ett eller ett annat sätt. Ett uttalat mål i 

omsorgsförvaltningen har varit att professionalisera sin personal något som kritiseras av 

omsorgsforskningen (Eliasson 1992, Waerness 1983, Motevasel 2000, Szebehely 1995 

med flera). Ur materialet framkommer dock att de anställda beskriver vidareutbildning 

inte bara som en nödvändighet för god omsorg utan till och med en förutsättning. Men 

enligt Eliasson så leder en professionalisering med tyngd på formell utbildning till en 

expertproblematik där omsorgsmottagaren underordnas.  

 

6.2.7 Kompetensanalysen 

Samtliga anställda konstaterar att det inte är den första kompetensanalys som 

genomförts. Samtidigt så menar man att det är viktigt att se vad för kunskap som finns i 

kommunen och vilken kunskap som inte finns. Viss avdelningspersonal lyfter i 

samband med detta fram att det finns en förvirring gällande vilken kompetens som är 

aktuell för dem idag. Vidare är det enligt dem oklara gränser mellan vad de ska göra 

och sjuksköterskan samt vem som har kompetens för vad; 

– Det kan jag ju tänka nu när vi har pratat mer med anhöriga och så. Det 
har vi egentligen ingen utbildning på. (Sara)- Nej, men då säger vi, 
egentligen skulle ansvarig läkare samla då personal, anhöriga och 
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sjuksköterska och försöka leda rätt i detta. Vad gör vi? Hur länge ska vi 
försöka ge mat till någon som inte vill? Och anhöriga undrar hur går det, 
har hon druckit? Sådana saker är det bra om man har en läkare att ha en 
dialog med.(Karin) - Det så inte så lätt för sjuksköterskan heller. Eller för 
någon att veta vad som är det bästa för den människan. (Ella) - Precis, och 
det var då jag ringde och sa till sköterskan, nu känner vi oss jätteensamma 
här både den som håller på att dö, jag och den anhöriga. Då kom det två 
stycken och de kände sig också ensamma. Egentligen, så ska väl en 
medicinskt ansvarig läkare ge råd i detta, tycker jag. Han är väl ändå den 
som ska, han kan kanske inte svara på allt han heller, men det kanske vore 
skönt att ha med honom. Det är inte lätt för dig och mig att stå och säga, de 
frågar ju oss. Vi får det kanske tio gånger om dan och det är jobbigt. 
(Karin) 

 

Men man betvivlar att man kommer att ta tillvara på personalens kunskap; 

 

– Men utnyttjar de det då? (Jenny) - Nej, det tror jag inte.(Karin) – Är det 
någon som bryr sig? Är det någon som bryr sig om att någon har något 
viktigt. Jag tror inte det heller. Inte inom vårt… (Sara) - Vi som är så kallat 
på golvet.(Jenny) – Nej, jag har inte känt det så, att man utnyttjar 
extra.(Ella) - Nej, jag tror bara, att detta bara är ett eu-projekt. (Jenny) 

 
Annan avdelningspersonal konstaterar att det som står på ett papper inte visar vem man 

är som person och pekar således på det vanskliga med att i ett rekryteringsskede låta sig 

styras av det formella; 

 

– Men när de läser på ett papper, det kan ju vara någon som har tio kurser 
och en har två, men det säger egentligen inte så mycket om hurdant man är 
en då, menar jag.(Ellinor) - Det står ju på ett papper vad du har. Men sen 
kan man ha hjälp utav det om det är någon kurs du har missat, som du 
behöver kompletter med. Då kan det ju vara bra.(Berit) 

 
Hemtjänstpersonal lyfter även fram att man som undersköterska har kompetens att 

utföra flera sysslor som sjuksköterskan gör idag. Man tycker att det är konstigt att 

sådant man lärt sig på utbildning får man inte praktisera. Man tycker även att det är 

slöseri med resurser då man måste kalla på sjuksköterska när man kan göra det själv. 

Man känner sig osäker över vilken del man skall utföra den sociala eller den vårdande 

men klarlägger att det vore mest förnuftigt att man utförde bägge, att man till exempel 

var social medan man lade om sår. 

 

Kompetensanalysen genomfördes i syfte att undersöka ifall en validering är aktuell 

inför den nya titeln social omsorgsassistent vilket lägger fokus på social 
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omsorgskompetens, en kompetens med både ideologiskt/normativa och 

uppgiftsrelaterade komponenter. Ur materialet med omsorgschefen framkommer att det 

råder en viss förvirring kring vilken kompetens som är aktuell för en social 

omsorgsassistent. Istället lägger man fokus på att den utbildning man har skall innehålla 

sociala omsorgskomponenter. Kompetensförvirringen som råder synliggör en 

yrkesidentitetskris kring vad man ska kunna och vad som är ens arbetsuppgifter.  

6.2.8 Omtituleringen 

De personliga assistenterna kände inte till den kommande omtituleringen. Man menar 

att det inte spelar så stor roll vilken titel man har. Personal som arbetar på särskilda 

boenden och gruppbostäder menar att man kan förlika sig med den nya titeln, social 

omsorgsassistent.   

 

Personal som arbetar med funktionshindrade ser positivt på den nya titeln. De har bytt 

titel ett flertal gånger och är inte nöjda med den nuvarande, arbetsledare. Däremot är 

man inte nöjd med att samtliga anställda inom förvaltningens omsorgsverksamheter 

skall ha samma titel; 

 

– Ja, jag tycker inte att det är rätt. För jag tycker att det är olika 
arbetsuppgifter. (Emmanuel) – Ja, jag anser att det ska vara olika titlar. 
(Anna-Lena) – Sen kan titeln vara viktig.(Pernilla)– Ja, titeln har en 
jättestor roll. (Emmanuel)– Det har lite med status att göra. (Anna-Lena) – 
Men heter alla det så… jag anser att då blir det inte det va.(Emmanuel) – 
Det är lite missvisande för man vet ju inte riktigt var det är inom omsorgen 
man jobbar någonstans och det är ju ganska stort. (Anna-Lena) 

 

Om personalen själva fick välja skulle man vilja ha en titel som pekade på det 

pedagogiska i arbetet förutsatt att man fick utbildning i pedagogik.  

 

Viss avdelningspersonal ifrågasätter vikten av en ny titel och menar vad en sådan 

egentligen har för verkan; 

 

– Det har blivit så himla viktigt med de här titlarna. (Sara) - Vi tycker ju 
inte att det är så viktigt men andra tycker att det är jätteviktigt, vad man 
heter, det verkar ju så. (Karin) - Men det är kanske det som förändrar hela 
världen att man får en ny titel? Vi kanske blir jätteduktiga när vi får det. 
Mycket mer duktiga än vad vi är nu. (Jenny) 
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Den nya tituleringen väcker även en del misstankar och man relaterar det till 

kommunens försök att få bort sjukvårdsstämpeln; 

 

– Jag misstänker att det är för att utrota undersköterskan. (Sara)- Det 
väcker många misstankar. Vi är utrotningshotade./…/(Jenny) - Jag undrar 
vad som skulle hända ifall vi skulle försvinna? (Sara) - Åh, hua mig. Men 
det gör vi ju då om vi får en annan titel, då finns det inga undersköterskor, 
då är de väck, eller hur?(Karin) - Det är ju enda sättet att få oss att 
försvinna om de inte ska utrota oss med en massa kemikalier.(Ella)  

 

Man berättar vidare att när man gick över till kommunen från landstinget ville man att 

personalen skulle tänka annorlunda och man tog bort numren på salarna och hittade på 

frukter istället; 

 

– Istället för att du bodde på ettan så bodde du på till exempel sviskonet 
eller bananen. Det var ganska så fånigt, egentligen.(Jenny) - Jag menar, det 
är så viktigt det här med titlar. Är jag jättesjuk så bryr jag mig inte om jag 
bor på sal 5 eller på någon jädra frukt, egentligen.(Sara) – Dom menar nog 
att det är ett synsätt. (Ella)– Det är just det ätt man är så rädd för… ibland 
undrar jag om de inte har sommarjobbat någonstans där de var elaka mot 
dom, undersköterskorna.(Sara)  

 

På frågan om de fick välja att behålla underskötersketiteln eller få titeln social 

omsorgsassistent svarar de till en början att de inte bryr sig. Samtidigt framkommer 

senare i diskussionen att man upplever att det är fult att vara undersköterska; 

 

– Men idag är det mest ett skällsord det hör man ju nu, just i vår 
förvaltning, undersköterska. (Sara) - usch, ja… Vi var ett rätt bra folk en 
gång i tiden men nu vet jag inte.(Karin) - Nej, men man hinner inte tänka på 
vilken titel man har när man jobbar. Det är ett jobb som ska utföras och 
någon måste göra det. (Ella) - Vi hade nog haft bättre lön om vi hade tänkt 
lite mer på oss själva, tror jag. Jag tror att det har lite med det att göra. Har 
man en fin titel, har man bra lön. Det är kanske därför det är så viktigt. 
(Karin) 

 
Annan avdelningspersonal tycker att det är onödigt att lägga ned arbete på att byta titel 

samtidigt som det framkommer att man är orolig över hur allmänheten skall reagera; 

 

– Vi diskuterade det en gång med en annan som var här och vi tyckte, byta 
titel vadå? Varför lägga ned arbete på det? Alltså jag är undersköterska och 
det är jag stolt över att vara.(Alva) – Men, liksom allmänheten ute? Dom vet 
vad undersköterska är. Skulle man komma och säga omsorgsassisten så 
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skulle de bara titta, är du personlig assistent då eller? Det tror jag nog att 
de skulle reagera på. (Ellinor) – Jag känner mig stolt som du säger, det är 
inget fel på mig. Och jag bryr mig inte om att, alltså jag tror att det är dom 
högre upp som tycker att nej undersköterska, det låter så vårdande med det 
ena och det tredje som du säger. Fast jag förstår det inte, det är deras 
synsätt och inte mitt. (Aina) 

 

Man ifrågasätter varför man skall benämnas undersköterska på sjukhus och social 

omsorgsassistent inom kommunen. Man menar att man har samma utbildning och en 

titel förändrar inte så mycket; 

 

– Skulle det vara någon skillnad på oss dom som jobbar i akutvård, fast de 
har samma utbildning, undersköterska, som oss som jobbar inom 
åldringsvården? (Ellinor) - Nej, jag är stolt över att vara undersköterska. Vi 
är ju basplattan gentemot de boende. Vi är ju första steget, sen kommer 
sjuksköterskor och läkare och alltihopa. Men vi är ju det först ledet, det är 
ju vi. (Alva) 

 

Hemtjänstpersonalen kände inte till den kommande omtituleringen men menade att det 

inte spelar någon roll vad man heter. Man menade att oavsett titel så är man samma 

person och gör samma arbete. Samtidigt framkom att man inte var nöjd med sin 

nuvarande titel, hemvårdsbiträde; 

 

– Ja, och det är ju sanslöst. (Moa)– Ja det kändes lite, först var man 
undersköterska och sen så blev man hembiträde./…/ (Birgitta) – Men 
undersköterska låter lite mer… lite högre.(Caroline) – Ja, det låter lite 
finare.(Monika) – Men social omsorgsassistent, den visar ju verkligen vad vi 
ska jobba med och vad vi ska göra, egentligen tycker jag.(Birgitta) – Ja, det 
gör den ju då.(Caroline)    

 

Samtidigt framkom att det råder delade meningar gällande om man vill släppa 

underskötersketiteln för den nya, sociala omsorgsassistent; 

 

– Nej… (Caroline) - Nej, det vet jag inte om man gör, man är så gammal 
och invand, gamla hundar och sitta vet du. I så fall måste man vänja sig vid 
det, det tro jag… (Monika) - Nej, för mig spelar det inte någon större roll 
faktiskt. Det kan vara roligt när de frågar ”vad jobbar du med?” Ja jag är 
social omsorgsassistent, ”vad är det”. Då kan de få undra lite. Får man 
lägga fram det lite fint. (Moa) – Men jag tycker… det låter ju vad det är 
man ska jobba med.(Birgitta) 
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I samtal med omsorgschefen framkommer att omtituleringen handlar om att skapa en ny 

identitet hos personalen. Omsorgschefen menar att titeln undersköterska är alltför 

förknippad med ett hälso- och sjukvårdstänkande. De anställdas första reaktion var att 

titeln inte har någon större betydelse. Dock framkom senare olika syn på 

omtituleringen. Tidigare i materialet har det utkristalliserats två diskurser kring de 

anställdas yrkesidentitet, en traditionell och en pedagogisk. Även i materialet kring 

omtituleringen kan urskiljas två olika förhållningssätt. Avdelningspersonalens 

(traditionell) beskrivningar visar på ett avståndstagande gentemot den nya titeln, social 

omsorgsassistent. Även delar av hemtjänstpersonalen (traditionell) förhåller sig 

tveksam gentemot den nya titeln även då de föredrar den nya jämfört med den 

nuvarande, hemvårdsbiträde. De personliga assistenterna (pedagogisk) däremot 

förhåller sig positiva till den nya titeln och likaså anställda vid särskilda boenden 

(pedagogisk). Även anställda som arbetar med funktionshindrade (pedagogisk) har en 

positiv syn på den nya titulering men är dock negativa mot att den skall omfatta 

samtliga anställda inom omsorgen. Denna grupp riktar således en kritik mot denna 

aspekt av yrkesfältets generella professionaliseringsprojekt. Omtituleringen och 

diskussionen kring den synliggör så flera problematiker med generella 

professionaliseringsprojekt. Dels visar den på att de anställda inte är en homogen grupp, 

utan istället består av två övergripande yrkesidentiteter; den traditionella och den 

pedagogiska. Vidare svarar de två yrkesidentiteterna mot olika behov hos 

omsorgsmottagarna. Dels riskerar ett generellt professionaliseringsprojekt genom 

omtituleringen att vilseleda utomstående kring vilken kunskap personal vid olika 

verksamheter besitter. Paradoxalt nog leder således professionaliseringsprojektet inte 

till en profilering av de anställdas kunskap utan tvärtom till en generalisering vilket 

varken tydliggör eller synliggör de anställdas kompetens.   

6.2.9 Den nya karriärmöjligheten 

Samtliga anställda kände inte till den tänkta karriärmöjligheten för sociala 

omsorgsassistenter. Merparten av personalen var positivt inställda. Personal som arbetar 

med funktionshindrade menar till exempel att det är positivt om det kan hända 

någonting (Anna-Lena) och ja och kunna få lite utbildning. För det saknar man ju lite 

att man, det är inte lätt att komma någonstans inom kommunal verksamhet 

(Emmanuel).  Hemtjänstpersonalen var också positivt inställd; – Ja, det kanske finns 

någon som är intresserad av det.(Moa) – Jo, det är väl bra. (Ellinor)– Jo, det skulle 
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vara jätteroligt men faktiskt så samtidigt skulle jag sakna det här lite. (Aina) De 

personliga assistenterna var även de positiva men konstaterade dock att 

karriärmöjligheten innebär att man inte längre arbetar med människan.  

 
Viss avdelningspersonal reagerade starkt på den nya karriärmöjligheten och menade att 

förvaltningen därigenom sänder signaler om vad personalens arbete egentligen är värt. 

Vidare att man tycker att det är konstigt och upprörande att man skulle få mer betalt att 

ta hand om praktikanter än de gamla. Man tycker, i samband med detta, att 

omsorgsarbetet och personalvård ställs i en slags motsatsförhållande. Att man får 

behandla personalen hur som helst bara för att man vill ha en bra omsorg; 

 

– Så det är mera värt att ta hand om de studerande än de gamla då? Man 
får mer betalt att ta hand om praktikanter än de gamla då? Det lät väl 
konstigt? (Sara) - Ja, vilken känsla man fick! Vilka signaler! Sitter man intill 
chefen och väntar på praktikanter som man kan visa runt då får mera 
pengar. (Karin) - Ja, då är du värd mycket men är du inom omsorgen, då är 
du inte värd något. Det är så dom ser det i alla fall, då har vi haft rätt. Och 
då kan jag tycka… vi har ju läst då en liten kurs i social omsorg, och det är 
så mycket om människosyn och det tycker jag att vi som är så gamla och 
kloka, vi har en genomgående väldigt bra människosyn. /…/Men vad är 
detta för människosyn? Jag får en känsla av att dom vill lära ut rätt 
människosyn till oss. Vi har fel människosyn, låter det som. När vi är 
undersköterskor, de som vill ge sprutor. /…/Att det är mer värt att sitta 
jämte chefen än att jobba i vården, det har jag lite svårt att se.(Sara) 

 

På frågan hur det upplever detta svarar de; 

 

– Jönsigt. Vi kan ju inte uppleva det på ett annat sätt.(Karin)- Nej, man 
upplever det kränkande./…/ Hur ska man få kraft att vara en duktig 
personal om man bara blir nedtryckt så. Så det är viktigt att vi känner att vi 
får respekt för det vi gör också. Att man tar hänsyn till oss och våra, det 
börjar bli nästan som slaveri./…/ (Sara) - Nämen det har blivit så, en annan 
jargong som vi inte är vana vid riktigt va. Och det var det jag menade att 
man behöver ju en personal som känner att dom får lite respons och respekt 
för att dom ska, annars, jag menar det är samma sak om du slår på någon 
så börjar den slå på någon annan ungefär. Amen, kränker du personalen 
hur ska de orka göra ett bra jobb, så menar jag.(Ella)  
 

Materialet visar att merparten av de anställda är positiva till den nya karriärmöjligheten. 

De personliga assistenterna konstaterar dock att karriärmöjligheten fjärmar dem från 

människan och viss avdelningspersonal konstaterar vidare att det anses vara mer värt att 

ta hand om praktikanter och studiebesök än att arbeta med omsorg. I och med den nya 
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karriärmöjligheten riskerar professionaliseringsprojektet att fjärma de sociala 

omsorgsassistenterna från människan samtidigt som den signalerar att det är mer värt i 

lön att sitta bredvid enhetschefen än att arbeta med omsorgsmottagarna. Dock visar 

merparten av de anställdas beskrivningar på en överensstämmelse mellan yrkesfältets 

ambitioner och de anställdas önskemål.  

6.2.10 Ett socialt synsätt 

Förvaltningsledningen understryker betydelsen av att de anställda har ett socialt synsätt 

för genomförandet av projektet ”Omsorg i utveckling”. Samtidigt framkommer att det 

finns svårigheter med att hantera detta begrepp och avgränsa det. I samband med 

begreppet nämns även flexibilitet, att möta andra förutsättningslöst samt reflektion. När 

de anställda får beskriva vad de menar med ett socialt synsätt överensstämmer dessa 

eller tangerar till förvaltningsledningens beskrivning. 

 

På frågan hur de definierar ett socialt synsätt svarar viss avdelningspersonal att det 

handlar om helhet om människan, individen. Vidare anser man att personalen idag har 

ett socialt synsätt men konstaterar att det kräver personal. Med den personalstyrka de är 

idag så kan de endast hjälpa till med det primära. Även annan avdelningspersonal 

beskriver ett socialt synsätt som att se till helheten samt att se till den friska delen före 

den sjuka. Man menar vidare att om man har ett socialt synsätt så utför man ett 

omsorgsarbete, således hänger de ihop. Man menar att trots att det har varit mer aktuellt 

med ett socialt synsätt på senare år så är det inget nytt för personalen; 

 

– Det är inte så nytt, det har ju hållit på några år, det här med socialt 
tänkande. Att man ska se det friska före det sjuka. Det var när vi gick över 
till kommunen när vi var landstingsanställda bara vårdade vi ju. (Berit)- 
Nämen sedan kom ju politikerna med sina mål, kommer ni ihåg? Det är ju 
en omskrivning den här värdegrunden från samma sak från vad politikerna 
sa då./…/ Men socialt synsätt har vi väl alltid haft med oss. (Ellinor)- Ja, det 
tycker jag. Nej, det är inget nytt./…/ Men det har ju gått framåt hela tiden, 
det har ju blivit mer att du ska tänka på helheten. Och inte bara ta det sjuka, 
fast det har gått många år.(Aina) 
 

Personal på gruppboende och dagverksamhet definierar ett socialt synsätt som 

människors lika värde. I begreppet lägger man även professionalitet och menar att det 

blir viktigt att poängtera att det är ett professionellt arbete man utför; 
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– Samtidigt måste man ändå hålla isär det där, som man sa det är ett 
jobb.(Anna-Lena) – Ja, det är viktigt… (Emmanuel) - Det tycker jag är 
jätteviktigt för jag vet, det kanske var någonting som vi inte kunde när vi 
började med, vi var kompisar med dom… (Lo) - Man jobbade nästan ideellt 
också ett tag./…/ Men på något vis så är det legitimt idag att se det som att 
det är ett jobb och vi gör ett professionellt arbete. Och det tror jag är 
jätteviktigt,/…/(Anna-Lena) - Jag tror inte att vi hade jobbat så länge som vi 
har gjort om vi inte hade haft det i oss, för… (Agneta) – Man hade inte orkat 
med… (Anna-Lena) 
 

Därtill innehåller begreppet egenskaper som, ödmjukhet, lyhörd, flexibilitet samt 

kreativitet. 

 

De personliga assistenterna definierar ett socialt synsätt utifrån att man utgår från 

individen. På frågan hur de skiljer omsorg från vård så menar man att vård låter mer 

sjukt och att vård hör hemma på sjukhus. Omsorg och ett socialt synsätt anser man går 

in i varandra och menar att ett socialt synsätt har man när man utför ett omsorgsarbete 

och tvärtom. Ett socialt synsätt beskrivs av hemtjänstpersonal som att vara lyhörd inför 

andra människor, att man inte behandlar olika lika utan utgår ifrån individen. Men 

tycker även att det är svårt att dra gränser mellan omsorg, socialt synsätt och 

omvårdnad. Vidare understyrker man att om man arbetar utifrån ett socialt synsätt så 

arbetar man professionellt. Slutligen menar personal vid särskilda boenden att ett socialt 

synsätt handlar om att alla har rätt att leva så bra som möjligt efter sina förutsättningar 

och att ta fram det friska. 

 

Samtliga beskrivningar inrymmer, på olika sätt, begreppet flexibilitet vilket kan sägas 

överensstämma med yrkesfältets idé om ett socialt synsätt. Beskrivningar visar även på 

att ett socialt synsätt har man när man utför ett omsorgsarbete. Begreppen socialt 

synsätt och omsorgsarbete är således förknippade med varandra vilket således visar på 

en överensstämmelse mellan yrkesfält och de anställdas yrkesidentitet.  

6.2.11 Sammanfattning 

Samtliga anställda konstaterar att det inte är den första kompetensanalys som 

genomförts. Kompetensanalysen utfördes enligt omsorgschefen för att undersöka ifall 

en validering är nödvändig inför den nya titeln social omsorgsassistent. Genom 

omtituleringen läggs fokus på social omsorgskompetens, en kompetens med både 

ideologiskt/normativa och uppgiftsrelaterade komponenter. Ur materialet med 
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omsorgschefen framkommer att det råder en förvirring kring vad en social 

omsorgsassistent skall ha för kompetens. Man har istället valt att undersöka ifall den 

anställdas nuvarande utbildning innehåller sociala omsorgskomponenter. Även hos de 

anställda råder en förvirring kring vilken kompetens en social omsorgsassistent skall 

inneha samt vilka arbetsuppgifter en sådan skall utföra? De anställdas beskrivningar 

synliggör således en yrkesidentitetskris kring vad man ska kunna och vad som skall 

vara ens arbetsuppgifter.  

 

De anställda beskrev till en början att titeln inte har någon större betydelse. Dock 

framkom senare ur beskrivningarna olika syn på omtituleringen och de två diskurser 

kring de anställdas yrkesidentitet, den traditionella samt den pedagogiska kunde 

återigen urskiljas. Avdelningspersonalens (traditionell) beskrivningar visar på ett 

ogillande gentemot den nya titeln, social omsorgsassistent. Även delar av 

hemtjänstpersonalen (traditionell) förhåller sig tveksam gentemot den nya titeln även då 

de föredrar den nya jämfört med den nuvarande, hemvårdsbiträde. De personliga 

assistenterna (pedagogisk) däremot förhåller sig positiva till den nya titeln och likaså 

anställda vid särskilda boenden (pedagogisk). Även anställda som arbetar med 

funktionshindrade (pedagogisk) har en positiv syn på den nya titulering men är dock 

negativa mot att den skall omfatta samtliga anställda inom omsorgen. På så vis riktar 

denna grupp kritik mot denna aspekt av yrkesfältets generella 

professionaliseringsprojekt. Omtituleringen och diskussionen kring den synliggör så 

flera problematiker med generella professionaliseringsprojekt. Dels visar den på att de 

anställda inte är en homogen grupp, utan istället består av två övergripande 

yrkesidentiteter; den traditionella och den pedagogiska. Vidare svarar de två 

yrkesidentiteterna mot olika behov hos omsorgsmottagarna. Dels riskerar ett generellt 

professionaliseringsprojekt genom omtituleringen att vilseleda utomstående kring 

vilken kunskap personal vid olika verksamheter innehar. Således, paradoxalt nog, leder 

professionaliseringsprojektet inte till en profilering av de anställdas kunskap utan 

tvärtom till en generalisering vilket varken tydliggör eller synliggör de anställdas 

kompetens.   

 

Ur materialet framkommer att de anställda inte kände till den tänkta karriärmöjligheten 

för sociala omsorgsassistenter. Viss avdelningspersonal upplevde den nya 

karriärmöjligheten som kränkande och menar att förvaltningen på detta sätt sänder 
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signaler om vad personalens arbete egentligen är värt. Vidare att personalen och 

omsorgsarbetet ställs mot varandra samt att förvaltningsledningen i arbetet med att 

förbättra omsorgen behandlar personalen hur som helst. Resterande personal ser 

karriärmöjligheten som något positivt och endast de personliga assistenterna konstaterar 

att man fjärmas från arbetet med människor då man gör karriär inom förvaltningen. Ur 

materialet med de anställda konstateras att den nya karriärmöjligheten fjärmar de 

sociala omsorgsassistenterna från människan samtidigt som den signalerar att det är mer 

värt i lön att sitta bredvid enhetschefen än att arbeta med omsorgsmottagarna. 

 

När de anställda får beskriva vad de menar med ett socialt synsätt överensstämmer 

dessa eller tangerar till förvaltningsledningens beskrivning. Samtliga beskrivningar 

innefattar, på olika sätt, begreppet flexibilitet vilket kan sägas stämma överens med 

yrkesfältets idé om ett socialt synsätt. Beskrivningar visar även på att ett socialt synsätt 

har man när man utför ett omsorgsarbete. Således är begreppen socialt synsätt och 

omsorgsarbete förknippade med varandra vilket således visar på en kongruens mellan 

yrkesfält och de anställdas yrkesidentitet.  

7 Slutanalys/Ett alternativt betraktelsesätt 

I detta kapitel återkommer jag till min analytiska konstruktion och avslutar med att 

synliggöra och problematisera tre tendenser. 

7.1 Den analytiska konstruktionen, en återkoppling 
Nedstående figur visar omsorgsgivaren (den anställde). Den mindre fyrkanten visar på 

teorifältet som behandlar yrkesidentitet medan den omringande fyrkanten visar på 

teorifältet som behandlar yrkesfältet där professionaliseringsprojektet och 

organisationsförändringen ställer nya kompetenskrav. Organisationsförändringen 

medför att personalens arbetsfält flyttas till brukarnas egna hem och de anställda 

kommer att utföra allt mer kvalificerade arbetsuppgifter hos allt flera målgrupper med 

skiftande behov oavsett var dessa bor. Detta aktualiserar ideologiskt normativa, 

uppgiftsrelaterade och förändringskompetensrelaterade kompetenskrav (se stycket 

ovan). Professionaliseringsprojektet medför en informell omskolning med en 

implementering av värdegrund, ideologiskt normativ, samt formella kompetenskrav26 , 

uppgiftsrelaterade.  

                                                 
26 Benämningarna formell och icke-formell är definitioner lånade av Dan Rönnqvist 2001 
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Figur nr 4 

Yrkesidentitet: De anställdas beskrivningar visar på två typer av yrkesidentitet; den 
traditionella yrkesidentiteten och den pedagogiskt 
orienterade yrkesidentiteten. De båda yrkesidentiteterna 
visar på två typer av uppgiftsrelaterad kompetens och ställer 
olika anspråk på vidareutbildning. Det senare leder till att de 
två yrkesidentiteterna även visar på två typer av 
förändringskompetens, en traditionell medicinsk och en 
pedagogiskt orienterad. De anställdas beskrivningar visar 
därigenom på att de är en heterogen grupp och så återfinns 
en diskrepans mellan yrkesfältets generella 
professionaliseringsprojekt och de anställdas beskrivningar. 
Samtliga anställda uppfyller de ideologiskt/normativa krav 
som ställs i yrkesfältet.   

 Yrkesfältet: Professionaliseringsprojektet och 
omorganiseringen kräver ideologiskt/normativa, 
uppgiftsrelaterade och förändringsrelaterad kompetens. De 
ideologiskt/normativa kompetenskraven resulterar i en 
omskolning; samtal kring värdegrunden. I yrkesfältet finns 
en tanke om att de anställdas oreflekterade arbetssätt samt de 
anställdas avsaknad av ett socialt synsätt, vilket ses som en 
förutsättning för att kunna utföra ett omsorgsarbete av god 
kvalitet. Vidare finns en föreställning om en dominerande 
vårddiskurs. 

Moraliskt ansvar och tekniskt ansvar: De anställda beskriver ett omsorgsarbetes 
förutsättningar som mer tid (mer personal) och vidareutbildning. 
Professionaliseringsprojektet leder till vidareutbildning, således finns en kongruens 
mellan yrkesidentitet och yrkesfält när det gäller förändringskompetens. Dock ställer de 
två olika yrkesidentiteterna olika krav på vilken typ av vidareutbildning man vill ha, 
och där finns således en diskrepans. Bristande resurser beskrivs vidare försvåra 
möjligheterna till god omsorg vilket visar en diskrepans mellan yrkesfältets krav på 
moraliskt ansvar och de anställdas förutsättningar, vilket enligt beskrivningarna leder 
till ett mer tekniskt ansvar. Denna diskrepans gör de anställda utsatta från två håll, dels 
från yrkesfältet vars krav inte blir uppfyllda, dels från omsorgsmottagarna vars behov 
inte blir uppfyllda.  
 

Kortfattat återfinns en kongruens mellan professionaliseringsprojektet och de anställdas 

beskrivningar gällande ett socialt synsätt och synen på ett omsorgsarbete. Det finns en 

diskrepans mellan yrkesfältets krav och vad yrkesfältet ger för förutsättningar, enligt de 

anställdas beskrivningar. De anställdas beskrivningar visar även på två diskurser 
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gällande yrkesidentitet, en traditionell och en pedagogiskt orienterad vilket inte svarar 

mot det generella professionaliseringsprojektet. 

7.2 Tre tendenser 
I analysen fann jag tre tendenser vilka jag här önskar synliggöra och problematisera. I 

och med detta vill jag ge ett alternativt betraktelsesätt på professionaliseringsprojektet 

av de anställda och kommun X omsorgsförvaltnings förändringsarbete, utifrån de 

anställdas beskrivningar.  

7.2.1 Generella professionaliseringsprojekt 
Med generella professionaliseringsprojekt menas professionaliseringsprojekt som riktar 

sig till en heterogen yrkesgrupp. Professionaliseringsprojektet i kommun X 

omsorgsförvaltning kan ses som ett generellt professionaliseringsprojekt då det 

inbegriper samtliga anställda inom omsorgsverksamheterna. Problematiken med denna 

typ av professionalisering kan belysas med hjälp av en annan yrkeskår, socionomerna. 

Arbetet med att professionalisera och legitimera socionomer har pågått länge och har 

hittills inte varit framgångsrikt (Wingfors 2004). Svårigheten är bland annat att 

socionom är ett paraplybegrepp för en rad olika yrkeskategorier, allt från kurator till 

handläggare på Försäkringskassan. De blivande sociala omsorgsassistenterna kommer 

även de att inrymma flera olika yrkeskategorier, allt från tidigare personliga assistenter 

till tidigare arbetshandledare.  

 

De anställdas beskrivningar åskådliggör att problematiken med ett generellt 

professionaliseringsprojekt har flera dimensioner. De anställdas beskrivningar visar på 

att omsorgsverksamheterna kräver olika typer av uppgiftsrelaterad kompetens då de ska 

svara mot olika behov hos omsorgsmottagarna. Hos de anställda återfinns två typer av 

uppgiftsrelaterad kompetens som visar på två olika diskurser gällande yrkesidentitet; 

den traditionella yrkesidentiteten och den pedagogiska yrkesidentiteten. Beroende på 

vilken typ av uppgiftsrelaterad kompetens man har ställer man också olika krav på 

vidareutbildning. Ett professionaliseringsprojekt som riktar sig till samtliga anställda 

med en typ av vidareutbildning förmår således inte svara mot de två olika 

yrkesidentiteternas behov av vidareutbildning. Detta samtidigt som samtliga anställda 

understryker vidareutbildningen betydelse för att kunna ge god omsorg.  
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Professionaliseringsprojekts främsta syfte är att definiera ett eget kunskapsområde 

vilket blir svårt vid ett generellt professionaliseringsprojekt som i kommun X fall då de 

olika verksamheternas kunskapskärna ser olika ut. I handlingsplanen ”Investera nu!” 

(2002) framkommer som önskad åtgärd att anställdas titlar inom vård och omsorg i allt 

högre grad skall motsvara arbetets innehåll, vilket inte blir fallet i kommun X 

omsorgsverksamheter då samtliga anställda får samma titel. Det är frågan om ett 

generellt professionaliseringsprojekt både är möjligt och önskvärt i kommuner som idag 

bär det största ansvaret för äldreomsorgen, LSS samt för vissa personer med psykriska 

besvär (Bergmark 2001) när det inrymmer klart skilda behov. En fråga som hänger i 

luften är den om ifall ett generellt professionaliseringsprojekt generaliserar de anställdas 

uppgiftsrelaterade kompetens och förändringsrelaterade kompetens; generaliserar ett 

generellt professionaliseringsprojekt då även omsorgsmottagarnas behov? 

7.2.2 Karriärmöjligheten – professionaliseringsprojektets fjärmande från 

omsorgsmottagaren  

Ur empirimaterialet framkommer att de flesta anställda anser den kommande 

karriärmöjligheten vara positiv. En grupp konstaterar att det fjärmar dem från 

omsorgsmottagarna men förhåller sig fortfarande positiva till möjligheten. En annan 

grupp reagerade starkt mot karriärmöjligheten och beskrev sig kränkta över att det 

skulle vara mer värt att ta hand om praktikanter och studiebesök än att ta hand om 

omsorgsmottagarna. Vad innebär egentligen den nya karriärmöjligheten i förhållande 

till de anställdas beskrivningar? Likt två av sex grupper konstaterade så innebär den 

kommande karriärmöjligheten för de sociala omsorgsassistenterna att de fjärmas från 

omsorgsmottagarna. Vidare, som en grupp konstaterade, så blir det mer värt i lön att 

arbeta längre bort från omsorgsmottagarna.  

 

En annan kår som genom sin professionalisering fjärmades från människan är 

sjuksköterskekåren (Evertsson 2000). Genom sin professionalisering kom de att erhålla 

arbetsuppgifter av arbetsledande karaktär samt av mer administrativ natur. När de sedan 

år 1977 knöt sjuksköterskeutbildningen till högskolesystemet fick också omvårdnad 

status av eget kunskaps- och kompetensområde. Det finns klara skillnader mellan de 

blivande sociala omsorgsassistenterna och sjuksköterskekåren men karriärmöjlighetens 

fjärmande från omsorgsmottagarna är en betydelsefull tendens. Yrkesfältets 

professionaliseringsprojekt eftersträvar ett fokuserande på de blivande sociala 
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omsorgsassistenternas kunskapskärna; omsorgen. Karriärmöjligheten innebär dock att 

fokus på omsorgen försvinner.  

7.2.3 Två diskurser; den traditionella yrkesidentiteten och den pedagogiskt 

orienterade yrkesidentiteten. 

De två diskurserna visar på två olika yrkesidentiteter. Den traditionella 

undersköterskans identitet medför attribut som en omhändertagande ansats. Medan den 

pedagogiska undersköterskeidentitetens attribut mer kännetecknas av en förening av en 

lärare och en traditionell undersköterska med en lärande/vägledande ansats. Dessa två 

diskurser blir synliga i och med de anställdas beskrivningar av ett omsorgsarbete, 

kompetens och egenskaper. Den begreppsförvirring som råder hos de anställda kan ses 

härstamma från dessa två diskurser. I samband med begreppsförvirringen blir det 

fruktlöst att enbart klargöra vilka värden olika begrepp inrymmer. Istället, i förhållande 

till den yrkesidentitetskris professionaliseringsprojektet skänker dessa två 

yrkesidentiteter, bör begreppsdiskussionen även inkludera en diskussion kring vilka 

konkreta arbetsuppgifter dessa värden materialiserar. De två yrkesidentiteterna beskrivs 

även svara mot olika behov hos omsorgsmottagarna. Att beakta dessa identiteter blir 

även att beakta vilka behov som finns i omsorgsverksamheterna och vilken 

uppgiftsrelaterad kompetens som lämpar sig för dessa behov. I relation till yrkesfältets 

professionaliseringsprojekt blir så frågan om båda yrkesidentiteterna inryms och har en 

framtid? Samtidigt svarar de båda diskurserna mot olika behov hos omsorgsmottagarna 

så det kan lika gärna bli en fråga om vilka omsorgsmottagare platsar i 

professionaliseringsprojektet. 

 

8 Beskrivningar av en yrkesroll samt ett omsorgsarbetes 

förutsättningar i en förändringsprocess mot professionalisering 

Syftet var att undersöka hur anställda med undersköterskeutbildning beskriver sin 

yrkesroll och ett omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess mot 

professionalisering. Frågor som ställdes var; Vilka är förutsättningarna för att kunna ge 

god omsorg och utföra ett gott omsorgsarbete i denna förändringsprocess? Hur påverkas 

yrkesidentiteten? Hur upplever omsorgsgivarna med undersköterskeutbildning de krav 

som ställs i yrkesfältet i förhållande till de förutsättningar som ges för ett 
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omsorgsarbete? Hur ser omsorgsgivare med undersköterskeutbildning på de nya 

kunskapskrav som ställs i yrkesfältet i en förändringsprocess? 

 
För att kunna ge god omsorg, och fylla ett moraliskt ansvar, fordras främst två 

förutsättningar; vidareutbildning och mer tid eller mer personal. Brist på det 

förstnämnda leder till att man stagnerar i sitt sätt att tänka och arbete. Brist på det 

sistnämnda leder till att man tvingas rationalisera omsorgen och endast tillgodose 

primära behov, således ett tekniskt ansvar. Ett omsorgsarbete kräver dessutom att 

yrkesfältet ställer hårdare kompetenskrav och höjer statusen på ett omsorgsarbete, ett 

resonemang som finner sin motsats inom omsorgsforskningen (Eliasson 1992, 

Szebehely 1995) men som svarar mot yrkesfältets professionaliseringsprojekt.  

 

På yrkesfältet återfinns två diskurser gällande yrkesidentitet; en traditionell och en 

pedagogiskt orienterad. De nya kunskapskraven som ställs i yrkesfältet utmanar den 

traditionella yrkesidentiteten och leder till en yrkesidentitetskris vilket bland annat 

väcker frågan; skall det finnas undersköterskor inom omsorgen idag? Den pedagogiskt 

orienterade yrkesidentiteten svarar emellertid väl mot de nya krav som ställs i 

yrkesfältet.  

 

Yrkesfältet ställer även krav på ett moraliskt ansvar och ett mer omsorgsorienterat 

arbetssätt. I förändringsprocessen finns inte, med undantag från de personliga 

assistenterna, möjligheten att möta detta krav. De förutsättningar som ges räcker endast 

till att tillgodose de primära, således ett tekniskt ansvar. Denna diskrepans gör de 

anställda utsatta från två håll, dels från yrkesfältet vars krav inte blir uppfyllda, dels från 

omsorgsmottagarna vars behov inte blir uppfyllda. Yrkesfältet ställer vidare 

kunskapskrav av olika slag; ideologiskt normativa, uppgiftsrelaterade och 

förändringskompetens. De två diskurser gällande yrkesidentitet, den traditionella och 

den pedagogiskt orienterade svarar båda mot de ideologiskt/normativa kraven. Men när 

det gäller de uppgiftsrelaterade och förändringsrelaterade kunskapskraven förhåller sig 

de båda yrkesidentiteterna sig olika. Gällande det uppgiftsrelaterade kravet förespråkar 

den traditionella yrkesidentiteten medicinska kunskaper och påpekar dess betydelse för 

ett omsorgsarbete. Medan den pedagogiskt orienterade yrkesidentiteten förespråkar 

pedagogiska kunskaper och ifrågasätter den medicinska kunskapens betydelse samt 

ibland även undersköterskeutbildningens brukbarhet. Gällande det 
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förändringsrelaterade kunskapskravet, så leder variationen i den uppgiftsrelaterade 

kompetensen att man även ställer olika krav på vidareutbildning. Beträffande 

omtitulering visar den traditionella yrkesidentiteten på ett avståndstagande gentemot 

omtituleringen medan den pedagogiskt orienterade förhåller sig positiva. 

 

Ovanstående visar även på problematiken med att rikta ett professionaliseringsprojekt 

mot en heterogen grupp av anställda. I handlingsplanen ”Investera nu!” (2002) 

framkommer som önskad åtgärd att anställdas titlar inom vård och omsorg i allt högre 

grad skall motsvara arbetets innehåll. Ett generellt professionaliseringsprojekt förmår 

dock inte lyfta fram de två yrkesidentiteternas olika uppgiftsrelaterade och formella 

kompetens. De båda yrkesidentiteterna visar inte bara på vilka kunskaper de anställda 

besitter utan även vilka behov som de svarar på hos omsorgsmottagarna. Ett generellt 

professionaliseringsprojekt generaliserar således inte bara de anställdas kunskaper utan 

även omsorgsmottagarnas behov. 

  

9 Slutdiskussion 
Jag har haft som syfte att undersöka hur anställda med undersköterskeutbildning 

beskriver sin yrkesroll och ett omsorgsarbetes förutsättningar i en förändringsprocess 

mot professionalisering. Att få ta del av dessa beskrivningar har varit det mest givande 

under arbetet med denna studie. Även då mottagandet var mer eller mindre skeptiskt så 

har jag lämnat grupperna med en känsla av att få ha tagit del av något viktigt. Och det 

är väl just engagemanget hos de anställda som lämnat det största intrycket. Även då 

många till exempel upplevde implementeringen av den nya värdegrunden som 

problematisk så uttrycktes den i skuggan av den glädje man känner i att arbeta med 

människor. Likaså i diskussionerna kring förvaltningsledningens mål och visioner 

diskuterades de knappa resurserna och de bristfälliga organisatoriska förutsättningarna i 

skuggan av det man önskade att man kunde göra för omsorgsmottagarna. Den sociala 

kontexten, undersköterskekårens historia, som de anställda inbegrips i och härleds från 

har ökat min förståelse för hur det kan upplevas när arbetsuppgifter som man ansett 

karakteriserar det man gör och det man är plötsligt anses vara förlegade eller till och 

med olämpliga. Frågor som kan upplevas triviala för andra till exempel vad arbetar du 

med? blir plötsligt en fråga om; vad är det jag har gjort? vad är det jag gör? Och vad är 

det jag ska göra? Behovet av en identitet och skapandet av delidentiteter inbegriper vår 
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sociala kontext. När en del av det vi betraktar som vår identitet plötsligt inte duger 

upplever vi en kris. Även då för studien aktuell förvaltningsledning är snabb att ersätta 

den gamla yrkesidentiteten med en ny så innebär förändringen för många anställda en 

identitetskris. En intressant företeelse var att inte alla upplevde denna kris utan att 

många anställda faktiskt mycket väl accepterade den nya identiteten. Dessa anställda 

har en annan syn på vad det är som de skall göra i sitt yrke samt vad det är som de skall 

kunna. Detta splittrar de anställda i två grupper och visar på två diskurser gällande 

yrkesidentitet, vilka benämns traditionell och pedagogiskt orienterad. Skillnaderna i 

synsätt härleds i denna studie till de olika verksamheternas innehåll och de olika behov 

hos omsorgsmottagaren som de svarar på. Vad som är intressant är att det är 

omsorgsmottagarnas behov som står i centrum vilket också kan antyda att en 

yrkesidentitet inte statisk utan föränderlig beroende på omständigheter. De båda 

diskurserna har ändock samma historia men den ena identiteten har släppt många 

attribut som kan förknippas med undersköterskekåren och istället anammat en mer 

pedagogisk karaktär.  

 

Främst fokus i samtliga diskussioner med de anställda och även med omsorgschefen 

finns omsorgsmottagaren. Bakom decentraliseringen av ansvaret för äldreomsorgen, 

LSS och för vissa personer med psykriska besvär från stat till kommun återfinns bland 

annat demokratiargumentet (Bergmark 2001). Man menar att man genom att föra 

implementeringen av socialpolitiken närmare folket ges en större möjlighet till 

överensstämmelse mellan folkets behov och verksamheternas innehåll. 

Förändringsarbetet i kommun X syftar bland annat till att införa ett socialt synsätt och 

detta synsätt uppges vara en förutsättning för att kunna ge den omsorg 

omsorgsmottagarna vill ha. Generellt vill förvaltningsledningen att kommunen skall 

kunna profilera sig som en omsorgskommun, det skall bli mer omsorg och mindre vård. 

Så här långt i förändringsarbetet inbegrips inte omsorgsmottagarna annat än i tanken om 

vad det är som de behöver och vill ha. Denna studie undersöker de anställdas 

beskrivningar och beaktar således förändringsarbetet ur de anställdas perspektiv. Vad 

som framkommit i studien synliggör deras situation, kompetens och förmåga. Studien 

ger dock inte svar på vad omsorgsmottagarna anser att de anställda skall ha för 

kompetens eller förmågor, vilka behov de skall tillgodose i första hand eller vad som är 

omsorg och omsorgsarbete vilket det kan vara aktuellt för framtida forskning.  
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En fråga som blev en aha- upplevelse för mig var den om karriärmöjligheten. Trots att 

jag hade professionsforskningen och professionaliseringen av det sociala arbetet med 

mig framstod karriärmöjligheterna för de blivande sociala omsorgsassistenterna som 

något positivt för mig. Att denna möjlighet klart och tydligt för den blivande sociala 

omsorgsassistenten bort från människan, för att ge bättre position (och lön) i 

organisationen, uppdagades för mig först efter att frågan mött starka reaktioner i en av 

grupperna. Deras upprördhet, besvikelse och ledsamhet drog bryskt upp rullgardinen 

framför ögonen på mig. Grupperna som följde resonerade som jag gjort tidigare, de 

tyckte att det var positivt att något hände. Min oförmåga och deras oförmåga ser jag 

som ett exempel på vad Alvesson så väl beskriver i Postmodernism och 

samhällsforskning (2003), att man som forskare är fången i den dominerande kulturen 

och att det handlar om att bryta sig loss. Denna upplevelse gav mig en tankeställare 

gällande vilka fler frågor, fenomen eller processer som fångat mig i den dominerande 

kulturen? Det har varit min ambition att vakna upp och synliggöra de anställdas 

situation i nytt ljus och förhoppningsvis har jag, precis som den gruppen gjorde, kunnat 

medvetandegöra andra. 
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Bilaga 1 

Information  

Jag vill börja med att tacka för er medverkan! Mitt namn är Magdalena Damberg och 

jag läser magisterkursen i Socialt arbete vid Växjö universitet. Denna undersökning 

sker i samband med Kalmar Högskolas utvärdering av kommun X omsorgsförvaltnings 

projekt ”Omsorgs i utveckling”. Utvärderingen leds av Agneta Hedblom, lektor vid 

Kalmar Högskola, och vi är två studenter som skriver våra magisteruppsatser som en 

del av utvärderingen. Den andra studenten Mikael Nilsson undersöker hur 

enhetscheferna ser på projektet. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ni beskriver, utifrån er yrkesroll, 

kommun X omsorgsprojekt. Det handlar så om att synliggöra era tankar kring projektet.  

 

Allt material behandlas konfidentiellt. Alla personnamn och namn på platser kommer 

att vara ändrade i de texter som studien resulterar i. På så sätt kommer det inte att finnas 

någon möjlighet för utomstående att se vem eller vilka som har deltagit i 

undersökningen. Vidare omfattas undersökningen av sekretess.  

 

Undersökningens art 

Undersökningen sker i form av en fokusgruppsintervju som skiljer sig från vanliga 

gruppintervjuer i och med att den har ett bestämt fokus. Vid denna intervju kommer 

fokus att ligga på, er kommande professionella förändring. Detta fokus inbegriper 

ytterligare ämnen eller frågor vilka jag kommer att presentera under intervjun. Det är 

meningen att ni fritt skall diskutera men jag kommer att gå in och bryta i det fall jag 

anser att diskussionen drar ifrån sitt fokus. 

 

 

Tack för er medverkan! 

 

Magdalena Damberg 
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Guide till fokusgruppsintervju 

 

Öppningsfrågor: 

Hur skulle ni beskriva er yrkesroll? 

Hur skulle ni beskriva er yrkeskompetens? 

Vilka arbetsuppgifter anser ni vara viktigast i ert yrke? 

Hur ser ni på omsorgsförvaltningens profileringsprojekt?; 

• profileringen som en omsorgskommun 

• kompetensanalysen 

• värdegrunden 

• den nya titeln social omsorgsassistent 

Vad är ett socialt synsätt? 

Vad är omsorg och omsorgsarbete? 

Finns det något ytterligare som ni vill prata om? 
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