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ABSTRACT 

Nature of essay:  C-level, 15 points  

Page count:   47  

Title:   From Taylorism to Salutogenesis:  

   A study of Swedish elderly care.  

Author:   Jens Jonsson  

Supervisor:   Ulrika Järkestig-Berggren  

Abstract:    A publicly funded elderly care that is widely available at people’s 

homes has been described as unique for the Nordic countries. There is much research that 

focuses on the relationship between caregivers and care receivers, and also about how work is 

organized in these organizations. However, research into how care work is organized in 

organizations that have implemented a salutogenic approach is limited. This is a qualitative 

study aimed to examine how caregivers feel that the organization of work in elderly care 

change after implementation of salutogenic elements in their daily work. The study conducted 

six semi-structured interviews with caregivers that have experienced different ways of 

organizing care work. Study shows that the organization of care work has gone from a 

Tayloristic, task-oriented and routinized work towards a salutogenic, person-oriented and 

personalized approach. The study also shows that dilemmas may arise in the new way to 

organize care work when caregivers and care receivers values and opinions differ. Caregivers 

then orient between sins of omission and abuse. 

Keywords: Taylorism, Salutogenesis, organization, “work organization” and “elderly care”  
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1. PROBLEMFORMULERING 

Nordström (1998:9-12) beskriver att svensk äldreomsorg från början var en 

barmhärtighetsrörelse. Äldre människor som var i behov av hjälp fick lita på anhöriga och 

frivilliga. Någon offentligt finansierad hjälp fanns inte. Många äldre blev på så sätt beroende 

av fattigvård genom kyrkans regi och under lång tid fanns endast möjlighet till hjälp genom 

fattigvård, fattiganstalt eller ålderdomshem. Men under 50-talet växte en frivilligrörelse fram 

där Röda korset hjälpte äldre i deras hem. På så sätt växte hemtjänsten fram och expanderade 

snabbt. 

Enligt Trydegård (2005:155-159) växte ett nytt organisationssätt fram på 1970-talet, främst på 

servicehus runt om i landet. Detta organisationssätt kom att kallas för Tayloristiskt. 

Anledningen till detta var att organisationerna hade anammat många av Taylors och industrins 

principer. Forskare kunde se att äldreomsorg organiserades i olika fasta turer med fasta tider. 

Organiseringen baserades på de arbetsuppgifter som skulle utföras och planering och beslut 

flyttades även längre upp i organisationen. 

Flera forskare har genomfört studier inom ramen av omsorgsarbetets organisering i 

äldreomsorg. Szebehely (2005:21) beskriver den Svenska äldreomsorgens organisering som 

typiskt nordisk. En officiellt finansierad äldreomsorg där äldre kan få hjälp i sitt hem finns i 

princip bara i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark Finland och Island. Detta 

begränsar även forskningens geografiska utbredning. 

Szebehely (1995) har genom sin avhandling identifierat tre olika sätt att organisera 

omsorgsarbete på. Dessa kallar hon för den traditionella modellen, löpande-bands modellen 

och självstyrande smågruppsmodellen. Kategoriseringen bygger på i vilken grad 

omsorgspersonal har handlingsutrymme, hur de kan påverka arbetet och om arbetssättet 

innebär låg eller hög personkontinuitet. 

Eliasson-Lappalainen (2005:139) beskriver att hon är kritisk till hur omsorgsarbetet har och 

på många håll fortfarande organiseras. Hon menar att det traditionella sättet som omsorgen 

organiserades på lyckades hjälpa utan att kränka i stor grad. Men att utvecklingen gick mot 

styrningsprinciper karaktäriserade av sönderstyckning och standardisering. I Eliasson-

Lappalainens (2005) artikel Hemhjälp i norden: är hemhjälp möjlig under vilka villkor som 

helst? genomförs en studie där både den traditionella modellen och löpande-bands modellen 

identifieras. 
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Under min utbildning kom jag i kontakt med ett annat sätt att organisera omsorgsarbetet på. 

Detta arbetssätt beskrevs som annorlunda och nytt och hade föregåtts av en implementering 

av salutogena inslag i omsorgsarbetet. Den salutogena teorin grundades av den medicinske 

sociologen Aaron Antonovski för ungefär trettio år sedan, och enligt Westlund (2009:9) har 

många kommuner tagit till sig detta salutogena arbetssätt. Antonovski (2005:25-62) menar att 

det är viktigt med ett salutogent synsätt när man diskuterar hälsa och presenterar sitt begrepp; 

känsla av sammanhang (KASAM) som ett sätt att förstå hur en del människor kan stå emot 

påfrestningar medan andra blir sjuka. Författaren beskriver salutogenes som ett synsätt där 

människan befinner sig på ett kontinuum mellan ohälsa och hälsa och innefattar människans 

hela livssituation och historia. Detta synsätt skiljer sig ifrån patogenes som är det traditionella 

sättet att se på hälsa inom vård och omsorg. Patogenes fokuserar på sjukdom och dess orsaker 

varför man är antingen sjuk eller frisk. Det patogena synsättet bortser därför ifrån människans 

hela situation. Enligt Antonovski är de salutogena och patogena synsätten komplementära och 

det ena utesluter inte det andra. Jag har med utgångspunkt i den salutogena teorin valt att 

använda begreppet salutogena inslag i uppsatsen. Patogena och salutogena arbetssätt 

komplementerar varandra och det är troligt att man kan finna inslag av båda delar i en 

organisation, även om ett salutogent arbetssätt är implementerat. Salutogena inslag utesluter 

därför inte förekomsten av patogena arbetssätt.  

Det finns forskning som fokuserar på relationen mellan omsorgspersonal och servicetagare 

och även kring hur omsorgsarbetet organiseras. Dock är forskningsutbudet begränsat kring 

hur omsorgsarbete organiseras i organisationer som har implementerat ett salutogent 

arbetssätt. Szebehely (1995) genomförde en studie kring äldreomsorgens organisering för 15 

år sedan. Nya sätt att organisera omsorgsarbetet på har vuxit fram sedan dess. Det förefaller 

därför intressant att undersöka hur en implementering av ett salutogent arbetssätt påverkar 

organisationen. Kan man se några skillnader i organiseringen av omsorgsarbetet innan och 

efter implementeringen av det nya arbetssättet? Jag beslutade att titta närmare på detta genom 

att undersöka hur omsorgspersonal som har upplevt olika arbetssätt upplever situationen. 
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1.1 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur omsorgspersonal upplever att organisering av 

omsorgsarbete inom äldreomsorgen förändras efter implementering av salutogena inslag i det 

dagliga arbetet. 

 

1.2 Frågeställningar  

1. Hur beskriver omsorgspersonal skillnader i arbetsorganisering, innan respektive efter 

organisationsförändringen? 

 

2. Hur kan salutogena inslag urskiljas i omsorgspersonalens beskrivningar av sitt arbete? 

 

3. Hur beskriver omsorgspersonal dilemman kring arbetsorganiseringen efter 

organisationsförändringen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på omsorgspersonals upplevelser kring hur de organiserar 

omsorgsarbetet. Det är alltså inte uppsatsens intention att undersöka hur denna förändring har 

skett eller sett ut. 

 

Uppsatsen undersöker omsorgspersonalens upplevelser kring hur de organiserar 

omsorgsarbetet. Fokus ligger därför på hur omsorgspersonalen väljer att beskriva sina 

uppfattningar och erfarenheter. Uppsatsen blir på så sätt begränsad till omsorgspersonalens 

upplevelser och kan inte säga något om hur servicetagare upplever respektive arbetssätt. 

 

 

2. FORSKNINGSDESIGN 

I följande avsnitt är uppsatsens disposition och metod presenterad samt de val och 

överväganden som gjorts. 

 

2.1 Metodval 

Denscombe (2009:232-233) menar att då man ska undersöka komplexa fenomen som 

tillexempel människors erfarenheter och uppfattningar så är kvalitativ intervju det lämpligaste 

verktyget. Författaren beskriver att då en forskare vill få insikt i sådana fenomen är det ofta 
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nödvändigt att utforska dessa på djupet. Det är även viktigt för uppsatsen att fånga det som 

författaren kallar för privilegierad information, alltså information som kommer ifrån en eller 

flera nyckelpersoner som innehar en viss position. Sådan information erbjuder ett 

informationsdjup som i sig erbjuder ett värde. Det är min intention att i denna uppsats fånga 

privilegierad information samt erfarenheter och uppfattningar. Jag har därför valt kvalitativ 

intervju som metod. 

 

2.2 Vetenskapsfilosofisk position 

Tolkande forskningsinriktning 

Uppsatsen har vad Alvesson & Deetz (2000:39-40) kallar för en  tolkande 

forskningsinriktning. En enhetlig bild eftersträvas i respondenternas beskrivningar samtidigt 

som uppsatsen tar hänsyn till det mänskliga komplexa. Uppsatsen intresserar sig för 

omsorgspersonalens uppfattningar och upplevelser kring hur omsorgsarbetet organiseras. Och 

i enlighet med en tolkande forskningsinriktning skapas kunskap i relationen mellan forskare 

och intervjuperson. Teorier kan belysa och ge insikt men de kan inte utgöra en enkel 

förklaringsmodell. 

Hermeneutiskt synsätt 

Uppsatsen utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt vilket enligt Patel & Davidsson (2003:28-30) 

innebär att forskaren går in i tolkningsprocessen med sin förförståelse. Det hermeneutiska 

synsättet innebär en syn på kunskap som tolkad och producerad i en specifik kontext. Många 

olika tolkningar och beskrivningar förespråkas snarare än en sann kunskap.  

Min förförståelse 

Jag har under min utbildning kommit i kontakt med det salutogena arbetssättet både teoretiskt 

och praktiskt. Under min praktik har jag vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med författaren 

Peter Westlund som har skrivit många böcker i ämnet, kontakterna har varit värdefulla för 

mig. Min förförståelse har på så vis skapat reflektion och intresse kring den salutogena teorin 

och KASAM. Min praktik genomförde jag i undersökningskommunen och där praktiserade 

jag som enhetschef inom äldreomsorgen. Det innebär att flera av respondenterna vet vem jag 

är och vad jag tidigare har gjort i kommunen. 

 

2.3 Intervju som metod 

Det finns många fördelar med att göra kvalitativa intervjuer. Denscombe (2009:267-269, 244-

245) menar att intervjuer ger djupgående data som erbjuder en insikt och förståelse för det 
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fenomen som undersöks. Intervjuer är även flexibla i sin karaktär på så sätt att justeringar kan 

göras, även under tiden intervjun genomförs. Undersökningens riktning kan därför ändras 

under arbetets gång. Men författaren menar att det även finns nackdelar med intervjuer. En 

intervju är ofta tidskrävande i databearbetningsfasen. Då ska data transkriberas och kodas 

vilket kan ta upp mycket av forskarens tid. Intervjudata kan även påverkas av forskarens 

personliga identitet, vilket innefattar tillexempel kön, ålder och etniskt ursprung. 

Alvesson & Deetz (2000:139,216) beskriver att de svar som respondenterna ger påverkas av 

de identiteter som aktörerna i intervjusituationen har eller tillskrivs. Intervjuaren sänder sina 

förväntningar genom det språk som används och intervjupersonen intar då en viss position 

utifrån vad intervjuaren förmedlar. Enligt författarna är svaren färgade av dessa identiteter och 

positioner. Forskaren bör då vara medveten om dessa processer för att kunna identifiera 

intervjupersonens position senare i analysen. En bra forskare kan även noga överväga 

identitetsdynamiken under intervjun. Författarna ställer sig frågande till vad information som 

framkommer under en intervju säger. De menar att antingen kan informationen säga något om 

vad människor tycker och hur deras sociala verklighet ser ut, eller speglar informationen den 

socialt komplexa intervjusituationen. 

 

Jag menar att intervjuaren påverkar de svar som respondenterna ger under intervjun, dels 

genom förförståelse men även genom de förväntningar som sänds på olika sätt. Jag menar att 

denna effekt inte går att frångå, men omfattningen kan minskas genom vissa åtgärder (se 3.9). 

Jag har vägt fördelar mot nackdelar med kvalitativ intervju som metod och kommit fram till 

att detta är det lämpligaste metodvalet utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

2.4 Urval 

Inför intervjuerna skulle en undersökningskommun väljas. Utifrån studiens syfte ställdes krav 

på att man i kommunen skulle ha genomfört en organisationsförändring samt att 

omsorgspersonal i kommunen uppger sig arbeta med salutogena inslag i sitt dagliga arbete. 

En kommun som uppfyller dessa kriterier valdes. I den valda kommunen är äldreomsorgens 

verksamhet indelad i sju olika geografiska områden. Det framgår i urvalsprocessen att tre av 

dessa områden organiserar sitt arbete på ett liknande sätt. Dessa tre områden samarbetar även 

i viss utsträckning över områdenas gränser eftersom de har en nära geografisk placering. Ett 

urval av dessa tre områden genomfördes på grundval av geografisk placering och förförståelse 

kring områdenas arbetssätt. 
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För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar efterfrågades specifik, 

privilegierad information som endast vissa nyckelpersoner besitter. Denna privilegierade 

information kunde endast erhållas ifrån omsorgspersonal som har erfarenhet och kunskap om 

olika arbetssätt. Det var även viktigt för studien och dess syfte att dessa personer uppger sig 

arbeta med salutogena inslag i sitt dagliga arbete. Denscombe (2009:103) menar att det ibland 

kan vara nödvändigt att ta hjälp ifrån personer som kan identifiera nyckelpersoner och skapa 

tillträde till undersökningsplatsen. För att identifiera nyckelpersoner inhämtades information 

ifrån respektive berörd enhetschef. Utifrån den erhållna informationen genomfördes ett urval 

av åtta respondenter som uppfyllde de uppställda kriterierna. I studien planerades sex 

intervjuer, två av respondenterna i urvalet var reserver vid bortfall eller annan oförutsedd 

händelse. Samtliga respondenter tillhör yrkesbenämningen omsorgsassistent, detta är en 

yrkesbenämning på personal inom äldreomsorgen som utför det dagliga omsorgsarbetet. 

Omsorgsassistenter kan ha grundskole- gymnasial- eller yrkesutbildning, och det förekommer 

även vissa påbyggnadsutbildningar. Trots skillnader i utbildning utför omsorgsassistenter 

samma arbetsuppgifter på arbetsplatsen.  

 

Urvalet genomfördes genom att medvetet välja respondenter som utifrån erhållen information, 

min förförståelse och kunskap kunde tänkas ge mest värdefull information. Min intention var 

att respondenternas erfarenheter och kunskaper skulle vara relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Denscombe (2009:37-38) kallar detta tillvägagångssätt där forskaren 

medvetet väljer ut personer utifrån specifika kriterier för ett subjektivt urval. Denna urvalstyp 

är ett icke-sannolikhetsurval som är ett avsteg ifrån principer om slumpmässiga och 

representativa urval. Då ett subjektivt urval genomförs så resonerar forskaren utifrån sin 

kunskap och förförståelse. Forskaren väljer sedan personer som han eller hon anser kommer 

att ge den bästa och mest relevanta informationen för undersökningstemat. 

 

2.5 Presentation av respondenter 

Alla respondenter är kvinnor mellan 38 och 60 år gamla. Ett av kraven i urvalsprocessen var 

tillräcklig erfarenhet för att ha upplevt olika arbetssätt. Respondenterna har mellan 20 och 44 

års erfarenhet av omsorgsarbete och har under samtliga av dessa år arbetat med den dagliga 

omsorgen. Respondenterna har valts ur tre områden i undersökningskommunen, två från varje 

område. 
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2.6 Intervjuernas genomförande 

Jag har genomfört vad Robson (2002:270) kallar för semistrukturerade intervjuer. Detta 

innebär att jag har förberett vissa frågor och frågeområden som intervjuerna sedan utgick 

ifrån. Dock har frågornas formulering och ordningsföljd ändrats under tiden intervjuerna 

pågick. Denscombe (2009:234-235) beskriver att tyngdpunkten i semistrukturerade intervjuer 

ligger på att låta respondenten utveckla sina idéer och synpunkter mer utförligt. Under 

intervjuerna fick respondenterna fritt berätta kring en arbetsdag före och efter 

organisationsförändringen. Respondenterna ombads utveckla sina historier utifrån de olika 

teman och frågeområden som intervjuguiden innehåller. 

Inledningsvis började intervjuerna med en introduktion som innefattade en förklaring av syftet 

med intervjun samt garantier om anonymitet mm., tillåtelse för ljudupptagning inhämtades 

även under den inledande fasen. Därefter fortsatte intervjuerna med lätta och allmänna frågor 

för att sedan gå vidare till huvuddelen i intervjun. Robson (2002:277) menar att det kan vara 

fördelaktigt att börja intervjuer med allmänna frågor, intervjuaren bör inte gå direkt på 

huvuddelen i intervjun. Avslutningsvis ställdes återigen lätta och allmänna frågor för att lugna 

eventuella spänningar som kan ha uppstått. Intervjuerna avslutades sedan genom att jag 

tackade för deltagandet.  

 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide. Denna intervjuguide består av vissa frågor 

som följer huvudsakliga frågeområden. Denscombe (2009:250) menar att forskaren 

formulerar dessa frågeområden utifrån sin förkunskap. Författaren beskriver att intervjun 

kommer ge ett större utbyte om intervjuaren har en god förkunskap och på så sätt är förberedd 

kring de ämnen som kan dyka upp under intervjun. Frågorna är inte färdigformulerade i 

intervjuguiden, utan de formulerades under tiden intervjuerna pågick. När intervjun 

genomförs är det enligt Robson (2002:275) viktigt att undvika frågor som är ledande, långa, 

dubbla i sin karaktär eller som innehåller ord som är svåra för respondenten att förstå. Jag har 

undvikit sådana frågor som Robson beskriver då intervjuerna genomfördes. Det hände vid 

några tillfällen under intervjuerna att respondenterna inte förstod vad jag menade med vissa 

begrepp. Oavsett om respondenten sa något eller om det var min uppfattning av situationen så 

valde jag att omformulera mig tills respondenten förstod frågan. 

 

Sex intervjuer genomfördes som jag tidigare nämnt i undersökningskommunen. Denscombe 

(2009:251) beskriver vikten av att ha tillstånd ifrån överordnad då respondenten är ansvarig 
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inför andra inom en organisation. Innan intervjuerna genomfördes inhämtades sådant tillstånd 

ifrån de berörda cheferna i undersökningskommunen. Samtliga intervjuer bandades genom 

ljudupptagning, tillstånd för detta inhämtades från respondenterna. Intervjuerna genomfördes 

sedan på respektive respondents arbetsplats, Denscombe (2009:252) beskriver att det är svårt 

för intervjuaren att kontrollera intervjusituationen om denna sker på fältet. Författaren anser 

att det är viktigt med en tyst och avskiljd lokal där intervjun kan ske ostört.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Jag menar att respondenterna 

känner sig mer trygga i intervjusituationen om dessa sker i en kontext där de känner sig 

bekväma. På så vis genomfördes intervjuerna i ”deras” lokaler vilket jag menar minskade 

otryggheten för respondenterna i intervjusituationen. Denscombe (2009:252) menar att det då 

blir svårt att kontrollera situationen. Dock menar jag att fördelarna med att genomföra 

intervjuerna på fältet överväger nackdelarna. 

Intervjuerna har genomförts i olika lokaler på respondenternas arbetsplatser. De fyra första 

intervjuerna genomfördes i en mindre lokal som var placerad på ett särskilt boende i 

undersökningskommunen. Lokalen var placerad en bit bort ifrån den övriga verksamheten 

vilket innebar lite störande ljud utifrån. Vid ett tillfälle startade en gräsklippare utanför vilket 

kunde uppfattas som störande. 

De två sista intervjuerna genomfördes även de på respondenternas arbetsplats. Denna lokal 

var liten med ett bord och några stolar. Det ekade något i lokalen, och den var placerad intill 

ingången till byggnaden. Detta innebar att man ibland kunde höra människor prata utanför 

rummet. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

På internetsidan Codex (Vetenskapsrådet) publiceras fyra forskningsetiska principer; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med undersökningen samt 

hur denna ska genomföras i stora drag. Det är även viktigt att forskaren informerar om 

eventuella risker med ett deltagande och hur resultatet kommer att publiceras. Denna 

information bör respondenten få senast innan intervjun har påbörjats. Med samtyckeskravet 

menas att forskaren alltid måste inhämta samtycke ifrån respondenterna, i alla fall då 

respondenten skall delta aktivt, t.ex. vid intervju. Detta innebär även att ett deltagande alltid 

skall vara frivilligt. Konfidentialitetskravet betonar att uppgifter om respondenterna ska 
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hanteras på ett sådant sätt att de inte riskerar att komma till andras kännedom, man har som 

forskare ett etiskt ansvar gentemot de som deltar i studien. Respondenterna skall alltid 

garanteras anonymitet. Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet. Detta krav 

innebär att information och uppgifter som framkommer under studien endast får användas i 

forskningssyfte. Det är alltså inte tillåtet att använda något som framkommit under intervjun i 

icke-vetenskapliga sammanhang. 

 

Jag har efter att intervjuerna var genomförda övervägt om den information som framkommit 

kan skada respondenterna på något sätt. Det är efter dessa överväganden min mening att 

undersökningsämnet är av en allmän karaktär, det är således osannolikt att den information 

som framkommit kan skada respondenterna. Sådan information som har kommit till 

intervjuarens kännedom under studien skyddas av konfidentialitetskravet. Detta innebär att 

jag skyddar respondenternas identitet genom att deras namn eller arbetsplats inte nämns i 

uppsatsen. Transkriberingar och ljudupptagningar förvaras på säker plats, filerna är 

lösenordsskyddade. Det är alltså inte troligt att informationen kan härledas till en enskild 

respondent efter att den har framställts i uppsatsen. Det är dock viktigt att påpeka att det 

endast genomförts sex intervjuer i undersökningskommunen och att det därför finns en liten 

risk för att information kan härledas till en enskild respondent. Risken är ringa men i enlighet 

med informationskravet så har respondenterna informeras om denna risk före intervjuernas 

genomförande.  

 

I uppsatsen utgår jag ifrån de forskningsetiska principer som jag har presenterat ovan. 

Informationskravet är uppfyllt genom att samtliga respondenter har fått en kortfattad 

information då de inbjöds till att delta i intervjun. Denna information innefattade syftet med 

undersökningen samt hur denna kommer att genomföras och publiceras. Respondenterna fick 

även information om att det finns en liten till mycket liten risk att den information som 

framkommer under intervjuerna kan härledas till dem som person. Intervjuerna inleddes med 

en djupare information samt möjlighet att ställa frågor kring studien. 

 

Samtyckeskravet är uppfyllt genom att respondenterna informerats om att det är frivilligt att 

delta samt att de när som helst kan avsluta deltagandet. Samtycke inhämtades efter att 

respondenterna fått den första informationen kring studien. 

 

Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom en varsam och ansvarsfull hantering av 
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ljudupptagningar, transkriberingar och andra uppgifter som kan härledas till respondenterna. 

Vilken undersökningskommun som har valts är inte presenterat i uppsatsen och 

respondenterna är inte nämnda till namn eftersom information då skulle kunna härledas till 

enskilda respondenter. Anonymitet garanterades i samband med information och inhämtning 

av samtycke. 

 

Nyttjandekravet är uppfyllt genom att respondenterna garanterats att den information som 

framkommit under intervjuerna endast kommer användas i forskningssyfte. 

 

2.8 Analysmetod 

Efter att intervjuerna hade genomförts så transkriberades ljudinspelningarna. 

Transkriberingarna genomfördes samma eller nästkommande dag och ljudinspelningarna 

skrevs av ordagrant. Även andra ljud, utfyllnadsord, läten, tysta perioder och harklingar 

nedtecknades i transkriberingarna. Under två av intervjuerna förekom störande ljud vilket 

drog respondenternas uppmärksamhet bort från intervjun tillfälligt. Dessa händelser 

antecknades i transkriberingen med kommentarer kring händelsen. Samtliga ljudupptagningar 

höll god kvalitet och alla delar gick att urskilja. Markeringar gjordes innan varje stycke för att 

markera vem det var som talade. Efter att transkriberingarna var gjorda så numrerades alla 

rader inför arbetet med analysen. 

 

Efter att transkriberingarna var genomförda bröts texten ner i delar som utgjordes av meningar 

eller stycken. Dessa textdelar kodades utifrån begrepp och resonemang som respondenterna 

själva använde under intervjuerna. Denscombe (2009:137) kallar detta för öppen kodning, 

vilket innebär att textdelarna kodas utifrån sitt innehåll. Kodningen genomfördes genom 

kommentarer i marginalen för att sedan placeras under kategorier eller teman. Dessa olika 

kategorier eller teman uppstod genom vad Denscombe (2009:137) kallar för en axiell 

kodning. Detta innebär att koderna placeras in under bredare teman som tillkommer genom 

kopplingar och associationer mellan koderna. På så sätt blev de olika delarna mindre till 

antalet och textdelarna var indelade i teman som är grundade i respondenternas egna 

begreppsanvändningar och resonemang. Respondenternas beskrivningar presenterades i 

resultatsammanställningen med dessa olika teman som underrubriker. Vissa citat har tagits ur 

texten för att visa på respondenternas resonemang. Under analysprocessen har jag 

återkommande gått tillbaka till transkriberingarna och de olika kategorierna. Analysen har på 

så sätt varit cirkulär snarare än linjär. 
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2.9 Trovärdighet och pålitlighet 

Denscombe (2009:380-381) menar att man kan använda begreppet trovärdighet när man 

beskriver träffsäkerhet eller exakthet i kvalitativa data. Författaren presenterar även tre olika 

tillvägagångssätt för att säkra att ett forskningsresultat sannolikt har en god trovärdighet. Den 

första åtgärden är att triangulera insamlad data, alltså använda annan data för att säkerställa 

riktigheten eller trovärdigheten i den data man triangulerar. Det andra tillvägagångssättet är 

att göra en så kallad respondentvalidering vilket innebär att forskaren återspeglar resultatet till 

respondenterna, på så sätt kan forskaren få sina fynd bekräftade och validiteten blir där med 

förhållandevis säkrad. Den sista åtgärden forskaren kan göra är enligt författaren vad som 

kallas för grundade data. Detta innebär att forskaren vanligtvis spenderar mycket tid på fältet 

då undersökningen genomförs och att insamlad data på så vis står på en solid grund. 

Denscombe (2009:381) beskriver att vid kvalitativa intervjuer är intervjuaren sitt egna 

forskningsinstrument och påverkar därför de data som inhämtas på olika sätt. Man kan därför 

ställa sig frågande till om resultatet skulle bli det samma med ett annat forskningsinstrument 

alltså en annan intervjuare. Författaren beskriver att man kan använda begreppet pålitlighet då 

man beskriver tillförlitligheten i kvalitativa intervjudata. Enligt Robson (2002:176) bör 

forskare som använder kvalitativa metoder vara vaksamma över vissa risker, t.ex. kan 

bandspelare gå sönder, det kan finnas störande element i intervjuplatsens omgivning eller fel 

vid transkriberingen kan inträffa. Genom sådan vaksamhet kan man minska risken för att 

pålitligheten i data påverkas. Denscombe (2009:381) menar att forskaren även kan föra en 

beslutslogg som kan användas för att tydligt visa alla val och beslut genom 

forskningsprocessen. Då forskaren kan visa på alla beslut och val blir det möjligt att granska 

forskningsprocessen. Författaren menar att detta ger en god pålitlighet i metoden.  

Då intervjuerna var transkriberade genomfördes en respondentvalidering på så sätt att 

respondenterna fick möjlighet att kommentera det som framkommit under intervjun. Under 

tiden uppsatsen skrevs förde jag en beslutslogg för att senare kunna presentera alla val och 

beslut. Det har varit min intention att presentera en detaljrik uppsats där mina val och beslut 

framgår, detta för att stärka pålitligheten. Intervjuerna har genomförts på sådan plats så att 

risken för störande element i omgivningen har varit minimerad. Efter att transkriberingen var 

gjord kontrollerades och korrigerades eventuella fel. Då respondentvalideringen genomfördes 

hade respondenterna möjlighet att kommentera eventuella fel i transkriberingen. Med dessa 
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åtgärder är förhoppningen att trovärdigheten i insamlad data samt pålitligheten i metoden är 

god.  

2.10 Överförbarhet 

Denscombe (2009:382) menar att överförbarhet betonar på vilket sätt data kan användas i 

andra liknande fall. Författaren menar att läsaren själv bedömer överförbarheten i data. För att 

möjliggöra en bedömning av överförbarhet krävs det dock att forskaren framställer sina data 

detaljrikt. 

 

Det har varit min intention att framställa all insamlad data samt övrig information detaljrikt så 

att det möjliggör för läsaren att själv avgöra överförbarheten. Det faller således på läsaren 

själv att avgöra huruvida data som framkommit i denna uppsats kan användas i liknande fall. 

 

2.11 Metoddiskussion 

Intervju som metod lämpar sig för att undersöka människors uppfattningar och upplevelser 

och har därmed varit en lämplig metod för denna uppsats. Dock blir uppsatsen begränsad till 

att endast kunna säga något om hur omsorgspersonal upplever sin situation. En eventuell 

metodkombination skulle kunna innefatta både intervjuer med omsorgspersonal och en 

enkätundersökning där servicetagare fick svara på frågor kring sin situation. Då skulle 

uppsatsen även kunna säga något om hur servicetagare upplever omsorgspersonalens sätt att 

organisera omsorgsarbetet. Dock har jag p.g.a. uppsatsens tidsram varit tvungen att avgränsa 

undersökningen till att bara omfatta omsorgspersonalens beskrivningar, uppfattningar och 

erfarenheter kring hur omsorgsarbetet organiseras. Det är där med min uppfattning att 

kvalitativ intervju som metod har varit ett lämpligt verktyg för att undersöka detta fenomen. 

Det var inga problem att få tag i respondenter. Samtliga fick information flera gånger om att 

de kunde hoppa av när de ville men ingen tackade nej till att delta. Är det möjligt att alla 

verkligen ville delta och tyckte att detta var intressant? Eller påverkade det faktum att urvalet 

gick igenom respektive enhetschef? Det är svårt att få svar på dessa frågor. Det fanns en risk 

för att respondenterna kände ett obehag i att tacka nej till intervjuerna. För att minska risken 

skötte jag all kontakt med respondenterna utifrån den information som jag hade erhålligt från 

enhetscheferna. Ett av kraven var att respondenterna skulle ha upplevt olika sätt att organisera 

omsorgsarbetet på. Att få reda på denna information på annat sätt än att gå via enhetscheferna 

hade varit tidskrävande. På så sätt bedömdes detta tillvägagångssätt ändå som nödvändigt. 
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Inför intervjuerna förväntade jag mig att respondenterna skulle vara nervösa och att de skulle 

vara obekväma med ljudupptagningen. Detta såg jag som en nackdel med att använda intervju 

som metod, då samtalen under intervjuerna kunde påverkas. Det visade sig att respondenterna 

inte var speciellt nervösa. De verkade heller inte vara besvärade över ljudupptagningen. Det är 

min mening att respondenterna kände sig mer trygga i intervjusituationen eftersom 

intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats. Alternativet hade varit att intervjuerna skulle 

genomföras i av mig anvisad lokal, vilket respondenterna skulle kunna uppleva som otryggt. 

Under den ena intervjun startade en gräsklippare utanför vilket för en stund tog 

uppmärksamheten ifrån intervjun. Respondenten kom på så vis av sig och det tog någon minut 

innan intervjun kom igång igen. Under den andra intervjun hade respondenten glömt att 

stänga av sin mobiltelefon. Under intervjun kom ett meddelande vilket respondenten läste. 

Detta innebar att intervjun blev avbruten i någon minut innan den fortsatte. 

Under intervjuerna använde jag vissa begrepp där definitionen visade sig vara oklar. Detta 

skulle kunna påverka validiteten i insamlad data eftersom respondent och intervjuare kan 

komma att prata om olika saker. Dock uppmärksammades problemen i ett tidigt skede. 

Problemet avvärjdes genom att ytterligare frågor ställdes för att klargöra respondenternas 

definition av begreppen. 

Respondenterna presenterade intressanta beskrivningar kring sitt arbete och hur de upplever 

att arbetet organiseras. Intervjuerna erbjuder insikt i hur respondenterna resonerar. I 

berättelserna kan vi se hur omsorgsarbetet organiseras både före och efter 

organisationsförändringen. Intervjuerna är förhållandevis få men utifrån uppsatsens tidsram 

har avgränsningen varit nödvändig. Dock menar jag att de sex genomförda intervjuerna kan 

besvara syftet och de uppställda frågeställningarna. 

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning och artiklar har sökts genom sökmotorn ”Elin@Lnu.se”, ”Social Services 

Abstracts” och ”Sociological Abstracts”. Sökord som har använts är; ”Home Care”, ”Care”, 

”elderly”, ”work attitudes”, ”management” och ”organization”. Jag har även sökt relevant 

litteratur via sökmotorn “LIBRIS”.  Via den inhämtade litteraturen har jag sedan fått tips om 

vidare läsning. 
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Enligt Szebehely (2005:21) så brukar Svensk äldreomsorg förknippas med den nordiska 

välfärdsmodellen. Denna typ av äldreomsorg är officiellt finansierad och tillgänglig för alla 

medborgare oavsett ekonomiskt välstånd. Äldre människors anhöriga har därför inget 

lagstadgat ansvar att ta hand om sina äldre. Modellen beskrivs som typiskt nordisk eftersom 

andra länder ofta har lagar och förordningar som ger anhöriga ansvaret över omsorgen. 

Hemtjänst och hemsjukvård där hjälpen ges i hemmiljön är unik för de nordiska länderna. 

Detta begränsar även forskningens utbredning då mycket internationell forskning bygger på 

att omsorgen om äldre utförs av familjen i hemmets kontext. Forskning kring organisering av 

omsorgsarbete har enligt Nordström (1998:26) förts inom fyra huvudsakliga områden. Det 

första området är på interinstitutionell nivå och omfattar forskning kring yttre organisatoriska 

villkor. Forskning har även bedrivits på institutionell nivå vilket omfattar forskning kring inre 

organisatoriska förhållanden. På interindividuell nivå forskas det om myndighetsutövning 

mellan omsorgspersonal och servicetagare. Det sista forskningsområdet är på individnivå 

handlar om omsorgspersonalens yrke. Denna uppsats faller inom den institutionella 

forskningen och fokuserar på förhållanden inom organisationen, alltså forskning kring hur 

omsorgsarbetet organiseras. För uppsatsen har även interindividuell forskning som rör 

relationen mellan omsorgspersonal och servicetagare bedömts som intressant. 

I artikeln Hemhjälp i Norden: Är omsorg möjlig under vilka villkor som helst? Beskriver 

Eliasson-Lappalainen (2005) hur äldreomsorgen har karaktäriserats utav tayloristiska 

principer, så kallade ”löpande-bands principer”. I sådana organisationer har man sett 

rationaliseringar, sönderryckningar och standardiseringar. Arbetsuppgifterna genomförs då på 

ett uppgiftsorienterat sätt. Eliasson-Lappalainen menar att en sådan organisation idag även 

beskrivs som McDonaldiserad. Hon baserar sin artikel på en studie där åtta nordiska forskare 

har genomfört observationer, intervjuer, enkätundersökning och dokumentanalys i fyra 

nordiska huvudstäder. Respondenterna i undersökningen utgörs av både omsorgspersonal och 

chefer. Studien visar på stora skillnader i hur omsorgen organiseras. Den tayloristiska och 

uppgiftsorienterade organisationen kan urskiljas i två av dessa städers hemtjänst medan de 

övriga två har en kontinuerlig och personorienterad omsorg. Den senare benämns av 

författaren som gammaldags, som ett traditionellt sätt att organisera omsorgsarbetet på. Dock 

menar hon att omsorgspersonalen i den tayloristiska organisationen har skapat sig utrymme 

att genomföra en personanpassad situationell omsorg där de bryter sig loss ifrån fasta 

scheman och arbetsuppgifter för att göra något för servicetagare, något som organisationen 

egentligen inte tillåter. 
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Bengt Ingvad (2003) har i sin avhandling Omsorg och relationer. Om det känslomässiga 

samspelet i hemtjänsten genomfört kvalitativa observationer, intervjuer och fallstudier. Han 

har undersökt servicetagares och omsorgspersonals relationer till varandra. Han menar utifrån 

sin studie att en bra relation dem emellan även skapar ett bra klimat i arbetsgrupperna 

eftersom omsorgspersonalen känner tillfredsställelse när servicetagare mår bra och att 

omsorgspersonal känner otillfredsställelse när de inte kan göra tillräckligt för servicetagaren. 

Ingvad drar slutsatsen att omsorgsorganisationen måste skapa en organisation som möjliggör 

en god relation mellan omsorgspersonal och servicetagare. 

Wanja Astvik (2003) har i sin kvalitativa studie Relationer som arbete. Förutsättningar för 

omsorgsfulla möten i hemtjänsten kommit fram till att personkontinuitet är viktigt för 

kvaliteten inom omsorg. Hon menar att omsorgspersonalen förvärvar viktig kunskap i en 

pågående regelbunden relation till servicetagaren. I en organisation som präglas av 

arbetsdelning förekommer ofta rotationsprinciper, då kan inte en god personkontinuitet 

uppnås. Astvik menar att omsorgen måste organiseras så att omsorgspersonal får möjlighet att 

förvärva denna viktiga kunskap i relationen till servicetagaren. På så sätt kan 

personkontinuitet uppnås. 

Marta Szebehely (1995) har genomfört en studie där hon undersöker organiseringen av 

omsorgsarbete inom äldreomsorg.  Avhandlingen heter Vardagens organisering. Om 

vårdbiträden och gamla i hemtjänsten. Hon har använt både kvalitativa och kvantitativa 

metoder; observation, enkäter och intervjuer. Hon identifierar tre olika organisationssätt inom 

äldreomsorgen. Det första kallar hon den traditionella hemtjänsten och beskriver en 

organisation som karaktäriseras utav ett personorienterat arbetssätt med en god 

personkontinuitet. Det andra, en löpandebandsliknande organisation där arbetet var 

uppgiftscentrerat och indelat i olika moment. Detta sätt att organisera arbetet karaktäriserades 

av en standardisering och arbetsdelning. Det sista organisationssättet kallar Szebehely för 

självstyrande smågrupper. Denna organisation hade små grupper där personalen ansvarade för 

många servicetagare. Omsorgspersonalen hade inget individuellt ansvar och arbetet var 

uppgiftsorienterat, detta innebar en låg personkontinuitet. 

I artikeln Between Empathy and Depersonalization: An Emotional Sociological Analysis of 

the Consequences of Taylorization for Home Care Workers har Liebst & Monrad (2008) 

genomfört en kvalitativ studie där de har intervjuat åtta personer som arbetar inom dansk 

äldreomsorg. Undersökningen är gjord i en organisation som karaktäriseras av tayloristiska 
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principer. De använder begreppet depersonalization men menar att detta inte kan belysa 

fenomenet fullt ut. I stället förespråkas och föreslås ett nytt begrepp existential frustration. 

Författarna menar att detta nya begrepp innefattar omsorgspersonals frustration kring deras 

möjligheter att ge en omsorg som är överensstämmande med deras empati för servicetagaren. 

Författarna menar att detta dilemma kan uppstå i en organisation som karaktäriseras av 

tayloristiska principer. 

 

 

4. UPPSATSENS TEORETISKA RAMAR 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som används i uppsatsen. 

 

4.1 Taylorismen 

Frederick Winslow Taylor (1967:36-37) är grundare till den rationella arbetsdelningen. Denna 

teori är uppbyggd kring fyra huvudsakliga principer. Den första innebär att arbetet ska 

utvecklas till vetenskap och att eventuella tumregler ska försvinna. Den andra principen 

innebär att arbetare ska väljas på ett systematiskt sätt. Författaren betonar en specialisering 

där varje arbetare gör det som han eller hon är bäst på. Den tredje principen innebär att chefer 

ska övervaka arbetet på ett sätt som garanterar att arbetssätt följs. Den fjärde och sista 

principen innebär att chefer och andra med ledarposition i organisationen ska dela ansvaret 

med arbetarna. De ska ta över de uppgifter som de är bättre lämpade för. 

Den första principen innebär alltså att arbetet ska utvecklas till vetenskap. Taylor (1967:37) 

menar att många regler och lagar kring hur arbetet ska utföras måste formuleras i 

organisationen. Dessa regler och lagar ska reglera arbetet i minsta detalj och på så vis fråntas 

arbetaren beslut och planering. När regler framställs ska organisationen tydligt undersöka hur 

arbetet genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Enligt Taylor så är arbetare lämpade för 

olika uppgifter. Författaren beskriver att om en anställd inte kan hålla samma tempo som 

andra arbetare så beror det troligen på att han eller hon inte är lämpad för den arbetsuppgift 

som utförs. Det faller på arbetsgivaren att systematiskt välja ut vem som är lämpad för vad. 

Vidare ska organisationens chefer systematiskt kontrollera arbetare så att de följer de regler 

och lagar som har ställts upp. Taylor menar att ledningen i en organisation är bättre lämpade 

för att planera och ta beslut, arbetarna är lämpade för att utföra arbetet. Författaren menar 

därför att dessa arbetsuppgifter ska delas och att ledningen ska planera arbetet minst en dag 
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framåt i tiden. Planeringen ska skriftligt framgå i minsta detalj så att arbetaren vet vad han 

eller hon ska göra. 

Taylor (1967:36-44) förespråkar en arbetsdelning där varje anställd utför en viss arbetsuppgift 

som han eller hon är bäst lämpad för (princip 2 och 3). Där med gör författaren även den 

indelningen att ledningen i organisationen är bäst lämpad för att planera och ta beslut, 

arbetaren ska enbart genomföra det som han eller hon blir tillsagd att göra (princip 4). För att 

arbetaren faktiskt ska följa dessa instruktioner ska ledningen i organisationen systematiskt 

kontrollera att regler och lagar följs (princip 3). Taylors (1967:36-37) principer förespråkar en 

organisation som karaktäriseras av vetenskapligt effektiva arbetssätt (princip 1), 

arbetsdelning, specialisering (princip 2), systematisk kontroll (princip 3) och ett centralt 

beslutsfattande (princip 4). Om principerna följs så kommer arbetet att bli mer effektivt. Även 

om författarens beskrivningar riktar sig till industriellt arbete så menar han att de kan 

användas i alla typer av mänskliga aktiviteter och organisationer. Som exempel tar han upp 

arbete i hemmet och filantropiska organisationer. 

 

4.2 Antonovskis salutogenes 

Aaron Antonovski (2005:15-50) presenterade 1979 den Salutogena modellen. Författaren 

menar att vissa människor behåller en god hälsa trots upprepade påfrestningar medan andra i 

samma situation blir sjuka. Författaren kallar dessa påfrestningar för stressorer och menar att 

dessa inte nödvändigtvis måste vara av negativ karaktär. Antonovski förklarar att en person 

med ett starkt KASAM kommer att utvecklas om den utsätts för stressorer medan en person 

med svag KASAM kommer att försvagas. KASAM står för känsla av sammanhang och består 

av tre komponenter; Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den första komponenten 

begriplighet betonar vikten av att förstå det som man utsätts för som strukturerat, 

sammanhängande och tydligt. Detta innefattar både inre och yttre stimuli. Den andra 

komponenten är hanterbarhet och innebär att man har resurser med vilka man kan möta inre 

och yttre stimuli och på så sätt hantera dessa. Den sista komponenten är meningsfullhet och 

innefattar motivation som en vilja eller ett intresse att investera resurser i ett visst område. 

Dessa komponenter står i förhållande till varandra på så vis att har man en hög begriplighet, 

hög hanterbarhet och en hög meningsfullhet så har man en stark KASAM, alltså en stark 

känsla av sammanhang. 

Antonovskis (2005:25-41) salutogena modell betonar vissa skillnader mellan ett patogent 

synsätt och ett salutogent synsätt. Patogenes betonar att en stressor leder till sjukdom och är 
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således fokuserad på det sjuka och vad som leder till detta tillstånd. Salutogenes ser till hela 

människans livssituation inklusive historia och sjukdom och förklarar var personen befinner 

sig i ett kontinuum mellan hälsa/frisk och ohälsa/sjuk. Det salutogena synsättet kan således 

förklara vad i en människas liv som påverkar förmågan att behålla sin position på detta 

kontinuum eller att röra sig mot den friska sidan. Patogenes och salutogenes utesluter inte 

varandra utan är komplementära, dock kan ett patogent synsätt förefalla något begränsat. 

 

4.3 Lirka – ett begrepp inom omsorg 

Topor (1995:96-109) beskriver att begreppet lirka är något som används i alla situationer men 

det har blivit vanligt inom omsorgsyrkena. Synonymt med att lirka kan vara taktkänsla eller 

att köpslå. Författaren menar att lirka är en process, en förhandling mellan två parter. Lirkar 

gör omsorgspersonal för att få igenom sin vilja då deras åsikt och värderingar inte stämmer 

överens med servicetagarens ställningstaganden. I inledningsskedet möter omsorgspersonalen 

servicetagaren med respekt. Han eller hon visar att båda inblandade parter står för sitt och sin 

åsikt. På detta sätt menar författaren att servicetagaren förstår att ingen kommer att tvinga 

honom eller henne till något. För att förändring ska ske så kommer båda parter att behöva 

kompromissa med något. Lirka beskrivs som en budgivning där självbestämmande blir 

viktigt, bud accepteras eller avvisas. För att en förändring ska ske menar Topor att något 

måste förändras. Antingen förändras budet till det bättre eller så utvecklas relationen mellan 

parterna. Processen innebär ofta en ”ge-och-ta” situation och det är inte ovanligt att 

omsorgspersonal måste frångå sina åtaganden och förbise regler för att ge något extra. 

Författaren menar att servicetagaren då uppfattar denna handling som ett bevis för att det 

finns en individ bakom rollen som omsorgspersonal. Detta kan utveckla relationen dem 

emellan vilket kan leda till en förändring och att servicetagaren accepterar 

omsorgspersonalens erbjudande. Topor betonar relationen mellan omsorgspersonal och 

servicetagare, att lirka är en process som kan ta tid. 

 

4.4 Övergrepp och underlåtenhetssynd. 

Eliasson (1995:59) presenterar två begrepp för att belysa den balansgång som finns mellan 

ansvar för andra och andras självbestämmande. Underlåtenhetssynd är något som kan uppstå 

vid extrem individualism. Omsorgspersonal som respekterar servicetagares självbestämmande 

fullt ut kan riskera att begå underlåtenhetssynd. Något som ingår i vårt grundläggande 

moraliska ansvar för andra har inte blivit utfört eftersom servicetagaren har sagt nej till det. 

Omsorgspersonal ställs inför ett svårt beslut, dels måste de leva upp till detta ansvar men 
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samtidigt måste servicetagarens självbestämmande respekteras. Om servicetagarens 

självbestämmande inte respekteras så riskerar omsorgspersonalen att begå övergrepp genom 

förmyndarskap. 

Eliasson (1995:59) menar att underlåtenhetssynd kan härledas till en subjektsyn vilket innebär 

att människor är självständiga och autonoma varelser som kan bestämma över sig själva. 

Övergrepp kan härledas till en objektsyn där servicetagare behandlas som objekt. Författaren 

beskriver en balansgång mellan subjektsyn och objektsyn, individualism och förmyndarskap. 

Människor bör inte utsättas för förmyndarskap och objektsyn. De är beroende av andra 

människor och kan därför inte heller ses som helt fristående och oberoende individer. Det 

finns inget svar kring vilken väg omsorgspersonal ska gå, inte mer än att båda vägar är fel. På 

så sätt faller det på omsorgspersonal att själva hitta rätt i konflikten mellan underlåtenhetssynd 

och övergrepp.  

 

 

5. RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

Under intervjuerna berättade respondenterna om en typisk arbetsdag innan 

organisationsförändringen samt om en typisk arbetsdag idag. Där emellan gick samtalet även 

kring hur organisationsförändringen såg ut samt hur denna genomfördes. För att läsaren ska få 

en bild av hur utvecklingen i undersökningskommunen har sett ut så kommer resultaten att 

presenteras i samma följd som de faktiskt har inträffat. Till att börja med presenteras 

respondenternas upplevelser kring hur organiseringen av omsorgsarbetet såg ut innan 

organisationsförändringen. Därefter följer respondenternas upplevelser kring 

organisationsförändringen för att avslutas med respondenternas upplevelser kring 

arbetsorganiseringen idag.  

 

5.1 Innan organisationsförändringen 

Det framkommer under intervjuerna att organisationsförändringen har skett någon gång i 

mitten av nittiotalet. Mer ingående vad organisationsförändringen har inneburit kommer att 

presenteras under nästa rubrik. Denna information är dock viktig även här eftersom 

respondenterna talar om före organisationsförändringen. Det framkommer under intervjuerna 

att respondenterna framförallt talar om slutet av åttiotalet samt början av nittiotalet när de 

hänvisar till det gamla sättet att organisera omsorgsarbetet. 
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Omsorgsarbetet kring denna period beskriver många av respondenterna som rutinarbete, det 

fanns vissa turer och arbetet organiserades utifrån givna arbetsuppgifter. Några respondenter 

beskriver turer där omsorgspersonal skulle utföra specifika arbetsuppgifter. De beskriver även 

hur viktigt det var att dessa arbetsuppgifter blev utförda vid en viss tidpunkt. Hur ofta dessa 

olika turer eller dagar skulle genomföras var förbestämt. 

Under intervjuerna beskriver respondenter hur arbetet i stort organiserades kring de olika 

arbetsuppgifter som skulle genomföras. En av respondenterna har en annan åsikt och menar 

att arbetet organiserades kring de personer som var mottagare av hjälpen. Men bilden av en 

arbetsplats där organiseringen av omsorgsarbetet utgick ifrån de insatser och arbetsuppgifter 

som skulle genomföras är annars samstämmig.  

”Utan det var nog mer att man tänkte att, det var mer insatser och 

arbetsuppgifter, det var mer insatser man gjorde.” Respondent C 

Respondent C talar om hur hon själv och kollegor resonerade då de organiserade 

omsorgsarbetet innan organisationsförändringen. Respondenten menar att diskussionen kring 

vilka personer som skulle motta hjälpinsatserna och vilka som skulle genomföra dessa 

arbetsuppgifter förekom i liten utsträckning. Det var i stället insatsen och arbetsuppgiften som 

stod i fokus då arbetsdagen skulle organiseras. 

Samtliga respondenter menar att organiseringen av omsorgsarbetet innan 

organisationsförändringen erbjöd en dålig personkontinuitet. De menar att omsorgspersonal 

besökte många servicetagare för att genomföra den insats som de blivit ålagda att genomföra.  

”Men det blev ju ingen kontinuitet. Man sprang, så hade den andra rast ja då 

var man där inne och hjälpte till” Respondent D 

”… Och då arbetade jag med när jag började en arbetsdag, då var det 41 som 

bodde på avdelningen. Då hjälpte jag, då var jag överallt hos dessa 41. Ibland 

så hade man det och man var liksom över hela.” Respondent E 

Respondent D diskuterar sitt arbete innan organisationsförändringen och beskriver en 

situation där den som hade möjlighet och tid hjälpte till. Respondenten menar att resonemang 

kring en god personkontinuitet inte förekom på arbetsplatsen. Respondent E har en liknande 

beskrivning och förklarar i sitt resonemang kring personkontinuitet hur hon och hennes 

kollegor besökte många servicetagare under en arbetsdag. 
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Innan organisationsförändringen beskrivs arbetet som styrt ifrån arbetsledare. Det 

framkommer under intervjuerna att en arbetsledare var någon som både personal och 

servicetagare hade respekt för. Arbetsuppgifterna var förutbestämda och omsorgspersonal 

hade scheman som i detalj förklarade hur arbetsuppgifterna skulle genomföras. Några av 

respondenterna beskriver även arbetssituationen som svår att påverka. 

”Det var fasta tider hela tiden liksom att nu är klockan så mycket och nu ska 

den ner, och nu ska den upp och nu ska den vila och nu ska den läggas om” 

Respondent D 

Respondent D fortsätter efter att ha diskuterat personkontinuiteten på arbetsplatsen med att 

beskriva hur arbetet och arbetsuppgifterna organiserades. Alla arbetsuppgifter skulle 

genomföras vid vissa tidpunkter under dagen och respondent D talar om att det fanns lite 

utrymme för oförutsedda händelser då arbetsdagen var planerad i detalj.  

 

5.2 Organisationsförändringen 

Tidigare hade arbetet organiserats kring arbetsuppgifter med fasta turer där respondenterna 

skulle utföra den givna arbetsuppgiften vid fasta tider. Men respondenterna beskriver hur det i 

mitten av nittiotalet började ske förändringar i undersökningskommunen. Respondenterna 

upplever att de då började ifrågasätta mer, vilket framgår av citatet nedan. 

”Ja, hos personal. För man började tänka mer på hur man ville ha sin dag, 

förut var det mer på rutin. Idag ifrågasätter man ju mer” Respondent B 

Respondent B diskuterar hur förändringen har skett och gör en jämförelse mellan hur arbetet 

organiserades före organisationsförändringen och idag. Respondenten menar att 

omsorgspersonal började resonera mer kring hur servicetagare ville ha sin dag, hur de ville ha 

sin hjälp. Dessa nya resonemang beskrivs som ett avsteg ifrån tidigare rutinarbete, 

arbetsorganiseringen blev mer fokuserad på vad mottagaren av hjälpen själv ville. 

Respondenterna beskriver förändringen som att de började få andra tankar och att de började 

ifrågasätta mer. Dessa tankar beskrivs som ett annat sätt att se de människor som tar emot 

hjälp, en annan människosyn. Omsorgspersonal ville att människorna skulle få det bra och 

respondenterna menar att man därför organiserar sitt arbete på ett annat sätt. Respondenterna 

menar att man visst ville att människor skulle få det bra även innan organisationsförändringen 
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men att värderingar kring hur detta skulle genomföras förändrades. Det blev viktigt att 

hjälpinsatserna skulle utformas på ett sätt som motsvarade servicetagarens vilja. 

Undersökningskommunens äldreomsorg har enligt respondenterna genomgått en förändring. 

Deras sätt att tänka kring sina arbetsuppgifter och de människor som de hjälper har förändrats. 

Inledningsvis började organisationen att förändras då en eller flera verksamhetsnära chefer 

ville förändra omsorgspersonals människosyn. Omsorgspersonal erbjöds även utbildningar 

inom ämnet. Det nya sättet att tänka beskrivs som en ny värdegrund av respondenterna. 

Denna nya värdegrund innehåller enligt deras utsaga tankar ur den salutogena teorin, vilket de 

även menar har påverkat sättet som de organiserar sitt arbete på. Denna 

organisationsförändring beskrivs som en lång process. Det har tagit tid och det är enligt 

respondenterna ingenting som sker över en natt. Förändringen har rotat sig och landat i 

organisationen, men utvecklingen fortgår löpande. 

 

5.3 Organisering av omsorgsarbetet idag 

Respondenterna berättade under intervjuerna om hur de resonerar då de organiserar 

omsorgsarbetet samt vilka tankar som ligger till grund för dessa resonemang. För att 

underlätta läsningen så har jag valt att presentera dessa resonemang utifrån de återkommande 

teman och begrepp som respondenterna presenterade under intervjuerna. Dessa teman och 

begrepp utgörs av resonemang som påverkar hur omsorgspersonal väljer att organisera 

omsorgsarbetet. 

Hur man organiserar arbetsuppgifterna i undersökningskommunen har förändrats de senaste 

tjugo åren. En ny värdegrund har implementerats i verksamheten vilket har påverkat 

organiseringen av arbetet. Då respondenterna ombads att berätta om en typisk arbetsdag så 

svarade samtliga att det inte finns någon sådan. Alla dagar ser olika ut och det är därför inte 

möjligt att berätta om en typisk arbetsdag. Detta resulterade i att vi kom att tala om hur en dag 

skulle kunna se ut samt hur omsorgspersonalen resonerar då de lägger upp sitt arbete. 

”Ja, det varierar ju. Det finns ingen typisk arbetsdag. Den ena dagen är absolut 

inte den andra lik. Tycker inte jag i alla fall.” Respondent C 

Respondent C talar om hur en arbetsdag kan se ut idag. Hon beskriver att 

arbetsorganiseringen inte är grundad i några rutiner och arbetsdagarna blir därför aldrig 

likadana. Enligt respondenten finns det därför ingenting som kan kallas för en typisk 

arbetsdag. 
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Omsorgspersonalen inleder sin dag då de kommer till arbetsplatsen med att fastställa vilka 

servicetagare de ska hjälpa under dagen, vilket utgör samma personer alla dagar. Där efter 

inväntar de att servicetagarna ska kontakta dem via trygghetstelefon. Då de sedan träffar 

servicetagaren för att hjälpa honom eller henne så planeras och organiseras resten av dagen. 

Respondenterna menar att det är dessa arbetsuppgifter som är återkommande och att resten av 

dagen läggs upp och organiseras tillsammans med servicetagaren. Nedan följer en figur (figur 

1) som illustrerar respondenternas beskrivning av morgonarbetets organisering som ovan 

beskrivet i kronologisk ordning.  

 

Figur 1. Morgonarbetets organisering i kronologisk ordning. 

 

5.4 Individanpassning 

Respondenterna beskriver att organiseringen av omsorgsarbetet är individanpassad. Det finns 

ingen typisk arbetsdag idag, utan hur arbetet läggs upp styrs bland annat utav servicetagares 

vilja och önskemål. Respondenterna beskriver att det inte går att veta hur en arbetsdag 

kommer att se ut. De organiserar arbetsdagen tillsammans med de personer som de ska hjälpa. 

Morgonsamling för omsorgspersonal

Inväntar kontakt ifrån servicetagare

Servicetagare kontaktar omsorgspersonal vid önskemål om hjälp

Omsorgspersonal hjälper servicetagare

Omsorgspersonal och servicetagare lägger tillsammans upp dagen 
utifrån servicetagarens vilja och önskemål.
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”Ja, det är ju Kalle och jag som avgör det… Först och främst Kalle om Kalle 

kan… Det är ju Kalle och vi som lägger upp dagen… Jag vet ju aldrig hur 

dagen kommer att se ut när jag kommer hit.” Respondent C 

Respondent C ombeds att beskriva hur en arbetsdag organiseras, vad det är som avgör hur en 

arbetsdag kommer att se ut. Respondentens svar är inledningen på ett fortsatt resonemang 

kring ett individanpassat omsorgsarbete. Det framkommer att arbetsdagen inte planeras förrän 

servicetagaren har framfört vad han eller hon önskar göra under dagen. Respondenten menar 

att arbetet på så vis organiseras utifrån servicetagarens egen vilja och önskemål. 

”Men det är väldigt individanpassat… En vill sova längre, en vill kliva upp 

jättetidigt och en vill inte kliva upp över huvud taget. Alltså det är ju, alla är 

olika med hjälp och alla vill ha olika saker.” Respondent F 

Även respondent F för ett resonemang kring ett individanpassat omsorgsarbete. Hon betonar i 

citatet ovan att alla servicetagare är i behov av olika typer av hjälp samt att alla är olika som 

personer. Respondenten menar att omsorgspersonal idag tar hänsyn till att människor är olika, 

omsorgsarbetet anpassas efter servicetagarens individuella behov. Respondent A ombeds att 

förklara vad som avgör vilka insatser som kommer att genomföras. 

”Fast där måste ju själva mötet styra, under ramarna, det måste det ju göra” 

Respondent A 

Respondent A förklarar att mötet mellan omsorgspersonal och servicetagare avgör hur hjälpen 

kommer att utformas. Detta avgörs i mötet men det måste ske inom ramarna. Respondenten 

refererar till biståndsbedömningen som en ram inom vilken omsorgspersonalen kan arbeta. 

Det är utifrån denna ram som omsorgspersonalen kan planera och organisera dagen 

tillsammans med servicetagaren. De andra respondenterna nämner inte biståndsbedömningen 

som just en ram, men resonemanget förs på ett liknande sätt. Respondent C väljer i stället att 

kalla biståndsbedömningen för ett verktyg som omsorgspersonal kan använda i sitt arbete. 

Överlag är respondenternas resonemang liktydigt, biståndsbedömningen utgör någon slags 

yttre ram inom vilken omsorgspersonal fritt kan lägga upp sitt arbete tillsammans med 

servicetagarna. 

Respondenterna beskriver att mötet avgör vilken hjälp som servicetagaren får under dagen 

inom den beskrivna ram som utgörs av biståndsbedömningen. En av respondenterna beskriver 

att även en ADL status påverkar hur omsorgspersonal organiserar sitt omsorgsarbete samt vad 
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servicetagaren får hjälp och stöttning med. Det framkommer att en ADL status innebär ett 

verktyg där servicetagares fysiska förmågor kategoriseras utifrån en förutbestämd mall. 

Respondenten är ensam om sitt resonemang men menar att resultatet ifrån denna ADL status 

kan ha inverkan på vad servicetagaren får stöttning med. 

 

5.5 Flexibilitet 

Respondenterna beskriver att deras arbete idag är flexibelt. De menar att de ibland snabbt får 

ställa om och omorganisera om en servicetagare t.ex. ber om hjälp eller vill göra något 

speciellt. En respondent berättar att hon tycker att arbetet är flexibelt på så sätt att hon inte vet 

vad som händer när hon ska besöka en servicetagare. Det avgörs då hon kommer dit och 

träffar personen i fråga. Respondenterna beskriver att det finns tillfällen då 

omsorgspersonalen måste vara flexibla med sin arbetstid om någon servicetagare har uttryckt 

ett önskemål om att göra något speciellt, vilket kan medföra att någon i omsorgspersonalen 

behöver jobba över alternativt att någon annan kommer tidigare för att situationen ska kunna 

lösas. Enligt många av respondenterna är arbetet även flexibelt på så vis att de har lite 

styrning ifrån chefer och att de fritt kan organisera sitt arbete tillsammans med servicetagare 

samt ta de initiativ som de anser är nödvändiga. En av respondenterna anser dock att chefen 

bestämmer mycket kring hur arbetet organiseras.  

 

5.6 Integritet 

Respondenterna beskriver att de tar hänsyn till och respekterar servicetagares integritet då de 

organiserar omsorgsarbetet. Detta kan ta sig uttryck genom att omsorgspersonal resonerar för 

att undvika kränkningar. Det kan även innebära att omsorgspersonal tillsammans med 

servicetagaren väljer att duscha en annan dag om det bara finns personal som servicetagaren 

inte känner.  

”… För att inte kränka människan. Då tar man en mycket längre, en mycket 

längre väg för att inte kränka människan än vad vi hade gjort för tjugo år 

sedan. Då hade man kört rakt på utan att tänka tanken på hur dessa skulle 

reagera.” Respondent C 

Respondenterna C talar om att gå en längre väg för att undvika kränkningar. Hon menar även 

att man inte resonerade kring dessa frågor för tjugo år sedan, man genomförde då insatsen 

utan att i någon större utsträckning ta hänsyn till vad servicetagaren ansåg. Respondenten 

menar att detta tillvägagångssätt kränkte människors integritet. 
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Respondenterna talar om respekt, dels som en respekt för människors integritet men även som 

en respekt för människan i stort. En respondent anser att det innebär en värdighet för 

servicetagare då omsorgspersonal tänker på och respekterar enskildas integritet.  

Hjälp med hygien och dusch tas ofta upp som exempel. En respondent förklarar att 

omsorgspersonal idag har mer respekt för servicetagares integritet och använder hjälp med 

dusch som exempel. Hon menar att man inte tvingar någon att duscha. Omsorgspersonal 

känner av hur stark integritet servicetagaren har för att kunna anpassa hjälpen.  

 

5.7 Självbestämmande 

Självbestämmande som många av respondenterna väljer att använda är ytterligare ett 

resonemang som förs kring organiseringen av omsorgsarbetet. Detta vävs oftast ihop med 

individanpassning eftersom de menar att servicetagaren bestämmer hur dagen ska organiseras 

och att insatserna på så vis blir individanpassade. Respondenterna beskriver att servicetagare 

alltid bestämmer då de vill ha hjälp och att de bestämmer vad de ska få hjälp med under 

dagen. Det är servicetagarens vilja och önskemål som står i centrum då dagen ska organiseras. 

”Men nu vågar de säga vad de vill… När man sitter och pratar med dem så kan 

det komma, massa liksom det skulle vara trevligt kommer fram då” 

 Respondent D 

Respondent D talar om hur arbetsdagen organiseras och att det är servicetagarens vilja som 

avgör hur dagen kommer att se ut. Hon menar att det råder ett tillåtande klimat där 

servicetagare vågar framföra sin vilja och sina önskemål till omsorgspersonalen.  

Respondenterna beskriver att servicetagaren bestämmer när han eller hon vill ha sin hjälp 

samt på vilket sätt inom ramen av biståndsbedömningen. 

”Ja, det är ju senare åren som den enskilde bestämmer över sin situation” 

Respondent E 

Respondent E gör en jämförelse mellan hur det har varit och hur det är nu. Hon menar att det 

är först sedan några år tillbaka som servicetagare faktiskt har möjlighet att bestämma över sig 

själva och den hjälp de mottager. Alla respondenter resonerar kring att servicetagare 

bestämmer över sin situation och att de kan påverka hur dagarna organiseras. Dock 

förekommer vissa motsägelser. Respondent E beskriver i citatet nedan hur hon säger till 
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servicetagaren vad han ska göra, detta uttalande skiljer sig mot övriga respondenters sätt att 

uttrycka sig. 

”Sen säger jag till honom du följer med till köket och äter, ja det ville han ju 

då.” Respondent E 

Tidigare hade respondent E förklarat att omsorgspersonal organiserar sin dag utifrån 

servicetagarens vilja och att den alltid styrde utformningen av hjälpinsatser. I citatet ovan 

framgår det att respondenten säger till en servicetagare att följa med och äta, vilket kan tyda 

på att hjälpinsatsen inte grundades i servicetagarens vilja och önskemål. 

Respondenterna beskriver vissa situationer då omsorgspersonal väljer att frångå sina 

resonemang kring självbestämmande. Det finns tillfällen då omsorgspersonalen aktivt 

påverkar servicetagare för att olika hjälpinsatser ska bli genomförda. Många av 

respondenterna förklarar att vissa situationer kräver lite ”på puffning”. Som exempel nämner 

en respondent att omsorgspersonal ibland måste ”puffa” på servicetagare då de inte har velat 

duscha på en tid. En annan respondent menar att hon ”puffar på” då hon märker att något inte 

fungerar. Dock framkommer det under intervjuerna att omsorgspersonal är försiktiga och 

noga överväger situationen innan de aktivt försöker påverka servicetagaren i önskad riktning. 

Detta sätt att bemöta servicetagaren beskrivs som alternativt, det är alltså något som 

omsorgspersonalen tar till först då de har provat att utgå ifrån servicetagarens egen vilja och 

önskemål. Situationer som respondenterna beskriver är främst då hjälpinsatsen handlar om att 

hjälpa till med träning. Träning beskrivs som något man inte struntar i. Då omsorgspersonal 

”puffar på” handlar det oftast om att fråga upprepade gånger till dess att önskat svar erhålls. 

Andra situationer som beskrivs då omsorgspersonal går in och styr servicetagaren är om 

personen har en demenssjukdom. Vid en sådan situation menar respondenterna att personen 

inte har förmåga att t.ex. höra av sig själv till omsorgspersonalen och att de då blir upp till 

dem att göra en bedömning. Enligt respondent A så brukar en lämplig tid även bestämmas i 

samband med att hembesök genomförs. 

”Det är ju ingen som säger att varje fredag duschar den och den, utan de får ju 

välja. Sen är det ju tyvärr vissa människor måste du ju lirka lite med, lite sådär. 

Lite får man ju ibland hjälpa dem på traven.” Respondent E 
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Respondent E väljer i stället att använda begreppet ”lirka”, detta begrepp innebär dock utifrån 

respondenternas resonemang samma sak som att ”puffa”.  Respondenten menar att det inte är 

någon som bestämmer när servicetagaren ska duscha men att i vissa situationer måste 

omsorgspersonalen påverka servicetagaren genom att lirka för att hjälpinsatsen över huvud 

taget ska bli av. 

 

5.8 Delaktighet 

När arbetsuppgifterna ska organiseras så menar respondenterna att omsorgspersonalen utgår 

ifrån att servicetagare skall vara delaktiga i de saker som görs så länge som de kan. Som 

exempel tar respondent C upp hur städinsatserna har förändrats. 

”När jag gick in förr när jag började här så var det rent städ, då var de det som 

jag skulle göra och det gjorde jag. Idag kan det hända mycket under den timmen 

jag är där. Man försöker se deras delaktighet i det hela, vad de kan vara med 

och hjälpa till med. Respondent C 

Respondent C jämför hur samma hjälpinsats genomfördes före respektive efter 

organisationsförändringen. Förr brukade hon genomföra städinsatsen själv och personen som 

mottog hjälpen gjorde ingenting. Idag organiseras insatsen på ett annat sätt. Omsorgspersonal 

hjälper servicetagaren med det som han eller hon inte klarar av. Servicetagaren är med och 

hjälper till efter egen förmåga. Omsorgspersonal eftersträvar att servicetagare ska vara 

delaktiga i hjälpinsatsens genomförande. 

Det framkommer under intervjuerna att dessa resonemang förekommer vid andra 

arbetsuppgifter och insatser. Omsorgspersonalen utgår ifrån att servicetagare så länge de kan 

ska vara delaktiga i genomförandet av den hjälp som de får. 

 

5.9 Meningsfullhet 

Ett av målen med hur omsorgspersonal organiserar sitt arbete är att servicetagarens dag ska 

upplevas som meningsfull. Detta kallar respondenterna för en meningsfull dag. Det anses 

viktigt att servicetagare upplever sin dag som meningsfull och omsorgspersonal organiserar 

sin dag tillsammans med servicetagare så att detta i möjligaste mån skall kunna uppnås. I 

citatet nedan svarar respondent D på vad som anses vara det högst prioriterade insatsen i den 

nutida organisationen. 
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”Att det blir en meningsfull dag, det är det viktigaste… Ja, det tycker jag är 

viktigast. Men det behöver inte vara att man ska göra saker, åka eller, utan det 

kan vara viktigt för en person att bara vara. Man behöver kanske inte göra så 

mycket.” Respondent D 

Respondent D anser att det viktigaste är att servicetagaren upplever en meningsull dag. Hon 

säger även att detta inte behöver innebära att man ska göra massa saker. Vissa människor 

upplever det som meningsfullt att bara vara eller att sitta hemma. Men respondenten uttrycker 

att insatser och arbetsuppgifter vars mål innebär att stötta servicetagare till att uppnå en 

meningsfull dag är högt prioriterade på arbetsplatsen. 

Respondent D är ensam om att uttrycka en meningsfull dag för servicetagaren som viktigast. 

De övriga respondenterna för ett liknande resonemang, dock väljer de att i stället tala om 

sociala insatser. Det framkommer under intervjuerna att de sociala insatserna prioriterades 

mycket lågt innan organisationsförändringen men att de idag prioriteras högst. 

 

5.10 Kontinuitet 

Kontinuitet som ett resonemang kring hur man organiserar arbetet framställs som viktigt av 

respondenterna, dels framhäver de dålig personkontinuitet som ett dåligt exempel för hur det 

var innan organisationsförändringen, och god personkontinuitet som ett bra exempel i dagens 

omsorgsarbete. Respondenterna menar att servicetagare och personal vinner på en god 

personkontinuitet, att samma personal besöker samma servicetagare. Omsorgspersonal 

organiserar arbetet så att så få människor som möjligt ska besöka servicetagaren. 

”…idag är det ju mer att man ska tänka på att inte vara för många hos den man 

hjälper” Respondent C 

Respondent C talar om personkontinuitet då hon beskriver vad som karaktäriserar 

omsorgsarbetet idag och vad som är viktigt då arbetet organiseras. Respondenten menar att 

god personkontinuitet är viktig och omsorgspersonal eftersträvar därför att så få personer som 

möjligt ska besöka servicetagaren. Respondenten beskriver att arbetet är organiserat utifrån 

smågrupper. Dessa smågrupper består utav ett visst antal servicetagare. Denna organisering 

beskrivs bidra till god personkontinuitet eftersom en i omsorgspersonalen följer dessa 

servicetagare hela dagen. 
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Respondent A beskriver att omsorgspersonalen eftersträvar och försöker att kontakta samma 

sjuksköterska då de behöver ha hjälp, detta motiveras med att personkontinuiteten därför blir 

bättre och servicetagaren behöver därför inte träffa många nya människor. Enligt respondent 

A är detta ett tankesätt som omsorgspersonal försöker ha i dessa situationer. En lösning som 

presenteras är att omsorgspersonalen tar över sjuksköterskans uppgifter om de kan, för att 

servicetagaren inte ska behöva träffa ytterligare en person. 

 

5.11 Sammanfattning. 

Respondenterna beskriver sina resonemang som grunder i hur de organiserar sitt arbete. I 

omsorgsarbetet bestämmer servicetagaren när och hur insatserna ska ges, och 

omsorgspersonalen är flexibla i sitt arbete för att möta servicetagarnas behov. De respekterar 

servicetagarens integritet och självbestämmande. Respondenterna betonar relationen mellan 

omsorgspersonal och servicetagare då de organiserar en omsorg med god personkontinuitet. 

Omsorgstagaren förväntas vara delaktig i planering och utförande av insatsen. Omsorgen 

beskrivs av respondenterna som individanpassad och meningsfull för servicetagaren. För att 

läsaren ska få en översiktlig bild av dessa resonemang följer en illustrerande figur (figur 2) 

nedan. Figuren utgör en sammanfattning av de resonemang som respondenterna har 

presenterat och de begrepp som de har använt under intervjuerna. 

 

Figur 2. Sammanfattande bild av respondenternas beskrivningar. 
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Figuren ovan (figur 2) illustrerar respondenternas beskrivningar kring hur omsorgsarbetet 

organiseras på arbetsplatsen. De olika begrepp och resonemang som tidigare har presenterats 

är sammanfattade i figuren. Pilarna illustrerar respondenternas beskrivningar kring hur dessa 

begrepp och resonemang påverkar organiseringen av omsorgsarbetet. 

 

 

6. ANALYS 

6.1 Skillnader i organisering 

Enligt Astvik (2003:8) så har omsorgsarbete i Sverige formats utav arbetsorganisatoriska 

principer baserade i arbetsorganisatorisk forskning. Författaren menar att kritik har riktats mot 

omsorgsarbetets arbetsorganisering eftersom det ofta har karaktäriserats av tayloristiska 

principer. Detta innebär att det sker en arbetsdelning i organisationerna där beslut och 

planering skiljs ifrån genomförandet. Arbetsuppgifter skiljs åt och omsorgspersonal utför 

specifika uppgifter. Taylor (1967:36-37) menar att organisationer systematiskt ska avgöra 

vem som är lämplig för vad, anställda bör därför endast genomföra dessa arbetsuppgifter. 

Dessa resonemang kan vi känna igen från respondenternas beskrivningar av hur deras arbete 

var organiserat innan organisationsförändringen. De beskriver en organisation där arbetet var 

organiserat utifrån olika turer som ofta kretsade kring specifika arbetsuppgifter. Som exempel 

berättar respondenterna om ”baddagar”, ”städdagar” och ”magdagar”, under dessa dagar 

ansvarade omsorgspersonal för att dessa arbetsuppgifter blev utförda. Till exempel säger 

respondent C; ”Utan det var nog mer att man tänkte att, det var mer insatser och 

arbetsuppgifter, det var mer insatser man gjorde.” Arbetet organiserades utifrån insatser och 

arbetsuppgifter vid fasta tider. Respondenternas beskrivningar tyder på att organisationen vid 

denna tid var präglad av tayloristiska principer på så vis att deras arbete var standardiserat och 

indelat i mindre moment som olika personer utförde. Arbetet var indelat i turer som baserades 

på arbetsuppgifter och insatser. Enligt Astvik (2003:9) så brukar detta benämnas som ett 

uppgiftsorienterat arbetssätt. 

I undersökningskommunen var arbetsorganiseringen karaktäriserad av tayloristiska principer 

före organisationsförändringen. För omsorgspersonalen innebar detta att beslut och planering 

genomfördes av ledningen i organisationen. Taylor (1967:36-37) förespråkade denna 

indelning och menade att ledningen i organisationen är bättre lämpad för att planera och ta 

beslut. Omsorgspersonal var styrda i sitt arbete på så vis att helheten var indelad i mindre 

moment som utgjordes utav turer. Respondenterna beskriver att kontinuiteten innan 
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organisationsförändringen var dålig, till exempel säger respondent D; ”Men det blev ju ingen 

kontinuitet. Man sprang, så hade den andra rast ja då var man där inne och hjälpte till”. Det 

är troligt att kontinuitet kan vara svår att uppnå i en tayloristisk organisation eftersom många i 

omsorgspersonalen måste besöka servicetagaren för att all hjälp ska kunna ges. Astvik 

(2003:9) menar att kontinuitet i relationen till servicetagaren är viktig och en grundläggande 

förutsättning för att kvalitet i omsorgen ska kunna uppnås. I en tayloristisk organisation är det 

vanligt med olika rotationsprinciper likt de turer som respondenterna beskriver. Dessa 

rotationsprinciper innebär att omsorgspersonalen inte lär känna servicetagarna tillräckligt och 

kontinuitet i relationerna uppnås inte. 

Enligt Szebehely (1995:50) är handlingsutrymmet för omsorgspersonalen begränsat i en 

tayloristisk organisation. Taylors (1967:36-37) principer förespråkar strikta regler och 

systematisk kontroll av arbetet och anställda. Szebehely (1995:50) menar att detta kan visa sig 

genom personlig styrning, övervakning eller som en del i strukturen. Respondenterna 

beskriver sin situation som styrd ifrån arbetsledningen, svår att påverka och präglad av fasta 

tider vilket blir tydligt i respondent D´s beskrivning; ”Det var fasta tider hela tiden liksom att 

nu är klockan så mycket och nu ska den ner, och nu ska den upp och nu ska den vila och nu 

ska den läggas om”.  Det blir utifrån respondenternas beskrivning tydligt att deras 

handlingsutrymme var begränsat innan organisationsförändringen. 

Enligt Szebehely (1995:51) så myntades under sextiotalet begreppet ”sociotekniska skolan” 

som en reaktion mot Taylors principer. Den sociotekniska skolan menar att ett större 

inflytande för personalen kommer att öka produktiviteten. Enligt författaren växte även nya 

ledarskapsfilosofier fram under åttiotalet. Många av dessa byggde på ett medvetet formande 

av organisationskulturer och en socialisering av de som arbetade i organisationen. Resultatet 

blev personal som delade organisationens ideologi. Författaren menar att den sociotekniska 

skolan tillsammans med dessa nya ledarskapsfilosofier skapar en organisation som öppnar för 

ett ökat handlingsutrymme för personalen. Respondenterna beskriver att de idag har en större 

flexibilitet i sitt arbete, de har även möjlighet att vara flexibla då de planerar och hjälper 

servicetagare. Detta tyder på att personalens handlingsutrymme nu är större och att 

organisationen har gått ifrån de tayloristiska principerna som präglade arbetet innan 

organisationsförändringen. Enligt respondenterna så organiserar de idag sitt arbete fritt inom 

ramarna för biståndsbedömningen och de flesta respondenterna beskriver att arbetet nu är 

mindre styrt från arbetsledningen. Dock förekommer här skiljaktigheter då till exempel 

respondent B har en annan åsikt. Det är servicetagaren som bestämmer hur hjälpen ska 
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utformas och när den ska ges. Respondent A säger att ”…där måste ju själva mötet styra, 

under ramarna, det måste det ju göra”. Organisationen har gått mot vad Astvik (2003:9) 

kallar för ett personorienterat arbetssätt. Detta bygger på att det är personen, servicetagaren 

som står i fokus i organiseringen av arbetet och inte arbetsuppgifterna eller insatserna som vid 

ett uppgiftsorienterat arbetssätt. 

Respondenterna beskriver att de har en bra personkontinuitet i sitt arbete idag, de eftersträvar 

att besöka samma servicetagare och de följer dem hela dagen. Respondent C beskriver att 

detta är ett nytt sätt att tänka ”…idag är det ju mer att man ska tänka på att inte vara för 

många hos den man hjälper”. Det är alltså mycket som har förändrats om man jämför med 

den tayloristiska organisationen som de har arbetat inom tidigare. Omsorgspersonalen 

upplever ett större handlingsutrymme och idag organiserar omsorgspersonalen sitt arbete 

utifrån resonemang kring att så få som möjligt ska besöka servicetagaren. Enligt Astvik 

(2003:9) är handlingsutrymme och bra personkontinuitet en förutsättning för att 

omsorgspersonal ska kunna ge en flexibel och individanpassad hjälp. Enligt författaren är 

mänskliga relationer en viktig ingrediens i en väl fungerande omsorg. Därför förefaller en 

flexibel och individanpassad hjälp som extra viktig. Personkontinuitet skapar kunskap hos 

omsorgspersonalen som gör att han eller hon inte kan byta arbetsplats hur som helst. Här 

skiljer sig beskrivningarna som respondenterna ger om hur arbetet organiserades innan och 

efter organisationsförändringen. Personkontinuitet och kompetens står i skarp kontrast till den 

tayloristiska organisationen där rotationsprinciper omöjliggjorde personkontinuitet och 

fördärvade den speciella kompetens som fanns. 

Respondenterna beskriver arbetet innan organisationsförändringen som rutiniserat och där 

arbetsuppgifterna var indelade i speciella turer. I scheman framgick det hur arbetsuppgiften 

skulle utföras, när och hos vem. Arbetet var på så sätt tayloristiskt och kategoriserades av 

arbetsdelning. Arbetsuppgifterna hade delats in i mindre segment och alla i 

omsorgspersonalen blev tilldelade arbetsuppgifter som de skulle göra. Arbetet var 

uppgiftsorienterat eftersom uppgifterna och insatserna var det som styrde hur arbetet 

organiserades. Arbetet har förändrats bl.a. genom en implementering av salutogena arbetssätt 

i organisationen. Idag beskrivs arbetet som flexibelt och individanpassat där organiseringen 

av omsorgsarbetet avgörs i relationen mellan omsorgspersonal och servicetagare, Enligt 

Astvik (2003:38) är det just relationen och omsorgspersonalens unika kunskap om 

servicetagarna som är värdefull och som skapar en god kvalitet inom omsorgen. Det framgår i 

respondenternas beskrivningar att organiseringen av omsorgsarbetet har gått ifrån ett 
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uppgiftsorienterat till ett personorienterat arbetssätt. Detta innebär att omsorgsarbetet 

organiseras med personen i fokus, det är inte organiserat utifrån specifika uppgifter. Ingvad 

(2003) förespråkar denna typ av organisation i sin studie och menar att arbetsklimatet för 

omsorgspersonal förbättras vid ett personorienterat arbetssätt. Nedan följer en illustration 

(figur 3.) där jag visar min tolkning av hur organisationen har förändrats. 

 

Individanpassat arbete 

 

 

 

      Uppgiftsorienterat      Personorienterat 

      arbetssätt                            arbetssätt 

 

 

 

Rutiniserat arbete 

Figur 3. Organisationens förändring. 

Figuren ovan illustrerar olika organisationssätt inom omsorgsarbete. I horisontell linje kan 

omsorgsorganisationer placeras på ett kontinuum mellan uppgiftsorienterat arbetssätt och 

personorienterat arbetssätt. I vertikal linje finns ett kontinuum mellan individanpassat arbete 

och rutiniserat arbete. En omsorgsorganisation kan placeras var som i figuren beroende på hur 

arbetet organiseras och var den bedöms befinna sig på horisontell och vertikal linje. 

Undersökningskommunens arbetsorganisering bedöms ha befunnit sig i det nedre vänstra 

hörnet innan organisationsförändringen. Placeringen i figuren symboliserar ett 

uppgiftsorienterat och rutiniserat arbetssätt. Pilen i figuren visar på den utveckling som har 

skett inom arbetsorganiseringen fram till nutid. Idag befinner sig organisationen i det övre 

högra hörnet, vilket symboliserar en arbetsorganisering som karaktäriseras av ett 

individanpassat och personorienterat arbetssätt. 
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6.2 Salutogena inslag 

I undersökningskommunen har ett nytt arbetssätt implementerats i verksamheten, enligt 

respondenterna innehåller detta arbetssätt salutogena värden och tankar. Det beskrivs att 

omsorgspersonal och chefer eftersträvar att organisera sitt omsorgsarbete utifrån dessa 

resonemang och att dessa till stor del kan ses som salutogena. I detta avsnitt kommer 

respondenternas beskrivningar kring hur de organiserar omsorgsarbetet att analyseras utifrån 

Antonovskis salutogena teori, för att belysa vilka tillvägagångssätt som kan ses som 

salutogena. 

Salutogen omsorg innebär enligt Westlund (2009:11) att fokus ligger på vad som skapar och 

upprätthåller hälsa, det är omsorgspersonalens uppgift att vara en resurs för servicetagaren 

och stötta personen vid olika skeenden i livet. En sådan resurs kan bidra till hälsa genom att 

personen uppnår en stark känsla av sammanhang (KASAM). Detta står i kontrast till det 

traditionellt naturvetenskapliga patogena synsättet som innebär ett fokus på sjukdom, 

förebyggande och vård. Med ett sådant synsätt definieras hälsa som en avsaknad av sjukdom. 

Antonovski (2005) skrev att svaret för hur man uppnår de salutogena tankarna och en stark 

känsla av sammanhang ligger i KASAM teorin. Han presenterar begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och menar att en person som uppnått detta också har en stark 

känsla av sammanhang. 

Omsorgsarbetet organiseras utifrån servicetagarens vilja och önskemål vilket respondenterna 

refererar till som individanpassat. Till exempel uttrycker respondent F sig på följande sätt; 

”Men det är väldigt individanpassat… En vill sova längre, en vill kliva upp jättetidigt och en 

vill inte kliva upp över huvud taget. Alltså det är ju, alla är olika med hjälp och alla vill ha 

olika saker”. Som mottagare av hjälp bestämmer man själv när man vill ha sina insatser 

genom att kontakta omsorgspersonalen via en trygghetstelefon. Sedan planeras resterande 

dagen utav omsorgspersonalen utifrån servicetagarens vilja och önskemål. Dessa resonemang 

är vanligast förekommande i respondenternas beskrivningar, dock förekommer uttalanden 

som tyder på något annat. Respondent E sa till exempel; ”Sen säger jag till honom du följer 

med till köket och äter, ja det ville han ju då.” vilket tyder på att servicetagaren inte kunde 

bestämma i den situation som respondenten refererar till. Respondent E säger även något 

motsägelsefullt vid ett annat tillfälle att; ”Ja, det är ju senare åren som den enskilde 

bestämmer över sin situation”.  
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Omsorgspersonalens tillvägagångssätt beskrivs i huvudsak innebära att servicetagaren kan 

bestämma över sin egen situation. Respondenterna beskriver att det utifrån detta 

tillvägagångssätt inte går att förutsäga en typisk arbetsdag, ingen dag är den andra lik. 

Respondent C uttrycker sig på följande sätt ”Ja, det varierar ju. Det finns ingen typisk 

arbetsdag. Den ena dagen är absolut inte den andra lik. Tycker inte jag i alla fall”. Arbetet 

beskrivs även som flexibelt eftersom omsorgspersonal kan använda sin arbetstid på ett 

flexibelt sätt för att möta servicetagares behov. Omsorgspersonal hjälper alltid samma 

servicetagare hela dagen, detta innebär en god personkontinuitet vilket framgår tydligt i 

respondenternas beskrivningar. 

I en omsorgsorganisation med ett uppgiftscentrerat arbetssätt som diskuterats ovan finns en 

risk för att omsorgspersonal genomför endast den uppgift som de är ålagda att göra. 

Omsorgen blir inte flexibel eftersom arbetet är tidsstyrt och detaljplanerat och servicetagares 

sociala och emotionella behov kan ofta inte tillgodoses p.g.a. tidsbrist. Vidare innebär detta en 

risk för att servicetagaren upplever omsorgen som oförmögen att tillgodose vissa behov. 

Följderna av detta blir en låg hanterbarhet eftersom omsorgspersonalen inte stöttar där det 

behövs. För att uppnå en hög hanterbarhet behöver omsorgen vara individanpassad på så vis 

att hjälpen motsvarar behoven. En individanpassad omsorg förutsätter som beskrivet ovan två 

saker, en organisation som möjliggör en god personkontinuitet och tillräckligt med 

handlingsutrymme för personalen. Respondenterna beskriver att dessa förhållanden finns i 

undersökningskommunens organisation och att de har en individanpassad omsorg. Det blir då 

möjligt för personalen att anpassa omsorgen efter servicetagarens behov. Men om detta behov 

förändras från dag till dag eller kanske även under dagen så förutsätter en väl fungerande 

individanpassad omsorg även en flexibel omsorgspersonal som kan anpassa sig och 

organisera om sitt arbete snabbt utifrån servicetagarens behov. Det framstår tydligt i 

respondenternas beskrivningar att omsorgen är individanpassad och att arbetet organiseras på 

ett personorienterat sätt. Det är därför troligt att det nya sättet att organisera omsorgsarbetet 

främjar och upprätthåller en hög hanterbarhet för servicetagarna. 

För att uppnå en hög begriplighet menar Antonovski (2005) att personen måste förstå sin 

omgivning och sig själv, de saker som händer alltså de stimuli som en person utsätts för måste 

framstå som förnuftsmässiga och greppbara. De ska alltså gå att förutse och kommer inte att 

framstå som en överraskning för en person med hög begriplighet. Enligt Westlund (2009:18-

19) så kan en hög begriplighet uppnås genom information, kunskap och kommunikation. Det 

är viktigt för begripligheten att man t.ex. vet vad som ska hända och hur detta är planerat. 
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Respondenterna beskriver att servicetagare i möjligaste mån bestämmer själva hur de ska få 

sin hjälp samt hur den ska genomföras. De är med i organisering och planering av dagen. Att 

vara delaktig i beslutet och planeringen bidrar till att servicetagare är medvetna om vad som 

händer eftersom de själva har varit med och bestämt detta. På så sätt har de information och 

kunskap kring situationen och omgivningen vilket stärker personens begriplighet. 

En av respondenterna beskriver att det viktigaste i arbetet är att servicetagarna får en 

meningsfull dag. Detta resonemang grundar sig troligen i den salutogena teorin där just 

meningsfullhet framställs som viktig. Många av de andra respondenterna beskriver att sociala 

insatser idag prioriteras högt eller högst men de nämner inte meningsfullhet. Dock förs 

resonemangen på ett liknande sätt. Antonovski (2005:47-49) beskriver begreppet 

meningsfullhet som ett viktigt och centralt begrepp i KASAM teorin, han menar att även om 

en person har låg begriplighet och hanterbarhet så kommer han eller hon att röra sig mot hälsa 

på kontinuumet mellan ohälsa och hälsa, förutsatt att personen har en hög meningsfullhet. 

Detta förhållande fungerar även i motsatt riktning. Om en person har en låg meningsfullhet så 

kommer känslan av sammanhang att försämras. Därför framstår meningsfullheten som extra 

viktig i en salutogen omsorg. Det är viktigt att servicetagare upplever något som värt att 

investera tid och engagemang i, upplever något som meningsfullt. Respondenterna beskriver 

servicetagarnas självbestämmande och som en del i detta frågar de vad de vill göra under 

dagen. Omsorgspersonalen utgår ifrån att servicetagaren framför sin vilja och sina önskemål, 

och respondent D säger att servicetagare vågar framföra sin vilja ”Men nu vågar de säga vad 

de vill… När man sitter och pratar med dem så kan det komma, massa liksom det skulle vara 

trevligt kommer fram då”.  Om servicetagaren får hjälp att genomföra sina önskemål att t.ex. 

åka till en affär, marknad, delta i allsång eller något annat som upplevs som meningsfullt för 

servicetagaren så är det troligt att en hög meningsfullhet kommer att uppnås. 

Respondenternas beskrivningar av organisationen tyder på en salutogen omsorg. Det finns 

många resonemang kring organiseringen av omsorgsarbetet som främjar en stark känsla av 

sammanhang och då även en god hälsa. Personkontinuitet och handlingsutrymme är 

förutsättningar för en individanpassad omsorg där omsorgspersonal kan organisera 

omsorgsarbetet utifrån servicetagarnas behov och anpassa sig där efter. Vidare är 

individanpassning en förutsättning för en salutogen omsorg. Men det förekommer tillfällen då 

respondenterna frångår några av de resonemang som de har presenterat. Som exempel tar 

respondenterna upp om någon har en demenssjukdom, om de inte har duschat eller om de inte 

vill träna. I sådana situationer kan det uppstå dilemman, dessa ska vi titta närmre på nedan. 
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6.3 Dilemman i det nya organisationssättet 

Som framkommer ovan så uppstår tillfällen då omsorgspersonal frångår sina resonemang 

kring arbetets organisering. Självbestämmande beskrivs som viktigt och i möjligaste mån 

organiseras arbetet utifrån denna princip. Respondent C säger att; ”Ja, det är ju Kalle och jag 

som avgör det… Först och främst Kalle om Kalle kan… Det är ju Kalle och vi som lägger upp 

dagen”. Utgångspunkten är att servicetagaren bestämmer hur dagen ska organiseras. Vidare 

beskriver respondenterna att om en person har en demenssjukdom, om de inte har duschat 

eller om de inte vill träna så frångås denna princip.  Detta visar sig genom att 

omsorgspersonalen ”lirkar” och ”puffar” servicetagare för att insatserna ska bli genomförda. 

Resonemanget framstår tydligt i respondent E´s beskrivning ”Det är ju ingen som säger att 

varje fredag duschar den och den, utan de får ju välja. Sen är det ju tyvärr vissa människor 

måste du ju lirka lite med, lite sådär. Lite får man ju ibland hjälpa dem på traven”. 

Respondenternas beskrivningar är stundtals motsägelsefulla, de beskriver hur servicetagaren 

alltid bestämmer över sin situation, samtidigt framkommer flera undantag som jag ovan 

presenterat. Respondent C säger att ”det är ju ofta människor med demenssjukdom som vi får 

göra sådana här saker med”, dock framkommer det under intervjuerna att dessa undantag 

förekommer om en person inte har duschat eller tränat, även om personen inte har någon 

demenssjukdom. 

Enligt Dunér & Nordström (2005:62) utövar omsorgspersonal då normativ makt genom 

användning av språk. Lirka är ett sätt att förhandla, omsorgspersonal vill få sin vilja igenom 

men servicetagaren står fast vid sin ståndpunkt. Enligt Topor (1995:101) måste både 

omsorgspersonal och servicetagare ge och ta för att en förändring ska ske. Dunér & 

Nordström (2005:62) menar att det finns en risk för att servicetagare känner sig kränkta i 

dessa situationer. 

Eliasson (1992:60) förespråkar lirkande och ser det som ett hälsotecken när utrymme för detta 

finns. Hon menar att vi har ett ansvar för människor i vår närhet och att vi samtidigt måste 

respektera deras självbestämmande. Här uppstår ett dilemma om en person inte lever efter vad 

som anses vara ett gott liv. Det kan handla om situationer som respondenterna beskriver, men 

dilemmat handlar inte så mycket om det som ska göras. Fokus ligger här på de olika 

värderingarna som servicetagare och omsorgspersonal står fast vid. Omsorgspersonalen har 

enligt Eliasson (1992:60) ett ansvar för servicetagaren och hans eller hennes sätt att leva sitt 

liv. Det innebär inte att omsorgspersonal ska bestämma vad som ska hända, det hade inte varit 
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ett dilemma utan snarare moraliskt fel. Omsorgspersonalen har samtidigt ett ansvar i att 

respektera servicetagarens självbestämmande. Detta kallar Eliasson (1992:59) för 

underlåtenhetssynd respektive övergrepp. Omsorgspersonalen riskerar att begå övergrepp om 

de inte respekterar servicetagarens självbestämmande och underlåtenhetssynd om de låter 

servicetagaren bestämma själv. Jag anser att Eliassons begrepp belyser det dilemma som 

respondenterna beskriver på ett bra sätt. I det nya sättet att organisera sitt arbete har man gått 

från ett rutinstyrt och uppgiftsorienterat arbete till ett individanpassat och personorienterat 

arbete. Innan organisationsförändringen resonerade omsorgspersonal inte kring 

självbestämmande i någon större utsträckning utan genomförde de arbetsuppgifter som skulle 

göras. Respondenterna beskriver att man sällan frågade ifall någon ville duscha, det var ju 

deras duschdag. I denna situation uppstår inget dilemma eftersom omsorgspersonalen inte 

överväger alternativen, vilken väg man ska gå är redan bestämd. 

I respondenternas beskrivning av den nutida organiseringen av omsorgsarbetet så framhävs 

självbestämmande som viktigt. Detta är ett resonemang eller en princip som omsorgspersonal 

alltid organiserar sitt arbete utifrån, men undantag uppstår och dilemmat är ett faktum. För att 

ta ett av respondenternas exempel så har alla människor olika uppfattningar kring när de vill 

duscha. När tiden går och omsorgspersonal uppmärksammar att någon inte har duschat vilket 

de anser att de ska göra så uppstår dilemmat mellan underlåtenhetssynd och övergrepp. Å ena 

sidan ska självbestämmande respekteras, å ena sidan bör servicetagaren duscha. Det är i dessa 

situationer som respondenterna beskriver att de försöker lirka. Detta kan ses som ett försök att 

förhandla och söka en lösning. Enligt Topor (1995:101) innebär lirka att lyssna, bekräfta och 

respektera servicetagarens självbestämmande men samtidigt försöka få sin vilja igenom. När 

omsorgspersonalen lirkar försöker de alltså orientera sig mellan övergrepp och 

underlåtenhetssynd. De försöker nå en lösning som båda parter kan acceptera. 

 

 

7. SLUTDISKUSSION 

Utifrån omsorgspersonalens beskrivningar kan man se skillnader i hur arbetet organiserades 

innan respektive efter organisationsförändringen. I analysen framgår det att arbetet tidigare 

organiserades utifrån tayloristiska principer, arbetet präglades av arbetsdelning och 

uppifrånstyrning. En organisation där omsorgspersonal hade fasta tider och små möjligheter 

att påverka, omsorgspersonalen hade alltså ett inskränkt handlingsutrymme. Arbetet var 

uppgiftsorienterat vilket tillsammans med arbetsdelningen innebar en låg personkontinuitet. 
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Organisationen har idag gått ifrån dessa tayloristiska principer och arbetet organiseras på ett 

personorienterat sätt. I organisationen har man en god personkontinuitet och 

omsorgspersonalen upplever att de har ett stort handlingsutrymme. Detta öppnar upp för en 

individanpassad och flexibel omsorg vilket enligt Astvik (2003:38) ofta är viktigt för att 

uppnå kvalitet. 

Taylor (1967) menade att organisationer som följer hans principer kommer att utveckla ett 

arbete som är effektiv, på så vis menar han att det även innebär ekonomiska fördelar med hans 

principer. Kritik mot taylorismen har enligt Astvik (2003:38) handlat om att omsorgspersonal 

inte kan skapa relationer eller skaffa sig specifik kunskap om servicetagare på grund av dålig 

personkontinuitet. Det är min intention att förklara skillnader i organisationssätt, jag vill alltså 

inte göra ett ställningstagande kring vad som är bra respektive dåligt. Läsaren får själv skapa 

sig en uppfattning. 

I analysen har respondenternas beskrivningar kring organiseringen av omsorgsarbetet 

analyserats för att se om salutogena inslag kan urskiljas. Det framgår tydligt att en flexibel 

och individanpassad omsorg leder till en stärkt hanterbarhet eftersom omsorgspersonal då kan 

möta servicetagarens behov och anpassa arbetet därefter. När servicetagare upplever att de 

kan hantera andras resurser på ett sätt som motsvarar deras behov så stärks hanterbarheten. 

Det framkommer i analysen att arbetet måste organiseras på ett sätt som ger god 

personkontinuitet och omsorgspersonalen måste ha tillräckligt med handlingsutrymme för att 

en individanpassad omsorg ska vara möjlig. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att en salutogen 

omsorg inte är möjlig i en organisation som karaktäriseras av tayloristiska principer eftersom 

en arbetsdelning och ett uppgiftsorienterat arbetssätt inte erbjuder personkontinuitet och 

handlingsutrymme. När omsorgstagare är delaktiga i beslut och planering som rör dem så 

erhåller de även information och insikt kring sin situation och omgivning. Saker som händer 

runt omkring uppfattas inte som en överraskning utan är förnuftsmässiga och greppbara. På så 

sätt stärks servicetagarens upplevelse av omgivningen som begriplig. Självbestämmande blir 

även viktigt för meningsfullheten eftersom servicetagare får hjälp med det som de önskar, de 

kanske vill gå till marknaden, affären eller bara stanna hemma. Det är upp till servicetagaren 

att framföra sina önskemål kring saker som upplevs som värda att investera tid och 

engagemang i. Om servicetagaren får hjälp med att genomföra detta så är det troligt att 

upplevelsen av meningsfullhet stärks. Självbestämmande framträder som viktigt då det 

påverkar en persons känsla av sammanhang och därmed även personens hälsa.  
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Det arbetssätt som respondenterna presenterat har här till stor del tolkats som salutogent. Det 

är dock så att Antonovski (2005:42-46) menar att det är upplevelsen av begriplighet, 

hanterbarhet respektive meningsfullhet som avgör hur stark känslan av sammanhang är. I 

denna studie har omsorgspersonalens upplevelser kring hur de organiserar sitt arbete 

undersökts. Uppsatsen kan därför inte säga något om hur servicetagare upplever de ovan 

beskrivna situationerna, detta är inte heller min intention. Uppsatsen fokuserar på hur 

omsorgspersonal väljer att beskriva organiseringen av sitt arbete och hur de resonerar där i 

kring. 

 

I det nya sättet att organisera omsorgsarbetet kan det utifrån respondenternas beskrivningar 

uppstå dilemman. Omsorgspersonal kan hamna i situationer där de ställs inför svåra val. De 

kan riskera att begå övergrepp om de åsidosätter servicetagares självbestämmande eller 

riskerar att begå underlåtenhetssynd om de låter servicetagaren bestämma. I dessa situationer 

uppger respondenterna att de lirkar och puffar. Detta tillvägagångssätt innebär en förhandling 

där självbestämmande respekteras men omsorgspersonalen försöker ändå att få sin vilja 

igenom. Det som eftersträvas är en lösning som båda parter kan acceptera och som inte 

innebär ett övergrepp mot servicetagaren. Det är ändå viktigt att påpeka att det alltid innebär 

en risk för att kränka servicetagaren då omsorgspersonal lirkar. 

 

Szebehely (1995) presenterade tre olika organisationsmodeller i sin studie. Den traditionella 

modellen med rötter ifrån femtiotalet karaktäriserades av en god personkontinuitet. 

Omsorgspersonal ansvarade ensamma för ett fåtal servicetagare och hade därmed även ett 

stort inflytande över det dagliga omsorgsarbetet. Den löpandebandslika modellen 

karaktäriserades av tayloristiska principer. Arbetsuppgifterna var indelade i moduler och 

omsorgspersonalen ansvarade för ett stort antal servicetagare. I denna modell var 

personkontinuiteten låg. Den sista modellen kallade Szebehely för självstyrande 

smågruppsmodellen vilket innebar att omsorgspersonalen arbetade i mindre grupper eller 

team som ansvarade för ett stort antal servicetagare. Personkontinuiteten var låg och arbetet 

var planerat på så vis att servicetagare visste vilken dag de skulle få hjälp men hur dags och 

vem som skulle komma var inte bestämt. I den självstyrande smågruppsmodellen var arbetet 

uppgiftsorienterat. I denna uppsats kan vi urskilja en organisationsmodell som karaktäriseras 

av ett personorienterat och individanpassat arbetssätt. Omsorgspersonal arbetar i små grupper 

och ansvarar individuellt för ett mindre antal servicetagare. Samtidigt har de som en del i 

gruppen ett övergripande ansvar för ett större antal servicetagare. Omsorgsarbetet organiseras 
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med en god personkontinuitet. Här kan vi se likheter med den traditionella modellen genom 

ett personorienterat arbetssätt och att omsorgspersonal ansvarar för ett mindre antal 

servicetagare. Det finns även likheter med den självstyrande smågruppsmodellen där 

omsorgspersonal arbetar i mindre grupper med ett övergripande ansvar. Den modell som 

urskiljs i denna uppsats passar alltså inte i Szebehelys tre alternativ samtidigt som den har 

likheter med två av dem. Det är nu 15 år sedan hon presenterade sin studie och det kan vara 

dags att utveckla hennes kategorisering med ytterligare en modell. Jag föreslår därför en 

traditionell smågruppsmodell som organiserar omsorgsarbetet på ett personorienterat och 

individanpassat sätt i små personalgrupper. I denna modell har omsorgspersonalen ett stort 

handlingsutrymme och arbetet karaktäriseras av en god personkontinuitet.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur omsorgspersonal upplever att organisering av 

omsorgsarbete inom äldreomsorgen förändras efter implementering av salutogena inslag i 

det dagliga arbetet. Vi kan utifrån empiri och teori dra slutsatsen att en implementering av 

salutogena inslag har påverkat organiseringen av omsorgsarbetet mot ett personorienterat 

arbetssätt där personkontinuitet och handlingsutrymme har möjliggjort en individanpassad 

och flexibel omsorg. Vi kan även dra slutsatsen att självbestämmande för servicetagare kan 

innebära att upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet stärks. I det nya 

sättet att organisera sitt arbete kan det uppstå dilemman då omsorgspersonals och 

servicetagares värderingar och åsikter går isär. Omsorgspersonal riskerar att begå övergrepp 

om de inte respekterar servicetagarens självbestämmande och de riskerar att begå 

underlåtenhetssynd om de låter servicetagaren bestämma själv. I dessa situationer lirkar 

omsorgspersonalen i ett försök att orientera mellan övergrepp och underlåtenhetssynd. 
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9. BILAGOR 

9.1 Intervjuguide 

Intervjuguide  

Semistrukturerad med frågeområden/teman. 

Intervjun beräknas pågå i max 1 timme. 

 

1. Inledning.     

(Information samt definition av olika begrepp) 

Intervjun bygger på ett samtal kring en typisk arbetsdag innan 

organisationsförändringen samt en typisk arbetsdag efter organisationsförändringen. 

Samtalet kommer ha fokus på nedanstående teman. 

 

2. Personligt. 

 Vad heter du? Hur gammal är du? 

 Vilken är din befattning på arbetsplatsen?  

 Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen?  

 

3. Organisering. 

 Kan du beskriva organiseringen av arbetet innan organisationsförändringen? 

 Kan du beskriva organiseringen av arbetet efter organisationsförändringen? 

 Kan du beskriva förändringsprocessen / organisationsförändringen? 

 

5. Salutogenetiska inslag. 

 Kan du beskriva de salutogenetiska inslagens roll i organisationen? 

 Hur påverkar de salutogenetiska inslagen i omsorgsarbetet organiseringen av arbetet? 

 

6. Attityder och uppfattningar. 

 Vilket sätt att organisera arbetet anser du är det bästa? 

 Hur ställer du dig till salutogenetiska inslag i omsorgsarbetet? 

 Hur tycker du att salutogena inslag i omsorgsarbetet påverkar din självkänsla? Bättre 

eller sämre? 

 Vad är det roligaste med arbetet? Vad är det tråkigaste med arbetet? 

 Vad anser du att man behöver för kompetens för att arbeta på din arbetsplats? 
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 Hur skulle du beskriva relationen till servicetagarna? Överläge / underläge. 

 

4. Personalresurser. 

 Anser du att det finns några skillnader i hur arbetstiden fördelas före och efter 

omorganisationsförändringen? 

 Sker kompetensutveckling på arbetsplatsen? 

5. Arbetsuppgifter. 

 Kan du beskriva de vanligaste arbetsuppgifterna innan organisationsförändringen? 

 Kan du beskriva de vanligaste arbetsuppgifterna efter organisationsförändringen? 

 Finns det några skillnader i prioritering av arbetsuppgifter före och efter 

organisationsförändringen? 

 Finns det några arbetsuppgifter som du skulle vilja göra mer? Finns det några 

arbetsuppgifter som du skulle vilja göra mindre av? 

 Hur skulle du beskriva dina möjligheter att påverka det dagliga arbetet?       Fritt, 

självständigt eller bundet, styrt 

 Hur ser schemat ut? Hur läggs schemat på din arbetsplats? 

 Hur ser tidsplaneringen ut kring insatser och arbetsuppgifter? Fasta eller rörliga tider? 

6. Tid för slutdiskussion. 

 Intervjun avslutas. 

 


