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Abstract 
 
Elmersjö, Magdalena (2014). Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om 
kompetens formar omsorgarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen (Competence in care of 
older people. How perceptions of competence shape the care work, the care needs and the care 
relationship) Linnaeus University Dissertations No 183/2014, ISBN 978-91-87925-08-5. 
Written in Swedish with a summary in English. 
 
This dissertation examines how perceptions of competence affect the care of older persons, 
and the values and vocational conceptions of care work and care recipients that are tied to 
the perceptions of what skills that are needed and why. Competence is defined by three 
parts with relevance for the content of care work: what knowledge the care workers should 
have, what tasks they should perform and how they should respond to care recipients. The 
aim of this dissertation is to analyse how the care managers' and care workers' perceptions 
of competence form the direction of the care work and how that direction relates to the care 
recipients’ perceptions of and expectations on the care work.  
 
The care work is characterised by what is analysed as an activation of the recipients - that 
the recipients themselves should perform as much of the care work as possible. The 
activation aims at managing the decay of the aging body and is motivated by a vocational 
conception of the care recipients as different from others, with designations as grateful and 
passive. This conception is analysed as generation character based on an idea among the 
care managers and care workers that the society in which the recipients grew up gave them 
certain cognitive prerequisites that have to be managed in the practical care work. 
 
The care recipients in the study have opposing conceptions and perceptions of care work 
compared with the care managers and care workers. The recipients’ central objective with 
the care work is to prevent what has been interpreted as the disrepair of the home. The care 
recipients’ position in the organisation raises the problem of loyalty towards the care 
workers and in some sense the care managers. Their loyalty reduces their ability to 
complain and to influence their situation to the better. 
 
Keywords: care of older persons, care needs, care work, care relationship, care receivers, care 
workers, care managers, competence, technologies, activation, generation character
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Förord 
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till er intervjupersoner; 
omsorgsmottagare, omsorgsgivare och enhetschefer som med era erfarenheter 
gjort det värt och viktigt att skriva denna avhandling! 

Att skriva en avhandling innebär så mycket mer än att skriva just 
avhandlingen. För mig har det lika mycket handlat om att lära mig att förstå 
akademin som arbetsplats och institution. Koder, regler, rättigheter, 
skyldigheter och allt outsagt som finns att begripa. Att skiva en avhandling har 
för mig även handlat om alla människor jag mött, lärt känna, utvecklat 
vänskap med, beundrat och förfärats över. Forskarutbildningen har varit en 
fantastisk upplevelse som berikat mitt liv på alla plan. Jag vill rikta ett brett 
tack till doktorandkollegor och undervisningskollegor som tillsammans bildat 
en arbetsmiljö som väckt nyfikenhet, engagemang och som gett mig möjlighet 
att träda in i nya tankebanor. 

Det är några personer som betytt extra mycket för mig och som jag vill 
tacka särskilt. Mitt första tack går till Jan Petersson, min huvudhandledare. 
Med värme, förståelse, omsorg och tålamod har du följt mig från 
grundutbildningen genom hela forskarutbildningen. Du har visat respekt för 
min person och aldrig tvingat in mig i något. Trots att du är en respekterad 
professor så fortsätter du att med stor ödmjukhet lyssna på alla, oavsett om 
personen är student eller forskarkollega. Jag beundrar den förmågan hos dig 
och har genom åren förstått att den förmågan kan vara svår att behålla genom 
en lång akademisk karriär. Nästa tack vill jag rikta till Agneta Hedblom, min 
biträdande handledare under tiden fram till licentiatexamen. Ditt engagemang 
i Nybro-projektet banande väg för mitt doktorerande. Hela tiden visade du 
stort stöd och förståelse för doktorandsituationen och var alltid noga med att 
jag skulle ha bra förutsättningar. Ovärderligt för mig som ny doktorand som 
inte alltid vågade stå på mig. 

Under forskarutbildningen har det varit många personer som på olika sätt 
bidragit till att underlätta och förgylla tillvaron. Tack Max för att du på ett 
lugnt, humoristiskt och medmänskligt sätt vägledde mig in i undervisningens 
komplexa värld! Det var ett sant nöje att dela rum och kursansvar med dig de 
första åren. ”Ordning genom kaos” stod det på vår dörr och innanför den 
fanns plats för breda diskussioner, meningsskiljaktigheter, stöd och förståelse. 
Tack Angelika Thelin, vän och doktorandkollega som antogs samtidigt som 
jag. Livets alla tvära kast har varit möjliga att hantera under denna tid tack 
vare dig. Du är den mest vidsynta och accepterande människa jag känner och 
din raka okonstlade person har varit och är en underbar gåva. Tack också för 
att du läst och kommenterat mitt manus. Tack till Sara Hultqvist som med sitt 
generösa sätt erbjudit allt från övernattningsmöjligheter till vägledning i 
akademins rika persongalleri. Tack till Uffe Enoksson som med sin person 
bidrar till en skön och prestigelös stämning och som var en stor hjälp när jag 
med olika representantuppdrag fick börja lära känna akademin på allvar. Vid 
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framtida bus med våra familjer. Tack Anna-Lena, det är inte lätt att behålla 
vänskap med många mils avstånd men det är nödvändigt, annars får jag 
abstinens efter redigt småländskt förnuft. Hanna-Sofia, vi lärde känna 
varandra under en doktorandkurs och även om jag inte uppskattade kursen så 
är jag väldigt tacksam över att jag gick den så att vi fick lära känna varandra. 

Avslutningsvis vill jag tacka mina föräldrar Birgitta och Lars Damberg för 
att ni gav mig en trygg, rolig och kärleksfull barndom. Med den grunden har 
jag kunnat tackla alla möjliga utmaningar i livet. Ni har alltid stöttat och fyllt 
mig med tilltro till både mig själv och till livet. Ert sociala engagemang för 
olika orättvisor i samhället har under hela mitt liv visat mig betydelsen av 
hopp, tro och kärlek till människan. Den här avhandlingen tillägnar jag Er. 
 
Stockholm, juli 2014 
Magdalena Elmersjö 

 

Linnéuniversitetet har det varit en jämn tillströmning av doktorander vilket 
gett möjlighet till ett rikt erfarenhetsutbyte och umgänge. Tack till Lottie 
Giertz, Ann-Sofi Bergman, Mairon Johansson och Marie Albertsson som 
med sina erfarenheter, klokheter och omsorg berett vägen för oss 
efterkommande doktorander. Tack Erika Lundby, Sofia Enell och Catharina 
Carlsson för kloka ord och stöttning när det kärvar. Tack till Tapio Salonen, 
Matts Mosesson och Kerstin Gynnerstedt för att ni tillsammans bidrog till en 
livlig och lärorik inledning på min forskarutbildning.  

Efter licentiatexamen fick jag en ny biträdande handledare, Staffan 
Blomberg. Tack Staffan, du kom in med ny kraft. Ditt milda, positiva och 
eftertänksamma sätt lämnar gott om utrymme för mitt behov av tankepauser 
och du har varit till hjälp med att strukturera spretiga tankar. Du 
introducerade mig även för forskarmiljön ”Omsorgens vardag och villkor” 
(VoV) och jag vill tacka alla deltagare där för givande diskussioner och för 
möjligheten att få diskutera både era och mina texter. Tack till deltagarna i 
forskarmiljön DERG (senare REIS) vid Linnéuniversitetet som alltid varit 
generösa med sin tid och kraft för olika typer av texter. Tack också till 
deltagarna i det nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning. 
Träffarna är något jag alltid ser fram emot och som ger mig inspiration. 

Mina handledare har varit naturliga stöttepelare och bollplank den sista 
tiden av avhandlingsskrivandet men även andra kollegor har på olika sätt 
bidragit till nya lärdomar vilket har varit värdefullt, stort tack till er alla. Några 
personer vill jag tacka särskilt: Tack Kerstin Gynnerstedt, Jesper Johansson, 
Marcus Herz (som också är en stöttande vän), John Meurling och Maria 
Lindgren. Tack till Agneta Törnkvist som för länge sedan kommenterade mitt 
slutmanus för licentiatavhandlingen men som fortsätter att stötta mig när vi 
ses. Tack Eva Jeppsson Grassman för dina kommentarer på slutseminariet. 

Avhandlingstiden brukar präglas av slit, så har det även varit för mig men 
den har också berikat livet på oanade sätt. Den 17 augusti 2009 åkte jag till 
Vilnius för en doktorandkurs. Kursen hölls av Eva Johnsson och Kerstin 
Svensson som med sina ambitioner varit värdefulla förebilder. Kursen i sig var 
inspirerande, intressant och lärorik. Jag fick nya vänner och träffade även 
Mathias, den fantastiska människa som jag valt att dela mitt liv med. Tack 
Mathias för att du är som du är! Du samlar inom dig de egenskaper jag 
beundrar, behöver och fascineras av. Din kärleksfulla natur gör mig modigare 
och du är alltid ett fantastiskt stöd. Tack Rakel, vår underbara dotter som 
sätter perspektiv på tillvaron och med tydlighet visar vad som är viktigt och 
vad som är mindre viktigt. 

Livet vid sidan om arbetet har till stor del bestått av umgänge med vänner 
och det har varit oerhört betydelsefullt att få tänka på och göra annat. Carro, 
dina ord ”man har inte roligare än vad man gör sig” följer och berikar mitt liv. 
Tack för alla skratt jag får tillsammans med dig. Tack Therese för alla år av 
vänskap och för att du gör livet mer glamoröst. Tack Madde, du förgyllde min 
kurstid i Göteborg och livet i största allmänhet de åren, jag ser fram emot 

880669_Elmersjös_inl.indd   8 2014-08-04   11:01



 

framtida bus med våra familjer. Tack Anna-Lena, det är inte lätt att behålla 
vänskap med många mils avstånd men det är nödvändigt, annars får jag 
abstinens efter redigt småländskt förnuft. Hanna-Sofia, vi lärde känna 
varandra under en doktorandkurs och även om jag inte uppskattade kursen så 
är jag väldigt tacksam över att jag gick den så att vi fick lära känna varandra. 

Avslutningsvis vill jag tacka mina föräldrar Birgitta och Lars Damberg för 
att ni gav mig en trygg, rolig och kärleksfull barndom. Med den grunden har 
jag kunnat tackla alla möjliga utmaningar i livet. Ni har alltid stöttat och fyllt 
mig med tilltro till både mig själv och till livet. Ert sociala engagemang för 
olika orättvisor i samhället har under hela mitt liv visat mig betydelsen av 
hopp, tro och kärlek till människan. Den här avhandlingen tillägnar jag Er. 
 
Stockholm, juli 2014 
Magdalena Elmersjö 

 

Linnéuniversitetet har det varit en jämn tillströmning av doktorander vilket 
gett möjlighet till ett rikt erfarenhetsutbyte och umgänge. Tack till Lottie 
Giertz, Ann-Sofi Bergman, Mairon Johansson och Marie Albertsson som 
med sina erfarenheter, klokheter och omsorg berett vägen för oss 
efterkommande doktorander. Tack Erika Lundby, Sofia Enell och Catharina 
Carlsson för kloka ord och stöttning när det kärvar. Tack till Tapio Salonen, 
Matts Mosesson och Kerstin Gynnerstedt för att ni tillsammans bidrog till en 
livlig och lärorik inledning på min forskarutbildning.  

Efter licentiatexamen fick jag en ny biträdande handledare, Staffan 
Blomberg. Tack Staffan, du kom in med ny kraft. Ditt milda, positiva och 
eftertänksamma sätt lämnar gott om utrymme för mitt behov av tankepauser 
och du har varit till hjälp med att strukturera spretiga tankar. Du 
introducerade mig även för forskarmiljön ”Omsorgens vardag och villkor” 
(VoV) och jag vill tacka alla deltagare där för givande diskussioner och för 
möjligheten att få diskutera både era och mina texter. Tack till deltagarna i 
forskarmiljön DERG (senare REIS) vid Linnéuniversitetet som alltid varit 
generösa med sin tid och kraft för olika typer av texter. Tack också till 
deltagarna i det nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning. 
Träffarna är något jag alltid ser fram emot och som ger mig inspiration. 

Mina handledare har varit naturliga stöttepelare och bollplank den sista 
tiden av avhandlingsskrivandet men även andra kollegor har på olika sätt 
bidragit till nya lärdomar vilket har varit värdefullt, stort tack till er alla. Några 
personer vill jag tacka särskilt: Tack Kerstin Gynnerstedt, Jesper Johansson, 
Marcus Herz (som också är en stöttande vän), John Meurling och Maria 
Lindgren. Tack till Agneta Törnkvist som för länge sedan kommenterade mitt 
slutmanus för licentiatavhandlingen men som fortsätter att stötta mig när vi 
ses. Tack Eva Jeppsson Grassman för dina kommentarer på slutseminariet. 

Avhandlingstiden brukar präglas av slit, så har det även varit för mig men 
den har också berikat livet på oanade sätt. Den 17 augusti 2009 åkte jag till 
Vilnius för en doktorandkurs. Kursen hölls av Eva Johnsson och Kerstin 
Svensson som med sina ambitioner varit värdefulla förebilder. Kursen i sig var 
inspirerande, intressant och lärorik. Jag fick nya vänner och träffade även 
Mathias, den fantastiska människa som jag valt att dela mitt liv med. Tack 
Mathias för att du är som du är! Du samlar inom dig de egenskaper jag 
beundrar, behöver och fascineras av. Din kärleksfulla natur gör mig modigare 
och du är alltid ett fantastiskt stöd. Tack Rakel, vår underbara dotter som 
sätter perspektiv på tillvaron och med tydlighet visar vad som är viktigt och 
vad som är mindre viktigt. 

Livet vid sidan om arbetet har till stor del bestått av umgänge med vänner 
och det har varit oerhört betydelsefullt att få tänka på och göra annat. Carro, 
dina ord ”man har inte roligare än vad man gör sig” följer och berikar mitt liv. 
Tack för alla skratt jag får tillsammans med dig. Tack Therese för alla år av 
vänskap och för att du gör livet mer glamoröst. Tack Madde, du förgyllde min 
kurstid i Göteborg och livet i största allmänhet de åren, jag ser fram emot 

880669_Elmersjös_inl.indd   9 2014-08-04   11:01



1 
 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING................................................................................................ 5 
Äldreomsorgens ideologiska grund ........................................................... 6 
Kompetensfrågan........................................................................................ 8 
Avhandlingens syfte och frågeställningar ............................................... 10 
Utgångspunkter och avgränsningar ......................................................... 11 
Disposition ................................................................................................ 12 

2 KOMPETENSBEGREPPET ................................................................... 13 
Vad man ska kunna och vad man ska göra .............................................. 13 
Hur man ska förhålla sig .......................................................................... 16 
Kompetensutveckling och kompetensformer ......................................... 17 

3 STUDIENS SAMMANHANG ................................................................ 20 
Studiens välfärdspolitiska sammanhang ................................................. 20 
Lokala erfarenheter .................................................................................. 24 
Ett socialt innehåll i äldreomsorgen ........................................................ 26 

4 TIDIGARE FORSKNING ....................................................................... 28 
Definitioner av omsorgsarbete ................................................................ 28 
Omsorgsarbetets förutsättningar ............................................................ 31 
Omsorgsarbetets rangordning ................................................................. 32 
Platsens betydelse för tillgodoseendet av omsorgsbehoven ................... 35 
Omsorgsrelationen ................................................................................... 38 
Kompetens för att tillgodose omsorgsbehov ........................................... 39 
Avhandlingens bidrag i förhållande till tidigare forskning .................... 43 

5 ÄLDREOMSORGEN SOM MÄNNISKOBEHANDLANDE 
ORGANISATION ........................................................................................ 45 

Människobehandlande organisationer ................................................... 45 
Det moraliska arbetet med människor ............................................... 49 
Sociala teknologier .............................................................................. 50 
Typifieringsprocessen inom människobehandlande organisationer52 

Kompetens som ”lösning” ........................................................................ 53 
Kompetensanvändningen i omsorgsarbetet ........................................... 54 

Enhetschefernas handlingsutrymme ................................................. 55 
Michael Lipskys förståelse av gräsrotsbyråkrater .............................. 55 
Klientkonstruktionen på tjänstemannanivå ...................................... 57 
Omsorgsgivarnas handlingsutrymme ................................................ 58 
En asymmetrisk relation ..................................................................... 60 
Klientkonstruktionen inom verkställigheten .................................... 61 
Moraliska antaganden om mottagarna .............................................. 62 

880669_Elmersjös_inl.indd   10 2014-08-04   11:01



1 
 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING................................................................................................ 5 
Äldreomsorgens ideologiska grund ........................................................... 6 
Kompetensfrågan........................................................................................ 8 
Avhandlingens syfte och frågeställningar ............................................... 10 
Utgångspunkter och avgränsningar ......................................................... 11 
Disposition ................................................................................................ 12 

2 KOMPETENSBEGREPPET ................................................................... 13 
Vad man ska kunna och vad man ska göra .............................................. 13 
Hur man ska förhålla sig .......................................................................... 16 
Kompetensutveckling och kompetensformer ......................................... 17 

3 STUDIENS SAMMANHANG ................................................................ 20 
Studiens välfärdspolitiska sammanhang ................................................. 20 
Lokala erfarenheter .................................................................................. 24 
Ett socialt innehåll i äldreomsorgen ........................................................ 26 

4 TIDIGARE FORSKNING ....................................................................... 28 
Definitioner av omsorgsarbete ................................................................ 28 
Omsorgsarbetets förutsättningar ............................................................ 31 
Omsorgsarbetets rangordning ................................................................. 32 
Platsens betydelse för tillgodoseendet av omsorgsbehoven ................... 35 
Omsorgsrelationen ................................................................................... 38 
Kompetens för att tillgodose omsorgsbehov ........................................... 39 
Avhandlingens bidrag i förhållande till tidigare forskning .................... 43 

5 ÄLDREOMSORGEN SOM MÄNNISKOBEHANDLANDE 
ORGANISATION ........................................................................................ 45 

Människobehandlande organisationer ................................................... 45 
Det moraliska arbetet med människor ............................................... 49 
Sociala teknologier .............................................................................. 50 
Typifieringsprocessen inom människobehandlande organisationer52 

Kompetens som ”lösning” ........................................................................ 53 
Kompetensanvändningen i omsorgsarbetet ........................................... 54 

Enhetschefernas handlingsutrymme ................................................. 55 
Michael Lipskys förståelse av gräsrotsbyråkrater .............................. 55 
Klientkonstruktionen på tjänstemannanivå ...................................... 57 
Omsorgsgivarnas handlingsutrymme ................................................ 58 
En asymmetrisk relation ..................................................................... 60 
Klientkonstruktionen inom verkställigheten .................................... 61 
Moraliska antaganden om mottagarna .............................................. 62 

880669_Elmersjös_inl.indd   11 2014-08-04   11:01



3 
 

9 OMSORGSMOTTAGARNA OM KOMPETENS, INNEHÅLL OCH 
BEMÖTANDE ........................................................................................... 135 

Om vem som ska tillgodose omsorgsbehoven ...................................... 135 
Rättighetsperspektivet ...................................................................... 137 

Om vägen in i äldreomsorgen ................................................................ 138 
Oro i boendefrågan ................................................................................. 139 
Om utbildning och hur omsorgsgivarna ska vara ................................. 142 
Om lojalitet och brister i omsorgsarbetets utförande ........................... 146 
Omsorgsrelationens villkor ur ett mottagarperspektiv ........................ 150 
Tillbakablickar och jämförelser med nutidsförhållanden .................... 153 

Generationsförståelsen i resonemangen om krav på omsorgen ..... 156 
Summerande analys ................................................................................ 157 

Motstridiga ideal med anknytning till kropp och plats .................. 158 
Reflektion över omsorgsmottagarnas upplevelser av åldrandet och 
omsorgsarbetet .................................................................................. 159 

10 KOMPETENSFRÅGANS KONKRETISERING ............................. 161 
Frågeställningarnas besvarande ............................................................. 161 

Vad man ska kunna – ett uttryck för föreställningar om 
omsorgsmottagarnas behov .............................................................. 162 
Vad man ska göra – uttryck för omsorgsarbetet ............................... 163 
Grötexemplet ..................................................................................... 165 
Hur man ska förhålla sig till omsorgsmottagarna – uttryck för 
omsorgsrelationen ............................................................................. 166 
Mottagargruppens uppfattningar .................................................... 167 

Begreppet kompetens ............................................................................. 169 
Målgruppen ....................................................................................... 169 
Yrkeskategorin ................................................................................... 170 
Personen ............................................................................................ 170 
Organisationen .................................................................................. 171 

Värdegrund som kompetensverktyg ...................................................... 172 
Den kommunala värdegrunden ....................................................... 173 
Kommunala villkor för värdegrund som kompetensverktyg .......... 174 

Resultatens relevans utanför Nybro ...................................................... 176 
Forskningsuppgifter för framtiden ........................................................ 178 

EXKURS – AKTIVERING INOM ÄLDREOMSORGEN .................. 180 
Aktivering och ålder ............................................................................... 180 
Aktivering och personligt ansvarstagande ............................................ 182 
Aktivering och yrkesmässiga motiv ....................................................... 184 

SUMMARY .................................................................................................. 187 
Introduction ............................................................................................ 187 
Theoretical points of departure ............................................................. 188 
Method .................................................................................................... 189 
Main findings .......................................................................................... 190 

REFERENSER ............................................................................................ 192 
BILAGA 1 INTERVJUGUIDE ENHETSCHEFER ............................. 213 
BILAGA 2 INTERVJUGUIDE OMSORGSGIVARE .......................... 215 
BILAGA 3 INTERVJUGUIDE OMSORGSTAGARE ......................... 217 

2 
 

Kompetensanvändningen i ett mottagarperspektiv ............................... 63 
Att analysera tillgodoseendet av omsorgsbehoven ........................... 65 

6 METOD, MATERIAL OCH ANALYSPROCESS .............................. 68 
Studiet av Nybros kompetensutveckling................................................. 69 
Inledande dokumentstudier och observationer ...................................... 71 
Valet av intervjupersoner ......................................................................... 71 

Intervjuguiden ..................................................................................... 73 
Enskilda intervjuer med enhetschefer ..................................................... 74 
Fokusgruppsintervjuer med omsorgsgivare ............................................ 76 
Enskilda intervjuer med omsorgsmottagare ........................................... 78 
Att undgå självklarheter ........................................................................... 81 
Analysprocessen ........................................................................................ 82 
Validitetsfrågan ......................................................................................... 85 

Trovärdighet ........................................................................................ 86 
Referensgrupper .................................................................................. 87 
Betydelsen av studiens sammanhang ................................................. 88 

Överförbarhet ........................................................................................... 88 
Den empiriska redovisningen .................................................................. 90 

7 ENHETSCHEFERNA OM KOMPETENS OCH 
OMSORGSARBETET ................................................................................ 91 

Enhetschefernas handlingsutrymme ....................................................... 91 
Värdegrunden som kompetensverktyg .............................................. 92 
En empirisk notering .......................................................................... 94 

Betoningen på sociala omsorgsbehov ...................................................... 96 
Omsorgsmottagarnas moraliska karaktär ............................................. 100 

Motsägelser om generationskaraktären ........................................... 102 
Begreppet generationskaraktär ........................................................ 104 

Aktiveringen av omsorgsmottagarna i omsorgsarbetet ........................ 105 
Omsorgsgivarnas personliga förmåga ................................................... 110 
Summerande analys ................................................................................ 112 

Typifieringsprocessens två egenskaper ............................................ 113 
Värdebegrepp inom äldreomsorgen ................................................. 114 

8 OMSORGSGIVARNA OM OMSORGSARBETET OCH 
OMSORGSMOTTAGARNA ................................................................... 115 

Omsorgsgivarnas handlingsutrymme ................................................... 115 
Betoningen på sociala behov återkommer ............................................ 117 
Omsorgsmottagarnas generationskaraktär ........................................... 118 
Hinder för att tillgodose sociala behov .................................................. 121 
Omsorgsarbetets aktiverande kärna ...................................................... 123 

Skepsis som strategi i det praktiska arbetet ..................................... 125 
Omvandlingen av delaktighet i omsorgsrelationen ............................. 126 
Om hur man ska vara och utbildningens relevans ................................ 128 

Personlig förmåga och handlingsfrihet............................................ 130 
Summerande analys ................................................................................ 132 

Om kunskapsövergrepp och kompetensbegreppet ......................... 132 
En moralisk praktik och fyra perspektiv som bryts mot varandra .. 133 
Aktiveringens sociala egenskaper .................................................... 134 

880669_Elmersjös_inl.indd   12 2014-08-04   11:01



3 
 

9 OMSORGSMOTTAGARNA OM KOMPETENS, INNEHÅLL OCH 
BEMÖTANDE ........................................................................................... 135 

Om vem som ska tillgodose omsorgsbehoven ...................................... 135 
Rättighetsperspektivet ...................................................................... 137 

Om vägen in i äldreomsorgen ................................................................ 138 
Oro i boendefrågan ................................................................................. 139 
Om utbildning och hur omsorgsgivarna ska vara ................................. 142 
Om lojalitet och brister i omsorgsarbetets utförande ........................... 146 
Omsorgsrelationens villkor ur ett mottagarperspektiv ........................ 150 
Tillbakablickar och jämförelser med nutidsförhållanden .................... 153 

Generationsförståelsen i resonemangen om krav på omsorgen ..... 156 
Summerande analys ................................................................................ 157 

Motstridiga ideal med anknytning till kropp och plats .................. 158 
Reflektion över omsorgsmottagarnas upplevelser av åldrandet och 
omsorgsarbetet .................................................................................. 159 

10 KOMPETENSFRÅGANS KONKRETISERING ............................. 161 
Frågeställningarnas besvarande ............................................................. 161 

Vad man ska kunna – ett uttryck för föreställningar om 
omsorgsmottagarnas behov .............................................................. 162 
Vad man ska göra – uttryck för omsorgsarbetet ............................... 163 
Grötexemplet ..................................................................................... 165 
Hur man ska förhålla sig till omsorgsmottagarna – uttryck för 
omsorgsrelationen ............................................................................. 166 
Mottagargruppens uppfattningar .................................................... 167 

Begreppet kompetens ............................................................................. 169 
Målgruppen ....................................................................................... 169 
Yrkeskategorin ................................................................................... 170 
Personen ............................................................................................ 170 
Organisationen .................................................................................. 171 

Värdegrund som kompetensverktyg ...................................................... 172 
Den kommunala värdegrunden ....................................................... 173 
Kommunala villkor för värdegrund som kompetensverktyg .......... 174 

Resultatens relevans utanför Nybro ...................................................... 176 
Forskningsuppgifter för framtiden ........................................................ 178 

EXKURS – AKTIVERING INOM ÄLDREOMSORGEN .................. 180 
Aktivering och ålder ............................................................................... 180 
Aktivering och personligt ansvarstagande ............................................ 182 
Aktivering och yrkesmässiga motiv ....................................................... 184 

SUMMARY .................................................................................................. 187 
Introduction ............................................................................................ 187 
Theoretical points of departure ............................................................. 188 
Method .................................................................................................... 189 
Main findings .......................................................................................... 190 

REFERENSER ............................................................................................ 192 
BILAGA 1 INTERVJUGUIDE ENHETSCHEFER ............................. 213 
BILAGA 2 INTERVJUGUIDE OMSORGSGIVARE .......................... 215 
BILAGA 3 INTERVJUGUIDE OMSORGSTAGARE ......................... 217 

2 
 

Kompetensanvändningen i ett mottagarperspektiv ............................... 63 
Att analysera tillgodoseendet av omsorgsbehoven ........................... 65 

6 METOD, MATERIAL OCH ANALYSPROCESS .............................. 68 
Studiet av Nybros kompetensutveckling................................................. 69 
Inledande dokumentstudier och observationer ...................................... 71 
Valet av intervjupersoner ......................................................................... 71 

Intervjuguiden ..................................................................................... 73 
Enskilda intervjuer med enhetschefer ..................................................... 74 
Fokusgruppsintervjuer med omsorgsgivare ............................................ 76 
Enskilda intervjuer med omsorgsmottagare ........................................... 78 
Att undgå självklarheter ........................................................................... 81 
Analysprocessen ........................................................................................ 82 
Validitetsfrågan ......................................................................................... 85 

Trovärdighet ........................................................................................ 86 
Referensgrupper .................................................................................. 87 
Betydelsen av studiens sammanhang ................................................. 88 

Överförbarhet ........................................................................................... 88 
Den empiriska redovisningen .................................................................. 90 

7 ENHETSCHEFERNA OM KOMPETENS OCH 
OMSORGSARBETET ................................................................................ 91 

Enhetschefernas handlingsutrymme ....................................................... 91 
Värdegrunden som kompetensverktyg .............................................. 92 
En empirisk notering .......................................................................... 94 

Betoningen på sociala omsorgsbehov ...................................................... 96 
Omsorgsmottagarnas moraliska karaktär ............................................. 100 

Motsägelser om generationskaraktären ........................................... 102 
Begreppet generationskaraktär ........................................................ 104 

Aktiveringen av omsorgsmottagarna i omsorgsarbetet ........................ 105 
Omsorgsgivarnas personliga förmåga ................................................... 110 
Summerande analys ................................................................................ 112 

Typifieringsprocessens två egenskaper ............................................ 113 
Värdebegrepp inom äldreomsorgen ................................................. 114 

8 OMSORGSGIVARNA OM OMSORGSARBETET OCH 
OMSORGSMOTTAGARNA ................................................................... 115 

Omsorgsgivarnas handlingsutrymme ................................................... 115 
Betoningen på sociala behov återkommer ............................................ 117 
Omsorgsmottagarnas generationskaraktär ........................................... 118 
Hinder för att tillgodose sociala behov .................................................. 121 
Omsorgsarbetets aktiverande kärna ...................................................... 123 

Skepsis som strategi i det praktiska arbetet ..................................... 125 
Omvandlingen av delaktighet i omsorgsrelationen ............................. 126 
Om hur man ska vara och utbildningens relevans ................................ 128 

Personlig förmåga och handlingsfrihet............................................ 130 
Summerande analys ................................................................................ 132 

Om kunskapsövergrepp och kompetensbegreppet ......................... 132 
En moralisk praktik och fyra perspektiv som bryts mot varandra .. 133 
Aktiveringens sociala egenskaper .................................................... 134 

880669_Elmersjös_inl.indd   13 2014-08-04   11:01



5 
 

1 INLEDNING 

Diskussioner om kompetens som medel för ökad kvalitet har varit framträdande 
inom flera välfärdsområden. Skolan, polisen, sjukvården och den sociala 
omsorgen är några exempel på områden där ökad kompetens, gärna en 
akademisering, påstås vara lösningen på flera och olika typer av problem.  Inom 
välfärden har kompetens kommit att betraktas som vägen till en bättre, en mer 
effektiv och en mer målinriktad organisering av den offentliga sektorn. Det går 
därmed att förstå kompetens och kompetensutveckling som ledord i en positiv 
förändring. Kompetens är på så vis ett normativt begrepp med vilket det kan 
vara möjligt att synliggöra grundläggande värderingar om ett arbete och 
föreställningar om de människor vars behov arbetet svarar mot. Nämnda 
välfärdsområden är också exempel på människobehandlande organisationer vars 
interventioner är beroende av de anställdas kompetens.  
 
Ett varaktigt och utbrett antagande om äldreomsorgen är att det finns ett 
samband mellan kvaliteten på omsorgen och personalens kompetens 
(Socialstyrelsen, 2002a, 2005c, d, 2007a, 2011a, b, 2013a; SOU, 2007:88:29ff, 
2008:126:13ff; Markström, 2007; Evertsson och Johansson 2007). Ett vanligt 
förekommande resonemang är att ju mer utbildning personalen har desto bättre 
kan de se den äldres behov och tillgodose dessa på ett kvalitativt sätt. Kompetens 
framstår som ett medel för att åtgärda allehanda kvalitetsproblem inom 
äldreomsorgen. Om problemet är omsorgsarbetets försämrade kvalitet anses 
ökad kompetens vara lösningen (SFS, 2005:376; SOU, 2007:88:29ff; 
Socialstyrelsen, 2013a). Om problemet är demografiskt med en större mängd 
äldre som behöver äldreomsorg anses mer kvalificerade omsorgsgivare vara 
lösningen (Socialstyrelsen 2005c, 2012a; SOU, 2007:88:20ff, 2008:126:31ff ). 
Om problemet är en mer vårdkrävande eller en mer socialt utsatt mottagargrupp 
anses ökad kompetens vara en lösning (Socialstyrelsen, 2002a, 2005c, d).  
 
Det finns många sätt att studera kompetens. Inom äldreomsorgsforskning har 
studier gjorts om utbildningsfrågan (Ahnlund & Johansson, 2006; Ahnlund, 
2008; Dunér & Olin, 2011), den interventionella delen av en kompetens-
utveckling (Bennich, 2009) och betydelsen av personalens kompetens för arbetet 
(Törnquist, 2004; Österlind, 2009; Evertsson & Johansson, 2008; Damberg, 
2010; Börjesson 2014). I föreliggande studie har jag lämnat den offentliga 
retoriken till förmån för enhetschefers, omsorgsgivares och omsorgsmottagares 
uppfattningar om kompetens inom äldreomsorgen. Den här avhandlingen 
handlar om hur deras uppfattningar om omsorgsgivarnas kompetens formar 
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moralisk, politisk, eller ekonomisk påverkan” (a.a. 2003:20). Olika ideologier har 
påverkat vilka yrkeskunskaper och funktioner arbetsledare, biståndsbedömare 
(a.a.) och omsorgsgivare ska ha. Utifrån detta ansluter jag mig till Hellström 
Muhlis betoning på vikten av att betrakta äldreomsorg som ett socialt förlopp 
skapat genom institutionella och sociala praktiker. Skilda ideologiska ställnings-
taganden har utformat äldreomsorgen från nationell till lokal nivå. Idealen har 
varit av religiös, humanistisk och social natur där familjen, filantropiska krafter, 
kyrkan, och staten överlappat varandra som huvudaktörer. Hellström Muhli 
anför att ideologiska målsättningar överförs till kunskaper och praxis. Det är 
inget drastiskt påstående utan har belagts av forskning, särskilt sådan som riktats 
mot institutionella praktiker (Peters, 2012). Relationen mellan den ideologiska 
sfären och praktiken är dock komplex och svårfångad varför jag vill lägga till att 
ideologiers tillblivelse ibland är frukten av dagligt görande och kunnande i 
praktiken (jfr Petersson, 2006; Hasenfeld, 2010b; Lipsky, 2010). Därtill kan 
både kunskap och praxis vara produkter av en växelverkan dem emellan.   
 
Hellström Muhli (2003) visar med en historisk tillbakablick hur lösningar på 
brister i äldreomsorgens kvalitet många gånger har gjorts till en fråga om hur 
personalen ska vara och vad de ska kunna. Under 50- och 60- talets ”moderna 
projekt” i Sverige förväntades personalen vara självuppoffrande socialingenjörer 
som skulle ge experthjälp (a.a.; Evertsson & Sauer, 2007). Äldreomsorgen 
präglades då av en tydlig inriktning mot vård; att vara gammal var lika med att 
vara sjuk. Senare, i 1970-talets ideologi, fanns istället en betoning på service 
(Hellström Muhli, 2003). Meningsfulla aktiviteter, integrering i samhället, 
variation i vardagen och trygghet beskrevs under denna tid som viktiga faktorer 
för livskvaliteten. De äldre i allmänhet betraktades som självbestämmande och 
aktiva vars resurser var värda att ta tillvara på. Den rådande synen på de äldre var 
att de var vitala (a.a.; Jönson, 2001).  
 
Helena Brodin (2005) lyfter i sin avhandling fram att det under 1980-talet 
skedde något som gjorde att attityden till äldres behov blev en fråga om äldres 
egna attityder till åldrandet – behoven sågs som skapade av samhällets och äldres 
egna fördomar. Samtidigt försvann tonvikten på det medicinska och insatserna 
riktades till att möjliggöra för äldre att leva självständigt i eget boende 
(Hellström Muhli, 2003). Den politiska förståelsen från denna tid och framåt 
har varit att äldre egentligen är friska och självständiga. Brodins (2005) 
konklusion är att denna hållning i sin tur legitimerat statsmaktens alltmer 
passiva omsorgspolitik.  
 
I 1990-talets äldreomsorg återfanns tre grundläggande principer vilka var 
integritet, trygghet och valfrihet (Hellström Muhli, 2003). Valfrihet i 
boendefrågan underströks särskilt. Under 90-talet infördes Ädelreformen, vilken 
jag återkommer till i kapitel tre, och nya styrnings- och ledningsformer 
influerade av New Public Management (NPM) (Blomqvist, 2004; Blomberg, 
2004). Meningen var att de nya styrformerna skulle leda till en effektivare 
resursanvändning i kommunerna. Det ideologiska budskapet för 2000-talet har 
till stor del handlat om en ökad betoning på kunskapsbaserat arbete (Hellström 
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omsorgens inriktning. Den handlar också om hur enhetschefernas och 
omsorgsgivarnas uppfattningar förhåller sig till omsorgsmottagarnas 
förväntningar på omsorgen. Det är en studie som är genomförd i Nybro 
kommun under åren 2006-2007 och som till största del består av 
intervjumaterial med de olika undersökta grupperna inom hemtjänst och särskilt 
boende. 
 
Avhandlingen är en fördjupning och en förlängning av licentiatavhandlingen 
”Kompetensfrågans lokala konkretisering - en studie om kompetens-
perspektivets betydelse för äldreomsorgens innehåll” (Damberg 2010). 
Licentiatavhandlingen baseras på materialet med enhetscheferna och 
omsorgsgivarna och fokus är på omsorgsgivarnas kompetens som en 
organisatorisk angelägenhet samt vilken verkan det får på äldreomsorgens 
innehåll utifrån de intervjuades beskrivningar. Licentiatavhandlingens resultat 
väckte en rad funderingar som fördjupas i denna avhandling med ytterligare 
material med omsorgsmottagare. Perspektivet har vidgats till att betrakta 
konstruktionen av omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen 
utifrån samtliga tre gruppers uppfattningar om kompetens. Således tecknas en 
bredare förståelse för kompetensfrågan inom äldreomsorgen.  
 
Avhandlingen bidrar med en teoretisk förnyelse gällande förståelsen av 
äldreomsorgen. Den visar hur enhetschefers och omsorgsgivares uppfattningar 
om det egna arbetet stämmer överens med utmärkande drag för vad Yeheskel 
Hasenfeld definierar som människobehandlande organisationer (1983, 1992, 
2010a, b, c). Teoretiseringen baseras på empirigrundade resultat och visar hur 
yrkesverksamma förhåller sig till omsorgsarbetet som en moralisk praktik med 
behandlande och intervenerande funktioner på individnivå. Med hjälp av 
omsorgsmottagarnas perspektiv problematiseras en sådan förståelse av 
äldreomsorg. 
 
I min problematisering av kompetens inom äldreomsorgen utgår jag från att 
begreppet har fler bottnar än vad man ska ha för förmågor för att utföra en 
särskild uppgift. Den praktiska delen i begreppet, det vill säga utförande av en 
uppgift där kompetensen sätts i verket, är endast en del i denna 
problematisering. Särskilt fokus riktas mot normer och värderingar som 
omgärdar och inverkar på kompetensbegreppet när det ska omsättas i en särskild 
kontext. Närmast tecknas en bred bild av de samhälleliga normer och 
värderingar som över tid har angivit vad man ska kunna och göra inom den 
offentliga äldreomsorgen och varför (man ska kunna och göra det). Därefter 
följer en precisering av hur kompetensbegreppet definieras i denna avhandling.  
 

Äldreomsorgens ideologiska grund 
Något som på flera sätt haft betydelse för äldreomsorgens utveckling, 
organisering och praktik är vad Ulla Hellström Muhli (2003) benämner som 
ideologiska överföringar: ”överförande av värderingar oavsett om den avser 
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moralisk, politisk, eller ekonomisk påverkan” (a.a. 2003:20). Olika ideologier har 
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(Hellström Muhli, 2003). Meningsfulla aktiviteter, integrering i samhället, 
variation i vardagen och trygghet beskrevs under denna tid som viktiga faktorer 
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resursanvändning i kommunerna. Det ideologiska budskapet för 2000-talet har 
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I min problematisering av kompetens inom äldreomsorgen utgår jag från att 
begreppet har fler bottnar än vad man ska ha för förmågor för att utföra en 
särskild uppgift. Den praktiska delen i begreppet, det vill säga utförande av en 
uppgift där kompetensen sätts i verket, är endast en del i denna 
problematisering. Särskilt fokus riktas mot normer och värderingar som 
omgärdar och inverkar på kompetensbegreppet när det ska omsättas i en särskild 
kontext. Närmast tecknas en bred bild av de samhälleliga normer och 
värderingar som över tid har angivit vad man ska kunna och göra inom den 
offentliga äldreomsorgen och varför (man ska kunna och göra det). Därefter 
följer en precisering av hur kompetensbegreppet definieras i denna avhandling.  
 

Äldreomsorgens ideologiska grund 
Något som på flera sätt haft betydelse för äldreomsorgens utveckling, 
organisering och praktik är vad Ulla Hellström Muhli (2003) benämner som 
ideologiska överföringar: ”överförande av värderingar oavsett om den avser 
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motiveras med människobehandlande organisationers särskilda kännetecken att 
primärt fokus ligger på relationen till klienten (Hasenfeld, 1983, 1992, 2010). 
Kompetenskrav på personal kommer även att avspegla föreställningar om dem 
som arbetet riktar sig till. Inom äldreomsorgen regleras i och med det hur 
omsorgsmottagaren ska bemötas och hur behoven ska tillgodoses med utgångs-
punkt i sådana föreställningar. I kapitel två behandlar jag kompetensbegreppet 
vidare. 
 
Tidigare forskning har uppmärksammat kringliggande faktorer av betydelse för 
kravet på kompetens, såsom äldreomsorgens organisering (Eliasson, 1991, 1992; 
Szebehely, 1995, 2006; Antonsson, 2013), närliggande yrkesgruppers 
professionalisering (Gustavsson, 2000; Evertsson, 2002; Dunér & Olin, 2011) 
och prioriteringar på förvaltningsnivå (Petersson, 2006; Blomberg, 2004). 
Genom denna forskning uppmärksammas hur den organisatoriska strukturen 
runt äldreomsorgen inverkar på och medverkar i kompetensdiskussionen. Vad 
denna avhandling bidrar med är ett fokus på ”frågan om kompetensen” i 
äldreomsorgen som en normgivande struktur med dominerande värderingar och 
föreställningar om äldre, åldrande och omsorgsarbete. Vad blir följden av denna 
normgivande struktur för tillgodoseendet av omsorgsbehoven, och för 
omsorgsarbetet och omsorgsrelationen? Uttryckt med andra ord är det tre delar: 
kunna, göra och förhålla sig, som tillsammans definierar kompetensbegreppet i 
avhandlingen under benämningen kompetensfrågan. Kompetensfrågan som 
formuleras nedan har lett mig in i förståelsen av det som sker inom en kommuns 
äldreomsorg när begreppet kompetens fokuseras.  
 
Vad ska man kunna? – uttryck för omsorgsmottagarnas behov 
Vad ska man göra? – uttryck för omsorgsarbetet  
Hur ska man förhålla sig till omsorgstagarna? – uttryck för omsorgsrelationen 
 
Två väletablerade antaganden om äldreomsorgen och kompetens har fungerat 
som viktiga hållpunkter i avhandlingen.  Det första antagandet är att det finns 
ett tydligt samband mellan kvalitet och personalens kompetens (Socialstyrelsen, 
2002a, 2005 c, d, 2007a, 2011a, b, 2013a; SOU, 2007:88, 2008:126; 
Markström, 2007; Evertsson och Johansson, 2007), och det andra antagandet är 
att framtidens omsorgsmottagare kommer att ställa andra och tuffare krav på sin 
äldreomsorg än vad dagens äldre gör (Socialstyrelsen, 2002a, 2005 c, d; SOU, 
2007:88, 2008:126). Jag har velat ta fasta på att kompetens är en social 
konstruktion som i sin tur bygger på sociala konstruktionsprocesser om behov 
inom äldreomsorgen, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen. I denna 
konstruktionsprocess skapas sociala fakta som kan uppfattas som naturgivna (jfr 
Sahlin, 2002). Jag intresserar mig för både själva konstruktionsprocessen men 
även för hur dessa sociala fakta sedan beskrivs påverka tillgodoseendet av 
behoven, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen.  
 
Utgångspunkten om kompetens som en normativ ram runt äldreomsorgen sätter 
fokus på vilka värden som blir centrala, vilka behov som ska erkännas, vilka 
arbetsuppgifter som omsorgsarbetet ska utgöras av och hur omsorgsrelationen 

8 
 

Muhli, 2003). Valfrihet som princip har fått en extra skjuts i och med att lagen 
om valfrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009. Lagen syftar till att underlätta 
för kommunerna att införa kundvalsmodeller inom äldre- och funktionshinder-
området.   
 
Föreställningar och värderingar om åldrande och omsorg inverkar på hur 
omsorgsarbetet utförs och påverkar såväl praxis som bemötande, särskilt om 
vissa värden blir dominerande i en eller flera arbetsgrupper1 (Wreder, 2005; 
Jönson, 2001; Fahlström, 1999; Brodin, 2005; Hellström Muhli, 2003; 
Nordström, 1998). Äldreomsorgen kan betraktas som normativt styrd där 
personalens kunskaper och föreställningar om de äldre blir redskap för att 
motivera de äldre till de rätta valen oavsett vilka behov som uttrycks (Wreder, 
2005). Malin Wreder finner till exempel i sin avhandling att äldres tystnad 
förstås som depression eftersom den inte stämmer överens med personalens 
föreställning om att äldre ska vara sociala, aktiva och kommunikativa. Att äldre 
inom omsorgen emellanåt beskrivs som ensamma och (därför) deprimerade kan i 
förlängningen betraktas som ett uttryck för ålderism där fördomar och 
stereotypa föreställningar om människor i en viss ålder leder till diskriminering 
(Andersson, 2008:12; Nilsson, 2008). Det går att hävda att frågan om vilka 
behov som ska tillgodoses inom äldreomsorgen riskerar att bli tydligare länkat 
till formulerade arbetsuppgifter utifrån andras föreställningar om äldre än till 
omsorgsmottagarnas egna förväntningar på sin äldreomsorg.  
 

Kompetensfrågan  
Gemensamt för flera definitioner av begreppet kompetens är att det handlar om 
förmågan att utföra vissa uppgifter (se exempelvis Rönnqvist, 2001; Ellström, 
1992). I min hantering av begreppet har jag tagit fasta på kunskapsdimensionen, 
vad man ska kunna, för att utföra en arbetsuppgift. Det kan handla om olika 
former av kunskaper som lärts, exempelvis genom utbildning, eller som är en 
form av erfarenhetskunskap, även kallad tyst kunskap eller praxiskunskap.  
 
Begreppet kompetens i denna avhandling låter sig alltså inringas med 
bestämningen av vad man ska kunna när man arbetar inom äldreomsorgen. När 
det aktualiseras vad personal inom ett visst arbetsområde ska kunna talar man 
samtidigt om vad personalen ska göra och på vilket sätt det ska utföras, det vill 
säga innehållet i omsorgsarbetet (Törnquist, 2004). Kompetenskrav anger 
således både vad man ska kunna och vad man ska göra. Kunskaper och praktisk 
tillämpning blir sammanflätade (Ellström, 1992; Bennich, 2012). Inom 
äldreomsorgen är dessutom omsorgsrelationen central i arbetet (Davies, 1989; 
Melin Emilsson, 2008; Trydegård, 2009) och kompetenskrav kommer att 
inkludera hur personalen ska förhålla sig till de äldre. Denna tredje del kan 
––––––––– 
1 Jfr Monica Nordströms diskussion om styrning på institutionell nivå i Yttre villkor och inre möten, 

Hemtjänsten som organisation (1998). 
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motiveras med människobehandlande organisationers särskilda kännetecken att 
primärt fokus ligger på relationen till klienten (Hasenfeld, 1983, 1992, 2010). 
Kompetenskrav på personal kommer även att avspegla föreställningar om dem 
som arbetet riktar sig till. Inom äldreomsorgen regleras i och med det hur 
omsorgsmottagaren ska bemötas och hur behoven ska tillgodoses med utgångs-
punkt i sådana föreställningar. I kapitel två behandlar jag kompetensbegreppet 
vidare. 
 
Tidigare forskning har uppmärksammat kringliggande faktorer av betydelse för 
kravet på kompetens, såsom äldreomsorgens organisering (Eliasson, 1991, 1992; 
Szebehely, 1995, 2006; Antonsson, 2013), närliggande yrkesgruppers 
professionalisering (Gustavsson, 2000; Evertsson, 2002; Dunér & Olin, 2011) 
och prioriteringar på förvaltningsnivå (Petersson, 2006; Blomberg, 2004). 
Genom denna forskning uppmärksammas hur den organisatoriska strukturen 
runt äldreomsorgen inverkar på och medverkar i kompetensdiskussionen. Vad 
denna avhandling bidrar med är ett fokus på ”frågan om kompetensen” i 
äldreomsorgen som en normgivande struktur med dominerande värderingar och 
föreställningar om äldre, åldrande och omsorgsarbete. Vad blir följden av denna 
normgivande struktur för tillgodoseendet av omsorgsbehoven, och för 
omsorgsarbetet och omsorgsrelationen? Uttryckt med andra ord är det tre delar: 
kunna, göra och förhålla sig, som tillsammans definierar kompetensbegreppet i 
avhandlingen under benämningen kompetensfrågan. Kompetensfrågan som 
formuleras nedan har lett mig in i förståelsen av det som sker inom en kommuns 
äldreomsorg när begreppet kompetens fokuseras.  
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Vad ska man göra? – uttryck för omsorgsarbetet  
Hur ska man förhålla sig till omsorgstagarna? – uttryck för omsorgsrelationen 
 
Två väletablerade antaganden om äldreomsorgen och kompetens har fungerat 
som viktiga hållpunkter i avhandlingen.  Det första antagandet är att det finns 
ett tydligt samband mellan kvalitet och personalens kompetens (Socialstyrelsen, 
2002a, 2005 c, d, 2007a, 2011a, b, 2013a; SOU, 2007:88, 2008:126; 
Markström, 2007; Evertsson och Johansson, 2007), och det andra antagandet är 
att framtidens omsorgsmottagare kommer att ställa andra och tuffare krav på sin 
äldreomsorg än vad dagens äldre gör (Socialstyrelsen, 2002a, 2005 c, d; SOU, 
2007:88, 2008:126). Jag har velat ta fasta på att kompetens är en social 
konstruktion som i sin tur bygger på sociala konstruktionsprocesser om behov 
inom äldreomsorgen, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen. I denna 
konstruktionsprocess skapas sociala fakta som kan uppfattas som naturgivna (jfr 
Sahlin, 2002). Jag intresserar mig för både själva konstruktionsprocessen men 
även för hur dessa sociala fakta sedan beskrivs påverka tillgodoseendet av 
behoven, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen.  
 
Utgångspunkten om kompetens som en normativ ram runt äldreomsorgen sätter 
fokus på vilka värden som blir centrala, vilka behov som ska erkännas, vilka 
arbetsuppgifter som omsorgsarbetet ska utgöras av och hur omsorgsrelationen 
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Muhli, 2003). Valfrihet som princip har fått en extra skjuts i och med att lagen 
om valfrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009. Lagen syftar till att underlätta 
för kommunerna att införa kundvalsmodeller inom äldre- och funktionshinder-
området.   
 
Föreställningar och värderingar om åldrande och omsorg inverkar på hur 
omsorgsarbetet utförs och påverkar såväl praxis som bemötande, särskilt om 
vissa värden blir dominerande i en eller flera arbetsgrupper1 (Wreder, 2005; 
Jönson, 2001; Fahlström, 1999; Brodin, 2005; Hellström Muhli, 2003; 
Nordström, 1998). Äldreomsorgen kan betraktas som normativt styrd där 
personalens kunskaper och föreställningar om de äldre blir redskap för att 
motivera de äldre till de rätta valen oavsett vilka behov som uttrycks (Wreder, 
2005). Malin Wreder finner till exempel i sin avhandling att äldres tystnad 
förstås som depression eftersom den inte stämmer överens med personalens 
föreställning om att äldre ska vara sociala, aktiva och kommunikativa. Att äldre 
inom omsorgen emellanåt beskrivs som ensamma och (därför) deprimerade kan i 
förlängningen betraktas som ett uttryck för ålderism där fördomar och 
stereotypa föreställningar om människor i en viss ålder leder till diskriminering 
(Andersson, 2008:12; Nilsson, 2008). Det går att hävda att frågan om vilka 
behov som ska tillgodoses inom äldreomsorgen riskerar att bli tydligare länkat 
till formulerade arbetsuppgifter utifrån andras föreställningar om äldre än till 
omsorgsmottagarnas egna förväntningar på sin äldreomsorg.  
 

Kompetensfrågan  
Gemensamt för flera definitioner av begreppet kompetens är att det handlar om 
förmågan att utföra vissa uppgifter (se exempelvis Rönnqvist, 2001; Ellström, 
1992). I min hantering av begreppet har jag tagit fasta på kunskapsdimensionen, 
vad man ska kunna, för att utföra en arbetsuppgift. Det kan handla om olika 
former av kunskaper som lärts, exempelvis genom utbildning, eller som är en 
form av erfarenhetskunskap, även kallad tyst kunskap eller praxiskunskap.  
 
Begreppet kompetens i denna avhandling låter sig alltså inringas med 
bestämningen av vad man ska kunna när man arbetar inom äldreomsorgen. När 
det aktualiseras vad personal inom ett visst arbetsområde ska kunna talar man 
samtidigt om vad personalen ska göra och på vilket sätt det ska utföras, det vill 
säga innehållet i omsorgsarbetet (Törnquist, 2004). Kompetenskrav anger 
således både vad man ska kunna och vad man ska göra. Kunskaper och praktisk 
tillämpning blir sammanflätade (Ellström, 1992; Bennich, 2012). Inom 
äldreomsorgen är dessutom omsorgsrelationen central i arbetet (Davies, 1989; 
Melin Emilsson, 2008; Trydegård, 2009) och kompetenskrav kommer att 
inkludera hur personalen ska förhålla sig till de äldre. Denna tredje del kan 
––––––––– 
1 Jfr Monica Nordströms diskussion om styrning på institutionell nivå i Yttre villkor och inre möten, 

Hemtjänsten som organisation (1998). 
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Utgångspunkter och avgränsningar 
I denna avhandling betraktas äldreomsorg som ett välfärdsområde och en 
verksamhet som upprätthålls genom ett komplext nät av värderingar och 
föreställningar om åldrande, omsorg och vilka behov som är rimliga att 
tillgodose utifrån de resurser som finns att tillgå. Jag använder mig ibland av 
benämningen kompetensfrågans konkretisering när jag skriver om uppfattningar 
om kompetens och kompetensanvändning hos dem som är involverade i de 
äldreomsorgsverksamheter jag studerat. Utgångspunkten är att de värderingar 
som präglar äldreomsorgens verksamheter i det dagliga arbetet därigenom 
blottläggs. 
 
I avhandlingen benämns omsorgspersonal som omsorgsgivare och de äldre inom 
omsorgen som omsorgsmottagare alternativt endast mottagare. Dessa 
benämningar motsvarar en asymmetri i relationen där den äldre sällan ges 
möjlighet till att vara tagare av omsorgsinsatser utan mottagare av befintliga 
resurser utifrån föreställningar och värderingar om äldreomsorgen (Agevall & 
Olofsson, 2008). Det gör att jag primärt fokuserar på mötet (och innehållet) och 
inte relationen (emotionerna). Enhetschefer kommer i det följande att benämnas 
just enhetschefer även om deras arbetsfunktion i det studerade exemplet även 
inbegriper biståndsbedömning.  
 
Jag har tidigare skrivit att omsorgsrelationen präglas av både givaren och 
mottagaren som aktörer. När det kommer till förståelsen av aktörskap lutar jag 
mig mot framförallt två av Stig Lindes och Kerstin Svenssons (2013) in-
ramningar av begreppet aktörskap: 1) ”Den enskilde aktören är inbäddad i 
sociala relationer där det finns förväntningar på ett visst agerande” (a.a.:16), och 
2). Bejakande av aktörens betydelse behöver inte alltid innebära att ”aktören är 
rationell, medveten och fri att handla” (a.a.). I avhandlingen skriver jag också om 
värdebegrepp och med det åsyftas moraliska värdens begreppsmässiga uttryck, 
som exempelvis delaktighet, integritet eller självständighet. Värdebegrepp är 
begrepp som är moraliskt laddade med ett värde och vars innehåll många gånger 
syftar till att vara vägledande för en verksamhet.  
 
Ytterligare en utgångspunkt är att omsorgsrelationen mellan en avlönad 
omsorgsgivare och en omsorgsmottagare betraktas som att den per automatik 
blir asymmetrisk och beroendeskapande. Mötet i denna relation präglas därmed 
av att någon ger – omsorgsgivaren, och att någon tar emot – omsorgs-
mottagaren. Omsorgsrelationen är också central för omsorgsarbetets kvalitet. Jag 
har utifrån Stina Johanssons (2007) resonemang om omsorgsarbetet landat i 
följande definition av omsorgskvalitet: Grundläggande för ett omsorgsarbete blir 
omsorgsgivarnas engagemang och avgörande för kvaliteten blir i vilken ut-
sträckning mottagarna har möjlighet att påverka och känna delaktighet i sin 
omsorg utifrån sina upplevda behov (kursivt: eget tillägg till Johansson, 2007:11). 
Vad gäller forskning om omsorgsrelationen har jag i avhandlingen fokuserat på 
mötet mellan omsorgsgivaren och omsorgsmottagaren, som karaktäriseras av att 
relationen är asymmetrisk, och inte relationens psykologiska aspekter. Sådan 
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ska gestalta sig. Dessa normer och värderingar kan sedan skilja sig åt beroende 
på vilka aktörer inom äldreomsorgen som fokuseras: enhetschefer, omsorgsgivare 
eller omsorgsmottagare. När samtliga grupper inkluderas i en studie, som i 
denna avhandling, finns det möjlighet att undersöka vad som framkommer när 
dessa olika gruppers föreställningar bryts mot varandra. Både likheter 
(förstärkning) och skillnader (ompositionering) som framkommer i brytningen 
kan skänka en förståelse för kompetensanvändningen.   
 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att analysera hur enhetschefers och omsorgsgivares egna 
uppfattningar om omsorgspersonalens kompetens formar äldreomsorgens in-
riktning och hur denna inriktning förhåller sig till mottagarnas uppfattningar 
om och förväntningar på omsorgsarbetet.  
 
I avhandlingen belyser jag kompetens inom äldreomsorgen dels ur de yrkes-
verksammas perspektiv, vilket speglar enhetschefers och omsorgsgivares upp-
fattningar, dels ur ett mottagarperspektiv, vilket speglar omsorgsmottagarnas 
uppfattningar2. Enhetschefernas och omsorgsgivarnas beskrivningar betraktas i 
avhandlingen som återgivelser av villkor och verklighet, men också som uttryck 
för skapande av villkor och verklighet, inte bara för dem själva utan även för 
omsorgsmottagarna. Även omsorgsmottagarna är med och skapar villkor för till-
godoseendet av de egna behoven, och omsorgsrelationen präglas av både givaren 
och mottagaren som aktörer. 
 
Kompetensfrågans tre delar om omsorgsbehoven, omsorgsarbetet och omsorgs-
relationen finns med i mottagarperspektivet och de yrkesverksammas perspektiv 
när jag besvarar följande frågeställningar: 
  

1. Vilka behov hos omsorgsmottagarna beskrivs av enhetschefer, 
omsorgsgivare och omsorgsmottagare som centrala? Vilka förmågor hos 
omsorgsgivarna framställs som nödvändiga i tillgodoseendet av 
mottagarnas behov?  

2. Vilka arbetsuppgifter beskrivs av enhetschefer, omsorgsgivare och 
omsorgsmottagare som centrala för omsorgsarbetet? Vilka 
föreställningar om mottagarna motiverar dessa arbetsuppgifter?  

3. Vad beskrivs av enhetschefer, omsorgsgivare och omsorgsmottagare 
som ett lämpligt bemötande gentemot omsorgsmottagarna? Hur formar 
det omsorgsrelationen? 

4. Förstärker eller ompositionerar de yrkesverksammas respektive 
omsorgsmottagarnas uppfattningar varandra? 

 
––––––––– 
2 Genom att formulera två perspektiv, de yrkesverksamma och mottagarnas, vill jag tydliggöra att det 

handlar om två olika perspektiv som möts och bryts mot varandra.  
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2 KOMPETENSBEGREPPET 

I avhandlingen är det genom kompetensfrågans formulering som jag definierar 
kompetens och i detta kapitel förhåller jag formuleringen till tidigare 
definitioner av begreppet kompetens. Skilda former av kunskapsbenämningar 
diskuteras inom ramen för begreppet arbete: yrkeskunnande, kvalifikation, 
erfarenhetskunskap, förtrogenhetskunskap, tyst kunskap och praxiskunskap och 
kompetens: formell, informell, icke formell, reell, utnyttjad, efterfrågad, faktisk, 
personlig, och yrkeskompetens3. Jag redogör för hur dessa förhåller sig till 
varandra och kan förstås utifrån omsorgsarbetets specifika historia och 
premisser. I det ingår diskussionen om emotionella förmågor och hur de kan 
förstås som personliga förmågor. Jag diskuterar även kompetensutveckling som 
en del i ett förändringsarbete som syftar till högre kvalitet på det utförda arbetet. 
 

Vad man ska kunna och vad man ska göra4 
Per-Erik Ellströms (1992) kompetensdefinition är återkommande i studier om 
kompetens och får därför inleda min hantering av begreppet. Ellström resonerar 
om de tre begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation som delar av 
samma begreppsfamilj, vilka är relaterade till en särskild uppgift eller ett särskilt 
arbete. En person är således inte kompetent i sig utan i förhållande till något. 
Det kastar även ljus över relationen mellan vad man ska kunna och vad man ska 
göra. 
 
Ellström tar avstamp i begreppet yrkeskunnande, vilket blir ett slags 
paraplybegrepp som inrymmer definitionerna av kompetens och kvalifikation. 
Kompetens definierar han på följande sätt: 
 

/…/en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt 
(enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att 

––––––––– 
3 Flera av dessa benämningar fungerar även som synonymer för varandra och är svåra att skilja åt både i 

vardagligt tal och i teoretiska resonemang. Exempelvis ges ofta erfarenhetskunskap och praxiskunskap 
liknande innehåll och avser då att definiera kunskaper som lärts genom arbetserfarenhet.  

4 Rubriken är inspirerad av titeln på Törnquists avhandling från 2004. 
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forskning som behandlar det senare finns därför endast med i begränsad 
utsträckning. 
 
På det sätt jag inledningsvis ramat in och problematiserat kompetens inom 
äldreomsorgen betraktas begreppet som ett svårfångat begrepp vars innehåll 
påverkas av både samhälleliga och individuella normer och värderingar. Det är 
inte första gången begreppets subjektiva dimension lyfts fram (Hammare, 2004) 
och det används som en potential för att kunna synliggöra normativa 
konstruktioner om äldreomsorg. En avgränsning som görs är att jag riktar mig 
mot kompetens inom omsorgsarbetet och inte den kompetens som finns inom 
organisationen. I avhandlingen utesluts exempelvis sjuksköterskekompetens och 
kompetensen hos paramedicinska yrkeskategorier.  
 

Disposition 
I nästföljande kapitel två är begreppet kompetens i fokus och jag förhåller min 
formulering av kompetensfrågan till tidigare definitioner. I kapitel tre redogör 
jag för studiens sammanhang, både det nationella välfärdspolitiska och det lokala 
i Nybro kommun. Kapitlet tjänar både som en bakgrund och som en 
presentation av det empiriska exemplet. 
 
I kapitel fyra presenteras för avhandlingen relevant tidigare forskning om 
omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen. I kapitel fem redogörs 
för det teoretiska ramverket där jag inledningsvis behandlar en förståelse av 
människobehandlande organisationer vilken framförallt utgår från Hasenfelds 
(1983, 1992, 2010a, b, c.) resonemang om vad som kännetecknar sådana. I 
kapitlet presenteras även de teoretiska begrepp som senare används i analysen. I 
kapitel sex beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet. Jag redovisar och 
diskuterar bland annat de undersökningsmetoder som varit aktuella liksom 
urvalet, genomförandet och analysprocessen. 
 
Kapitel sju, åtta och nio är avhandlingens analyskapitel. I kapitel sju återges 
resultatet från den delen av studien som grundar sig på intervjuer med enhets-
cheferna. I kapitel åtta följer resultatet om omsorgsgivarna, och i kapitel nio 
presenteras resultatet om omsorgsmottagarna. Analyserna i de olika kapitlen 
bygger delvis på varandra. 
 
I kapitel tio besvaras avhandlingens frågeställningar. Jag resonerar även om hur 
avhandlingens olika analytiska bidrag förändrar den tidigare förståelsen av 
begreppet kompetens och avhandlar värdegrund som ett kommunalt 
kompetensverktyg. Efter kapitel tio, som är avhandlingens slutkapitel, finns en 
exkurs vilken utgör en diskussion om aktivering av omsorgsmottagare inom 
äldreomsorgen och olika sätt att förstå aktivering som välfärdspolitiskt fenomen. 
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har övats in, förtrogenhetskunskap – en slags blandning av tradition och inövning 
av färdigheter för att kunna hantera det unika och avvikande och omdöme – en 
känsla för vad som är bra och riktigt. Den praktiska kunskapen är därtill ofta ett 
exempel på tyst kunskap som är en form av kunskap som kan vara nödvändig för 
att få praktiken att fungera men som är svår att uttrycka i ord (Svensson, 
Johnsson & Laanemets 2008). 
 
Törnquist definierar yrkeskompetens som ett vidare begrepp än kunskap men 
landar likt Ellströms (1992) definition av yrkeskunskap och kompetens i ett 
resonemang om yrkeskunnande som något mer än yrkeskompetens: 
”/…/enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens (är) en följd av deras in-
skolning till sitt yrke, i yrkeskunskapens struktur och natur, i arbetsuppgifter, 
arbetsorganisation och yrkeskultur” (Törnquist 2004:65). I förhållande till 
kompetens som en viktig del för att kunna göra anspråk på, avskilja och 
avskärma andra från ett visst yrkesområde, blir relationen mellan yrkeskunnande 
och kompetens komplex. Yrkeskunnande värderas inte bara i relation till olika 
arbetsuppgifter eller arbeten utan även till olika yrkesgrupper och deras status. 
En viktig del i yrkeskompetens blir därmed att den även innehåller kunskap som 
utgår från systematiskt uppbyggda kunskaper i form av utbildning (Bronäs & 
Selander, 2006) vanligen kallad formell kompetens (Rönnqvist, 2001 och 
Abrahamsson 2006). Senare i avhandlingen kommer jag inte att använda 
begreppen yrkeskunskap, yrkeskunnande eller yrkeskompetens. Jag fördjupar 
mig inte heller i yrkesrelaterade frågor om professionalisering eller 
professionssträvanden.  
 
När det kommer till att sätta kompetensen i verket tillkommer en rad 
påverkansfaktorer som avgör i vilken utsträckning personalens kompetens kan 
komma till uttryck (Ellström, 1992). Vad man ska kunna och vad man ska göra 
kräver sina förutsättningar som tid, kontinuitet och flexibilitet (jfr Szebehely, 
1995; Wahlgren, 1996; Drugge, 2003) för att kunna bindas samman, det vill 
säga om man ska kunna använda sin kompetens som det är avsett. Ellströms 
(1992) definitioner ger också en insyn i verklighetens komplexitet där 
kompetens och kvalifikation inte behöver vara jämbördiga eller symmetriska i 
förhållande till varandra. Det kan mycket väl vara så att en person inte har 
kompetensen för att uppfylla kvalifikationerna och/eller har annan kompetens 
som inte svarar mot ställda kvalifikationskrav. Kompetensdefinitionen, som 
potentiell handlingsförmåga, går också att relatera till tidigare forskningsresultat 
som visar att de yrkesverksammas kompetens ibland kan förändra praktiken. Det 
kan ske genom att, utöver ställda kvalifikationskrav, komma med nya 
handlingar, tolkningar och värderingar (Stone, 2000; Szebehely, 2006), det vill 
säga vara grunden i en förändring underifrån.  
 
Knud Illeris (2007) menar att kompetensbegreppet är ett helhetsbegrepp som 
integrerar allt som fordras för att klara av en viss situation eller ett visst 
sammanhang. Illeris hänvisar i sin tur till Jørgensens (1999) definition av 
kompetens: 
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identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- 
och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (Ellström, 1992:21) 

 
Med Ellströms definition handlar det således om en persons potentiella 
kompetens och inte den som faktiskt används. ”Frågan om kompetensen” i 
äldreomsorgen som en normgivande struktur med dominerande värderingar och 
föreställningar om äldre, åldrande och omsorgsarbete kommer att påverka såväl 
den individuella som den organisatoriska uppfattningen om vilken kompetens 
som krävs för omsorgsarbetet. Vilken kompetens som krävs i en specifik 
situation är en empirisk fråga (Ellström, 1992:22). Utifrån den inledande 
problematisering som gjorts kommer värderingar och föreställningar om äldre, 
åldrande och omsorgsarbetet att påverka vilken kompetens som anses krävas i en 
specifik situation för en specifik uppgift.  
 
Agneta Törnquist (2004) använder sig i sin studie Vad man ska kunna och hur 
man ska vara av begreppen formell och personlig kompetens för att definiera 
yrkeskompetens. Begreppet formell kompetens syftar till att tydliggöra vilken 
utbildning yrkesgrupper och organisationer anser vara nödvändig för att ett visst 
arbete ska kunna utföras. Det ligger nära Ellströms (1992) kvalifikations-
begrepp. Begreppet kvalifikation har använts i studier av relationen mellan 
utbildning och arbetsliv. Kvalifikation är precis som kompetens ett relations-
begrepp men fokus flyttas från individen till arbetet och de krav som ställs på 
individen. Kvalifikation definieras som: ”/…/den kompetens, som objektivt 
krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller 
informellt efterfrågas av arbetsgivaren.” (Ellström, 1992:29). Begreppet 
kvalifikation har ingen direkt relevans för avhandlingen och kommer inte 
användas i någon större utsträckning. Jag kommer att använda begreppet formell 
kompetens för att benämna kompetens som grundas i graderad utbildning. I den 
bestämningen inkluderar jag inte yrkesgruppers och organisationers intresse för 
vilken utbildning som kommer ifråga utan stannar vid formen på kompetensen. 
Detta utvecklas under avsnittet ”Kompetensutveckling och kompetensformer”.  
 
Personlig kompetens, enligt Törnquists (2004) definition, syftar till att 
tydliggöra hur man ska vara för att kunna utföra ett visst arbete, jämförbart med 
Ellströms (1992) sociala färdigheter, attityd- och personlighetsrelaterade 
faktorer. Törnquists definition av yrkeskompetens utgår från ett verksamhets-
teoretiskt perspektiv där yrkeskompetensen är avhängig ett visst socialt 
sammanhang. Även detta relaterar till Ellströms (1992) definition av kompetens 
som knyts till ett särskilt arbete eller en särskild uppgift.  
 
Törnquist (2004) förhåller sig även till begreppet yrkeskunskap och finner att 
det rymmer ett särskiljande mellan teoretisk och praktisk kunskap. I motsats till 
den teoretiska kunskapen är den praktiska mer ifrågasatt och ges ibland 
motsägelsefulla, subjektiva attribut utan rätt eller fel. Dessutom skapas den 
praktiska kunskapen kollektivt i ett socialt sammanhang. Törnquist finner även 
att den praktiska kunskapen ges fyra kunskapsformer: Påståendekunskap – 
kunskaper som lärs genom fakta, färdighetskunskap – praktiska färdigheter som 
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Törnquist inbegriper personlig kompetens både förmågan att vara socialt 
kompetent och personliga egenskaper. Inom människobehandlande 
organisationer, som äldreomsorgen, där relationer och sociala interaktioner är 
centrala, ställs betydande krav på social kompetens. Individer behöver kunna läsa 
av olika sociala situationer och välja ett framgångsrikt tillvägagångssätt (jfr 
Törnquist, 2004: 636). 
 
”Hur man ska vara” (Törnquist, 2004) kommer osökt att till stor del handla om 
mötet och bemötandet, hur man ska bemöta men också varför man ska bemöta 
på ett särskilt sätt. Den emotionella förmågan kommer framförallt att påverka 
omsorgsrelationen och få stor betydelse för kvaliteten/resultatdimensionen i 
arbetet med omsorgsmottagare. Andra forskare binder samman emotioner och 
personliga förmågor under benämningen emotionell och personlighetsrelaterad 
kompetens (Ellström & Ekholm, 2001). Det innefattar förmågan att vara lyhörd 
för vad omsorgsmottagare känner, visa empati och ha särskilda egenskaper, så 
som positiv, lugn, tålmodig exempelvis. Även jag betraktar den emotionella 
delen av omsorg som närliggande de personliga förmågor som ska komma till 
uttryck i omsorgsrelationen. Eftersom Törnquists begrepp personlig kompetens 
därmed vidgas, använder jag fortsättningsvis begreppet personliga förmågor. I en 
tidigare studie har personliga förmågor definierats som relationskompetens och 
kommer till uttryck i yrkesverksammas förhållningssätt, bemötande och upp-
trädande (Bennich, 2012), vilket ligger i linje med min inramning av begreppet. 
 
Det vore enkelt att kunna påstå att enbart personliga förmågor är vad som 
kommer till uttryck i den sociala interaktionen (bemötandet), men naturligtvis 
kan även såväl utbildning av olika slag som den organisatoriska kulturen påverka 
bemötandet i olika riktningar. Begreppet har således både svagheter och styrkor 
och dess värde kan betraktas som beroende av hur väl begreppet utnyttjas i en 
empirisk studie. I denna avhandling är begreppet relevant eftersom diskussionen 
om personliga förmågor väcker betydelsen av just personen och dennes egen-
skaper i arbetet. Hur man ska förhålla sig kan inte avgränsas till organisatoriska 
mål och medel eller yrkesgruppers arbetstraditioner utan den enskilda arbets-
tagaren kommer att få stort utrymme att sätta sin prägel på den sociala 
interaktionen. Kompetensfrågans tredje del blir särskilt relevant i studier av 
människobehandlande organisationer där relationen till klienten (omsorgs-
mottagaren i denna avhandling) är central i arbetet. I kapitel fem behandlas den 
teoretiska förståelsen av människobehandlande organisationer. 
 

Kompetensutveckling och kompetensformer 
Begreppet kompetens leder naturligt in på kompetensutveckling. Inom närings-
livet sätts kompetensutveckling i samband med lönsamhet, och i en betraktelse 
––––––––– 
6 Törnquist skriver inte om människobehandlande organisationer utan yrken av människovårdande 

karaktär (2004:63). 
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Kompetensbegreppet hänvisar /…/ till att en person är kvalificerad i en 
vidare mening. Det handlar inte bara om att personen behärskar ett 
yrkes- eller ämnesområde, utan också om att personen kan tillämpa denna 
ämneskunskap. Och mer än så: tillämpa den i förhållande till de krav som 
ligger i en situation som kanske till på köpet är osäker och oförutsägbar. I 
kompetensbegreppet ingår därmed även personens bedömningar och 
attityder – och förmågan att dra nytta av sina mer personliga 
förutsättningar. (Jørgensen, 1999:4) 

 
Denna förhållandevis vida definition öppnar upp för en inkludering av den 
potentiella handlingsförmågan som en del i en individs självständiga bedömning 
av vad en situation kräver. 
 

Hur man ska förhålla sig 
I relation till tidigare äldreomsorgsforskning, och dess fokus på olika former av 
kompetens – sprungen ur omsorgens vardag och villkor (jfr Eliasson, 1995), bör 
kompetens betraktas som ett komplext deskriptivt begrepp. Emotionella 
förmågor som ofta framhålls inom äldreomsorgen kännetecknas av svårigheten 
att avskilja dem från de vardagliga kunskaper många av oss har5 (Payne, 2009). 
Dessa förmågor erhålls i den tidiga socialiseringen och är svåra att mäta. 
Emotionella förmågor har definierats olika, från ”The work of trying to feel the 
appropriate feeling for the job” (Payne, 2009:350, Hochschild, 1983; 1989:440), 
till “/…/the skill of emotion workers lies in their ability to exercise a degree of 
control and choice over their emotional display required for particular 
customers” (Payne, 2009:357). För att tydligare särskilja dessa kunskaper från en 
allmänmänsklig förmåga att variera sitt beteende och bemötande efter situation 
och person lyfts handlingsutrymmet och den autonoma aspekten fram som 
viktiga kriterier för att betydelsen av emotionella kunskaper ska kunna lyftas in i 
kompetenssammanhanget. Det talas även om en avancerad, sofistikerad social 
förmåga, som ska hanteras inom givna organisatoriska ramar. Här blir således 
kontexten, där emotionella förmågor ska praktiseras, betydelsefull (Payne, 2009; 
Bolton, 2004). De yrkesverksamma kan då i en förlängning betraktas som några 
som är engagerade i en rutinartad trevlighet (egen översättning av Bolton, 
2004:33). De grupper som omsluts i detta emotionella kunskapsfält står inför 
svårigheten att särskilja och avskilja denna kunskap från andra (a.a.).  
 
De olika resonemang om emotionella förmågor som lyfts fram här kommer att 
samlas under Törnquist begrepp ”personlig kompetens”, det vill säga hur man 
ska vara för att kunna utföra ett visst arbete (Törnquist, 2004). Som jag förstår 

––––––––– 
5 Jonathan Payne (2009) för sin diskussion utifrån exempel från flera yrken såsom barnskötare, 

vårdbiträden (nursery assistants), städerskor med flera. Jag tar i min diskussion fasta på det som är 
relevant för äldreomsorgens omsorgsgivare. 
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kompetens. Avsikten är att teoretiskt binda samman formen av lärande med 
resultatet av lärandet (kompetensen) för att sedan använda inramningen som ett 
sorteringsinstrument. Det är ett helhetsgrepp som går i linje med Illeris 
resonemang om betydelsen av att integrera lärdimensionen i begreppet 
kompetens (2007:162). 
 
Med denna inramning av kompetensformer följer både styrkor och svagheter. 
En given styrka är, som med de flesta teoretiska förenklingar av komplexa 
vardagligheter, att de olika kompetensformerna blir användbara som redskap för 
att hålla isär olika empiriska uttryck om exempelvis vilken kompetens som 
behövs när. En svaghet är att den riskerar dölja de organisatoriska villkor som 
omgärdar lärandet och göra det till enkom ett individuellt val avhängigt 
individuella resurser. I Ellströms och Hultmans (2004) definition av informellt 
lärande är de organisatoriska förutsättningarna i större utsträckning beaktade. 
Det handlar om ett lärande som sker på grundval av de erfarenheter som 
kommer ur deltagande i olika aktiviteter. Ellström och Hultman menar att 
denna typ av lärande ofta sker ”bakom vår rygg”, det vill säga omedvetet. Valet 
av aktiviteter sker inom organisatoriska ramar vilket både begränsar och möjlig-
gör individens lärande och handlande. I min studie finns såklart organisatoriska 
begränsningar och möjligheter med det mesta som försiggår inom 
äldreomsorgens verksamheter. Lärande och kompetens är dessutom i allra 
högsta grad en organisatorisk angelägenhet och därtill ett politiskt drivmedel 
som föser både personal och målriktningar åt olika håll. En avhandling behöver 
dock sina avgränsningar och det organisatoriska perspektivet får i detta samman-
hang tjäna som en problematiserande fond till det undersökta. 
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av samhället i stort, och inte bara av människobehandlande organisationer, har 
utvecklingen gått mot ”lärandet som en konkurrenskraft” (SOU, 2000:115; se 
även Alvesson, 2011). Kompetensutveckling blir också en strategi för att lösa 
olika kvalitetsproblem7 (Rönnqvist, 2001). Kompetensutvecklingen ska ge ringar 
på vattnet: högre kvalitet i verksamheten, högre lönsamhet i företaget. I 
exemplet med Kompetensstegen (SOU, 2007: 88) relateras kompetensutveckling 
till ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Individens kompetens ska höjas för att 
öka kvaliteten, vilket ger kompetensutvecklingen en effektaspekt. Kompetens-
ökningen ska leda till en förbättring av äldreomsorgen, det vill säga högre kvalitet 
(Socialstyrelsen, 2002a, 2013a; SOU, 2007:88, 2008:126; Markström, 2007; 
Evertsson och Johansson, 2007).  
 
Begrepp som yrkeskunskap och yrkeskompetens kan, när de omsätts i praktiken, 
tillskrivas nya dimensioner. Till exempel kan yrkeskunnande gå utöver 
definitionerna av kompetens och kvalifikationer och även inbegripa anställnings-
barhet (Lindborg, 2004; Allvin m.fl. 2005; Alvesson, 2011). Kompetens-
utveckling blir då en fråga om var ansvaret för kompetens-utvecklingen ligger, 
hos arbetsgivaren eller den enskilde? Här kan praktiken ge förutsättningar som 
att det inte är i anställningen, utan i anställningsbarheten som vi ska söka vår 
trygghet. Kompetensdiskussionen blir inte knuten till en viss situation eller 
arbetsuppgift utan till individen8.  
 
Kompetensutveckling som ska leda till ökad kompetens sker genom ett lärande 
som kan se olika ut i ett samhälle (Werner, 2012). Dan Rönnqvist (2001), 
liksom Kenneth Abrahamsson (2006), delar in lärandet i formellt, icke-formellt 
och informellt lärande. Formellt lärande beskrivs som något planerat och 
graderat, exempelvis en undersköterskeutbildning. Icke-formellt lärande sker 
inom studiecirklar samt självständiga studier och graderas inte. Det informella 
lärandet sker i arbetet och resulterar i erfarenhetskunskap9 inom äldreomsorgen.  
 
Diskussionen om olika kompetensformer såsom betydelsen av personliga 
förmågor inom äldreomsorgen aktualiserar frågan hur ett omsorgsarbete lärs. 
Eller annorlunda formulerat: hur har den kunskap som anses vara viktig för en 
yrkesgrupps yrkesutövande förvärvats? Inramningen av skilda kompetensformer i 
denna avhandling utgår från de olika lärandeformer som lyfts fram; formellt 
lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande (Rönnqvist, 2001; 
Abrahamsson, 2006). Dessa olika lärandeformer kopplas samman med olika 
kompetenser: formell kompetens, icke-formell kompetens och informell 

––––––––– 
7 Dan Rönnqvist (2001) finner att centrala aktörer inom hälso- och sjukvård menar att 

kompetensutveckling är den viktigaste strategin för att komma till rätta med kvalitetsproblem. Dessa 
aktörer var Läkarförbundet, SACO, SHSTF, SKAF, företrädare för avtalsnämnd, chefsläkare, 
produktionsenhetschefer och samordningsansvariga vårdcentralschefer. 

8 Här ser vi också den utveckling som Kompetensstegen uppmuntrar där den enskilde omsorgsgivaren ges 
ansvaret för sin kompetens inom ramen för kommunens resurser och ambitioner. 

9 Andra benämningar är praxiskunskap och förtrogenhetskunskap. 
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Under Ädelreformens genomförande fick kommunerna en allt sämre ekonomi, 
samtidigt som antalet äldre i samhället ökade (Socialstyrelsen, 1996a, c, 1997; 
SOU, 2000:3). Detta tvingade fram en mer restriktiv hållning i landets 
kommuner, med resultatet att endast de omsorgsmottagare som hade om-
fattande behov fick hjälp (Blomberg, 2004) och utgångspunkten blev befintliga 
resurser istället för befintliga behov (Socialstyrelsen, 1998; Szebehely, 2000). 
Under en tid ökade antalet insatser per individ, en liten grupp fick alltså en stor 
del av resurserna (Socialstyrelsen, 1996d), vilket troligen förklarar varför de 
omsorgsmottagare som var missnöjda med sin äldreomsorg under denna tid var 
få (Socialstyrelsen, 2000). I viss mån har också äldres behov definierats efter till-
gång på resurser (Dunér & Nordström, 2006). 
 
För 2000-talets äldreomsorg sattes det upp nya nationella mål, exempelvis för-
bättring av omsorgsarbetet (Socialstyrelsen, 1996a) där en utveckling av 
kunskaper och metoder ansågs viktigt för den enskildes rättsäkerhet. Trots ökat 
fokus på myndighetstillsyn och kvalitetsuppföljning visade det sig svårt att 
bedöma verksamheternas kvalitet (SOU, 2000:38). Den restriktiva utvecklingen 
har fortsatt och resurserna för äldreomsorgen har krympt i relation till ett ökat 
antal äldre10 (Szebehely & Trydegård, 2007; Socialstyrelsen, 2012a). Platserna på 
särskilda boenden för äldre har minskat samtidigt som bedömningen skärpts när 
det gäller beviljandet av hemtjänstinsatser (Szebehely & Trydegård, 2012). 
Äldre som inte får hjälp i hemmet, tros i ökad utsträckning få hjälp av anhöriga. 
Detta kan förstås som en informalisering av äldreomsorgen11 (a.a.; Sand, 2007a; 
SOU, 2000:38; Socialstyrelsen, 2003, 2005a, 2012a), alternativt en ”ansvars-
privatisering” där ansvaret för omsorgen läggs hos den enskilde (Lorentzen, 
1987).  
 
År 2012 var drygt 1,7 miljoner svenskar över 65 år och antalet äldre tros öka 
markant de kommande åren (SCB, 2012)12. Samma utveckling spås i andra 
europeiska länder (OECD, 2005; European Commissions, 2003). För att möta 
ett ökat behov av äldreomsorg, med ökad arbetstyngd och omsorgsbehov som 
förmodas bli mer komplexa, har det i Sverige från statligt håll fokuserats på 
kommunernas kompetensbehov (Socialstyrelsen, 2005c, 2012a). Denna hållning 
understryker kompetensförsörjningens betydelse för äldreomsorgen med den 
övergripande diskussionen om kompetens som ”lösning”.  

––––––––– 
10 Den 1 april 2012 var det cirka 87 000 personer som fyllt 65 år som bodde permanent i särskilt boende 

och 162 300 som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende (249 900 personer totalt). Antalet som 
antingen beviljats plats på särskilt boende eller blivit beviljade hemtjänst hade då minskat med cirka 
2100 personer från den 1 oktober 2011 (Socialstyrelsen 2012a). 

11 Jfr Monica Nordströms avhandling ”Yttre villkor och inre möten, hemtjänsten som organisation” 
(1998) som visar att i och med att anhöriga blev mer eller mindre tvungna att hjälpa till så gick 
omsorgen från att vara en formell omsorg till att återigen bli informell. 

12 Antalet människor i åldrarna 65 år och äldre tros öka till 1,9 miljoner år 2015 och till 2,7 miljoner år 
2060.  
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3 STUDIENS SAMMANHANG 

Det empiriska exemplet utgörs av en mindre kommun i södra Sverige, Nybro 
kommun. Nybro kommuns kompetensutveckling var en del av en nationell 
satsning på ökad kompetens inom äldreomsorgen utifrån det tidigare beskrivna 
antagandet om sambandet mellan kompetens och kvalitet. Den lokala 
kompetensdiskussionen gavs därmed särskilda förutsättningar, vilka lyfts fram i 
avsnittet nedan och utgör studiens välfärdspolitiska bakgrund. Särskild upp-
märkssamhet ägnas åt nationella mål som synliggör olika motiv till kompetens-
satsningar samt hur uppfattningar om kompetens förhåller sig till resonemang 
om kvalitet inom äldreomsorgen. 
 

Studiens välfärdspolitiska sammanhang 
Lösningar på formulerade problem i dagens samhälle, som exempelvis bristande 
kvalitet inom äldreomsorgen, har en ideologisk grund specifik för vår tid 
(Hellström Muhli, 2003). Antagandet att det finns ett samband mellan 
kompetens och kvalitet betraktar jag som ett exempel på en ideologisk över-
föring där den politiska påverkan syftar till att framhålla betydelsen av 
kompetens för ökad kvalitet inom äldreomsorgen, en överföring som blir tydlig i 
och med Ädelreformen som trädde i kraft den första januari 1992. 
 
I Ädelreformens genomförande var värdebegreppen självbestämmande, inte-
gritet, trygghet och valfrihet i fokus. Det uttrycktes att: ”Det är positivt inte bara 
för den enskilde utan också för samhället att allt fler kan uppnå hög ålder. 
Människor har rätt att själva bestämma och att få behålla sin integritet och 
identitet. Människor måste ges förutsättningar att få känna sig trygga. 
Människor måste ha valfrihet.” (Prop. 1987/88:176). Huvudskälet för reformen 
var bättre möjligheter till vård för äldre människor och människor med 
funktionsnedsättning, men där fanns även ett ekonomiskt motiv. En effektivare 
hushållning av personal och pengar efterfrågades (Alaby, 1992). Ett annat motiv 
var befolkningens ökade medellivslängd (Hedin, 1991). Det stod alltmer tydligt 
att den framtida ekvationen behov och resurser skulle bli svår att få ihop. Ett 
ytterligare motiv var att med reformen stärka det sociala innehållet i äldre-
omsorgen (Socialstyrelsen, 2005f:11). Man önskade en utveckling bort från den 
gamla ”långvården” till äldreboenden som var mer socialt präglade. 
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2011b). Det rör sig om ett relativt brett spann av kunskaper från regelverk och 
åldrandets sjukdomar till kost och skötsel av hemmet. Detsamma gäller för-
mågor, från att uppmärksamma och ta tillvara på det friska hos äldre personer 
till att motivera till fysisk aktivitet samt stödja äldre personer i att sköta klädsel 
och personlig hygien14. Det finns även olika former av utbildningar i den 
nationella värdegrunden, bland annat webbaserade på Socialstyrelsens hemsida 
och högskoleutbildningar vid ett flertal universitet/högskolor. ”Omsorgslyftet” 
kallas det mer generella statsbidrag från vilket kommuner kunnat söka medel för 
kompetensutveckling. Begreppet kompetens har således förblivit centralt i 
kvalitetsdiskussioner och formuleras som ett viktigt redskap för att äldre-
omsorgen ska kännetecknas av de värdebegrepp som, för tiden, anses angelägna.  
 

År 2007, vilket var det andra året för studiens genomförande, var det drygt 
153 700 personer 65 år och äldre i Sverige, som bodde i ordinärt boende och var 
beviljade hemtjänst (Socialstyrelsen, 2008). Detta jämfört med 160 600 personer 
år 2011 (Socialstyrelsen, 2012a). År 2007 var det drygt 95200 personer 65 år och 
äldre som bodde permanent i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2008), jämfört 
med 89000 personer i samma ålderspann år 2011 (Socialstyrelsen, 2012a). Det 
handlar om en stor grupp människor, som ska erhålla en högre omsorgskvalitet 
genom olika satsningar på personalens kompetens.  

Kompetens som ”lösning”, som behandlats i den inledande delen i avhandlingen, 
blir på en organisatorisk nivå ett sätt att anpassa sig till krav och förväntningar i 
den institutionella omgivningen. Kompetens som lösning på äldreomsorgens 
problem kommer att tolkas olika beroende på de kontextuella förutsättningar 
som finns på kommunal nivå och de normer och värderingar som finns om 
omsorgsmottagarna och omsorgsarbetet. Avsikten med föreliggande avsnitt om 
de lokala erfarenheterna är att lyfta fram den kompetensdiskussion som ägt rum 
i den studerade äldreomsorgen i Nybro kommun, vilka föreställningar som fanns 
om kompetens i den lokala kontexten och vad dessa i sin tur innehöll för normer 
och värderingar om omsorgsmottagarna och omsorgsarbetet. Det ger även 
läsaren möjlighet att bedöma vad det lokala sammanhanget har haft för 
betydelse för studiens genomförande.  
 

                                                                                                                                  
olika sätt, vilket också inbegrips i denna kompetensform. Färdighet och förmåga: Med detta avser vi det 
praktiska yrkeskunnandet. Det innebär att omsätta teoretiska kunskaper i praktiska kunskaper, d.v.s. hur 
något ska göras, men också om att i praktiken utveckla en förtrogenhetskunskap som innebär att kunna 
göra bedömningar av olika slag, att veta när något ska göras.” (Socialstyrelsen 2011c). 

14 Det är inte möjligt att rada upp alla enskilda kunskaper och förmågor här men följande områden lyfts 
fram: värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga, kommunikation, regelverk, det normala 
åldrandet, åldrandets sjukdomar, funktionsbevarande omsorg, social omsorg, kroppsnära omsorg, måltid, 
mat och näring, skötsel av hemmet, omsorg i livets slutskede, hälsa – och sjukvård. 
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I kompetensdiskussionen beskrivs framtidens hot mot äldreomsorgen som 
frånvaro av utbildad personal (Dir. 2004:162; SFS 2005:376; Prop. 2004/05:94; 
SOU, 2007:88; Socialstyrelsen, 2013a). Statsmaktens satsning Kompetens-
stegen, som varade mellan åren 2005-2008, kan betraktas som ett uttryck för 
denna diskussion. Huvudinriktningen i satsningen var att stödja kommunernas 
kompetensutveckling med avsikten att höja kvaliteten och standarden inom 
äldreomsorgen. Äldreomsorgens verksamheter kom under denna tid att 
definieras som: ”Omsorg och vård av äldre” (SOU, 2007:88) där omsorgens 
sociala delar särskilt framhölls. Omsorgsgivarens bemötande gentemot 
mottagarna beskrevs som grunden i omsorgsarbetet och avgörande för kvaliteten 
på omsorgen som helhet.  
 
Fokus på äldreomsorgens sociala innehåll fick en ny skjuts med den nationella 
värdegrunden som trädde i kraft år 2011 (Socialtjänstlagen 2001:453) (Norström 
& Thunved, 2011). Här är värdebegrepp som värdighet, välbefinnande, 
integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning centrala: 

 
Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna 
och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig 
integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. i 
socialtjänstlagen). 

 
Propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (Prop. 2009/10:116) låg till grund 
för den nationella värdegrunden och i den ingick även lagförslaget att äldre ska 
kunna bestämma när och hur stöd och hjälp i boendet skall ges.  Lagändringen 
trädde i kraft 2011och avser således att öka den äldres möjligheter till inflytande 
i sin omsorg. Den nationella värdegrunden kan betraktas som ytterligare ett 
försök att stärka omsorgsmottagares inflytande. Redan i propositionen 
”Nationell handlingsplan för äldrepolitiken” som lämnades över till riksdagen år 
1998 fastställdes målet att äldre skulle ha inflytande i samhället och i sin vardag 
(Prop. 1997/98:113). Senare har forskning återkommande visat på svårigheterna 
med denna målbeskrivning (Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Dunér, 2007; 
Olaisson, 2009; Wikström & Melin Emilsson, 2014).    
 
De förändringar som skett inom äldreomsorgen på senare år har genererat nya 
påbud om ökad kompetens. I Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande 
kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre framgår 
vilka kunskaper och förmågor13 personalen, som minst, ska ha (Socialstyrelsen 
––––––––– 

13Kunskap och förmåga definieras i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2011: ”Kunskap och förståelse: 
Med det avser vi dels teoretisk faktakunskap grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, dels den 
kvalitativt djupare kunskap som förståelse innebär. Faktakunskap innebär att veta att något förhåller sig 
på ett visst sätt och är ofta en kvantitativ kunskapsform, men samma fenomen kan förstås på kvalitativt 
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de lokala erfarenheterna är att lyfta fram den kompetensdiskussion som ägt rum 
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om kompetens i den lokala kontexten och vad dessa i sin tur innehöll för normer 
och värderingar om omsorgsmottagarna och omsorgsarbetet. Det ger även 
läsaren möjlighet att bedöma vad det lokala sammanhanget har haft för 
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med denna målbeskrivning (Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Dunér, 2007; 
Olaisson, 2009; Wikström & Melin Emilsson, 2014).    
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vilka kunskaper och förmågor13 personalen, som minst, ska ha (Socialstyrelsen 
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självständigt liv har i studien betraktats som att man i kommunen betonade 
värdet av självständighet.  
 
I samband med arbetet att implementera värdegrunden påbörjades även en 
organisationsförändring, vilken blev kallad Alsterbromodellen efter en av 
kommunens verksamheter i Alsterbro där modellen först prövades. 
Förändringen syftade till att allt fler omsorgsmottagare skulle få omsorg i det 
egna hemmet. Denna omorganisering svarade mot både statliga och lokala mål 
och formulerade till viss del nya kompetenskrav på omsorgsgivarna enligt ett 
socialt synsätt. Omorganiseringen innebar att samtliga omsorgsgivare inom 
kommunens äldreomsorg skulle arbeta både ute, (som i traditionell hemtjänst), 
och inne (som på traditionellt särskilt boende). Omsorgsgivarna blev därmed 
tvungna att, i allt högre grad, anpassa sitt arbete kollegialt. Tanken med 
Alsterbromodellen under denna tid var också att arbetet tydligare skulle utgå 
från mottagarnas behov och följa mottagaren. Om exempelvis en omsorgs-
mottagare flyttade från det egna hemmet till ett särskilt boende skulle omsorgs-
givaren följa efter. Omsorgsgivarna skulle inte längre vara bundna till en viss 
geografisk plats, utan till vissa mottagare.  
 
De kompetenskrav som ställdes på omsorgsgivarna under denna tid var att de 
skulle ha god kännedom om den aktuella målgruppen, inse vikten av kopplingen 
mellan teori och praktik, ha förmågan att tänka flexibelt samt ha ett 
reflekterande förhållningssätt (”Vår värdegrund – ett socialt synsätt” & ”Omsorg 
i utveckling”, Nybro Kommun 2005). Vidare betonades att omsorgsgivarna 
skulle betrakta sin verksamhet som en källa till kunskap och utveckling. Det 
ställdes även ökade kunskapskrav i ämnet social omsorg, vilket överordnades 
kunskaper i omvårdnad och medicin. En uttalad ambition från förvaltnings-
ledningen var att komma ifrån ”vårdstämpeln” på omsorgen. Genom att 
fokusera på kunskap inom social omsorg ville förvaltningsledningen lägga fokus 
på äldreomsorgens sociala delar. Samtidigt talade de noga om hur omsorgs-
givarna borde vara genom att anspela på uppträdande, attityd och själv-
kännedom. Att lägga ansvaret på omsorgsgivarna för att utveckla sig själva, verk-
samheten och omsorgsinsatserna lämnade även ett tolkningsutrymme åt dessa 
att formulera äldreomsorgens inriktning.  
 
Sammanfattningsvis var tanken med värdegrunden under denna tid att den 
skulle fungera som ett rättesnöre för samtliga anställda inom organisationen. 
Värdegrunden fungerade därtill som ett kompetensverktyg och skulle stärka 
omsorgsgivarnas yrkesroll genom att de utvecklade en begreppsapparat för det 
arbete de utförde. Värdegrunden blev även det kompetensverktyg som skulle 
utöka det sociala synsättet hos omsorgsgivarna. I denna kompetensutveckling, 
vilken studien riktats mot, blev enhetscheferna de som skulle leda 
värdegrundssamtalen med omsorgsgivarna. Enhetschefernas roll som 
värdegrundsledare blev central och värdegrundsarbetet knöts därigenom nära 
äldreomsorgens verksamheter. Dessutom tydliggjorde den enhetschefens roll 
som värdegrundsledare och för verksamheternas dagliga arbete men innebar 
samtidigt att hon eller han fick ett betydande ansvar för att föra ut vad som 
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Lokala erfarenheter  
Den studerade kommunen hade under undersökningsperioden organiserat sina 
omsorgsverksamheter efter en så kallad integrerad modell för bistånds-
bedömning. I en övervägande del av landets kommuner hade, vid tidpunkten för 
studien, biståndshandläggningen specialiserats och skiljts från verksamhetsansvar 
(Blomberg, 2004; Blomberg & Petersson, 2011), vilket inte var fallet i den 
integrerade modellen. I rollen som enhetschef ingick, i den aktuella kommunen, 
både biståndshandläggning (myndighetsutövning) och ansvaret för verk-
ställigheten. Kommuner som valt en annan organisationsform för 
omsorgsverksamheten än Nybro, gör det ofta med hänvisning till ökad 
rättssäkerhet och ökad kostnadseffektivitet (Blomberg & Petersson, 2011). I 
Nybro motiverades istället valet av organisationsform utifrån ett 
helhetsperspektiv förankrat i det sociala synsättet (Damberg, 2010).  
 
I kommunen återfanns den nationella betoningen på omsorgsgivarnas be-
mötande (SOU, 2007:88) och kommunens erfarenheter som här delges 
handlade ytterst om att stärka omsorgsgivarnas förmåga att ge omsorgen ett 
socialt innehåll (Damberg, 2010). År 2005 formulerades ”det sociala synsättet” 
av den politiska ledningen, personalen på ledningsnivå och fackliga 
representanter i kommunens värdegrund ”Vår värdegrund – ett socialt synsätt” 
(Nybro Kommun, 2005). Begreppet socialt synsätt har definierats och 
diskuterats av Peter Westlund (2002). Hans definition har varit vägledande för 
kommunens tolkning av begreppet och många av Westlunds skrifter har utgjort 
underlag för diskussioner om kommunens värdegrund. Enligt Westlund känne-
tecknas ett socialt synsätt av att äldreomsorg ska betraktas som ett omsorgs-
problem och inte ett medicinskt dito. Westlund betonar också att åren med 
omsorg inte skulle bli ett tvärt brott mot tiden före utan präglas av att eftersträva 
en kontinuitet i individernas levnadsförhållanden. Vidare betonas i det sociala 
synsättet att människor alltid är beroende av varandra och att detta beroende inte 
bara karaktäriserar äldreomsorgen. I den kommunala värdegrunden formulerades 
följande grundsyn: 

 
Att varje människa har rättighet och vilja att ta eget ansvar.  
Att varje människa är eller vill vara aktiv och har egen förmåga.  
Att varje människa är unik och har behov – känslomässiga, fysiska och 
existentiella – som man vill tillgodose individuellt utifrån en helhet, som 
skänker mening och sammanhang.  
Att varje människa har en vilja att vara självständig – med möjlighet till 
egna val – i samspel med andra människor. (Vår värdegrund – ett socialt 
synsätt, 2005:7) 

 
Enligt kommunens värdegrund skulle arbetet med att ge människor omsorg utgå 
från visionen: ”Att skapa möjligheter för äldre och funktionshindrade att leva ett 
självständigt liv i sin egen valda miljö livet ut. Att med respekt för den enskilde 
erbjuda omsorg och vård som skapar trygghet och meningsfullhet” (Vår 
värdegrund – ett socialt synsätt, 2005:6). Värdet av att skapa möjligheter till ett 
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Lokala erfarenheter  
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vilar på, vilket innehåll värdegrundssamtalen ges, samt vilka ideal och principer 
deras verksamhetsansvar grundas på.  
 
Den äldreomsorg som studerats har bedrivits i kommunal regi under en tid då 
det inte fanns privata alternativ i den studerade kommunen. Den kompetens-
utveckling som skedde finansierades med medel från den statliga satsningen 
Kompetensstegen (SOU, 2007:88). Kompetensutvecklingen var av två olika slag, 
– dels en formell utbildning, där målet var att omsorgsgivarna skulle erhålla 
undersköterskekompetens, dels en icke-formell utbildning, där målet var att via 
samtal om kommunens värdegrund erhålla ett socialt synsätt. Jag har i studien 
följt den kompetensutveckling som grundats på kommunens värdegrundsarbete, 
där värdegrunden blivit ett kompetensverktyg för ett ökat socialt innehåll i äldre-
omsorgen.  
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ansågs vara de rätta värdena och styra omsorgsarbetet åt rätt håll. Kompetens 
och värdegrund knöts samman genom att värdegrunden pekade ut specifika 
kompetenser i ett omsorgsarbete som fokuserade ett socialt innehåll i äldre-
omsorgen.  
 

Ett socialt innehåll i äldreomsorgen 
Under den tid då studien genomfördes fanns en viss ambivalens i förvaltnings-
ledningens hållning gentemot kunskap som lärs genom formell utbildning, 
respektive kunskaper som lärs icke-formellt och informellt (Damberg, 2010). 
Samtidigt som man menade sig se ett samband mellan formell utbildning och ett 
bra bemötande gentemot omsorgsmottagarna, framhölls företrädelsevis behovet 
av att tillvarata hemtjänstpersonalens färdigheter i bemötande. Förvaltnings-
ledningen menade att hemtjänstens arbete över tid i högre grad kännetecknats av 
ett utökat socialt synsätt än det som utförts på de särskilda boendena. Med 
Alsterbromodellen, där alla omsorgsgivare skulle arbeta både ute och inne, var 
det tänkt att det skulle ske en kompetensbefruktning med fokus på bemötande. 
Den kunskap som handlar om bemötandet, skulle alltså spridas genom denna 
organisationsförändring. Samtidigt fanns ett indirekt ifrågasättande av formell 
utbildning, genom att hemtjänstpersonalen vid den här tiden var de som till 
största delen saknade formell utbildning, jämfört med omsorgsgivare som 
arbetade på boenden.  
 
I relation till kompetensfrågan går det att se hur kommunens fokus på den 
sociala omsorgen med det sociala synsättet i sin tur fokuserade sociala behov, 
även om man från förvaltningsledningens håll betonade att behoven var in-
dividuella (Damberg, 2010). Vad gäller relationen mellan givare och mottagare 
växte alltså en betoning på bemötandets betydelse fram. Det fanns också 
specifika riktlinjer för omsorgsarbetet som tydliggjordes med de kompetenskrav 
som ställdes på omsorgsgivarna. Dessa riktlinjer gav dock utrymme för 
varierande uppfattningar hos verksamheternas enhetschefer och omsorgsgivare. 
Under den tid som det sociala synsättet hos omsorgsgivarna framhölls fanns 
ingen tydlig diskussion om innehållet i enhetschefernas sociala synsätt. Dessa 
erhöll inte heller någon utbildning i vare sig värdegrundens innehåll eller i hur 
de skulle föra värdegrundssamtal. Varje enhetschef gavs således möjlighet att 
göra egna tolkningar, vilka sedan fördes vidare till omsorgsgivarna.  
 
Som beskrivits tidigare är enhetschefernas dubbla funktion en organiseringsform 
som minskat kraftigt i landets kommuner. Värdegrunder, som ett medel för att 
leda verksamheter, är däremot vanligt förekommande på flera håll i landet med 
uppmuntran från statsmakten. Värdegrunder kan betraktas som ett sätt att styra 
med hjälp av normer och värderingar, i detta fall om äldre, åldrande och 
omsorgsarbete. I kapitel sju är enhetscheferna åter i fokus. Deras konkretisering 
av kompetensfrågan visar på vilka grundantaganden deras biståndsbedömning 
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fokuserade det avlönade omsorgsarbetet, utvecklades parallellt med den 
anglosaxiska forskningstraditionen som inledningsvis fokuserade familjen och 
den informella omsorgen (Eliasson, 2005). Inom den internationella och 
skandinaviska omsorgsforskningen återfinns flera olika discipliner med därtill 
olika perspektiv och teoretiska ansatser. Det rör sig om empiriska studier som 
inkluderar vardagslivets möten och omsorgsrelationer, erfarenheter av omsorg 
och omsorgsarbete, kompetens, organiseringen av omsorgsarbetet och jäm-
förande välfärdsstudier.15 Undersökningsmetoder, perspektiv och teoretiska 
referensramar relaterar mer eller mindre till den omsorgsdiskurs och begrepps-
apparat som Waerness och Eliasson utvecklade. Waerness myntade bland annat 
begreppet omsorgsrationalitet som Eliasson (2005) beskriver som ”uttryck för ett 
annat slags tankemönster än de som vanligen härskar på planerande och 
administrativ nivå” (a.a.: 346). Det rör sig om en form av rationalitet som in-
begriper handlingsförmåga för att kunna ge en kvalitativ omsorg under, alltför 
ofta, bristande förutsättningar. Med Waernes (2007) egna ord talar det för 
personliga kunskaper samt en förmåga och möjlighet att förstå vad som krävs i 
varje specifik situation. Det kräver i sin tur tid och en rimlig arbetsbelastning, 
vilket lägger fokus på arbetsvillkoren inom äldreomsorgen.  
 
Merparten av de avhandlingar som skrivits kännetecknas av empiribaserade 
beskrivningar och analyser som syftar till att synliggöra, tolka och förstå omsorg. 
Inom omsorgsforskningen har det många gånger funnits ett kvinnovetenskapligt 
perspektiv med i den teoretiska begreppsapparaten. Anneli Stranz (2013) är ett 
senare exempel på sådan forskning och hon tar i sin avhandling utgångspunkt i 
Nancy Frasers rättvisemodell. Därtill finns exempel på avhandlingar med 
teoretiska perspektiv som social interaktionism, konstruktivistisk teori och 
välfärdsstatsteori.  
 
Waernes (1983) tar i sin definition av omsorgsarbete fasta på beroende-
ställningen i omsorgsrelationen. Omsorgsarbete definieras då som en omsorg om 
människor som enligt allmänt accepterade normer inte kan sörja för sig själva 
och en åtskillnad görs mellan omsorg och personlig service. Skillnaden mellan 
omsorg och personlig service finns i relationen mellan mottagare och givare. Om 
det är så att mottagaren egentligen kan utföra sysslorna själv men väljer att låta 
någon annan tillgodose behoven handlar det om personlig service. Om 
mottagaren är att betrakta som oförmögen att klara dem så är det omsorg. Den 
betydelsefulla skillnaden är således vilken status som tillskrivs givare respektive 
mottagare. Vid personlig service har mottagaren en högre status då hon eller han 
egentligen skulle kunna utföra sysslorna själv, med motsatt förhållande vid 
omsorg: ”Mottagarens beroende och hjälplöshet gör honom eller henne 
underlägsen ifråga om status” (a.a.:19). Marta Szebehely har diskuterat klass i 
relation till skillnaden mellan personlig service och omsorg. Omsorgs-
mottagarens underläge behöver inte alltid bero på omsorgsbehoven, det kan 
också vara en fråga om klass. Även omsorgsgivare som utför ett lönearbete kan 
––––––––– 
15 Jag utgår från Eliassons sammanställning av svenska avhandlingar under åren 1995-2004 och 

kompletterar resterande år med egna iakttagelser.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel är avsikten att utifrån både svensk och internationell forskning 
redogöra för studiens kunskapsmässiga underlag. Framställningen i kapitlet ut-
går från den inledande formuleringen av kompetensfrågan som sätter fokus på 
omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen. Den tidigare forskning 
som här redogörs för och diskuteras, är sådan som bedömts som relevant för 
avhandlingens syfte. De studier som lyfts fram har sitt ursprung i främst social-
vetenskaplig och vårdvetenskaplig forskning. I studierna har både kvalitativa och 
kvantitativa ansatser använts och därtill olika metodologiska tillvägagångssätt. I 
min redogörelse har jag företrädesvis tagit fasta på studiernas resultat.  

  

Definitioner av omsorgsarbete 
Kari Waerness beskriver i en antologi från 2007 att omsorg som begrepp inte 
ägnades någon större uppmärksamhet inom samhällsvetenskaperna i västvärlden 
fram till 1970-talet. Frågor om vad det innebär att ha omsorg om andra och ut-
förandet av ett omsorgsarbete blev ett akademiskt intresse först senare. Den nya 
feministiska rörelsens framväxt och krav från feministiskt håll på ett kvinnligt 
perspektiv inom samhällsvetenskapen blev en gynnsam grogrund för ett 
teoretiskt och empiriskt forskningsintresse för omsorg som företeelse 
(2007:31ff). Rosmarie Eliasson (2005) ger i boken Äldreomsorgsforskning i 
Norden – en kunskapsöversikt, en tillbakablick på äldreomsorgsforskning i Sverige. 
Eliasson skriver:  
 

Om man skulle tro på vetenskapen så fanns inte hemtjänsten under tidigt 
1980- tal. Vi sökte faktiskt med ljus och lykta, men hemtjänsten lyste helt 
med sin frånvaro i svensk socialvetenskaplig forskning, i alla fall den 
universitetsbaserade. Detta i ett land där välfärdsstatsforskningen redan 
då var omfattande, och internationellt framstående (2005:325). 

 
Det var nyss nämnda Waerness bok Kvinneperspektiv på sosialpolitikken, utgiven 
i Norge 1982, som blev det första vetenskapliga verk som behandlade det av-
lönade omsorgsarbetet. Upptakten för den svenska äldreomsorgsforskningen 
blev Eliassons bok Forskningsetik och perspektivval (1987/1995) och som senare 
mynnade ut i det fortsatt aktiva forskningsprogrammet ”Äldreomsorgens vardag 
och villkor”. Den skandinaviska forskningstraditionen, som till en början 
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Norden – en kunskapsöversikt, en tillbakablick på äldreomsorgsforskning i Sverige. 
Eliasson skriver:  
 

Om man skulle tro på vetenskapen så fanns inte hemtjänsten under tidigt 
1980- tal. Vi sökte faktiskt med ljus och lykta, men hemtjänsten lyste helt 
med sin frånvaro i svensk socialvetenskaplig forskning, i alla fall den 
universitetsbaserade. Detta i ett land där välfärdsstatsforskningen redan 
då var omfattande, och internationellt framstående (2005:325). 

 
Det var nyss nämnda Waerness bok Kvinneperspektiv på sosialpolitikken, utgiven 
i Norge 1982, som blev det första vetenskapliga verk som behandlade det av-
lönade omsorgsarbetet. Upptakten för den svenska äldreomsorgsforskningen 
blev Eliassons bok Forskningsetik och perspektivval (1987/1995) och som senare 
mynnade ut i det fortsatt aktiva forskningsprogrammet ”Äldreomsorgens vardag 
och villkor”. Den skandinaviska forskningstraditionen, som till en början 

880669_Elmersjös_inl.indd   39 2014-08-04   11:01



31 
 

Omsorgsarbetets förutsättningar 
Denna avhandling riktar sig mot ett omsorgsarbete som utförs av avlönade 
yrkesverksamma. I ett internationellt såväl som ett svenskt perspektiv återfinns 
diskussioner om omsorg som lönearbete (Stone, 2000; Trydegård, 2005; 
Meagher, 2006). Vad ska detta avlönade relationsskapande bygga på? Familje-
medlemmar sinsemellan finns det ofta relationella skäl till att vilja ge omsorg. 
Forskning som fokuserat på varifrån omsorgsgivarna hämtar de ideal som styr 
omsorgsarbetet finner även många gånger att omsorgsmottagaren behandlas som 
om hon eller han vore en familjemedlem (Stone, 2000; Ungersson, 2000; Storm, 
2008; 2009). Yrkesverksamma omsorgsgivare ger däremot inte nödvändigtvis 
omsorg för att de känner omtanke utan för att det ingår i deras avlönade arbets-
uppgifter. Gabrielle Meagher (2006) lyfter fram att omsorgsarbetet i sig 
innehåller både tekniska delar – eng. ’care for’ och emotionella delar – eng. ’care 
about’. Båda delarna ses som nödvändiga för omsorgsarbetet, både av de yrkes-
verksamma och av dem som tar emot omsorgen. Nicky James (1992:488) har 
gett en annan definition av omsorgsarbete som preciseras med ett tredelat inne-
håll: organisation, fysiskt arbete och emotionellt arbete. James menar att ut-
maningen är att få delarna att samverka.  
 
Szebehely visar i en studie från 1999 att omsorgsgivare menar att den 
emotionella delen av arbetet är en viktig del av jobbtillfredsställelsen, men att 
den inte fullt ut erkänns och värderas inom ett lönearbete. Ett hot mot den 
emotionella delen av omsorgen, som framhålls i både internationell och svensk 
forskning, är att organiseringen av omsorgsarbetet minskar möjligheten att ge 
omsorg på det sätt omsorgsgivarna själva anser vara bäst. Oftast innebär att ge 
god omsorg enligt omsorgsgivarna att gå utanför ramarna och ge det ”lilla extra”, 
något som tar tid i anspråk (James, 1992). Tid behövs också för att skapa själva 
fundamentet för omsorgsarbetet, nämligen relationen mellan givare och 
mottagare (Davies, 1989; Melin Emilsson, 2008; Trydegård, 2009).  
 
En definition av omsorg som känslomässigt engagerat arbete (jfr Szebehely, 
1996:22; Eliasson, 1992 & Nilsson Motevasel, 2000) kan bli svår att förverkliga 
i en konflikt mellan lönearbete och kvalitet där omsorgsverksamheterna är hårt 
reglerade och byråkratiserade (Stone, 2000; Szebehely, 2006; Meagher & Cortis, 
2009). När omsorgen ska anamma lönearbetets krav på produktivitet kan det 
generera en löpandebandprincip som utmanar möjligheterna till att utföra just 
ett känslomässigt engagerat arbete (jfr Waerness, 1983; Eliasson, 1992; 
Szebehely, 1995; Wolmesjö, 2005). Arbetet med de äldre går då från att vara en 
dygd till att vara en teknik (Eliasson och Thulin, 1989). Eliasson (2011) ger en 
personlig betraktelse av vård och omsorg och uppmärksammar att nödvändiga 
faktorer för ett känslomässigt engagerat arbete verkar vara både de yrkes-
verksammas och mottagarnas möjligheter till individuellt självbestämmande. Det 
behöver även finnas en möjlighet att ta ett ansvar för den andres välbefinnande 
(Eliasson, 2011). Eller som Eliasson själv beskriver det: en ytterst professionell 
vård, tillräckligt trygg i sin uppgift för att låta kärleken, livet och döden, glädjen 
och sorgen samsas i ”samma paket” (2011:219). 
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hamna i ett underläge ifall de har en klassmässigt underordnad position i 
förhållande till mottagaren (Szebehely, 1995). Genom att lägga till begreppet 
klass vidgas således diskussionen till att även inbegripa under- och överordning i 
en omsorgsrelation.  
 
Eliasson (1991) har konstaterat att omsorg är ett vardagsbegrepp och att man 
med det kan mena kvalitet i relationen mellan människor eller så kan omsorg 
beskriva en kvalitetsaspekt i ett arbete och står då för ett engagerat och noggrant 
arbete (a.a.:35ff). Szebehely (1996:22) visar på att begreppet omsorg består av tre 
delar: praktiska sysslor, utförda av en känslomässigt engagerad person, med nog-
grannhet och omtanke. Omsorg kan även förstås som en process och en praktik. 
Tronto (1993) beskriver omsorg som en samhällelig process med fyra stadier: 
Det handlar om att bry sig om och erkänna ett behov av omsorg, ta hand om 
behoven och ta på sig ett ansvar, ge omsorg och uppfylla omsorgsbehoven, och 
ta emot omsorg. I det sista stadiet inkluderas omsorgsmottagarnas situation. 
Waernes (2007:35) kommenterar Trontos förståelse av omsorg som att den 
öppnar upp för en analys med hänsyn till centrala värden inom omsorgsetiken: 
tillmötesgående, ansvar, kompetens och lyhördhet.  
 
En annan inramning och beskrivning av omsorgsarbetet öppnar upp för en 
annan analys. I omsorgsarbetet uppkommer i förlängningen vad Eliasson (1995) 
benämner som ”två heliga principer” och vad Ingrid Nilsson Motevasel (2000) 
behandlar som omsorgens ständiga dilemma: ”Respekten för den enskilda, unika 
människan, hennes självbestämmande och integritet och det kollektiva och in-
dividuella ansvar vi människor har för varandra” (a.a. 2000:58). Överträdelser 
kan ske åt båda hållen där yrkesverksamma enkelt uttryckt kan göra för mycket 
eller för lite. Medan beroendet av andra kommer att vara den yttre ramen för vad 
som i avhandlingen definieras som omsorgsarbete så kommer ”det ständiga 
dilemmat”, detta ovillkorliga spänningsfält, att karaktärisera arbetet och 
omsorgsrelationen. 
 
I en studie gjord på norska äldreboenden fann Eivind Grip Fjaers och Mia Vabø 
(2013) att utförandet av ett gott omsorgsarbete inte bara behöver handla om vad 
som sker inom omsorgsrelationen. Det handlar även om hur omsorgsgivare 
ordnar det fysiska rummet samt förbereder, ordnar och parerar det som sker i det 
sociala rummet (Grip Fjaer & Vabø, 2013). I forskarnas definition av omsorgs-
arbete inkluderas således att ägna tid och energi åt både individen och åt 
situationen vilket samlas under benämningen att forma sociala situationer (eng. 
’shaping social situations’). De menar att det kan finnas kvalitativa grad-
skillnader i formandet av sociala situationer; själva utförandet räcker inte utan 
det ska genomföras på ett bra sätt. Det kräver också sina förutsättningar som tid 
och flexibilitet.  
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Omsorgsarbetets förutsättningar 
Denna avhandling riktar sig mot ett omsorgsarbete som utförs av avlönade 
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om hon eller han vore en familjemedlem (Stone, 2000; Ungersson, 2000; Storm, 
2008; 2009). Yrkesverksamma omsorgsgivare ger däremot inte nödvändigtvis 
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maningen är att få delarna att samverka.  
 
Szebehely visar i en studie från 1999 att omsorgsgivare menar att den 
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2009). När omsorgen ska anamma lönearbetets krav på produktivitet kan det 
generera en löpandebandprincip som utmanar möjligheterna till att utföra just 
ett känslomässigt engagerat arbete (jfr Waerness, 1983; Eliasson, 1992; 
Szebehely, 1995; Wolmesjö, 2005). Arbetet med de äldre går då från att vara en 
dygd till att vara en teknik (Eliasson och Thulin, 1989). Eliasson (2011) ger en 
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förhållande till mottagaren (Szebehely, 1995). Genom att lägga till begreppet 
klass vidgas således diskussionen till att även inbegripa under- och överordning i 
en omsorgsrelation.  
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öppnar upp för en analys med hänsyn till centrala värden inom omsorgsetiken: 
tillmötesgående, ansvar, kompetens och lyhördhet.  
 
En annan inramning och beskrivning av omsorgsarbetet öppnar upp för en 
annan analys. I omsorgsarbetet uppkommer i förlängningen vad Eliasson (1995) 
benämner som ”två heliga principer” och vad Ingrid Nilsson Motevasel (2000) 
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människan, hennes självbestämmande och integritet och det kollektiva och in-
dividuella ansvar vi människor har för varandra” (a.a. 2000:58). Överträdelser 
kan ske åt båda hållen där yrkesverksamma enkelt uttryckt kan göra för mycket 
eller för lite. Medan beroendet av andra kommer att vara den yttre ramen för vad 
som i avhandlingen definieras som omsorgsarbete så kommer ”det ständiga 
dilemmat”, detta ovillkorliga spänningsfält, att karaktärisera arbetet och 
omsorgsrelationen. 
 
I en studie gjord på norska äldreboenden fann Eivind Grip Fjaers och Mia Vabø 
(2013) att utförandet av ett gott omsorgsarbete inte bara behöver handla om vad 
som sker inom omsorgsrelationen. Det handlar även om hur omsorgsgivare 
ordnar det fysiska rummet samt förbereder, ordnar och parerar det som sker i det 
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arbete inkluderas således att ägna tid och energi åt både individen och åt 
situationen vilket samlas under benämningen att forma sociala situationer (eng. 
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bevarande eller tillbakagång. Nedan följer en schematisering av Waerness rang-
ordning: 
 
Omsorgsarbete om barn – med nyckelorden tillväxt, resultat på längre sikt 
Omsorgsarbete om människor med funktionsnedsättning – med nyckelorden 
bevarande och stillastående 
Omsorgsarbete om äldre – med nyckelorden tillbakagång och negativt förlopp 
 
Det som ges av de yrkesverksamma inom barnomsorg följer med omsorgs-
mottagaren (exempelvis barnet) och ger resultat under en längre tid. Även 
omsorg om människor med funktionsnedsättning kan handla om att ge något 
för en längre tid framöver (människor med funktionsnedsättning i unga åldrar), 
men främst handlar det om ett bevarande (habilitering) som innebär att upprätt-
hålla funktioner och i viss mån om rehabilitering. Senare forskning har dock 
visat att begreppet omsorg inom denna omsorgsgrupp varit kopplat till negativa 
värden som beroende, underordning och skuld (Larsson Taghizadeh, 2012). 
 
Omsorgsarbetet inom äldreomsorgen kännetecknas av att ge något för en kort 
tid framöver och i bästa fall ett bevarande. Sara Erlandsson (2014) visar i sin 
avhandling ”Hjälp för att bevara eller förändra. Åldersrelaterade diskurser om 
omsorg, stöd och service” på lägre ambitioner inom äldreomsorgen i jämförelse 
med omsorgen om människor med funktionsnedsättning. Genom att betrakta 
mottagarna ur båda omsorgsgrupperna som vuxna i två olika åldersgrupper med 
hjälpbehov synliggör Erlandsson vilka behov som tillskrivs dessa. Märkbart är att 
Waerness drygt trettio år gamla rangordning fortfarande är gångbar utifrån 
denna studies resultat. Yngre hjälptagares behov handlar om att förbättra 
möjligheterna till självbestämmande och ökat deltagande i samhället. Äldres 
hjälpbehov stannar vid att upprätthålla gamla livsmönster, utan något strävande 
efter förändring eller förbättring.  
 
Våra idéer om och attityder gentemot äldre människor och deras plats i 
samhället har förändrats (Lansley, 2001). I en tid då kunskaper förmedlas med 
det skrivna ordet snarare än genom berättelser, värderas äldre människor annor-
lunda. I samhället överlag tenderar vi även att mäta de äldre mot egenskaper som 
vanligen förknippas med människor i yngre åldrar; oberoende, produktivitet och 
effektivitet (Jönson, 2001; King, 2006; Socialstyrelsen, 2007 b; Nilsson, 2008; 
Wilinska, 2012; Breheny & Stephens, 2012). I jämförelse med andra omsorgs-
grupper, verkar äldre ses som en samhällsbelastning till skillnad från exempelvis 
barn som ses som en samhällstillgång (Rauch, 2007). När det gäller äldreomsorg 
påverkas och utformas den efter de olika värden som finns om äldre hos 
politiker, medborgare, och omsorgsgivare (Hellström Muhli, 2003; Nordström, 
1998).   
 
Eva Wikström (2005) pekar i sin licentiatavhandling på att rangordningen blir 
något mer komplex i förhållande till äldreomsorgens inriktning. Det återfinns en 
spänning mellan den traditionella hemtjänsten som syftar till ett bevarande och 
Socialtjänstlagen som betonar den enskildes aktivitet och utveckling. Det har lett 
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Den emotionella delen tas ofta för given (Stone, 2000) men är samtidigt en del 
som särskilt betonas i definitioner av omsorgsarbete: ”praktiska sysslor utförda 
med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person” 
(Szebehely, 1996:22). En kritisk hållning mot tudelningen av omsorg som löne-
arbete och som familjeomsorg är att det förra låter sig kännetecknas av reson och 
det senare av emotion (Stone, 2000). Med lönearbetet blir den emotionella delen 
något som ska hållas under övervakning och på avstånd. Den yrkesverksamma 
mognaden handlar om att inte låta sig beröras personligen av dem som tas om 
hand. Det är som om själva lönen skulle riskera att medföra en avhumaniserad 
behandling. Med Paula Englands ord ”/…/the idea that the recipients of care 
will be better off if the person giving care really cares about them than if they are 
motivated strictly by money” (England, 2005:398). Diskussionen om omsorg 
som lönearbete kan således knytas till diskussionen om omsorgsarbetets 
emotioner inom ett avlönat arbete med tonvikt på att behandla mottagarna lika 
(Szebehely, 1995; Stone, 2000). När känslor kommer med i arbetet blir det 
tydligt att man inte kan känna likadant för alla. Omsorgsarbetets tekniska delar, 
som att hjälpa till med maten, klä på eller byta linda, är exempel på sysslor som 
kan styras, regleras, mätas och kontrolleras. Samtal är mer svårhanterliga. De in-
begriper relationer och människors möjligheter, färdigheter och vilja att inter-
agera med varandra. I samtalen blir även människors olikheter det mest fram-
trädande vilket kräver olika former av bemötanden. Risken att känna mer för 
någon, att hellre vilja gå till en mottagare än en annan är en mänsklig faktor. 
Vad betyder det att hantera sådana fenomen yrkesmässigt? Ett sätt är att 
tekniskt behandla mottagarna lika och i minsta möjliga mån inbegripa 
emotionella aspekter i arbetet. Ganska snart framstår dock arbetet då inte bara 
som tekniskt utan även omänskligt. En balansgång att hantera blir den mellan 
normen att varje människa är unik och bör få en unik behandling och normen 
att människor ska behandlas lika.  
 
En viktig premiss för omsorgen är tiden för att kunna skapa en relation med ett 
grundläggande ömsesidigt förtroende. Inom familjen finns kanske den tiden på 
ett annat sätt och den emotionella delen blir inte ifrågasatt. I lönearbetet måste 
däremot varje uppgift/del av omsorgen betraktas som en del av arbetet samtidigt 
som känslor och emotionella band inte låter sig regleras hur som helst. Den 
omsorg man känner för en annan människa låter sig inte alltid hållas inom 
omsorgsarbetets tider eller uppgifter.  
 

Omsorgsarbetets rangordning 
Waerness (1983) visar på att rangordningen inom omsorgerna är knuten till de 
olika omsorgsgruppernas ställning i samhället, där omsorgsarbete om barn åter-
finns överst, omsorgsarbete om människor med funktionsnedsättning i en 
mellanposition och längst ned återfinns äldreomsorgen.  Rangordningen härleds 
till mottagargruppens behov och omsorgsarbetets karaktär i termer av tillväxt, 
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bevarande eller tillbakagång. Nedan följer en schematisering av Waerness rang-
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Omsorgsarbete om människor med funktionsnedsättning – med nyckelorden 
bevarande och stillastående 
Omsorgsarbete om äldre – med nyckelorden tillbakagång och negativt förlopp 
 
Det som ges av de yrkesverksamma inom barnomsorg följer med omsorgs-
mottagaren (exempelvis barnet) och ger resultat under en längre tid. Även 
omsorg om människor med funktionsnedsättning kan handla om att ge något 
för en längre tid framöver (människor med funktionsnedsättning i unga åldrar), 
men främst handlar det om ett bevarande (habilitering) som innebär att upprätt-
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hjälpbehov synliggör Erlandsson vilka behov som tillskrivs dessa. Märkbart är att 
Waerness drygt trettio år gamla rangordning fortfarande är gångbar utifrån 
denna studies resultat. Yngre hjälptagares behov handlar om att förbättra 
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Den emotionella delen tas ofta för given (Stone, 2000) men är samtidigt en del 
som särskilt betonas i definitioner av omsorgsarbete: ”praktiska sysslor utförda 
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begriper relationer och människors möjligheter, färdigheter och vilja att inter-
agera med varandra. I samtalen blir även människors olikheter det mest fram-
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En viktig premiss för omsorgen är tiden för att kunna skapa en relation med ett 
grundläggande ömsesidigt förtroende. Inom familjen finns kanske den tiden på 
ett annat sätt och den emotionella delen blir inte ifrågasatt. I lönearbetet måste 
däremot varje uppgift/del av omsorgen betraktas som en del av arbetet samtidigt 
som känslor och emotionella band inte låter sig regleras hur som helst. Den 
omsorg man känner för en annan människa låter sig inte alltid hållas inom 
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Omsorgsarbetets rangordning 
Waerness (1983) visar på att rangordningen inom omsorgerna är knuten till de 
olika omsorgsgruppernas ställning i samhället, där omsorgsarbete om barn åter-
finns överst, omsorgsarbete om människor med funktionsnedsättning i en 
mellanposition och längst ned återfinns äldreomsorgen.  Rangordningen härleds 
till mottagargruppens behov och omsorgsarbetets karaktär i termer av tillväxt, 
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Platsens betydelse för tillgodoseendet av 
omsorgsbehoven  
Äldreomsorg ges antingen i det egna boendet i form av hemtjänst, på ett service-
boende, eller på ett vård- och omsorgsboende16 (SOU, 2008:113). Omsorgens 
karaktär och innebörd avgörs inte bara utifrån faktorer som vem som är utförare 
och mottagare utan även platsen för omsorgens utförande har betydelse 
(Jeppsson Grassman & Whitaker, 2012; Dedering & Henning, 2013). Tidigare 
forskning har synliggjort äldre människors upplevelser av vad det innebär att 
lämna det egna hemmet och att få ett nytt hem (Österlind, 2009; Granbom 
m.fl., 2014). Jane Österlinds (2009) avhandling ”När livsrummet krymper. Vård 
och omsorg av äldre personer i livets slutskede”, är ett exempel på forskning som 
härrör från vårdvetenskapen och har syftet att fördjupa kunskapen om livs-
situationen för äldre personer som flyttar till och bor på vård- och omsorgs-
boende i livets slutskede. I avhandlingens fyra olika delstudier inkluderas 
sammantaget flera aktörers perspektiv: äldre personer, biståndshandläggare, och 
vård- och omsorgspersonal. En flytt till ett äldreomsorgsboende innebär att det 
nya hemmet tar form i en förhållandevis nära samvaro med andra omsorgs-
mottagare och omsorgsgivare. Upplevelsen av flytt beskrivs i avhandlingen som 
att ”personens värld krymper, såväl materiellt som fysiskt, psykiskt, 
andligt/existentiellt och socialt” (Österlind, 2009:13).  
 
Det är inte bara det att ens omsorgsbehov förändrar livet, utan själva flytten till 
det särskilda boendet är en förändring som förändrar mottagarens sociala status 
(Bridges, 2004). En studie visar exempelvis hur självständighet som ideal in-
verkar i beslutsprocessen som föregår en flytt till särskilt boende (Söderberg, 
Ståhl & Melin Emilsson, 2013). Äldre som är på väg att flytta vill uppfatta sig 
själva som självständiga men samtidigt upplever de att kroppen, familje-
medlemmar och de yrkesverksamma har stor inverkan på förutsättningarna för 
hur detta ideal kan uttryckas. De äldre uppfattar därefter sig själva som mindre 
värda, omdömeslösa, och som att de ligger både familjen och samhället till last. 
Delaktighet i vardagen, där äldre ges större möjligheter att påverka sin situation, 
kan därför vara betydelsefullt att uppmärksamma när vardagen får en ny kontext 
(jfr Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008).  
 
En etnografisk studie som undersökt omsorgsmottagares strävan efter inflytande 
i sin vardag på ett äldreboende visar bland annat att de inflytandeförsök som 
störde den gängse rutinen på boendet ofta var fruktlösa, exempelvis att vilja 
lägga sig under en måltid (Harnett, 2010). Andra inflytandeförsök som var av 
mer störande art, som att vilja promenera, kunde bli ”framflyttade”, ofta på 
obestämd tid. Studien visar på flera sätt hur rutinerna på boendet försvårar för de 
äldre att leva sitt liv som de vill. Samtidigt visar studien att rutinerna kunde 
användas mot personalen för att hävda sin rätt – frukost i tid eller dusch på sin 
––––––––– 
16 Tidigare benämning var särskild boendeform som infördes i samband med Ädelreformen 1992 (SFS 

1980:620). 
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till att arbetet inom hemtjänsten kommit att karaktäriseras av hjälp till självhjälp. 
Samtidigt kan inslaget av hjälp till självhjälp lokaliseras redan innan socialtjänst-
lagen. Historiskt sett går det att härröra det till en politisk tanke om att lägga 
livet till rätta (Evertsson & Sauer, 2007) samt en yrkesmässig tanke om att 
stärka en yrkeskår (Swane, 2003).  
 
En motsatt betraktelse på olika åldersgruppers status i förhållande till varandra 
presenteras av Stefan Svallfors (2008:383–384). Här är utgångspunkten skatte-
betalares idéer om olika gruppers förtjänande av välfärdspolitiska insatser utifrån 
en tanke om reciprocitet. Kriterierna är: 
 

Kontroll – ju mindre kontroll över behov desto mer förtjänade 
Behov – ju större behov desto mer förtjänade 
Identitet – ju närmare ”oss”, desto mer förtjänade 
Attityd – ju mer tacksam, desto mer förtjänade 
Reciprocitet – ju större möjlighet att ge tillbaka, desto mer förtjänade 
(Svallfors 2008:384) 

 
Svallfors (2008:384) intresserar sig särskilt för grupperna äldre och barn och 
menar att båda har tydliga förtjänande förtecken. Ålder svarar för kriterierna 
behov och nära ”oss” enligt Svallfors tolkning. Samtidigt är möjligheten att 
skaffa barn, till skillnad från åldrande, något som kan väljas bort, varför skatte-
betalare skulle kunna vara mindre intresserade av att betala för barnomsorg som 
en universell rättighet. Detta sker trots att äldre redan har gjort sig förtjänta av 
samhällets hjälp genom ett arbetsliv. Äldre kan också betraktas som mer sköra 
och i större behov av andra än barn och unga (Svallfors, 2008:384).  
 
Det går emellertid att finna andra tolkningsmöjligheter där äldre betraktas som 
icke-produktiva och därmed icke bidragande till samhället idag och detta faller 
utom reciprocitetstanken (jfr Jönson, 2001). En ytterligare tolkning är att äldre 
inte alls uppfattas som en del av ”oss” i dagens individualistiska samhälle som 
fokuserar ungdom framför ålderdom (a.a.). Jan Petersson (2006) visar på att vid 
genomförandet av hans studie var både äldreomsorgen och skolan upp-
märksammade i den nationella mediedebatten, med viss övervikt för den förra. 
Parallellt var den lokala debatten och politiken mer fokuserad på skolan. En 
lokal förvaltningschef som bytt förvaltning och verifierade detta hade en 
förklaring: människor i medelåldern anser att det är mer angeläget att 
kommunens resurser satsas på deras barn än på deras föräldrar.  
 
Oavsett uppfattning är reciprocitetstanken central i resonerandet om äldres plats 
i samhället och även när det kommer till att förstå omsorgsrelationen, vilket 
behandlas längre fram i kapitlet. I en diskussion om äldreomsorgens inriktning 
är det viktigt att inbegripa den andra parten, där förtjänande av välfärdspolitiska 
insatser ställs mot mottagaruppfattningar och deras förväntningar på omsorgs-
arbetet.  
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vardagen och den nya) som har betydelse för livskvalitet. Även framtiden, vad 
man i bästa fall vet om den, vilka förväntningar man har och vad man hoppas på 
har betydelse för upplevelsen av flytten och livskvaliteten (Österlind, 2009).  
 
I en studie som tog del av vad fyrtio ensamboende människor i åldern 80-89 år 
hade för förhoppningar gällande sin sista tid framkom att de önskade ett 
minimum av fysiskt och mentalt beroende av andra och att få dö i det egna 
hemmet (Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith & Sixsmith, 2007). Dessa två 
önskningar kan beskrivas som ideal för äldreomsorgen ur ett mottagarperspektiv. 
I det sista resultatkapitlet kommer fler exempel lyftas fram från mottagar-
gruppen. I ett första led blir det viktigt att relatera dessa ideal till vad som 
händer när boendefrågan ska organiseras. När det går från att vara en brukar-
uppfattning till att bli en organisatorisk idé.  
 
Flera studier visar att få äldre beskriver det särskilda boendet som sitt hem 
(Österlind, 2009; Whitaker, 2009; Dwyer, 2008). Hemmet beskrivs som den 
plats man lämnat och som omsorgsmottagarna ibland längtar tillbaka till 
(Whitaker, 2009). Den nya vardagen som flytten till boendet inneburit för dessa 
människor gör att de upplever sig utestängda från livet som det brukade te sig 
och ser sig som främlingar på den nya platsen. Deras sista tid innebär således 
även hemlöshet (Österlind, 2009; se även Rasmussen, Jansson & Norberg 2000). 
Ett hem kan vara vardagslivets kärna och fasta punkt (Andersson m.fl. 2011) 
och därmed ge oss en inblick i vad de boende internaliserat och skapat/omskapat 
i förhållande till sin omvärld (Gardiner, 2000). Hemmet har dock även ett värde 
i sig och är inte bara en produkt av oss. Ett hem kan vara något mer än en plats 
där man sover, har sina personliga tillhörigheter, bjuder hem andra och äter sin 
middag (a.a.).  
 
I Sverige (och internationellt) (Trydegård, 2003; Lloyd, 2004; Larsson & 
Thorslund, 2006) har ett huvudmål med politiken varit att den äldre ska kunna 
leva ett självständigt liv i sitt eget hem, med bra hälsa och uppleva menings-
fullhet tillsammans med andra. Denna politik har formulerats som en hemma-
boendeideologi (Edebalk, 1991). Forskning som har vänt sig till äldres 
erfarenheter visar att det finns de som vill bo kvar i det egna hemmet fram till 
sin död (SOU, 2001:6), och de som önskar bo på ett vård- och omsorgsboende 
med trygghetskänsla som främsta argument (Gomes & Higgingson, 2008). 
Kopplat till livskvalitet kan boende på institution eller behov av hemhjälp leda 
till en minskad livstillfredsställelse (Johannesen m.fl. 2004). Studier visar även 
att äldre sällan har möjligheten att välja om de vill bo kvar hemma eller inte 
(Saino & Hansebo, 2008). En annan studie (Österlind, 2009) visar att somatisk 
sjukdom med ökat behov av omsorg är det vanligaste skälet till att få en plats på 
ett boende. Även då det finns en somatisk grund för ett ökat behov av omsorg så 
utesluter inte det andra behov, som exempelvis sociala behov. 
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”duschdag”. Detta sätt att hävda sin makt kan betraktas som att de äldre själva 
reproducerar rutinkulturen. Studien nyanserar även bilden av att äldres in-
flytande står i direkt relation till verksamheters begränsade resurser. Det verkar 
som att rutinskapandet i sig motverkar flexibilitet hos personalen, vilket i nästa 
led leder till minskat inflytande för de äldre (a.a.).  
 
Annan forskning visar att möjligheten att behålla sin ursprungliga vardag i så 
stor utsträckning som möjligt (rutiner och göromål) har betydelse för den egna 
självbilden, och i förlängningen för att kunna uppleva värdighet (Socialstyrelsen, 
2007b; Nordenfelt, 2009; Ternestedt, 2009). En rimlig förlängd tolkning av 
dessa forskningsresultat blir att det i motsatta fall, där den tidigare vardagen har 
liten igenkänning i den nya17, kan väcka funderingar hos omsorgsmottagaren om 
den egna betydelsen för andra. Flytten till det särskilda boendet, som i sig är en 
betydande förändring, medför även existentiella funderingar som utmanar upp-
levelsen av det egna värdet (Österlind, 2009). En stundande konflikt är mötet 
med personalen som utifrån sin yrkesroll nu vill att omsorgsmottagaren ska få 
det bättre än tidigare (ökad livskvalitet, ett begrepp som jag snart återkommer 
till) och där den ursprungliga vardagen med dess ”vanligheter” per automatik ut-
manas. Vanlighet är dessutom inte högprioriterat i dagens samhälle som istället 
kännetecknas av värden som flexibilitet, utveckling och ständig förändring (jfr 
Alvesson, 2011 om flexibilitet som honnörsord).  
 
Att skapa ett hem i det nya boendet, bör relateras till betydelsen av att skapa en 
personlig sfär med personlig prägel (jfr Borell & Johansson, 2005) som ger 
trygghet, möjlighet för reflektion och återhämtning. En lika mycket fysisk som 
mental oas där man kan landa i olika förändringar. I allmänt tal framhålls varje 
människas behov av att ha en plats att hämta kraft på och komma ikapp livet 
runt omkring. I omsorgsmottagarnas situation kommer flytten och det fortsatta 
åldrandet kräva sin särskilda förändringsacceptans/-process (jfr Öhlén, 2000 om 
fristad).  
 
Ett värdebegrepp som osökt aktualiseras när äldreomsorg diskuteras är begreppet 
livskvalitet. Det är ett svårhanterligt begrepp som riskerar att bli innehållslöst 
utan personliga, konkreta (empiriska) exempel på vad som främjar och hämmar 
upplevelsen av livskvalitet. Tidigare forskning har visat på hemmets betydelse för 
den upplevda livskvalitén och välbefinnandet hos äldre människor (Borglin m. 
fl., 2005). Dessutom kan hemmets betydelse öka i takt med att möjligheterna att 
förflytta sig utanför hemmet minskar (Evertsson & Johansson, 2008). Själva 
flytten från sitt hem till ett äldreboende är tidsmässigt en liten del av livet men 
torde ändå utgöra en fundamental förändring för den enskilde. I och med att 
hemmet förläggs till en ny plats förändras också de välbekanta aktiviteter som är 
förknippade med hemmet och som skapar trygghet och meningsfullhet i 
vardagen (a.a.). Det är inte bara nuets relation till det förflutna (den tidigare 
––––––––– 
17 Här räknar jag in faktorer som att inte få behålla sina egna möbler, att flytten innebär en ny 
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vardagen och den nya) som har betydelse för livskvalitet. Även framtiden, vad 
man i bästa fall vet om den, vilka förväntningar man har och vad man hoppas på 
har betydelse för upplevelsen av flytten och livskvaliteten (Österlind, 2009).  
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hemmet (Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith & Sixsmith, 2007). Dessa två 
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i sig och är inte bara en produkt av oss. Ett hem kan vara något mer än en plats 
där man sover, har sina personliga tillhörigheter, bjuder hem andra och äter sin 
middag (a.a.).  
 
I Sverige (och internationellt) (Trydegård, 2003; Lloyd, 2004; Larsson & 
Thorslund, 2006) har ett huvudmål med politiken varit att den äldre ska kunna 
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boendeideologi (Edebalk, 1991). Forskning som har vänt sig till äldres 
erfarenheter visar att det finns de som vill bo kvar i det egna hemmet fram till 
sin död (SOU, 2001:6), och de som önskar bo på ett vård- och omsorgsboende 
med trygghetskänsla som främsta argument (Gomes & Higgingson, 2008). 
Kopplat till livskvalitet kan boende på institution eller behov av hemhjälp leda 
till en minskad livstillfredsställelse (Johannesen m.fl. 2004). Studier visar även 
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”duschdag”. Detta sätt att hävda sin makt kan betraktas som att de äldre själva 
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flytten från sitt hem till ett äldreboende är tidsmässigt en liten del av livet men 
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(Andersson, 2007b). Andra intersektionella maktordningar som sexualitet, 
etnicitet, funktionsnedsättning, religion och ålder kan påverka och samverka i 
relationen (Storm, 2008; Lill, 2005; Jeppsson Grassman, m.fl. 2011; Whitaker 
& Anbäcken, 2012; Jönson, 2009). Personalens utbildning kan leda till en a-
symmetrisk omsorgsrelation om deras kunskaper överordnas mottagarnas. Eller 
tvärtom så kan deras utbildning främja en mer jämbördig relation (Astvik, 
2003). Maktuttryck kan också bli en del i givandet och tagandet där både 
givaren och mottagaren involveras i maktutövande processer (Harnett, Jönson & 
Wästerfors, 2012). Att studera makt i omsorgsrelationen kan vara ett sätt att ut-
veckla en medvetenhet om hur omsorgsmottagare bemöts och vilka före-
ställningar och antaganden som kommer till uttryck i bemötandet. Ett 
relationellt perspektiv på makt innebär att makt förstås som inbäddat i omsorgs-
relationen. Omsorgspersonal har i tidigare studier återgett den relationella delen 
i arbetet med positiva termer som meningsfullhet (Elwér m.fl. 2010) samtidigt 
som det har beskrivits utifrån känslor som skuld och otillräcklighet (Borg m.fl. 
2005). Stranz visar med sin avhandling ”Omsorgsarbetets vardag och villkor i 
Sverige och Danmark. Ett feministiskt kritiskt perspektiv” (2013) att många av 
omsorgsgivarna i studien värderar omsorgsrelationen högt. Det framkommer 
även att omsorgsgivarna, i både Sverige och Danmark hellre önskade fokusera på 
den sociala och psykologiska delen av omsorgsarbetet framför den kroppsliga. 
Arbetsuppgifter som städning beskrevs vara i vägen för den sociala omsorgen 
som personalen ansåg vara den viktigaste delen i omsorgsarbetet. 
 
Kontinuitet och tid har lyfts fram som värdefulla faktorer för en kvalitativ 
omsorgsrelation (Szebehely, 1995; Wahlgren, 1996; Drugge, 2003). Det handlar 
då om att få chans att lära känna varandra, skapa en trygg kontakt och få 
möjlighet att följa och tillgodose förändrade behov över tid. Omsorgsrelationen 
är en relation mellan två kännande parter där det finns fog att påstå att bådas 
känslor är viktiga för relationen. Exempelvis har tidigare studier visat på 
betydelsen av att omsorgsgivare upplever att omsorgsarbetet gör att omsorgs-
mottagaren mår bättre och har det bra. Och tvärtom att bristande förut-
sättningar på arbetet kan leda till att omsorgsgivare mår dåligt av att inte kunna 
tillgodose omsorgsbehoven på ett sätt som känns tillfredsställande för båda 
parter i relationen. Om omsorgsgivarna upplever att de inte har möjlighet att ge 
en god omsorg kan det leda till att de hellre tillbringar mer tid med varandra 
(Franssen, 1997) eller att de intar en striktare hållning i vad de ska göra och inte 
(Ström, 1997). 
 

Kompetens för att tillgodose omsorgsbehov  
Frågan ”Hur lärs omsorgsarbetet?” skulle kunna vara ett övergripande tema för 
en diskussion om det avlönade omsorgsarbetet. Johansson (2007) visar med ett 
historiskt perspektiv en utveckling från hemvårdarinnorna som praktiserade sina 
egna erfarenheter av familjeomsorg i andra barnfamiljer men som sen kom att 
rikta sig även mot äldre. Statsmaktens icke–agerande för dem som yrkesgrupp 

38 
 

Omsorgsrelationen  
Omsorgsmottagare är en heterogen grupp och består av individer med olika 
omsorgsbehov, vilka upplevs på ett personligt sätt (jfr Walker, 2005). Varje 
individ upplever därtill ”vägen in” i äldreomsorgen på sitt personliga sätt, vissa 
som en naturlig del i åldrandet, andra som en kris (Ingvad, 2003; Strandberg, 
2002). Upplevelser av och uttryck för omsorgsbehov bör betraktas i ljuset av att 
beroende av andra är lågt värderat i samhället. Åldrandet ses som ett kvitto på 
individens framgångsrika eller misslyckade leverne. Värdebegrepp som 
oberoende, produktivitet och självförverkligande, som tidigare nämnts, påverkar 
uppfattningar om åldrandet, både det egna och andras (jfr Dunér & Nordström, 
2005; Nilsson, 2008). Självständighet som ideal kan också inverka i äldres 
möjlighet att uttrycka behov (Breheny & Stephens, 2012). I synnerhet 
främjandet av självständighet som tecken på ett positivt åldrande får 
konsekvenser för olika omsorgsrelationer. Inom ramen för uppmaningar att för-
bli oberoende kan äldre människor stå emot hjälp och stöd eftersom de är rädda 
för att bli en börda för anhöriga eller andra (Kemp & Denton, 2003).  Viljan att 
behålla en självständig identitet kan leda till att äldre maskerar tecken på förlust 
av funktioner (Perkins, Ball, Whittington & Hollingsworth, 2012) eller att de 
inte ber om hjälp när de behöver det (Smith, Braunack-Mayer, Wittert & 
Warin, 2007). 
 
Omsorgsarbete omfattar inte bara den fysiska handlingen att ge omsorg utan 
även den relationella delen av mötet mellan omsorgsgivaren och omsorgs-
mottagaren (Himmelweit, 1999; Nolan et al, 2004). Omsorgsarbete innefattar 
även sambandet mellan de praktiska och känslomässiga aspekterna av processen 
(a.a.; Ingvad, 2003; Astvik, 2003). För omsorgsmottagarna formar omsorgs-
relationen deras erfarenheter av omsorgen men även deras känsla av väl-
befinnande, deras uppfattning av autonomi i vardagen och i slutändan deras livs-
kvalitet (Bowers, Esmond & Jacobsson, 2000). För omsorgsgivarna definierar 
omsorgsrelationen deras dagliga arbete och formar deras upplevelser av att ge 
omsorg (Lyonette & Yardley, 2003). Även i de fall omsorgsrelationen inkluderar 
en mottagare med kognitiv försämring till följd av sjukdom är omsorgsrelationen 
ett resultat av båda parters konstruktioner av omsorg, skapade utifrån miljön, 
interaktionen och sjukdomsförloppet (Graham & Basset, 2006 om äldre med 
alzheimer).  
 
Omsorgsrelationen är ett komplext fenomen att studera och inbegriper inte 
alltid en avlönad omsorgsgivare utan den som tillgodoser omsorgsbehoven kan 
vara en anhörig som maka, make, barn eller en omsorgsgivare som arbetar ideellt 
(Sand, 2007b; Jeppsson Grassman & Whitaker, 2012). Vem som är ”den andra” 
i omsorgsrelationen sätter sin särskilda prägel på relationen. Status och klass har 
nämnts som påverkande faktorer, men även olika maktpositioner skapar olika 
förutsättningar i olika sammanhang. Begreppet reciprocitet för med sig ett fokus 
på ett ömsesidigt tagande och givande i omsorgsrelationen (Lewinter, 2003), 
men i exempelvis informella relationer mellan makar kan kön spela in där 
kvinnan som mottagare får en fortsatt underordnad roll gentemot mannen 
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etnicitet, funktionsnedsättning, religion och ålder kan påverka och samverka i 
relationen (Storm, 2008; Lill, 2005; Jeppsson Grassman, m.fl. 2011; Whitaker 
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symmetrisk omsorgsrelation om deras kunskaper överordnas mottagarnas. Eller 
tvärtom så kan deras utbildning främja en mer jämbördig relation (Astvik, 
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Wästerfors, 2012). Att studera makt i omsorgsrelationen kan vara ett sätt att ut-
veckla en medvetenhet om hur omsorgsmottagare bemöts och vilka före-
ställningar och antaganden som kommer till uttryck i bemötandet. Ett 
relationellt perspektiv på makt innebär att makt förstås som inbäddat i omsorgs-
relationen. Omsorgspersonal har i tidigare studier återgett den relationella delen 
i arbetet med positiva termer som meningsfullhet (Elwér m.fl. 2010) samtidigt 
som det har beskrivits utifrån känslor som skuld och otillräcklighet (Borg m.fl. 
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även att omsorgsgivarna, i både Sverige och Danmark hellre önskade fokusera på 
den sociala och psykologiska delen av omsorgsarbetet framför den kroppsliga. 
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Kontinuitet och tid har lyfts fram som värdefulla faktorer för en kvalitativ 
omsorgsrelation (Szebehely, 1995; Wahlgren, 1996; Drugge, 2003). Det handlar 
då om att få chans att lära känna varandra, skapa en trygg kontakt och få 
möjlighet att följa och tillgodose förändrade behov över tid. Omsorgsrelationen 
är en relation mellan två kännande parter där det finns fog att påstå att bådas 
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en god omsorg kan det leda till att de hellre tillbringar mer tid med varandra 
(Franssen, 1997) eller att de intar en striktare hållning i vad de ska göra och inte 
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kvinnan som mottagare får en fortsatt underordnad roll gentemot mannen 
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personlig lämplighet återfinns inom flera yrkeskategorier – socionomyrken, 
läkare och psykologer för att nämna några. Inom äldreomsorgen diskuteras den 
emotionella delen som något som ska tillgodose omsorgsmottagarnas sociala 
behov. Omsorgskunskapen görs i viss mening till något personligt och 
diskussioner om personlig lämplighet är ett exempel på detta. All form av 
formalisering av omsorgen omvandlar på så vis inte bara arbetet och strukturen 
runt omkring utan även den enskilde omsorgsgivaren, vars person ses som 
grunden för omsorgsarbetet. Exempelvis riktar sig det statliga kompetens-
projektet Kompetensstegen mot omsorgsgivarens förmåga att bemöta och göra 
omsorgsmottagaren delaktig i sin omsorg (SOU, 2007:88).  
 
Enligt Stones (2000) forskning får omsorgsgivarna kunskap om omsorgens 
emotionella delar från den egna erfarenheten av att ge omsorg till familje-
medlemmar. Familjeomsorgen blir på så vis den ledande normen och ett ideal 
att nå upp till. En av svagheterna med familjeidealet är att det kan underminera 
utbildningens plats i omsorgsarbetet och underordna dess betydelse för 
omsorgen. Det kan även leda till att omsorgens emotionella delar betecknas som 
kvinnokunskap. Även inom andra delar av socialt arbete ställs kompetens, i 
meningen formell utbildning, i motsats till kunskaper förknippade med kvinnor 
och det, så att säga, ursprungliga sociala arbetet ses som en dygd snarare än ett 
yrke (Dominelli, 1996). Kompetensfrågans formulering kommer osökt att 
tangera detta spänningsfält mellan dygd och formell utbildning. 
 
Utbildningsfrågan tydliggör spänningen i kampen om att på något sätt höja 
yrkets status. Är en formell kompetenshöjning den rätta vägen för att det ska få 
sitt erkännande eller är det mer rätt att bibehålla den informella 
”kvinnokunskapen”? I vissa diskussioner framstår formell utbildning som en 
manlig rationell företeelse och ett exempel på att omsorgsyrkets nuvarande form 
(skapat åt och av kvinnan) ska inordnas i en manlig norm (Hirdman, 2001). 
Kvinnan har fått egna rum för sina unika kunskaper har Yvonne Hirdman 
påpekat (2001:115). Professionaliseringen av kvinnosysslor har inneburit att 
traditionellt kvinnliga sysslor – hem och familj - förts in i yrken som kräver ut-
bildning. Samtidigt finns exempel på det motsatta där manliga röster menat att 
omsorgsarbetet inte behöver formaliseras med utbildning. Socialministrarna 
Gustav Möller och Gunnar Sträng menade då det begav sig att den kunskap 
som husmödrarna hade med sig från hemmen var tillräcklig (Sörensdotter, 2008 
med ytterligare hänvisning till Edebalk, 1990). Renita Sörensdotters avhandling 
”Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten” 
(2008) behandlar hemtjänstpersonalens arbetsvillkor och yrkesroll. 
Avhandlingen visar att omsorgsgivare idag menar att den kunskap de har med 
sig in i yrket är tillräcklig (Sörensdotter, 200819). Omsorgsyrket stannar då vid 

––––––––– 
19 ”/---/många kvinnor har hamnat inom det här yrket för att det är någonting man kan. Som man har 

med sig från början, sen att utbildning, jag menar inom sjukvården, med sjuksköterskor och sånt där det 
blir en annan bit, men den här biten har du ju mycket med dig… från ditt eget boende om jag säger så” 
(citat omsorgsgivare om hemtjänstyrket ur Sörensdotter 2008.80). 
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kan ses som en betydande orsak till att de försvann när statsbidragen avskaffades 
(Evertsson & Sauer, 2007; Evertsson, 2002). Under samma tid tillkom hem-
hjälpen där husmödrar, så kallade hemsamariter, gav äldre hjälp i hemmet. Idag 
går det att tala om ett välfärdstjänstearbete (Gustavsson, 2000), där omsorgs-
givarna utgör en betydande del av det offentliga gardet i skiljelinjen mellan 
politik och ideologi. Ur ett genusperspektiv handlar det om att den kvinnliga 
erfarenheten inte värderas tillräckligt, men även om att mäns möjligheter att ta 
plats inom både vård och omsorgsyrken påverkas negativt (Harris, 1998, Dufwa, 
2004; Russel, 2001, 2007; Eriksson, 2002; Campell & Caroll, 2007; Kaye & 
Applegate, 1990; Kullberg, 2006). Från att omsorgsarbetet tidigare grundats i 
kvinnors erfarenheter av familjeomsorg, har den socialpolitiska utvecklingen 
gjort tillhandahållandet av den kunskapen inte bara omodern (jfr Johansson, 
2002), utan även problematisk ur vissa aspekter. 
 
Vad som ska utgöra omsorgens kunskapskärna har diskuterats fram och tillbaka. 
Det har även funnits olika resonemang om vilken kunskap som ska prioriteras. 
Inom äldreomsorgsforskning har värdet av erfarenhetskunskap betonats för 
kvaliteten inom äldreomsorgen (Eliasson, 1992; Waerness, 1983; Szebehely, 
1995; Wahlgren, 1996; Drugge, 2003). I studierna framkommer även bland 
annat betydelsen av kompetensutveckling för omsorgskvaliteten vid sidan av 
andra betydelsefulla faktorer såsom kontinuitet, helhetssyn och flexibilitet. Den 
formella utbildningen har problematiserats utifrån resonemang om att 
erfarenhetskunskapen professionaliseras sönder och att omsorgsmottagare 
riskerar att objektifieras, det vill säga i mötet behandlas utifrån en gemensam 
mall (Eliasson, 1992). Omsorgsgivares teoretiska kunskaper och omsorgsyrkets 
professionalisering kan skapa expertroller och leda till paternalism (Waerness, 
1999). Formell utbildning kan emellertid betraktas som betydelsefull för att 
kunna ge god omsorg (Astvik, 2003; Johansson, 2002; Andersson, 2007a).  
 
Var hamnar då emotionella kunskaper i relation till utbildning? Hellström 
Muhli (2003) uppehåller sig vid motsättningen mellan krav på formell 
utbildning eller inte. Med begreppen emotioner, relationer, närhet, deltagande, 
självuppoffring och familjebaserat omsorgsarbete pekar hon ut vad som känne-
tecknar den icke professionaliserade äldreomsorgen. Med definitionen av 
omsorgsarbete som att ”forma sociala situationer” tillkommer kunskapsanspråk 
som även de bottnar i ett erfarenhetsbaserat lärande (Grip Fjaer & Vabø, 2013). 
Det handlar om erfarenhetskunskaper som kommer efter flera års arbete och 
som möjligen kan utvecklas med ett slags själv-reflekterande och gemensamt 
lärande (Amble, 2012). Här återkommer ifrågasättandet av formella kunskaper 
eller erfarenhetsbaserade kunskaper som formaliseras. En professionalisering 
skulle kunna leda till att de yrkesverksamma emotionellt fjärmas från omsorgs-
mottagarna vilket försvårar nära relationer (Hellström Muhli 200318). Om denna 
emotionella del är väsentlig för omsorgsarbetet och för upplevelsen av kvalitet, 
vilka kvalifikationer ringar i så fall in detta kunskapsfält? Diskussionen om 

––––––––– 
18 Hellström Muhli (2003) refererar här till bland andra Tornstam 1994, Eliasson 1992 och Bender 1993. 
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hand till formell utbildning (Ahnlund, 2008). I samma studie framkommer att 
personal med olika utbildningstillhörigheter som undersköterska, lärare och 
arbetsterapeut visar ett mer brukarorienterat förhållningssätt i arbetet än 
personal utan utbildning. Det öppnar i sin tur upp för en utveckling som åter-
finns inom andra omsorger, där kompetenser blandas i den människonära 
verksamheten. Omvårdnadsutbildning som visar en god genomströmning och 
etableringsgrad förmår troligen inte förse den framtida äldreomsorgen med till-
räckligt med personal (Ahnlund & Johansson, 2011). Möjligheter till om-
skolning senare i livet (a.a.) och en positiv hållning till högskoleutbildad bas-
personal (jfr Dunér & Olin, 2011) med en kompetensblandning som följd kan 
vara en möjlig framtida väg.  
 
Forskning pekar på betydelsen av personalens kunskaper, förhållningssätt och 
attityder för att omsorgsmottagarna ska uppleva värdighet (Dwyer, 2008). Detta 
ger kompetensfrågan en särskild betydelse, det vill säga hur de tre delarna 
(arbetet, behoven och relationen) påverkar varandra. Delarna går inte att isolera 
från varandra på samma sätt som det inte går att tala om kompetens inom äldre-
omsorgen som en sakfråga. Kompetens kommer ofrånkomligen att handla om 
de behov kunskaperna ska svara mot och/eller de behov kunskaperna definierar 
och skapar. Kompetens kommer även att handla om relationens premisser och 
syftet med arbetet. Det relaterar i sin tur till värdighet; exempelvis när omsorgs-
givare utifrån sina kunskaper definierar behov som exkluderar uttalade behov hos 
omsorgsmottagarna, som exempelvis städhjälp (jfr Evertsson & Johansson, 
2008). När mottagarnas uttryckta behov nedvärderas utmanas per automatik 
självkänslan. Upplevelsen av värdighet i omsorgsrelationen kan därmed sägas 
vara ett utslag av interaktionen mellan Kompetensfrågans tre delar; arbetet, 
behoven och relationen.  
 

Avhandlingens bidrag i förhållande till tidigare 
forskning  
Omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen inom äldreomsorgen 
har belysts och studerats var för sig på olika sätt men vissa aktörers perspektiv 
har belysts mer än andra20. Till exempel förekommer i större utsträckning, i 
Sverige och internationellt21, studier gjorda utifrån omsorgsgivares erfarenheter 
av omsorgsrelationen och omsorgsarbetet (se förslagsvis Astvik, 2003; Bennich, 
2012; Grip Fjaer & Vabø, 2013). Därtill har det gjorts studier av relationen 
inom det informella omsorgsarbetet som sker ideellt (Jeppsson Grassman & 
Whitaker, 2012) eller inom familjen (se exempelvis Sand, 2007b; O´Connor, 
2007; Dunér, 2010; Silverman 2013). Endast ett fåtal studier har belyst 

––––––––– 
20 Jag har inte haft för avsikt att presentera en heltäckande redogörelse för tidigare forskning i detta 

avsnitt. 
21 Se Walsh & Shuter 2013 för internationella studier om omsorgsrelationen. 
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att vara en möjlighet att förädla erfarna kunskaper från det egna hemmet 
(Sörensdotter, 2008:78 ff.). Omsorgsgivarna upprätthåller därmed sin under-
ordning genom att ifrågasätta värdet av formell utbildning (jfr Hirdman, 2001), 
samt genom att välja att arbeta deltid för att parera spänningen mellan yrkes-
arbete och hemarbete (Sörensdotter, 2008). Eliasson lyfter fram en omsorgs-
givares uttalande som för henne visade hur de internaliserar omgivningens och 
överordnades syn på deras arbete (och deras kunnande, eget tillägg): ”Vi städar 
ju bara, det är ett lätt jobb, man behöver inget särskilt kunna, man lär sig det på 
en vecka.” (2005:330). 
 
Den utveckling som varit har inneburit en framväxt av olika omsorgs-
utbildningar och omvårdnadsutbildningar som riktar sig till människor som 
arbetar eller vill arbeta med äldreomsorg. En omdiskuterad fråga är den om ut-
bildningarna ska fokusera medicinska kunskaper, som den traditionella 
undersköterskeutbildningen. Eller om omsorgsgivarna på ett mer distinkt sätt 
ska komplettera de medicinskt inriktade yrkeskategorierna, som sjuksköterskor 
och sjukgymnaster, med kunskaper som är mer socialt inriktade. En annan fråga 
är var praktiserandet av kunskaper ska organiseras – i det egna hemmet (med 
hemtjänst) eller på ett boende i någon annans regi. Utbildningsfrågan är också 
en del i en övergripande diskussion för yrkeskategorin, det vill säga vilka för-
mågor som är värdefulla att lyfta fram och vilka uppgifter som bäst speglar yrkets 
position (jfr Ahnlund & Johansson, 2006).  
 
Petra Ahnlund synliggör i sin avhandling ”Omsorg som arbete. Om utbildning, 
arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen” (2008) att 
personalens utbildningsnivå påverkar omsorgsrelationen. Utbildad personal visar 
på mer förståelse för omsorgsmottagarna och på mer kunskap om deras behov. 
Omvårdnadsutbildningens legitimitet bland omsorgsgivare har dock varit svag 
och frågor som rör stärkandet av yrket genom exempelvis en kunskapshöjning 
drivs av andra aktörer som exempelvis politiker (Ahnlund & Johansson, 2006; 
Ahnlund, 2008). I en studie från 2011 visar Anna Dunér och Elisabeth Olin att 
verksamhetschefer och enhetschefer inom äldreomsorgen tydligare önskade 
ringa in baspersonalens arbetsuppgifter, ”vad man ska göra”. Angående vad bas-
personalen ska kunna var det den sociala kunskapen som lyftes fram som 
nödvändig för att tydliggöra den sociala delen av äldreomsorgen. Dessa chefer 
lyfte även fram betydelsen av att baspersonalens formella utbildningar blev 
mindre sjukvårdsinriktade medan den formella kompetensen skulle stärkas 
ytterligare. De var vidare positiva till högskoleutbildad baspersonal som även 
kunde fungera som handledare och metodutvecklare. Spänningsfältet mellan 
formell- och praxiskunskap återfanns även bland dessa intervjupersoner (a.a.). 
Vissa menade att olika kunskapsformer inte behövde ställas mot varandra, 
medan andra menade att en alltför utbildad, teoretisk baspersonal, skulle leda till 
att arbetet blev mindre flexibelt och situationsanpassat. Ahnlunds studie visar att 
enhetschefer inom äldreomsorgen främst ser till personlig lämplighet och i andra 
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––––––––– 
20 Jag har inte haft för avsikt att presentera en heltäckande redogörelse för tidigare forskning i detta 

avsnitt. 
21 Se Walsh & Shuter 2013 för internationella studier om omsorgsrelationen. 
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att vara en möjlighet att förädla erfarna kunskaper från det egna hemmet 
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position (jfr Ahnlund & Johansson, 2006).  
 
Petra Ahnlund synliggör i sin avhandling ”Omsorg som arbete. Om utbildning, 
arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen” (2008) att 
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Ahnlund, 2008). I en studie från 2011 visar Anna Dunér och Elisabeth Olin att 
verksamhetschefer och enhetschefer inom äldreomsorgen tydligare önskade 
ringa in baspersonalens arbetsuppgifter, ”vad man ska göra”. Angående vad bas-
personalen ska kunna var det den sociala kunskapen som lyftes fram som 
nödvändig för att tydliggöra den sociala delen av äldreomsorgen. Dessa chefer 
lyfte även fram betydelsen av att baspersonalens formella utbildningar blev 
mindre sjukvårdsinriktade medan den formella kompetensen skulle stärkas 
ytterligare. De var vidare positiva till högskoleutbildad baspersonal som även 
kunde fungera som handledare och metodutvecklare. Spänningsfältet mellan 
formell- och praxiskunskap återfanns även bland dessa intervjupersoner (a.a.). 
Vissa menade att olika kunskapsformer inte behövde ställas mot varandra, 
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5 ÄLDREOMSORGEN SOM 
MÄNNISKOBEHANDLANDE 
ORGANISATION 

Kompetensfrågan som formulerades i inledningen innefattar att kompetens inte 
bara anger vad omsorgsgivarna ska kunna utan även vad de ska göra (jfr 
Törnquist, 2004). Kompetensfrågans tredje del, hur man ska förhålla sig, 
grundas på föreställningar om mottagarnas behov. Det kommer i förlängningen 
även att påverka bemötandet av mottagarna, det vill säga hur omsorgsgivarna ska 
förhålla sig till omsorgsmottagarna. Relevansen för kompetensfrågans tredje del 
motiveras med människobehandlande organisationers särskilda kännetecken att 
primärt fokus ligger på relationen till klienten (Hasenfeld, 1983, 1992, 2010a).  
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis avhandlingens övergripande förståelse 
om vad som kännetecknar människobehandlande organisationer, hur dessa ger 
utrymme för skilda kompetensformer och sätter ramar för omsorgsrelationen i 
omsorgsarbetet. Så som kompetensfrågan formulerats blir kompetensbegreppet 
mest givande i sitt verkställande. Det sker inte hur som helst utan inom ett visst 
handlingsutrymme. För att kunna koppla kompetensanvändningen till 
organisatoriska förutsättningar behandlas en teoretisk förståelse av handlings-
utrymme och även den klientkonstruktion som tar form inom handlings-
utrymmet.  
 

Människobehandlande organisationer 
Hasenfeld (1983, 1992, 2010abc), som är den teoretiker vars resonemang denna 
del av kapitlet huvudsakligen utgår ifrån, använder begreppen ”social och 
moralisk status” i sin behandling av klientens roll. Begreppen används för att 
synliggöra klienters förutsättningar i en människobehandlande organisation, och 
relationen mellan klient och organisation. Social status definieras i denna 
avhandling som en social konstruktion där individer positioneras i förhållande 
till andra individer utifrån vad som tolkas som betydelsefulla dominanta 
karaktäristika. Dessa dominanta karaktäristika kan vara av olika art – sjukdom, 
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omsorgsmottagarnas upplevelser av omsorgsrelationer (se exempelvis Brown, 
2007; Melin Emilsson, 2008; Svensson, Bergh & Jakobsson, 2011) och i övrigt 
har omsorgsmottagarnas beskrivna erfarenheter av omsorgsarbetet och omsorgs-
behoven belysts i begränsad utsträckning (se exempelvis Janlöv, Rahm Hallberg 
& Petersson, 2006; Dunér & Nordström, 2005; Abramsson & Hagberg, 2012; 
Söderberg, Ståhl & Melin Emilsson, 2013). Vad gäller enhetschefers 
erfarenheter av omsorgsbehov och omsorgsarbete har även det studerats i be-
gränsad utsträckning (Trydegård, 1996; Wolmesjö, 2005; Johansson, 2007; 
Antonsson 2013). När det kommer till biståndsbedömning finns en del kartlagt 
(Olaison & Cedersund, 2006; Blomberg, 2008; Olaison, 2009; Dunér & 
Nordström, 2010). Utöver denna genomgång går det även att tillägga att det 
inte har påträffats studier som, i likhet med denna avhandling, undersöker hur 
enhetschefers, omsorgsgivares och omsorgsmottagares uppfattningar om 
kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen. Inte 
heller har jag funnit en studie som undersökt dessa gruppers syn på de tre 
delarna samtidigt och därigenom kunnat förhålla de tre gruppernas upp-
fattningar till varandra. 
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av ett bevarande av funktioner. Det är likväl betydelsefullt att ta fasta på de 
underliggande normer som kännetecknar ett förändringsarbete som riktar sig 
mot ett upprätthållande. Som i fallet med arbetsterapin, eller andra inslag i 
omvårdnads- eller omsorgsarbete som syftar till att bevara eller hindra en 
tillbakagång, där förändringsaspekten består i att kunna bli så självständig som 
möjligt.    
 
Den transformativa process som ska bidra till önskad förändring är ytterligare ett 
kännetecken som definierar människobehandlande organisationer. En fråga som 
kan ställas är vad den transformativa processen gör med omsorgsmottagarna i 
äldreomsorgen och vad den syftar till. Gemensamt för alla människo-
behandlande organisationer är att klienter som blir aktuella för organisationen 
blir en del av den och det kommer krävas att klienterna samarbetar, följer 
organisationens policy delvis eller fullt ut samt uppfyller föreskrivna beteenden 
och prestationer. Detta gör också att klienterna bedöms olika beroende på vilka 
sociala värderingar som är dominerande inom en organisation. (Hasenfeld, 
1983, 1992, 2010a).  
 
Människobehandlande organisationer engagerar sig således i ett moraliskt arbete 
som vidmakthåller och förstärker värden om vad som är önskvärt mänskligt 
beteende och vad som är ett gott samhälle (Garrow & Hasenfeld, 2010). 
Organisationerna är i sig en del av ett större institutionellt sammanhang från 
vilket de får legitimitet; deras tillstånd för att få bedriva arbetet, och deras 
arbetsmetoder (jfr Levin, 2013 om legitimitet och socialtjänsten). Arbetet 
representerar dessutom moraliska föreställningar som sanktionerats av staten, 
organiserade yrkesutövare, fackföreningar och andra intressegrupper (Hasenfeld, 
2010b). I avhandlingens inledande del skrev jag om ideologisk överföring, vilket 
här kan tjäna som ett belysande exempel på historiska transformationer av 
moraliska föreställningar om äldreomsorg. 
 
Hasenfeld (2010a:18ff) beskriver fyra källor av institutionella moraliska regler 
från makro- till mikronivå som människobehandlande organisationer har att 
förhålla sig till. Jag kommer fortsättningsvis använda benämningarna individ-
nivå, gruppnivå, lokal nivå (kommunen) och samhällsnivå. På samhällsnivån 
härrör moraliska regler från starka politiska intressegrupper som stödjer och 
förstärker moraliska regler genom socialpolitik sanktionerad av staten. Dessa 
institutionaliserar sina moraliska agendor för att göra deras ideologiska, politiska 
och ekonomiska positioner legitima. Den socialpolitik som blir resultatet inne-
håller sedan explicita och implicita moraliska antaganden som olika välfärds-
instanser sedan har att följa (a.a.).  
 
De övergripande moraliska reglerna får sedan sina särskilda bestämningar på 
lokal nivå (Hasenfeld, 2010a:18ff). Lokala myndigheter och politiker utformar 
organiseringen av olika välfärdsinstanser utifrån ekonomiska förutsättningar och 
de moraliska antaganden som bekräftar dem. Det moraliska arbetet är 
kontextualiserat och speglar det kulturella, ekonomiska och politiska läge som 
råder i kommunen där arbetet tar form. Om de lokala förutsättningarna ändras, 
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socioekonomisk status, utbildningsnivå – och människor kan tillskrivas olika 
karaktäristika i olika sammanhang. Med moralisk status ges den sociala 
konstruktionen ett normativt innehåll med tillhörande värderingar. 
Fortsättningsvis används benämningen socialt värde som synonym för vad som 
här definierats som social och moralisk status. Jag finner stöd hos Hasenfeld 
(2010a:12, b:99) för en sådan användning eftersom han menar att social och 
moralisk status förmedlar ett påstående om det sociala värdet. 
 
Hasenfeld (2010a) beskriver att människobehandlande organisationer, som 
exempelvis skolor, sjukhus, socialförvaltning eller en kommuns äldreomsorg, är 
organisationer som har en central roll i människors liv. Individer och familjer är 
därtill beroende av dessa olika tjänster för att öka, upprätthålla eller skydda sitt 
välmående genom livet (a.a.). Jag kommer använda mig av begreppet klient så 
länge jag talar om teorins relevans i allmänna termer men använder senare 
benämningen omsorgsmottagare när jag behandlar teorins direkta relevans för 
analysen. Detsamma gäller benämningen tjänsteman som senare byts ut mot 
enhetschef. 
 
När väl människor kommer i kontakt med en människobehandlande 
organisation, oavsett vilket behov som ligger till grund för kontakten, kan de 
aldrig vara riktigt säkra på vilket mottagande de kommer att få (Hasenfeld, 
2010a). Till stor del hänger upplevelsen samman med hur mötet med den yrkes-
verksamme artar sig.  För den som kommer till den människobehandlande 
organisationen är mötet oftast kopplat till en slags betydande förändring, som 
exempelvis skolstart eller sammanhängande med en personlig kris som sjukdom 
eller arbetslöshet. För den som arbetar där kan mötet tvärtom kännetecknas av 
rutin där exempelvis hanteringen av, för individen, känslig information är ett 
normalt inslag i en vanlig arbetsdag. Yrkesverksammas bemötande påverkar i 
vilken grad det blir möjligt för vederbörande att ta del av känslig information 
och få en förståelse för behoven. Beroende på att bemötandet kan variera upp-
lever enskilda individer kontakten med människobehandlande organisationer 
olika, från mycket positivt till mycket negativt. Upplevelserna skiljer sig inte bara 
mellan organisationer utan även inom organisationer (a.a.).  
 
Människobehandlande organisationer kan urskiljas från andra typer av 
organisationer genom att primärt fokus ligger på relationen till klienten 
(Hasenfeld, 1983, 1992, 2010a). Relationen utmärks av att klienten är en 
mottagare av organisationens tjänster, antingen frivilligt eller ofrivilligt. Klienten 
är organisationens råmaterial som hanteras, formas och förändras utifrån de 
sociala värderingar om klienten som finns i organisationen. Termen råmaterial 
används som en metafor (Hasenfeld, 2010a:11) för att synliggöra att arbetet har 
som mål att förändra och omforma personliga attribut. Sjuka ska bli friska, 
outbildade ska bli bildade och arbetsoförmögna ska bli arbetsföra. Medan 
Hasenfeld lyfter fram förändringsaspekten som central i arbetet bör förändring 
inom äldreomsorgen även inkludera ett upprätthållande av funktioner (eng. 
’sustaining’). Flera yrkeskategorier inom äldreomsorgen, särskilt arbetsterapeuter 
riktar sig i sitt arbete mot mottagares aktivitetsförmåga där arbetet kännetecknas 
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Det moraliska arbetet med människor 
Arbetet i människobehandlande organisationer kännetecknas av flera dilemman 
och det finns inget givet arbetssätt (Hasenfeld, 1983, 1992, Hasenfeld, 2010a). 
Att arbeta med människor som ett råmaterial med syftet att på ett eller annat 
sätt förändra dem är, som jag tidigare pekat på, i sig ett moraliskt arbete enligt 
Hasenfeld. Arbetet grundas i moraliska antaganden om klienterna23, jag 
återkommer till dessa antaganden längre fram, som i sin tur överensstämmer 
med övergripande samhälleliga idéer om vad som är accepterat att göra med 
människor med särskilda förutsättningar i vissa situationer.  
 
Varje arbetsmoment representerar inte bara en arbetsinsats, som exempelvis att 
utfärda ett ekonomiskt bidrag, samtala med en familj eller laga mat till en 
omsorgsmottagare, utan representerar också en moralisk bedömning och ett 
ställningstagande om klienternas sociala värde (Hasenfeld, 2010a:12). De som 
arbetar inom människobehandlande organisationer kan inte vara moraliskt 
neutrala utan blir en del i görandet av organisatoriska klassificeringar och 
kategoriseringar. De kommer själva bidra med egna bedömningar av och 
omdömen om klienterna (a.a.).  
 
När en klient exempelvis tog emot ett socialbidrag24 blev denne också en 
socialbidragstagare och den äldre som beviljas hemtjänst blir en omsorgs-
mottagare (jfr Hasenfeld, 2010a). Benämningen omsorgsmottagare signalerar 
den äldres värde, ofta med negativa konnotationer. De moraliska värdena 
kopplade till olika benämningar av klienter är också de värden med vilka 
klienterna söker hjälp (Hasenfeld, 2010a). Klienterna måste absorbera de 
moraliska värdena knutna till benämningarna som en återspegling av deras 
identitet, vilket i mötet med exempelvis en biståndsbedömare kan väcka en 
känsla av att de blir personligt värderade. Den äldre som söker hemtjänst 
behöver således appellera till den egna utsattheten i att vara gammal och inte 
kunna tillgodose sina behov. Sammantaget leder det till att utsatta och maktlösa 
klienter tenderar att inte bara erfara ett förstärkande av deras låga sociala värde 
när de söker hjälp utan även att de i hög grad internaliserar dessa värden och blir 
medkonstruktörer i värdet (a.a.).  
 
Moraliska bedömningar och omdömen är inget som människobehandlande 
organisationer exponerar hur som helst, de är inte heller enkla att upptäcka i det 
praktiska arbetet (Hasenfeld, 2010a). Det moraliska arbetet är inbäddat i 
organisatoriska rutiner och styr personalens arbete och förhållningssätt. 
Hasenfelds övergripande konklusion är att hjälp som beviljas klienter är 
resultatet av ett moraliskt beslut och en moralisk intention.  
 

––––––––– 
23 Jag återkommer till dessa moraliska antaganden längre fram i kapitlet. 
24 Idag benämns det försörjningsstöd. 
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ändras även de moraliska antagandena som vägleder organiseringen av välfärds-
instanserna (a.a.). Jag vill inflika att Hasenfeld i sina resonemang om moraliska 
regler på olika nivåer skriver om dessa som olika källor av regler och inte bara 
om nivåer genom vilka reglerna transporteras och förändras.  
 
Organisationen är en tredje källa av moraliska regler. När organisationer med 
sina föreställningar förenas med andra organisationer, eller intressegrupper, kan 
de verka för kraftfulla förändringar, som exempelvis att ändra lagstiftningen 
(Hasenfeld, 2010a:18ff). Regler kan således transporteras inte bara nedåt utan 
även uppåt. Organisationer kan även förändra sig själva på eget bevåg. 
Organisationers struktur och arbete skapar moraliska verkningar för på vilket 
sätt klienterna behandlas och tillhandahålls hjälp. Även om sättet att till-
handahålla olika insatser är grundade på rationella beslut om effektivitet och 
produktivitet signalerar de likväl moraliska föreställningar (a.a.). 
 
På grupp- och individnivån är de anställda en källa till moraliska regler 
(Hasenfeld, 2010b; Hultgren, 2011). Genom sin diskretion22 får de yrkes-
verksamma möjlighet att utforma arbetet efter egna moraliska antaganden. 
Oavsett hur många regler organisationen ställer upp kommer arbetet genomsyras 
av de yrkesverksammas egna tolkningar av reglerna. Personliga uppfattningar 
spelar således en avgörande roll i sättet att arbeta och förhålla sig till klienterna. 
De anställda kommer därtill att utforma ett arbetssätt som gör det möjligt för 
dem att hantera sin arbetssituation avseende tillgång på resurser och tid. 
Anställda delar också moraliska antaganden med andra av samma yrkeskategori 
eftersom de har liknande utbildning, arbetserfarenheter och delar andra 
erfarenheter med varandra. De representerar i själva verket socialpolitiken 
underifrån (a.a.). Jag kommer senare i kapitlet att återvända till individnivån och 
behandla de yrkesverksammas handlingsutrymme i organisationen och 
klientkonstruktionen.  
 
Resursfrågan, tillgång på resurser och hur de ska fördelas, förstärker den 
moraliska dimensionen eftersom moraliska antaganden kommer att tjäna som 
underlag när klienter beviljas eller nekas hjälp (Hasenfeld, 2010b). Ett exempel 
på särskiljning som görs inom äldreomsorgen är att vissa omsorgsmottagare 
bedöms som resursstarka på grund av att det finns anhöriga, vilket leder till att 
de inte blir aktuella för omsorgsorganisationen i den utsträckning de önskar 
(Sand, 2007a; SOU, 2000:38; Socialstyrelsen, 2012b). Prioriteringar i 
resursfrågan involverar ett moraliskt kategoriserande utifrån förtjänande 
(Hasenfeld, 2010b).  
 

––––––––– 
22 Översättningen av det engelska begreppet ’discretion’ innebär vissa förluster av den ursprungliga 

betydelsen. Jag har valt att använda Peter Dellgrans definition av diskretion: ”/…/frihet och rätt att göra 
bedömningar, fatta beslut och handla utan annan kontroll än det egna omdömet” (Dellgran 2008:234). 
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have a profound effect in structuring the workers’ practice because they 
define and rationalize the actions taken by them. (Hasenfeld, 2010c:418) 

 
Till exempel speglar de två vanligt förekommande interventionsteknologierna 
kognitiv och psykodynamisk terapi olika ideologiska grunder med vilka det följer 
olika moraliska antaganden om klienterna. Följaktligen kan olika ideologiska 
grunder rendera olika sociala teknologier för människor med samma typ av 
psykiska behov. Utifrån samma princip kan olika ideologiska grunder inom 
äldreomsorg resultera i skilda sätt att se på och arbeta med omsorgsmottagarna.  
 
Teknologierna behöver överensstämma med dominerande samhälleliga idéer om 
vad som är önskvärt och accepterat att göra med människor med vissa behov i en 
viss situation (Hasenfeld, 1992:13, 2010a). I valet av arbetssätt behöver 
organisationen därtill förhålla sig till auktoriteter på området. Det kan vara 
andra människobehandlande organisationer, forskare, eller yrkeskårer. Hasenfeld 
nämner införandet av begreppet ”work first” med ett tydligare fokus på aktivitet 
(Hasenfeld, 2010b:101) som ett exempel på ett arbetssätt som förts fram 
ovanifrån. Detta fokus signalerar även moraliska antaganden om klienterna, att 
de saknar arbetsmoral och hellre tar emot bidrag. Liksom i andra europeiska 
länder under 1990-talet kom utvecklingen i Sverige att ta formen av en 
aktiveringspolitik (Hedblom, 2004; 2009; Thorén, 2008; Hollertz, 2010) som 
senare inordnades under parollen ”arbete ska löna sig” (Prop. 2000/01:96).  
 
Organisationer tenderar att arbeta på ett sätt som är legitimerat av dess 
institutionella miljö (Hasenfeld, 2010b). Olika yrkeskategorier kan hävda nyttan 
med olika arbetssätt för att skydda och höja värdet av den egna statusen men 
behöver, åtminstone i en svensk kontext, något slags statligt stöd för att få 
igenom större förändringar (jfr Evertsson, 2002). Inom praktiken kommer 
personliga föreställningar, kunskaper, expertis, erfarenheter och arbetsmiljö på-
verka hur den enskilda yrkesutövaren använder arbetssättet och anpassar det till 
sin arbetssituation (Hasenfeld, 2010a). För klienten kommer arbetssättet att få 
sitt unika utförande och resultat. Mänskliga egenskaper som blir föremål för 
intervention kommer att variera från person till person vilket leder till att även 
formerna för interventionen kommer att variera utifrån personliga förut-
sättningar, det vill säga vara flexibla. Det blir därmed svårt att isolera och 
kontrollera interventionens effekter, det vill säga vad det är som gör att en 
människa förändras (a.a.).  
  
Teknologiernas attraktionskraft är delvis beroende av graden av enighet om dess 
förtjänster (Hasenfeld, 1992, 2010a). Det är inte alltid som det råder konsensus, 
vilket resulterar i brist på trygghet och förutsägbarhet om teknologiernas 
effekter. Andra faktorer som bidrar till den här obestämdheten om 
teknologierna är svårigheten med att ringa in och ange vilka kompetenser som 
behövs för att förändra mänskliga egenskaper och förutsättningar, oavsett om det 
gäller fysiska, ekonomiska eller psykologiska sådana. Accepterande av en viss 
teknologi återspeglar praktikens ideologiska grund (Hasenfeld, 1992; 2010a). 
 

50 
 

Sociala teknologier 
Organisationens antaganden om vad som är till mottagarnas bästa materialiseras 
i dess teknologier och teknologiernas effektivitet värderas utifrån dessa 
antaganden (Hasenfeld, 2010a). Begreppet teknologi väcker för mig 
associationer till yrken av mer teknisk, industriell karaktär. Det har därtill varit 
svårt att hitta en tydlig innebörd av begreppet. Teknologi kan beskrivas som det 
arbetssätt med vilket den hjälp ges som är resultatet av ett moraliskt beslut. En 
annan inramning av begreppet teknologi är: ”/…/human service technologies as 
procedures that are legitimated and sanctioned by an organisation and aimed at 
changing the physical, psychological, social, or cultural attributes of people” 
(Smith, 2010:254). Ibland beskrivs det helt enkelt utan förtydliganden som det 
arbete som utförs i den människobehandlande organisationen (Sandfort, 2010). 
I svenskan är betydelsen av ordet teknologi läran om tekniken (National-
encyklopedin, 2014) vilket ligger nära det innehåll jag ger begreppet. En lära om 
hur man ska arbeta synliggör även motiveringen till varför man ska göra något, 
vad man ska göra och var.  I en människobehandlande organisation följer med 
naturlighet även hur de anställda ska förhålla sig. I löpande text kommer jag för 
läsvänlighetens skull att använda begreppet teknologi som synonymt med dess 
konkreta procedurer som inryms i benämningarna arbetssätt och arbetsmetoder. 
Det gäller då inte den enskilde omsorgsgivarens arbetssätt, utan det arbetssätt 
som är organisatoriskt sanktionerat.  
 
Arbetet med människor inom människobehandlande organisationer kräver sina 
sociala (eget tillägg) teknologier (eng. ’service technologies’, Hasenfeld, 1992, 
2010a). Tillägget som jag gör med teknologiernas sociala egenskaper avser att 
belysa att det både är vad man gör (den kulturella aspekten) och vad man anser 
att man ska göra (den kognitiva aspekten) som här inryms i teknologibegreppet. 
Rådande arbetsmetoder behöver ha en förankring i vad Hasenfeld benämner 
som ”practice ideologies” (2010c:418). Jag har i min användning av förståelsen 
om sociala teknologier istället använt benämningen ideologisk grund när jag 
talar om det moraliska fundament som organisationen vilar på. Organisationens 
ideologiska grund speglar därmed även den ideologiska praktiken, det vill säga 
de moraliska yttringar som kommer att karaktärisera det faktiska arbetet, 
arbetssätten och arbetsmetoderna. För ordningens skull lyfter jag in Hasenfelds 
definition av ”practice ideologies” vars innehåll jag tillämpar i mina senare 
resonemang om ideologisk grund: 
 

By practice ideologies, I mean shared beliefs about the clients and their 
needs and appropriate service responses that provide the workers with 
guidance and a rationale for their actions. In many respects, the practice 
ideologies enable workers to make sense of the complex and unpredictable 
nature of their work with clients. The ideologies arise from workers 
collective experiences, organizational constraints and opportunities, and 
the organization’s expectations and history25. These ideologies, in turn, 

––––––––– 
25 Med ytterligare hänvisning till Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005 
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By practice ideologies, I mean shared beliefs about the clients and their 
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––––––––– 
25 Med ytterligare hänvisning till Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005 
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förhållande till ett omsorgsgivande sammanhang.  Det gör att jag i avhandlingen 
istället kommer att skriva om en sortering av information om mottagarens 
person, bakgrund och situation. Exempelvis har en biståndsbedömare i sitt 
samtal med äldre tillgång till en mängd information, om sjukdomar, ekonomiska 
förutsättningar och mottagarens egen berättelse om sina behov. Denna 
information blir ett viktigt redskap för att skapa sig en förståelse för mottagarens 
behov och för att kunna avgöra vilken typ av insats (’service’ Hasenfeld, 1983, 
1992, 2010a) som lämpar sig bäst. Som jag tidigare nämnt är även en förståelse 
av mottagarens moraliska karaktär inbegripen i typifieringsprocessen och be-
dömningen avgör vilken hjälp omsorgsmottagaren ska få (jfr Hultgren, 2011; 
Payne 2009 om socialarbetarnas moraliska bedömningar). Bedömningarna 
genererar vad Stig Linde och Kerstin Svensson benämner moraliskt betingade 
insatser (2013:11).  
 

Kompetens som ”lösning”  
I likhet med andra organisationer blir det för människobehandlade 
organisationer viktigt att vinna legitimitet både utåt och inåt. Som påpekats 
tidigare i avhandlingen kan kompetens betraktas som ett värdebegrepp som i 
den allmänna diskussionen fungerar som ett redskap för att sortera och rang-
ordna både yrkesutövarna och de mottagargrupper som kompetensen riktar sig 
mot (jfr Hasenfeld, 1992, 2010a). När det kommer till kompetensanvändningen, 
som i sammanhanget är det som är särskilt centralt för studien, är det inte säkert 
att kompetens som verktyg vinner gehör eller finner relevans när det prövas utan 
det kan stanna vid kompetens som form (jfr Scott 1995; Meyer & Rowan, 1977). 
Det blir ett sätt för organisationerna att hantera det dubbla beroendet i att till-
fredsställa omgivningens krav samtidigt som det praktiska arbetet bedrivs på ett 
effektivt sätt (Blomberg, 2004). I den nyinstitutionella förståelsen ingår att det 
symboliska värdet kan vara högre än den praktiska manifesteringen. När en 
organisation skyltar med begreppet kompetens, signaleras till andra 
organisationer att här pågår ett arbete där personalen blir mer kompetent och 
verksamheten mer kvalitativ. 
 
Normgivande strukturer i samhället anger vad som för tillfället är att anse som 
effektivt och rationellt (Blomberg, 2004 med ytterligare hänvisning till Meyer & 
Roman, 1977). En kritik som riktats mot nyinstitutionell teori är att den har 
sina tydliga begränsningar när det kommer till att förstå vad som händer inom 
organisationen. Roine Johansson pekar exempelvis på att: ”/…/en institutionell 
teori får svårigheter ju närmare den organisatoriska praktiken den kommer och 
att den inte lämpar sig för att analysera situationer som bygger på direkt social 
interaktion.” (2009:3). Teorin behöver kompletteras med annan teori eller 
teoretiska begrepp för att kunna bli användbar i studier av praktiken (Lindqvist, 
2000; Grape, 2001), exempelvis studier av människobehandlande 
organisationers moraliska praktik (Linde & Svensson, 2013:23). Däremot går 
det med nyinstitutionell teori att synliggöra hur institutionella föreställningar 
avspeglas inom organisationer, vilket även visar människobehandlande 
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Den obestämdhet och otrygghet som teknologierna medför ger på samma gång 
organisationen en betydande frihet i att välja och omsätta sina egna teknologier 
och tjänster (Hasenfeld, 2010b).  Det innebär i nästa led att människo-
behandlande organisationer har stort handlingsutrymme i att göra antaganden 
om sina mottagares förutsättningar och egenskaper och vilken kompetens som är 
lämpligast för att kunna förändra dessa mottagare. I detta är det viktigt att skilja 
mellan organisationens handlingsutrymme och det utrymme medarbetare på 
olika positioner har (vad organisationen har och vad den ger sina beslutsfattare).  
 

Typifieringsprocessen inom människobehandlande organisationer 
Typifieringsprocessen inom människobehandlande organisationer är den process 
inom vilken klienterna kategoriseras för att sedan bli föremål för någon typ av 
intervention. Kategoriseringarna bygger på moraliska antaganden om klienterna. 
Hasenfeld förklarar det på följande sätt: 
 

Yet, these categories are inherently moral because, as technically neutral 
as they may seem, they publicly confer a moral status to clients, they 
provide moral justifications for the actions caregivers take, and clients 
internalize them as a reflection of their own self-identity and valuation. 
(Hasenfeld, 2010b:97) 

 
Typifieringen reflekterar därtill övergripande moraliska statliga sanktioner, 
yrkesutövares och andra auktoritära aktörers intressen som givit upphov till 
organisationerna och legitimerar dem (Hasenfeld, 2010b). Det skulle inte vara 
möjligt att klassificera någon som ensam och förespråka sociala insatser om det 
inte till exempel fanns en statlig acceptans för att göra det (jfr Wreder, 2005; 
Socialstyrelsen, 2013b).  
 
Typifiering kan till exempel grundas på olika diagnostiska system (egen 
översättning av ’diagnostic schemes’ Hasenfeld, 1983, 2010a) som exempelvis 
DSM26 som används inom många av de människobehandlande organisationer 
som riktar sig mot människor med psykiska sjukdomar. Inom äldreomsorgen är 
den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (ICF) på väg att införas (Socialstyrelsen, 2013 c; d). Äldres behov kommer 
med klassificeringsmodellen att beskrivas utifrån funktionstillstånd och målet är 
en mer likvärdig och rättsäker äldreomsorg. 
 
Hasenfeld skriver ibland endast diagnos (eng. ’diagnosis’, 2010a:19) för att 
förklara processen att samla och sortera information om klientens attribut. 
Diagnosen bygger på kategorier som behov, problem, sjukdom, avvikelser och 
liknande (se även Hasenfeld, 1992). I en avhandling som denna klingar dock 
benämningen diagnostiska system alltför medicinskt och blir trubbigt i 
––––––––– 
26 ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” som utges av American Psychiatric 

Association. 
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Enhetschefernas handlingsutrymme 
I förståelsen av tjänstemännens handlingsutrymme i människobehandlande 
organisationer används Johanssons (1992) hantering och vidareutveckling av 
Lipskys teori. Han formulerar gräsrotsbyråkraternas arbete som att de arbetar 
med enskilda fall där klienternas behov måste undersökas, uppskattas, värderas 
och bedömas. Handlingsfriheten innehåller ”dels möjligheten att göra egna 
bedömningar, även vad gäller arbetsinsatsens slutliga utformning, dels 
möjligheten att ta ställning till samt vid behov ifrågasätta och omdefiniera 
klientens krav och/eller problemformulering” (Johansson, 1992:42).  
 
Inom äldreomsorgen återfinns på tjänstemannanivå biståndsbedömare och 
enhetschefer. Biståndsbedömning kan uppfattas gå i riktning mot att vara mer 
och mer manualstyrd och standardiserad genom exempelvis riktlinjer och 
kollegiegranskning. Enhetscheferna har till uppgift att leda sin personal i upp-
fyllandet av de insatser som biståndsbedömningen har fastslagit. Beroende på 
kommun kan det se olika ut hur pass definierade och specificerade insatserna är. 
I jämförelse med den tid då studien genomfördes kännetecknas dagens retorik av 
tal om behovsstyrning snarare än insatsstyrning (ÄBIC – Äldres behov i 
centrum) (Socialstyrelsen, 2013d). Graden av specificering av insatser påverkar i 
nästa led hur pass stor frihet enhetschefen har att tolka insatsen och eventuellt 
omformulera den efter tillgång till resurser. Den aktuella kommunen för studien 
hade under studiens genomförande organiserat sin äldreomsorg på ett sätt som 
gör det möjligt att betrakta den dubbla rollen som enhetschef och bistånds-
bedömare som exempel på gräsrotsbyråkrati. I enhetschefsfunktionen fanns för 
definitionen en betydelsefull direktkontakt med mottagarna och möjligheten att 
kontinuerligt fatta informella beslut som direkt påverkade tillgodoseendet av 
mottagarnas omsorgsbehov. Tillsammans med bistånds-bedömarfunktionen 
gavs möjligheten att värdera, bedöma, följa upp och påverka tillgodoseendet av 
behoven i flera led utifrån beslut grundade på eget omdöme27.  
 

Michael Lipskys förståelse av gräsrotsbyråkrater 
Lipsky (1980, 2010) har intresserat sig för spänningen mellan retoriken om 
chefers kontroll och dominans över praktiken och det dagliga utövandet av 
diskretion (eng. ’discretion’). En senare förståelse av chefers arbete inom sektorer 
som faller inom Lipskys kriterier för gräsrotsbyråkratier är att människo-
behandlande organisationer och andra organisationer har förändrats på det sätt 
att chefernas möjligheter att styra tjänstemännens arbete har minskat (Sosin, 
2010). Det skulle också kunna uttryckas som att ”handlingsutrymmet är en 
konsekvens av mötet mellan byråkrati och välfärdsprofession” (Levin, 2013:34). 
Ju mer pappersarbete desto mindre utrymme för chefers självständiga beslut. Det 
lämnar i sin tur större utrymme för tjänstemännens diskretion (jfr Howes, 1991 
––––––––– 
27 Se även Dunérs & Nordströms diskussion om biståndsbedömare som frontlinjebyråkrater (annan 

benämning för gräsrotsbyråkrat) 2006. 
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organisationers relationella aspekt i förhållande till sin omgivning. Som nämnts 
tidigare behöver den formella strukturen inte vara kopplad till det faktiska 
handlandet inom organisationen. Det är en empirisk fråga vad som händer med 
exempelvis begreppet kompetens när det framställs som problemlösning inom en 
organisation.  
 
Att fokusera idéspridning har varit ett sätt för den skandinaviska 
nyinstitutionella inriktningen att förstå hur idéer materialiseras i lokala sfärer. 
En idé innefattar en föreställning om något, exempelvis kompetens som lösning 
på ett välfärdsproblem, och hur det visar sig för individen (Czarniawska & 
Joerges, 1996; Rövik, 2008). Materialiseringen är idén i dess bestämda form och 
kan förändras. För att en idé ska kunna komma till användning behöver den 
objektifieras så att den blir begripbar för alla inblandade. Genom att åter-
kommande tala om idén och formulera ett gemensamt innehåll förankras idén i 
en organisation. Jag har här funnit användbara övergripande ingångar till att 
förstå kompetens som idé. Genom att tala om kompetens som lösning, som en 
självklar aspekt av välfärdspolitiska mål, och knyta det till generella tankar om 
kvalitet blir begreppet en självklarhet. De nyinstitutionella teoridragen som här 
redogjorts för kommer inte användas i min senare analys. Jag stannar vid att 
nyttja dess potential för att åskådliggöra och fördjupa förståelsen av den 
generella företeelsen kompetens som ”lösning”. Likväl ska någon form av 
kompetens komma till användning i arbetet med mottagarna, närmast behandlar 
jag kompetensanvändningen i omsorgsarbetet.  
 

Kompetensanvändningen i omsorgsarbetet 
Kompetensanvändningen sker inte utan villkor och ramar, och avsikten är att 
lägga en grund för en problematisering av möjligheterna att bruka sin kompetens 
inom människobehandlande organisationer, men framförallt hur dessa 
möjligheter sedan används.  Det yrkesmässiga handlingsutrymmet (till skillnad 
från organisationens) är det centrala i denna förståelse för att synliggöra 
kompetensanvändningens interkontextuella villkor.  
 
Michael Lipskys verk (1980, 2010) ”Street-level bureaucracy” har synliggjort 
tjänstemännens roll i människobehandlande organisationer. Lipsky benämner 
tjänstemännen som ”Street-level bureaucrats” (gräsrotsbyråkrater, vanlig svensk 
översättning) med definitionen: ”En offentligt anställd tjänsteman som har 
direktkontakt med medborgare i sitt dagliga arbete och därtill besitter en 
avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter”. Detta innefattar 
två kriterier: relativt hög grad av eget beslutsfattande, och relativt hög grad av 
autonomi i förhållande till organisationen. 
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Michael Lipskys förståelse av gräsrotsbyråkrater 
Lipsky (1980, 2010) har intresserat sig för spänningen mellan retoriken om 
chefers kontroll och dominans över praktiken och det dagliga utövandet av 
diskretion (eng. ’discretion’). En senare förståelse av chefers arbete inom sektorer 
som faller inom Lipskys kriterier för gräsrotsbyråkratier är att människo-
behandlande organisationer och andra organisationer har förändrats på det sätt 
att chefernas möjligheter att styra tjänstemännens arbete har minskat (Sosin, 
2010). Det skulle också kunna uttryckas som att ”handlingsutrymmet är en 
konsekvens av mötet mellan byråkrati och välfärdsprofession” (Levin, 2013:34). 
Ju mer pappersarbete desto mindre utrymme för chefers självständiga beslut. Det 
lämnar i sin tur större utrymme för tjänstemännens diskretion (jfr Howes, 1991 
––––––––– 
27 Se även Dunérs & Nordströms diskussion om biståndsbedömare som frontlinjebyråkrater (annan 

benämning för gräsrotsbyråkrat) 2006. 
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organisationers relationella aspekt i förhållande till sin omgivning. Som nämnts 
tidigare behöver den formella strukturen inte vara kopplad till det faktiska 
handlandet inom organisationen. Det är en empirisk fråga vad som händer med 
exempelvis begreppet kompetens när det framställs som problemlösning inom en 
organisation.  
 
Att fokusera idéspridning har varit ett sätt för den skandinaviska 
nyinstitutionella inriktningen att förstå hur idéer materialiseras i lokala sfärer. 
En idé innefattar en föreställning om något, exempelvis kompetens som lösning 
på ett välfärdsproblem, och hur det visar sig för individen (Czarniawska & 
Joerges, 1996; Rövik, 2008). Materialiseringen är idén i dess bestämda form och 
kan förändras. För att en idé ska kunna komma till användning behöver den 
objektifieras så att den blir begripbar för alla inblandade. Genom att åter-
kommande tala om idén och formulera ett gemensamt innehåll förankras idén i 
en organisation. Jag har här funnit användbara övergripande ingångar till att 
förstå kompetens som idé. Genom att tala om kompetens som lösning, som en 
självklar aspekt av välfärdspolitiska mål, och knyta det till generella tankar om 
kvalitet blir begreppet en självklarhet. De nyinstitutionella teoridragen som här 
redogjorts för kommer inte användas i min senare analys. Jag stannar vid att 
nyttja dess potential för att åskådliggöra och fördjupa förståelsen av den 
generella företeelsen kompetens som ”lösning”. Likväl ska någon form av 
kompetens komma till användning i arbetet med mottagarna, närmast behandlar 
jag kompetensanvändningen i omsorgsarbetet.  
 

Kompetensanvändningen i omsorgsarbetet 
Kompetensanvändningen sker inte utan villkor och ramar, och avsikten är att 
lägga en grund för en problematisering av möjligheterna att bruka sin kompetens 
inom människobehandlande organisationer, men framförallt hur dessa 
möjligheter sedan används.  Det yrkesmässiga handlingsutrymmet (till skillnad 
från organisationens) är det centrala i denna förståelse för att synliggöra 
kompetensanvändningens interkontextuella villkor.  
 
Michael Lipskys verk (1980, 2010) ”Street-level bureaucracy” har synliggjort 
tjänstemännens roll i människobehandlande organisationer. Lipsky benämner 
tjänstemännen som ”Street-level bureaucrats” (gräsrotsbyråkrater, vanlig svensk 
översättning) med definitionen: ”En offentligt anställd tjänsteman som har 
direktkontakt med medborgare i sitt dagliga arbete och därtill besitter en 
avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter”. Detta innefattar 
två kriterier: relativt hög grad av eget beslutsfattande, och relativt hög grad av 
autonomi i förhållande till organisationen. 
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antyder att det kan finnas skilda styrande logiker mellan olika chefsnivåer, 
exempelvis mellan omsorgschef och enhetschef (se Evans, 2011). Medan 
omsorgschefer riktar blicken mot ovan fastställda policys riktas enhetschefens 
blick mot att få policys att gå någorlunda ihop med praktikens och praktikernas 
förutsättningar.   
 
Egentligen kan kritiken som riktas mot Lipsky betraktas som en 
vidareutveckling av hans teoretiska resonemang; en teoriutveckling som följer 
samhällsutvecklingen och som relaterar till kontextuella villkor där studier 
genomförs. Som ett tillägg till Evans vidareutveckling (2011) av Lipsky är det 
också viktigt att beakta organisationers handlingsutrymme i förhållande till 
andra organisationer och till staten. I och med att välfärdsorganisationer inte kan 
förändras hur mycket som helst utan att riskera att stora delar av ett lands 
välfärdssystem påverkas i en slags dominoeffekt, ges organisationer ett visst 
begränsat utrymme att agera. Exempel på möjlig förändring är att organisationer 
byter skepnad, det vill säga de ser ut på ett annat sätt och kanske geografiskt 
flyttar på sig (centraliseras, decentraliseras). Eller så väljer en välfärds-
organisation att börja samarbeta med en annan välfärdsorganisation 
(kriminalvård och socialtjänst exempelvis).  
 

Klientkonstruktionen på tjänstemannanivå 
Praktikens centrala punkt i den människobehandlande organisationen utgörs av 
klientrelationen (Hasenfeld, 2010c). Enligt Johansson (1992) är skillnaden 
mellan denna och andra sociala relationer dess dubbla karaktär. Relationen är på 
samma gång både en relation mellan en organisation och en klient och en 
kontakt mellan två människor. Både klienten och den yrkesverksamme måste 
anpassa sig till de organisatoriska förutsättningar som ramar in relationen.  
 
Den första uppgiften i tjänstemannens arbete (biståndsbedömaren i detta fall) 
blir att göra om den blivande klienten till någon som passar in i organisationen. 
Klienten blir på så sätt en ”organisatorisk konstruktion” (Johansson, 1992:51) 
genom följande process:  

 
Individen förenklas till för organisationen hanterligt format genom att 
man bara fäster avseende vid sådana karaktäristika som faller innanför 
området för organisationens specialisering, och utifrån sina speciella 
egenskaper placeras sedan den blivande klienten i någon lämplig, av 
organisationen i förväg definierad och tillhandahållen, administrativ 
kategori (Johansson, 1992:51).  

 
Genom detta skapas klientens byråkratiska identitet. Johansson (1992) ringar in 
byråkrati som ett socialt begrepp där den byråkratiska organisationen är en social 
struktur, vilken främst utmärks av att arbetet är inramat av regler. Den 
byråkratiska identiteten är inte helt och hållet tjänstemannens skapelse, utan en 
översättning av redan befintliga administrativa kategorier inom organisationen. 
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tidigare diskussion på ämnet). I den utökade versionen från 2010 håller Lipsky 
med om denna utveckling. Han skriver: 
 

Managers of street-level bureaucrats are limited in the ways they can 
exercise authority, but thirty years of experience have shown that 
managers can surely narrow the gap between the performance of street-
level bureaucrats and the desired policy results. (2010:223) 

 
En kritik mot Lipskys (1980, 201028) resonemang är att chefer och tjänstemän 
hanteras som två skilda och motsatta kategorier (Evans, 2011). Frågan är hur 
möjligheterna att implementera och verkställa riktlinjer bör beaktas. Det kan 
vara så att hanteringen av tjänstemännens diskretion har blivit mer eklektisk. I 
och med att cheferna kanske främst är intresserade av resultatet, och inte 
processen, kommer de att ge och ta från tjänstemännens handlingsutrymme 
beroende på hur det inverkar på resultatet. Handlingsutrymmet kan alltså 
förändras. Cheferna kommer att reglera tjänstemännens diskretion efter 
organisationens intressen och mål. Cheferna har emellertid sin verklighet att 
hantera, vilken ofta inrymmer bristande resurser, otydliga mål och svårigheter 
med att få en god överblick över verksamheterna. Att öka handlingsutrymmet är 
att i viss mån skjuta över ansvaret på tjänstemännen, men det innebär även en 
kontrollförlust.  
 
Lipsky (1980, 2010) inbegriper inte yrkesrelaterad status i sin behandling av 
tjänstemännens diskretion och chefernas möjligheter att styra den (Evans, 2011). 
Han beskriver cheferna som en homogen grupp och tar inte hänsyn till 
skillnader i gruppen, vare sig det gäller kompetens, förutsättningar eller 
ideologiska ställningstaganden. Det är återigen implementeringen som är i fokus 
och cheferna erkänns inte som betydelsefulla tolkare/omtolkare i 
implementeringsprocessen. I definitionen av gräsrotsbyråkrat återfinns en 
mängd olika yrkeskategorier (polis, lärare, socialarbetare) med vitt skilda förut-
sättningar och uppdrag, vilket Lipsky inte behandlar nämnvärt (a.a.). De olika 
yrkeskategorierna synliggör yrkesgruppers olika status med vilken de även får 
olika förutsättningar till diskretion. Även inom enskilda organisationer kommer 
den yrkesmässiga statusen att inverka i förhållandet till andra yrkeskategorier. 
Inom äldreomsorgen kommer omsorgschefens möjligheter att styra enhets-
chefernas diskretion grundas på de senares yrkesmässiga status (jfr Evans, 2011).  
 
En annan kritik av Lipsky (1980, 2010) är att han är onyanserad i sitt sätt att 
tänka om möjligheterna för en chef att implementera en policy. 
Implementeringen har redan innan den når chefen gått igenom ett lager av 
tolkningsnivåer vilket gör det svårt att värdera den ursprungliga policyns effekt. 
När policyn sedan når chefen är hon eller han lika intresserad av att tolka den 
som tidigare individer. Dessutom finns det idag fler chefsnivåer än vad som 
problematiseras i Lipskys resonemang, även i hans senare verk. Nyare studier 
––––––––– 
28 I Lipskys nyutgåva från 2010 finns de bärande resonemangen som kritiken grundar sig på kvar från 

hans orginalutgåva från 1980. Jag har därför valt att hänvisa till båda dessa källor. 
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antyder att det kan finnas skilda styrande logiker mellan olika chefsnivåer, 
exempelvis mellan omsorgschef och enhetschef (se Evans, 2011). Medan 
omsorgschefer riktar blicken mot ovan fastställda policys riktas enhetschefens 
blick mot att få policys att gå någorlunda ihop med praktikens och praktikernas 
förutsättningar.   
 
Egentligen kan kritiken som riktas mot Lipsky betraktas som en 
vidareutveckling av hans teoretiska resonemang; en teoriutveckling som följer 
samhällsutvecklingen och som relaterar till kontextuella villkor där studier 
genomförs. Som ett tillägg till Evans vidareutveckling (2011) av Lipsky är det 
också viktigt att beakta organisationers handlingsutrymme i förhållande till 
andra organisationer och till staten. I och med att välfärdsorganisationer inte kan 
förändras hur mycket som helst utan att riskera att stora delar av ett lands 
välfärdssystem påverkas i en slags dominoeffekt, ges organisationer ett visst 
begränsat utrymme att agera. Exempel på möjlig förändring är att organisationer 
byter skepnad, det vill säga de ser ut på ett annat sätt och kanske geografiskt 
flyttar på sig (centraliseras, decentraliseras). Eller så väljer en välfärds-
organisation att börja samarbeta med en annan välfärdsorganisation 
(kriminalvård och socialtjänst exempelvis).  
 

Klientkonstruktionen på tjänstemannanivå 
Praktikens centrala punkt i den människobehandlande organisationen utgörs av 
klientrelationen (Hasenfeld, 2010c). Enligt Johansson (1992) är skillnaden 
mellan denna och andra sociala relationer dess dubbla karaktär. Relationen är på 
samma gång både en relation mellan en organisation och en klient och en 
kontakt mellan två människor. Både klienten och den yrkesverksamme måste 
anpassa sig till de organisatoriska förutsättningar som ramar in relationen.  
 
Den första uppgiften i tjänstemannens arbete (biståndsbedömaren i detta fall) 
blir att göra om den blivande klienten till någon som passar in i organisationen. 
Klienten blir på så sätt en ”organisatorisk konstruktion” (Johansson, 1992:51) 
genom följande process:  

 
Individen förenklas till för organisationen hanterligt format genom att 
man bara fäster avseende vid sådana karaktäristika som faller innanför 
området för organisationens specialisering, och utifrån sina speciella 
egenskaper placeras sedan den blivande klienten i någon lämplig, av 
organisationen i förväg definierad och tillhandahållen, administrativ 
kategori (Johansson, 1992:51).  

 
Genom detta skapas klientens byråkratiska identitet. Johansson (1992) ringar in 
byråkrati som ett socialt begrepp där den byråkratiska organisationen är en social 
struktur, vilken främst utmärks av att arbetet är inramat av regler. Den 
byråkratiska identiteten är inte helt och hållet tjänstemannens skapelse, utan en 
översättning av redan befintliga administrativa kategorier inom organisationen. 
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tidigare diskussion på ämnet). I den utökade versionen från 2010 håller Lipsky 
med om denna utveckling. Han skriver: 
 

Managers of street-level bureaucrats are limited in the ways they can 
exercise authority, but thirty years of experience have shown that 
managers can surely narrow the gap between the performance of street-
level bureaucrats and the desired policy results. (2010:223) 

 
En kritik mot Lipskys (1980, 201028) resonemang är att chefer och tjänstemän 
hanteras som två skilda och motsatta kategorier (Evans, 2011). Frågan är hur 
möjligheterna att implementera och verkställa riktlinjer bör beaktas. Det kan 
vara så att hanteringen av tjänstemännens diskretion har blivit mer eklektisk. I 
och med att cheferna kanske främst är intresserade av resultatet, och inte 
processen, kommer de att ge och ta från tjänstemännens handlingsutrymme 
beroende på hur det inverkar på resultatet. Handlingsutrymmet kan alltså 
förändras. Cheferna kommer att reglera tjänstemännens diskretion efter 
organisationens intressen och mål. Cheferna har emellertid sin verklighet att 
hantera, vilken ofta inrymmer bristande resurser, otydliga mål och svårigheter 
med att få en god överblick över verksamheterna. Att öka handlingsutrymmet är 
att i viss mån skjuta över ansvaret på tjänstemännen, men det innebär även en 
kontrollförlust.  
 
Lipsky (1980, 2010) inbegriper inte yrkesrelaterad status i sin behandling av 
tjänstemännens diskretion och chefernas möjligheter att styra den (Evans, 2011). 
Han beskriver cheferna som en homogen grupp och tar inte hänsyn till 
skillnader i gruppen, vare sig det gäller kompetens, förutsättningar eller 
ideologiska ställningstaganden. Det är återigen implementeringen som är i fokus 
och cheferna erkänns inte som betydelsefulla tolkare/omtolkare i 
implementeringsprocessen. I definitionen av gräsrotsbyråkrat återfinns en 
mängd olika yrkeskategorier (polis, lärare, socialarbetare) med vitt skilda förut-
sättningar och uppdrag, vilket Lipsky inte behandlar nämnvärt (a.a.). De olika 
yrkeskategorierna synliggör yrkesgruppers olika status med vilken de även får 
olika förutsättningar till diskretion. Även inom enskilda organisationer kommer 
den yrkesmässiga statusen att inverka i förhållandet till andra yrkeskategorier. 
Inom äldreomsorgen kommer omsorgschefens möjligheter att styra enhets-
chefernas diskretion grundas på de senares yrkesmässiga status (jfr Evans, 2011).  
 
En annan kritik av Lipsky (1980, 2010) är att han är onyanserad i sitt sätt att 
tänka om möjligheterna för en chef att implementera en policy. 
Implementeringen har redan innan den når chefen gått igenom ett lager av 
tolkningsnivåer vilket gör det svårt att värdera den ursprungliga policyns effekt. 
När policyn sedan når chefen är hon eller han lika intresserad av att tolka den 
som tidigare individer. Dessutom finns det idag fler chefsnivåer än vad som 
problematiseras i Lipskys resonemang, även i hans senare verk. Nyare studier 
––––––––– 
28 I Lipskys nyutgåva från 2010 finns de bärande resonemangen som kritiken grundar sig på kvar från 

hans orginalutgåva från 1980. Jag har därför valt att hänvisa till båda dessa källor. 
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handlingsutrymme och senare klientkonstruktion, vilket blir centralt för att 
förstå kompetensanvändningen. Därför har jag valt att utgå från Lipskys (1980, 
2010) resonemang och förhålla detta till omsorgsgivarnas position och roll inom 
äldreomsorgen. I texten som följer behandlas omsorgsgivarnas roll utifrån en 
förståelse av Lipskys resonemang om tjänstemännens roll i organisationen. 
Utifrån vad som synliggjorts med andra studier finns det grund för att lyfta fram 
gemensamma delar i tjänstemännens handlingsutrymme och klient-
konstruktionen och applicera på omsorgsgivarnas arbete. Jag tänker på 
Szebehelys forskning (2006) som visat att omsorgsgivarna många gånger utför 
arbetsuppgifter som de inte blivit formellt tilldelade och på Nordströms (1998) 
och Fahlströms (1999) forskning som synliggjort hur omsorgsgivarnas upp-
levelse av sin arbetssituation på olika sätt inverkar på omsorgsrelationen (se även 
Lyonette & Yardley, 2003). Annan forskning visar hur omsorgsmottagarnas 
upplevelse av omsorgsarbete och relationen med omsorgsgivarna kan ge upphov 
till känslor som är ett direkt resultat av en slags mottagarkonstruktion (jfr 
Bridges, 2004; Nordenfelt, 2009; Ternestedt, 2009; Perkins, Ball, Whittington 
& Hollingsworth, 2012). Det motiverar ett visst vidgande av Lipskys teori om 
handlingsutrymmet och klientkonstruktionen vilket görs för att senare kunna 
förstå omsorgsgivarnas kompetensanvändning. Jag använder mig från och med 
nu främst av benämningen omsorgsmottagare istället för klient och omsorgs-
givare istället för tjänsteman eller liknande. 
 
I jämförelse med enhetscheferna kännetecknas, utifrån Lipskys (1980) 
resonemang om tjänstemännens handlingsutrymme, omsorgsgivarnas arbete av 
låg grad av självständigt beslutsfattande i relation till omsorgsmottagarna och låg 
grad av autonomi i förhållande till organisationen. De omfattas således inte av 
Lipskys (1980, 2010) definition av gräsrotsbyråkrat. Däremot finns det andra 
aspekter av omsorgsgivarnas handlingsutrymme som överensstämmer med 
tjänstemännens (biståndsbedömarnas/enhetschefernas) positioner. I mötet med 
omsorgsmottagarna finns det en svag kontroll av vad som sker inom omsorgs-
relationen (jfr Lipsky, 2010:17; Hasenfeld 2010c). Det finns vanligen riktlinjer 
för hur omsorgsrelationen ska utformas (exempelvis i en kommunal värdegrund) 
men utfallet kan ändå bli högst varierande i praktiken. Detsamma gäller för 
kompetensanvändningen. Det kan finnas riktlinjer för vad en omsorgsgivare ska 
kunna, för vilken utbildning eller vilka personliga förmågor denna skall ha, men 
användandet av kompetensen går inte att kontrollera i någon högre grad. Det 
gäller framförallt inom hemtjänsten där arbetsdelningen är omfattande och 
knuten till en och samma person men även på särskilda boenden. Vad 
omsorgsarbetet ska innehålla är i första hand en angelägenhet för den nationella 
äldrepolitiken, därefter för den kommunala.  
 
I kommunen är det, som tidigare påpekats, inom bistånds-
bedömarens/enhetschefens handlingsutrymme som en närmare precision av 
omsorgsarbetets innehåll sker. Det vill säga att det är i bedömningen av 
omsorgsmottagarnas behov som det avgörs vilka omsorgsbehov som ska bli 
tillgodosedda av omsorgsgivarna. Omsorgsbehov kan dock bli tillgodosedda på 
olika sätt och inte sällan avgörs det genom det sätt omsorgsgivarna förhåller sig 
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Detta stadie i den klientskapande processen kan jämföras med den klassificering 
och kategorisering som framkommer i Hasenfelds (1983, 1992, 2010a) 
resonemang om människobehandlande organisationer och som fastställer vilken 
roll mottagaren ska ha i organisationen. 
 
För att ytterligare koppla samman de två olika teoretiska diskussionerna kommer 
den byråkratiska identiteten, som skapas av klassificeringen, överensstämma med 
organisationens ideologiska grund och dominerande värden och principer 
(Hasenfeld, 2010b). Denna anmärkning kommer att bära flera resonemang i 
min analys. Med Johanssons (1992) resonemang styrs klientkonstruktionen av 
ramar som är påförda utifrån organisationen (1992:51). I relationen förändras den 
byråkratiska identiteten allteftersom och är därmed inte statisk. De ursprungliga 
ramarna som styr klientkonstruktionen förändras däremot inte. De speglar 
organisationens verklighet som med Johanssons tolkning framstår som konstant 
på grund av sin ”masshantering” av människor.  
 
De organisatoriska ramarna skapar ett visst handlingsutrymme för 
tjänstemannen (Lipsky, 2010:13–15; Hasenfeld, 2010b; Sosin 2010). Det är 
inom dessa tjänstemannen ska transformera organisationens värden till det 
konkreta ärendet utifrån egna bedömningar. Det gängse i människobehandlande 
organisationer ”att se till varje enskild individ” ska således ske inom det 
handlingsutrymmet. Relationen kännetecknas av att den är asymmetrisk, och att 
tjänstemannen förfogar över organisationens resurser och därmed kan belöna 
och/eller straffa klienter. Relationen är rutinartad och är resultatet av att tjänste-
mannen ofta har en stor mängd klienter. I relationen finns möjligheten att 
klienten blir antingen depersonifierad eller repersonifierad (Johansson, 1992). Ju 
längre relationen pågår desto mer unik blir klienten för tjänstemannen och 
därmed repersonifierad. Det sistnämnda är oftast av värde och eftersträvansvärt 
för klienten. Det är också därför som kontinuitet, återkommande träffar och till-
räckligt med tid är betydelsefullt för att klienten ska kunna känna att den har ett 
individuellt värde.  
 
I denna avhandling utgörs tjänstemännen av studiens enhetschefer som också är 
biståndsbedömare. I handläggarrollen ingår oftast bara ett möte. I kommunens 
unika organisering medför den dubbla rollen att tjänstemannen kan träffa 
omsorgsmottagaren oftare. Relationen består dock av omsorgsgivare och 
omsorgsmottagare. Utmaningen med den presenterade teoretiska förståelsen av 
kompetensanvändningen inom människobehandlande organisationer är att 
inkludera omsorgsgivarnas roll och position.  
 

Omsorgsgivarnas handlingsutrymme 
Så här långt har förståelsen för tjänstemännens handlingsutrymme i människo-
behandlande organisationer primärt grundats på Johanssons (1992) och Tony 
Evans (2011) hantering och vidareutveckling av Lipskys teori (1980, 2010). 
Men den hanteringen ger inte en tillräcklig förståelse för omsorgsgivarnas 
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handlingsutrymme och senare klientkonstruktion, vilket blir centralt för att 
förstå kompetensanvändningen. Därför har jag valt att utgå från Lipskys (1980, 
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resonemang om tjänstemännens handlingsutrymme, omsorgsgivarnas arbete av 
låg grad av självständigt beslutsfattande i relation till omsorgsmottagarna och låg 
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I kommunen är det, som tidigare påpekats, inom bistånds-
bedömarens/enhetschefens handlingsutrymme som en närmare precision av 
omsorgsarbetets innehåll sker. Det vill säga att det är i bedömningen av 
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Detta stadie i den klientskapande processen kan jämföras med den klassificering 
och kategorisering som framkommer i Hasenfelds (1983, 1992, 2010a) 
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tjänstemannen (Lipsky, 2010:13–15; Hasenfeld, 2010b; Sosin 2010). Det är 
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organisationer ”att se till varje enskild individ” ska således ske inom det 
handlingsutrymmet. Relationen kännetecknas av att den är asymmetrisk, och att 
tjänstemannen förfogar över organisationens resurser och därmed kan belöna 
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omsorgsmottagare. Utmaningen med den presenterade teoretiska förståelsen av 
kompetensanvändningen inom människobehandlande organisationer är att 
inkludera omsorgsgivarnas roll och position.  
 

Omsorgsgivarnas handlingsutrymme 
Så här långt har förståelsen för tjänstemännens handlingsutrymme i människo-
behandlande organisationer primärt grundats på Johanssons (1992) och Tony 
Evans (2011) hantering och vidareutveckling av Lipskys teori (1980, 2010). 
Men den hanteringen ger inte en tillräcklig förståelse för omsorgsgivarnas 
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Klientkonstruktionen inom verkställigheten 
Redan i mötet med biståndsbedömaren socialiseras den äldre in i rollen som 
omsorgsmottagare (jfr Lipsky, 2010:58; Hasenfeld, 2010b). De får lära sig vad 
de kan förvänta sig, och hur de ska bete sig. Att skapa de rätta förväntningarna 
(oftast att inte förvänta sig för mycket) minskar också mottagarnas möjligheter 
att protestera (Hirschman, 2008). Mötet präglas också av olika konstruktioner av 
verkligheten (jfr Lipsky, 1980). Mottagaren ser sina problem som individuella 
medan biståndsbedömare, senare enhetschefen och slutligen omsorgsgivaren 
inom verkställigheten ser gemensamma problem för gruppen mottagare och som 
ska behandlas optimalt i förhållande till arbetets samtliga uppgifter, 
organisationen och omvärlden. Liksom för tjänstemännen kommer det för 
omsorgsgivarna att bli viktigt att få kontroll över arbetssituationen. I detta 
återfinns fyra strategier som även är betydelsefulla för klientkonstruktionen 
(Lipsky, 1980:59ff; 2010:81ff): 
 

 Fördela de rättigheter och skyldigheter som organisationen ska fördela 
 Strukturera upp omsorgsmottagarens kontakt med organisationen 
 Lära omsorgsmottagaren mottagarrollen 
 Dela ut de psykologiska/relationella belöningar och sanktioner som har 

att göra med relationen mellan omsorgsgivare och omsorgsmottagare 
 
Vad gäller den första strategin har omsorgsgivaren stor betydelse för mottagaren. 
Hon eller han kan bidra till en positiv förändring av mottagarens livssituation 
genom skilda typer av resurser (jfr Lipsky, 1980, 2010:8) men det sker beroende 
på hur omsorgsgivaren bedömer och värderar mottagarens egna förmågor, status 
(jfr Johansson, 1992), och sociala värde (jfr Hasenfeld, 1992, 2010b).  
 
Det viktigaste när det kommer till struktureringen av kontakten med 
omsorgsmottagaren handlar om var behoven ska tillgodoses (vilket oftast avgörs 
av biståndsbedömaren), hur ofta omsorgsgivaren ska träffa mottagaren, under 
vilka omständigheter och med vilka resurser (jfr Lipsky, 1980, 2010; Hasenfeld, 
2010c). Strukturen sätter också ramar för mottagarens möjligheter att leva som 
den vill utifrån hennes/hans livssituation. Organiseringen och rutinerna syftar 
delvis till att behandlaren ska få kontroll över arbetssituationen och framförallt få 
kontroll över klienten, för att uttrycka det i bredare termer. Biståndsbedömarens 
och enhetschefens första strukturering av omsorgsarbetet kan sedan ytterligare 
struktureras av omsorgsgivarna utifrån deras roll i organisationen. Beroende på 
hur omsorgsgivarna upplever tillgängligheten av resurser och sin arbetssituation 
kan arbetet gentemot mottagaren antingen stramas upp (mindre tid) eller utökas 
(mer tid). 
 
Att lära ut mottagarrollen handlar om att förmedla vilka beteenden och 
färdigheter som är betydelsefulla för att uppnå respekt hos omsorgsgivaren så att 
hon eller han kan utföra arbetet på det sätt som bäst gagnar situationen (jfr 
Lipsky, 1980, 2010; Hasenfeld, 2010b). De ”rätta förväntningarna” lärs ut så att 
omsorgsmottagaren förstår att hon eller han har ett minimum att begära och allt 
utöver det ses som en belöning eller att omsorgsgivaren gör något extra. På olika 
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till mottagarna och deras behov. Ett visst handlingsutrymme ger således inte full 
handlingsfrihet utan exempelvis påverkar samhälleliga normer och värderingar 
omsorgsgivarnas arbete (jfr Lipsky, 2010). Friheten är dock betydande i den 
meningen att omsorgsgivarna i mötet med mottagaren, likt enhetscheferna, är 
med och skapar den sociala och politiska kontexten (jfr Hasenfeld, 2010c). Den 
relativa bristen på regler som råder kan förklaras med att deras arbetsuppgifter är 
så mångfacetterade att en täckande uppsättning regler är omöjlig. Idag finns det 
även inskrivet i socialtjänstlagen att man ska se till individuella behov, vilket 
legitimerar variationer i arbetet och arbetssättet.  
 

En asymmetrisk relation 
Inom flertalet välfärdsorganisationer är relationen mellan tjänsteman och klient, 
patient/mottagare asymmetrisk (jfr Lipsky, 1980, 2010; Hasenfeld, 2010b). Det 
gäller även för omsorgsgivarnas relation till omsorgsmottagarna. Man kan inte 
välja bort ålderdomen eller de omsorgsbehov som följer med åldrandet. Val-
möjligheterna för omsorgsmottagarna att välja vem som ska tillgodose deras 
omsorgsbehov är små. Idag finns privata alternativ till den kommunala äldre-
omsorgen men man kan ifrågasätta omsorgsmottagarnas möjligheter att välja 
och framförallt välja om (Szebehely, 2011).  
 
Vad är goda resultat inom äldreomsorgen? De är svåra att synliggöra fysiskt uti-
från ålderdomens naturliga utmaningar. Upplevelsen av omsorgsarbetets kvalitet 
kan även nonchaleras genom att peka på att upplevelsen är subjektiv och lika 
gärna kan kopplas till problem med den enskilde mottagaren (hon eller han är 
bitter, gnällig, passiv). Ofrivillighet påverkar omsorgsrelationen och i för-
längningen kvaliteten (jfr Lipsky, 2010:56; Hasenfeld, 2010c). Om två 
likvärdiga parter har intresse av en fungerande relation kommer båda att försöka 
sträva efter en god sådan. Om båda har något att vinna på relationen kommer 
den kännetecknas av förhandlingar. När en part är ofrivilligt deltagande påverkas 
hela interaktionen. Fungerar inte relationen kommer problemet med stor 
sannolikhet att härledas till mottagaren poängterar både Lipsky och Hasenfeld. 
 
Omsorgsmottagarna är inte helt hjälplösa utan de har också maktmedel. Ett 
exempel är att mottagaren gör ytterligare anspråk på mer tid (Harnett, 2010; jfr 
Lipsky, 2010:58). Tid är något som omsorgsgivarna generellt har lite av och 
omsorgsmottagaren mycket. Mottagarna kan kräva sin rätt till resurser men 
denna möjlighet är begränsad både när det gäller tid och rum. De kan vidare 
välja mellan att vara passiva eller motsträviga i omsorgsrelationen (Szebehely, 
1995), eller välja att sympatisera med omsorgsgivarnas situation för att på det 
sättet vinna fördelar. 
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Ett ytterligare antagande handlar om önskat resultat. Önskvärda resultat 
kommer att påverka sättet att arbeta (Hasenfeld, 2010b), och rimligen 
mottagarens möjligheter att påverka sin omsorg. Ett sista antagande gäller 
huruvida mottagaren ska hanteras som ett subjekt eller objekt (Hasenfeld, 1983, 
2010b). De som blir behandlade som subjekt bedöms vara moraliskt kapabla till 
att fatta beslut själva och vara delaktiga i processen att få olika behov till-
godosedda. Och tvärtom: i de fall som mottagarna bedöms vara inkapabla får de 
yrkesverksamma den moraliskt överordnade rätten att fatta beslut åt mottagaren 
och avgöra vilka behov som ska tillgodoses och hur. Det avgör även hur 
organisationens resurser ska fördelas (Hasenfeld, 1992). Inom äldreomsorgen 
kommer resursfrågan sannolikt bestå av hur mycket tid personalen ska lägga på 
omsorgsmottagarna (jfr Szebehely, 1995) och på vad. Antagandet grundar sig på 
en bedömning av mottagarens sociala värde och kommer att användas för att 
förstå och möta olika typer av sociala dilemman. Alla dessa moraliska 
antaganden härleds ur varje organisations egna sammanhang där egna 
instrument för att bedöma och utvärdera mottagarnas moraliska karaktär 
utformas (Hasenfeld, 1983, 1992). Det har i ett svenskt sammanhang bland 
annat konkretiserats i värdegrunder.  
 
Diskussionen i kapitlet har så här långt till stor del avgränsats till arbetet och de 
arbetande. I förhållande till äldreomsorgens inriktning bör även mottagarna, 
deras behov och beroende av omsorgsgivarna, bli tydligare i diskussionen. 
Kompetens och lärandeformer (vilka hänger ihop) måste ses i sitt sammanhang, 
och består inte bara av en yrkesmässig sfär, utan även av samhälleliga normer 
och värderingar. De arbetsuppgifter som yrkesverksamma lyfter fram som 
särskilt betydelsefulla signalerar två viktiga saker: vilken kompetens-
form/lärandeform dessa arbetsuppgifter kräver och vilka behov dessa 
arbetsuppgifter svarar mot. Ofrånkomligen sker en rangordning där vissa 
arbetsuppgifter (och därmed förmågor) blir viktigare än andra, och där även vissa 
behov hos mottagarna upplevs som viktigare att tillgodose än andra. Hur 
omsorgsmottagarna själva resonerar och värderar dessa behov (de kanske 
uttrycker helt andra) blir också betydelsefullt för en förståelse av olika 
kompetensformer. Jag kommer att använda benämningen kompetens-
användningen för att kunna synliggöra vad som händer i relationen mellan 
biståndsbedömare/enhetschef och omsorgsmottagare, och mellan omsorgsgivare 
och omsorgsmottagare, när kompetensen används. Teoretiskt är det en 
utmaning att försöka förstå vad som händer längst ner i en organisation. 
Möjligheterna till att ringa in själva handlingen, när en omsorgsgivare använder 
sin kompetens, följs nedan av ett resonemang om möjligheterna att förstå 
kompetensanvändningen ur ett mottagarperspektiv. 
 

Kompetensanvändningen i ett mottagarperspektiv  
Konstruktionen av omsorgsmottagaren är inte endast en effekt som går att ringa 
in som en följd av kompetensanvändningen, det vill säga som en kausalitet. Den 
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sätt tenderar personalen att låta omsorgsmottagaren förstå hur mycket de har att 
göra och vilken tung arbetsbörda de har, vilket lär mottagaren att bli mer 
tacksam (a.a.). 
 
När det kommer till psykologiska/relationella belöningar och sanktioner kan 
omsorgsgivarna antingen undvika att förmedla information eller visa genvägar i 
organisationen: gör så här, ta kontakt med den här, tänk på det här etcetera (jfr 
Lipsky, 1980, 2010). På så vis går det att favorisera vissa omsorgsmottagare utan 
att det drabbar likvärdighetsprincipen. All interaktion har psykologiska effekter 
och påverkar båda parters självbild, men naturligtvis olika mycket samt beroende 
på vilken roll de har i interaktionen. Viktigt att betona är att risken att i 
mottagarrollen känna sig avhumaniserad är större än i givarrollen (a.a.).  
 

Moraliska antaganden om mottagarna  
I detta avsnitt benar jag ut Hasenfelds (2010b:99ff) resonemang om moraliska 
antaganden om klienterna för att sedan kunna använda det som ett analytiskt 
redskap i analysen av enhetschefernas och omsorgsgivarnas beskrivningar av 
omsorgsmottagarnas behov. Jag fortsätter använda mig av benämningen 
mottagare istället för klient. 
 
Flera moraliska antaganden kan identifieras när det kommer till 
yrkesverksammas sätt att skapa sig en förståelse av mottagarnas karaktär 
(Hasenfeld, 2010b). Det första antagandet berör mottagarens sociala värde (se 
tidigare inramning av begreppet). En mottagare som bedöms ha ett högt socialt 
värde kommer att erhålla fler och mer kvalitativa resurser. På motsvarande sätt 
kommer en mottagare som bedöms ha ett lågt socialt värde att erhålla mindre 
resurser men hon eller han kommer framförallt prövas på olika sätt innan 
vederbörande får tillgång till resurser. För de ovärdiga blir en konsekvens att de 
förlorar en del av sina medborgerliga rättigheter, samt att möjligheterna att ställa 
krav minskar (a.a.). Inom äldreomsorgen kan ett högt socialt värde handla om 
omsorgsmottagare vars omsorgsbehov bedöms vara rehabiliteringsbara och där 
mottagarna på sikt bedöms kunna tillgodose sina behov själva i allt högre grad.  
 
Ett annat moraliskt antagande som görs är huruvida mottagaren kan bedömas 
ha ett moraliskt ansvar för sina problem. Mottagare som tolkas som moraliskt 
ansvariga utan att agera för att följa upp detta moraliska ansvar betraktas som 
avvikare (Hasenfeld, 2010b). De som tvärtom tolkas som icke-ansvariga blir 
betraktade som offer. Det görs även ett moraliskt antagande som berör 
mottagarnas förmåga att förändra sig och förbättra sig. Det fastställer samtidigt 
de yrkesverksammas moraliska ansvar för mottagarnas öde. I människo-
behandlande organisationer kan det få till följd att de yrkesverksamma avsäger 
sig sitt ansvar för mottagare som bedöms som ofrivilliga/oförmögna till 
förändring (som exempelvis omotiverade inom missbruksvården) (a.a.).         
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Ett ytterligare antagande handlar om önskat resultat. Önskvärda resultat 
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sin utsatthet, men det finns också tidigare forskningsresultat som visar att 
socialarbetarna åtminstone uttrycker att klientens kunskaper och erfarenheter är 
det viktigaste (Tydén et al, 2000).  
 
Lipsky (1980) menade att socialarbetares egna yrkesideal och kunskaper skulle 
leda till att de skulle arbeta efter dessa i högre grad än på politiskt mandat. 
Senare forskning har visat att det inte alltid sker utan att socialarbetare, i det här 
fallet inom barnavården, istället är politiskt styrda (Egelund, 1996). Hasenfeld 
& Weaver (1996) lyfter fram ett annat antagande; 
 

Professional treatment will be used when staffs are highly trained and 
when organizational ideology views participants as suffering from human 
capital and environmental deficits. Moral judgements will be used when 
staff lack professional training and when organizational ideologies view 
clients as morally deficient (Hasenfeld & Weaver, 1996:241).  

 
Det skulle betyda att kompetensanvändningen kan skilja sig mellan studiens 
enhetschefer och omsorgsgivare. Det kan emellertid också visa sig att studiens 
enhetschefer trots sin akademiska utbildning följer den tradition som varit inom 
svensk socialvård och utgår från olika moraliska antaganden om mottagar-
gruppen (Thorén et al. 2006; Starrin, 2001; Starrin et al. 2003; Salonen, 2008). I 
sin avhandling vidareutvecklar Katarina Thorén (2008) Lipskys (1980) 
analytiska förståelse för socialarbetarnas roll i organisationen och vad som 
påverkar dem i deras arbete, genom att lägga till betydelsen av samhälleliga 
normer och värderingar och betydelsen av det lokala. Studien visar att de 
metoder som praktiseras inom arbetet med arbetslösa utförs av informellt 
utformade strategier som skiljer sig från den formella aktiveringspolitikens 
avsikter och riktlinjer. Till exempel tillämpas inte individuella behovsprövningar 
utan arbetet riktar sig till arbetslösa som grupp och skräddarsydda lösningar för 
individuella behov frångås. Klienterna blir sorterade och kategoriserade efter 
moraliska antaganden om brister i deras beteende och inte efter deras 
sysselsättningsbehov. Studien synliggör att normativa antaganden om den 
politiska målgruppen formar tillhandahållandet av tjänster och att den formella 
aktiveringspolitikens retorik som betonar individuella behovsbedömningar och 
skräddarsydda lösningar inte praktiseras i någon större utsträckning. Inom 
äldreomsorgen kommer kompetensanvändningen bland annat ta sig uttryck i en 
eller flera konstruktioner av mottagarrollen. I analysen blir det betydelsefullt att 
se hur och på vilket sätt mottagarrollen tar form. Närmast vill jag belysa de 
moraliska antaganden som inverkar i konstruktionen av mottagarna. 
 

Att analysera tillgodoseendet av omsorgsbehoven   
Det finns ur ett mottagarperspektiv uppenbara problem med 
människobehandlande organisationer. Likt organisationer i övrigt finns 
möjlighet till omtolkningar och organisatoriska ombildningar som motverkar det 
ursprungliga syftet med att bistå människor med olika typer av behov. I analyser 

64 
 

bör tvärtom betraktas och analyseras som en integrerad del i kompetens-
användningen. Egentligen går det att lokalisera mottagarkonstruktionen redan 
vid formuleringen av kompetenskriterier. När man väl börjat ringa in vad 
omsorgsgivarna ska kunna, har man även börjat ringa in vad de ska göra, samt 
hur de ska förhålla sig, och därmed är processen att skapa mottagarrollen igång, 
det vill säga formulerandet av de behov mot vilka arbetsuppgifterna svarar.  
 
Den rollskapande processen återfinns som en institutionaliserad process i 
organisationen, till vilken alla medarbetare behöver förhålla sig. I omsorgs-
relationen tillkommer omsorgsgivarens unika uppsättning förmågor, vilka skapar 
olika varianter av samma rollskapade process. Mottagarkonstruktionen betraktas 
i denna avhandling som en cirkulär process, det vill säga att det är i mötet mellan 
omsorgsgivare och omsorgsmottagare som konstruktionen får sina fasta former. 
Det får betydelsen att konstruktionen blir olika beroende på mottagargrupp, 
men även på individnivå. För varje omsorgsrelation får konstruktionen sitt unika 
uttryck, men omsorgsrelationens särskilda premisser gör det möjligt att 
lokalisera konstruktionsmönster i ett större material.  
 
Ett sätt att studera kompetensanvändningen är att undersöka vilka 
reaktioner/strategier som framkommer i mottagargruppen. Som lyfts fram i 
avsnittet om tidigare forskning kan omsorgsmottagare till exempel kräva 
”besvärliga resurser” som mer tid (Harnett, 2010), eller fjärma sig inom 
omsorgsrelationen (Szebehely, 1995). En fråga blir om reaktionerna svarar mot 
ett ifrågasättande av exempelvis personalens fördelning av tid/resurser, eller 
personalens förmåga att bemöta mottagaren på önskvärt sätt. Klagan är en 
reaktion som kan säga något om vad mottagarna anser saknas i omsorgsgivarnas 
kompetens. Möjlighet till att föra fram klagomål behöver dock problematiseras 
och förstås utifrån sin specifika kontext, där behoven tillgodoses i en 
asymmetrisk relation. Ett ytterligare sätt att studera kompetensanvändningen är 
att undersöka vilka alternativa uttryck i synen på kompetenser som framkommer 
i omsorgsmottagarnas beskrivningar av vad man ska kunna, vad man ska göra 
och hur man ska förhålla sig. Vilken betydelse får dessa alternativa uttryck i 
relation till de yrkesverksammas arbete, och vilket innehåll ges äldreomsorgen i 
formuleringen av omsorgsbehov, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen? 
 
Kompetensanvändningen hanteras således som ett empiriskt uttryck som kan 
analyseras med hjälp av en förståelse av människobehandlande organisationer 
och dess olika kompetensformer. Med det följer ett antagande om att 
konkretiseringen av kompetensfrågans tre delar kan ha sin grund i vilken 
yrkestillhörighet man har. Det handlar då om vad som styr arbetet – utbildning, 
egna erfarenhetsbaserade kunskaper, politiska beslut, samhälleliga normer och 
värderingar eller ideal som kan kopplas till yrkeskåren och/eller yrkesområdet. 
Som visats tidigare i avhandlingen har forskningen lyft fram olika resultat 
gällande den akademiska utbildningens betydelse för kompetensanvändningen 
inom äldreomsorgen (Eliasson, 1992; Waerness, 1983; Astvik, 2003; Johansson, 
2002). Ser man vidare på det sociala arbetet i stort framkommer faran med 
utbildning, där denna kan riskera att underordna klienters egna kunskaper om 
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omsorgsmottagarna är på väg in i organisationen kan de mest resurskrävande 
sorteras bort i biståndsbedömningen och de som tacksamt får vara kvar får tidigt 
lära sig de rätta förväntningarna (a.a.). 
 
I åldrandet finns även inneboende begränsningar som försvårar både omval 
(Szebehely, 2011) och klagan (Agevall & Olofsson, 2008). Ett naturligt åldrande 
innebär förlust av kroppsliga och mentala funktioner som kan leda till att man 
inte kan och/eller inte orkar leta upp en annan aktör på omsorgsmarknaden 
(Szebehely, 2011). Om ork till omval finns kan det i sammanhanget betyda att 
man som omsorgsmottagare har hemtjänst och väljer att byta ut den kommunala 
omsorgen mot en privat entreprenör på området. Det är dock inte alla 
kommuner som har privata alternativ som kan tillgodose det relativt breda 
spektra av omsorgsbehov som finns inom gruppen (från vård till städ). Om man 
bor på ett särskilt boende kan det finnas flera sådana att välja på, men ett omval 
kan betyda att man får ställa sig i kö en längre tid.  
 
Vad som gärna glöms bort i dessa diskussioner är att platsen där 
omsorgsbehoven tillgodoses även är platsen där man bor, det vill säga ens hem 
(se kapitel fyra). Det är rimligt att anta att det inte är ett lättvindigt beslut att 
byta hem, särskilt när orken tryter för en äldre människa (Bridges, 2004; 
Österlind, 2009; Granbom m.fl., 2014). Ett hem står för många för en plats där 
man ska känna sig trygg, ladda om batterierna i en föränderlig värld, och få vara 
sig själv. När en omsorgsmottagare ska göra omval, oavsett om det rör hemtjänst 
eller särskilt boende, innebär det betydande förändringar i hennes eller hans 
hemsfär. Eftersom åldrandet medför både tidsmässiga begränsningar (allt tar 
mer tid) och rumsliga begränsningar (man är inte lika benägen att röra sig över 
stora geografiska områden), kommer hemsfären bli nära sammankopplad med 
hela ens livssfär. I förlängningen betyder det att ett omval för en omsorgs-
mottagare innebär en betydande livsförändring. 
 
I kapitlet har fyra teoretiska begrepp presenterats utifrån Hasenfelds resonemang 
om människobehandlande organisationer: socialt värde, moraliskt arbete, sociala 
teknologier och typifiering, vilka senare används som analytiska redskap. Jag har 
även behandlat den teoretiska förståelsen av kompetensanvändningen inom 
människobehandlande organisationer. 
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av organisationer som präglas av utbyte av varor eller pengar används gärna 
begreppet skilda rationaliteter för att undersöka möjligheterna att göra sorti, föra 
fram klagomål eller protestera (Hirschman, 2008). Marknadens natur framträder 
exempelvis vid bilköp, där sorti gynnar en konkurrent och stimulerar konkurrens 
på marknaden. Köper vi bilen och upptäcker fel kan vi protestera, få bilen lagad, 
få ersättning eller en ny bil. Enligt den logiken kan både sorti och protest leda 
till högre kvalitet på produkterna.  
 
När det kommer till människobehandlande organisationer måste analysen bli 
mer mångfacetterad. För människor med ett behov de inte kan tillfredsställa 
själva blir utsattheten en parameter som kan försvåra både en sorti och en protest 
(Agevall & Olofsson, 2008). När behov leder till ett beroende av andra uppstår 
därtill maktasymmetriska relationer. Även i människobehandlande 
organisationer får kvalitetsbegreppet en central men komplex roll. I denna 
avhandling har relationen mellan den asymmetriska relationen och upplevd 
kvalitet formulerats så här: ”Grundläggande för ett omsorgsarbete blir omsorgs-
givarens engagemang och avgörande för kvaliteten blir i vilken grad mottagarna 
har möjlighet att påverka och känna delaktighet i sin omsorg utifrån sina 
behov.”29. 
 
Möjligheterna att påverka kan analyseras med hjälp av begreppet lojalitet. 
Individer generellt ställs ibland inför valet att acceptera något eller inte. Till 
exempel skulle en omsorgsgivare kunna ställas inför valet att acceptera en 
organisationsförändring som medför åtstramningar av resurser eller inte. Valet 
kan då handla om att lämna sitt arbete helt och hållet, eller lämna den del av 
organisationen som påverkas, eller stanna kvar och försöka påverka det som sker 
genom att säga ifrån. Även om de verkar enkla är både sorti och protest 
komplexa uttryck och handlingar. Sorti kan exempelvis inte förenklas till att det 
är något som man har lämnat bakom sig (Hirschman, 2008). Med begreppet 
lojalitet ges en förståelse för att sorti kan vara smärtsamt och att det kan medföra 
olika typer av sanktioner även på nästa plats (exempelvis dåligt rykte). Protest 
medför gärna kostnader i form av tid, resurser och energi. Det kan också inne-
bära en positiv känsla av att göra rätt och gott. Protesten får då ett värde i sig för 
en individ som vill påverka och förändra till det bättre (a.a.).  
 
När det kommer till omsorgsmottagares möjligheter att påverka sin äldreomsorg 
har särskilt sortibegreppet vissa begränsningar i sammanhanget (Agevall & 
Olofsson, 2008). Med kundval omkullkastas till viss del innehållet i sorti och 
protest. Kundval som logik inom välfärdssystemet anger att den som inte är nöjd 
ska välja en annan leverantör av de tjänster man vill ha30. Det sorterar effektivt 
bort ansvaret för kvalitetssäkring som annars blir en aktuell fråga i och med sorti 
och protest. Att missnöjda kunder försvinner kan även vara positivt för 
äldreomsorgsverksamheter, vars efterfrågan hela tiden ökar. Redan när 
––––––––– 
29 Den kursiva texten är eget tillägg till Stina Johanssons definition 2007:11. 
30 När det kommer till kundval är inte välfärdstjänster som andra tjänster. Det är svårare att bedöma 

kvalitet och konsekvenserna av felval ser annorlunda ut för att nämna ett par saker (se Szebehely 2011). 
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För att förstå resonemang om kompetens som medel för att komma tillrätta med 
problem inom äldreomsorgen tar jag stöd av Sahlin (2002) som definierat sociala 
problem som fenomen utifrån tre nödvändiga delar: det finns, det är skadligt och 
det har en potentiell lösning (ofta offentliga insatser). Det knyter an till en fråga 
ställd av Håkan Jönson (2009:191) om problemkonstruktioner inom 
äldreomsorgen: Hur kommer det sig att offentliga diskussioner om miss-
förhållanden inom äldreomsorgen framförallt kommit att handla om 
omsorgspersonalens ansvar och villkor och inte om den diskriminering av äldre 
som sker?32 Jag har utgått från att problemkonstruktioner kan syfta till att tjäna 
vissa intressen framför andra men framförallt att problem kan formuleras till 
konstruktioner som kan missgynna redan utsatta grupper ytterligare. 
 
Inom konstruktivistisk forskning är ett centralt intresse att undersöka 
framväxten av ett socialt problem: vilka föreställningar som finns om det, vilka 
åtgärder som diskuteras och eventuellt blir aktuella samt vad som motiverar, 
bevarar och legitimerar dessa åtgärder (Sahlin, 2002; Jönson, 2010). Med ett 
sådant perspektiv lyfts det fram att ett socialt problem kan existera som en 
konstruktion och generera lösningar på konstruerade problem. Likväl blir sådana 
konstruktioner referensramar för hur individer i samhället betraktar sina 
personliga bekymmer och sin utsatthet. Samhällets karaktär kommer på så vis 
till uttryck i vardagslivets verklighet: 
 

I apprehend the reality of everyday life as an ordered reality. Its 
phenomena are prearranged in patterns that seem to be independent of 
my apprehension of them and that impose themselves upon the latter. 
The reality of everyday life appears already objectified, that is, constituted 
by an order of objects that have been designated as objects before my 
appearance on the scene. The language used in everyday life continuously 
provides me with the necessary objectifications and posits the order 
within which these make sense and within which everyday life has 
meaning for me. (Berger & Luckmann 1966:35-36) 

 
Konstruktionerna kan också dölja ett samband mellan föreställningen om till 
exempel kvalitetsproblem inom äldreomsorgen och konstruktionen av de äldre 
som problemgrupp.  
 

Studiet av Nybros kompetensutveckling 
I kapitel tre tecknades den kommunala bakgrunden till kompetensutvecklings-
arbetet och i detta avsnitt redogörs för studiet av Nybros kompetensutveckling.  
 

––––––––– 
32 Frågan är till viss del omformulerad.  
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6 METOD, MATERIAL OCH 
ANALYSPROCESS  

I kapitlet redogörs för och diskuteras forskningsprocessens olika delar; de 
metodologiska utgångspunkterna, undersökningsmetoderna, urvalet, genom-
förandet och senare analysförfarandet. Jag diskuterar även läsarens möjligheter 
att bedöma avhandlingens kvalitet och studiens trovärdighet ur olika aspekter.  
 
I avhandlingen görs en gränsdragning mellan konstruktionen av vad som 
exempelvis betraktas som tecken på åldrande och det faktiska åldrandet som sker 
med varje människa. En åtskillnad görs mellan föreställningar om något och det 
som faktiskt existerar, oberoende av vår kunskap om det. I detta inbegrips en 
problematisering om att objektet i sig, åldrandet, påverkas av uppfattningar av 
detsamma (jfr Hacking, 2000). Jag ifrågasätter inte de upplevelser av omsorgs-
behov som omsorgsmottagarna uttrycker, utan jag problematiserar de 
konstruktioner som gör att mottagarna leds till att formulera sina upplevelser så 
att de passar andras uppfattningar om vad som är ett omsorgsbehov. Människan 
kan ur det perspektivet betraktas som en social produkt31 (Berger & Luckmann 
1966). 
 
De utgångspunkter som hittills redogjorts för i avhandlingen bygger på före-
ställningen om att vare sig äldreomsorg som välfärdsinsats eller rollen som 
omsorgsmottagare är naturgiven. De är företeelser som är skapade av mänskligt 
handlande. Dessa konstruktioner är därmed möjliga att förändra, men det finns 
maktaspekter och framförallt sociala maktasymmetrier att ta hänsyn till när 
möjligheterna till förändring diskuteras. I avhandlingen är en utgångspunkt att 
relationen mellan omsorgsmottagare och omsorgsgivare är asymmetrisk, det vill 
säga ej jämbördig (Johansson, 2007; Agevall & Olofsson, 2008). 
Omsorgsmottagarna befinner sig, med sitt beroende av att andra tillgodoser 
deras omsorgsbehov, i ett underläge och har på grund av detta en underordnad 
ställning i relationen. Det påverkar mottagarnas möjligheter att förändra 
omsorgsarbetet på individnivå. Samtidigt kan ett arbetssätt som prioriterar 
mottagarnas uppfattningar om omsorgsarbetet mildra beroendeställningen.  
 

––––––––– 
31 Berger och Luckmann uttrycker det såhär: ”Society is a human product. Society is an objective reality. 

Man is a social product” (1966:79). 
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Inledande dokumentstudier och observationer 
För att få en inledande förståelse för det empiriska exemplet inleddes 
undersökningen med dokumentstudier och observationer. De dokument som låg 
till grund för denna del av studien var kommunens värdegrund ”Vår värdegrund 
– ett socialt synsätt” (Nybro Kommun 2005), projektbeskrivningar, och 
utbildningsmaterialet ”Kompetensnyckeln för dig” (TCO & TBV 2001). Även 
statliga dokument har behandlats såsom ”Kompetensstegens kommittédirektiv” 
(Dir. 2004:162), ”Förordningen om stöd till kommuner för 
kompetensutveckling” (SFS 2005:376), Regeringens proposition ”Kvalitets-
utveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom 
kompetensutveckling för personalen” (Prop. 2004/05:94), samt betänkandet 
”Att lära nära” (SOU, 2007:88). Vid dokumentstudierna har teman använts, 
vilka är snarlika de teman som ligger till grund för de individuella intervjuerna 
och fokusgruppsintervjuerna.  
 
Sex observationer genomfördes: två vid chefsträffar där förvaltningsledning 
träffade enhetschefer, en vid möte mellan omsorgsgivare, deras enhetschef och 
dåvarande omsorgschef, samt tre vid arbetsplatsmöten mellan enhetschef och 
omsorgsgivare. Likt dokumentstudierna har observationerna syftat till att få en 
ökad förståelse för det sammanhang som omgärdar studien, samt att validera 
och pröva studiens huvudmaterial (jfr Yin, 2003). Medan dokument har ett 
bestående informationsvärde förmår observationer fånga ”nuet”. Exempel på 
sådant som jag har tagit fasta på vid mina observationer är hur olika aktörer 
interagerar med varandra, vad som sägs och hur. Vidare har jag tagit fasta på vad 
som diskuteras och vad som blir prioriterat och bortprioriterat i olika 
diskussioner. Observationerna har varit öppna – det vill säga övriga deltagare har 
varit medvetna om att en observation äger rum och att jag som forskare har 
deltagit aktivt (jfr Robson, 2002:317).  
 
Sammantaget kännetecknas studien av en metodologisk bredd och mångfald där 
dokumentstudierna och observationerna haft en validerande funktion och varit 
vägledande för vilka ämnen som blivit aktuella i intervjuguiderna. Den förståelse 
som kom ur dokumentstudierna och observationerna redogörs inte för som ett 
empiriskt material i avhandlingens resultat.  
 

Valet av intervjupersoner 
Kommunens äldreomsorg var under den studerade perioden 2006-2007 indelad 
i fyra geografiska områden av vilka tre har inkluderats i avhandlingsprojektet. 
Valet av de tre områdena grundade sig inledningsvis på kompetensgraden hos 
omsorgsgivarna. Enligt förvaltningsledningen bestod ett av områdena i huvudsak 
av personal utan formell utbildning, vilka i kompetensprojektet inte heller skulle 
erhålla formell kompetens. Det andra området bestod också till största del av 
personal utan formell kompetens, men de hade utlovats kompetensutveckling i 
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Avhandlingsarbetet har föregåtts av en tidigare studie i kommunen, en 
processutvärdering, där syftet var att följa den kompetensutveckling som 
grundades på kommunens värdegrundsarbete. I processutvärderingen fanns vid 
sidan av kompetens även ett fokus på omsorgsbehoven, omsorgsarbetet och 
omsorgsrelationen. Jag var under åren 2006-2008 anställd på halvtid i 
kommunen som projektmedarbetare och min dåvarande biträdande handledare 
var anställd som projektledare för processutvärderingen.  
 
Det empiriska material som ligger till grund för denna avhandling samlades in 
inom ramen för processutvärderingsprojektet, under åren 2006-2007, med syftet 
att följa den icke-formella kompetensutvecklingen med värdegrundssamtalen. 
Forskningsdesign och senare intervjuguide formulerades självständigt med 
avsikten att ta fasta på hur frågor om kompetens förhöll sig till vad som i 
licentiatavhandlingen (Damberg 2010) formulerades som kompetensfrågans tre 
delar.  
 
Licentiatavhandlingen baseras på materialet med enhetscheferna och omsorgs-
givarna och fokus ligger på omsorgsgivarnas kompetens som en organisatorisk 
angelägenhet samt vilken inverkan den får på äldreomsorgens innehåll utifrån 
informanternas beskrivningar. Licentiatavhandlingens resultat gav upphov till 
funderingar som jag valt att gå vidare med i denna avhandling. Det görs bland 
annat genom att infoga ytterligare material med omsorgsmottagare. Perspektivet 
har således vidgats till att betrakta konstruktionen av omsorgsarbetet, omsorgs-
behoven och omsorgsrelationen, inte bara utifrån enhetschefernas och omsorgs-
givarnas utan även omsorgsmottagarnas uppfattningar om kompetens. Det finns 
också en teoretisk förnyelse i termer av att betrakta äldreomsorgen som en 
människobehandlande organisation med Hasenfelds (1983, 1992, 2010a, b, c) 
teoretiska bidrag samt en förståelse av både enhetschefernas och omsorgs-
givarnas handlingsutrymme, utifrån bland annat Lipskys (1980, 2010) 
resonemang om gräsrotsbyråkrater. 
 
Under de första två åren av processutvärderingen satt jag fysiskt på ett kontor i 
kommunen cirka två dagar i veckan. Jag har upplevt det som fördelaktigt att få 
en god insyn i kompetensprojektet. Den avslutande delen i processutvärderingen 
inkluderade uppföljande moment efter insamlingen av det empiriska materialet. 
Dessa inbegrep öppna föreläsningar om processutvärderingens resultat, referens-
grupper med förvaltningsledning, enhetschefer och omsorgsgivare, och 
utbildningsträffar med omsorgsgivare under år 2008. Avsikten med 
utbildningsträffarna var att med utgångspunkt i en forskningsöversikt om äldre-
omsorg ge omsorgsgivarna möjlighet att diskutera sin yrkesroll och ge dem 
teoretiska redskap för att själva kunna beskriva sin arbetssituation. Samtliga 
verksamheter som inkluderas i studiens materialinsamling var även föremål för 
utbildningsträffarna och deltagandet byggde på frivillighet. 
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Inledande dokumentstudier och observationer 
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ambitionen att diskutera omsorgsmottagares behov och situation (vid namn) 
med den arbetsgrupp med omsorgsgivare som svarade för just den mottagaren. 
Detta för att jag skulle kunna göra en direkt jämförelse mellan intervju-
personernas olika utsagor. Upplägget blev senare inte möjligt på grund av 
omsättningen av personalen, vilket innebar sekretessproblem. Endast i ett par 
enstaka fall kunde det upplägget genomföras. 
 
När det kommer till urvalet av omsorgsmottagare finns en risk med mitt 
tillvägagångssätt att enhetscheferna valde de omsorgsmottagare de ansåg skulle 
förmedla en positiv bild av deras chefskap och av omsorgsarbetet. Det finns 
också en risk att omsorgsmottagarna upplevde sig ha svårt att tacka nej till att 
delta i forskningsprojektet. När det kommer till enhetschefernas påverkan av 
urvalet så har materialet med omsorgsmottagarna varit så pass nyanserat när det 
kommer till kritiska och positiva uttalanden att jag inte fått anledning att ifråga-
sätta urvalet ur den synvinkeln. I schemat nedan framgår antalet intervjuade 
individer i de olika grupperna. 

 
Tabell 1. Schema över intervjupersoner 
 
 ENHETS- 

CHEFER 
OMSORGS-

GIVARE
OMSORGS-

MOTTAGARE
 

ANTAL 
INTERVJU- 
PERSONER 

9 44 40 
(37 använda 
intervjuer)

 

 
I min analys har jag inte intresserat mig för hur intervjupersonernas kön eller 
ålder påverkar deras beskrivningar. I resultatet med omsorgsmottagarna har jag 
inte heller skrivit ut insats eller boendeform. Jag utvecklar anledningen till det i 
avsnitten som följer.  
 

Intervjuguiden 
De frågor som ställts till de som intervjuats har sin grund i den forskningsdesign 
som gjordes innan studien påbörjades. Den inkluderade en bred kunskaps-
översikt från sextiotalet och fram till 2005. I arbetet med kunskapsöversikten 
påbörjades en inramning och problematisering av äldreomsorgens utveckling där 
mitt intresse för maktfrågor och bemötande fick påverka vilken tidigare 
forskning som fick störst utrymme i forskningsdesignen. När jag sedan tog del 
av Nybro kommuns värdegrund och kompetensutveckling fokuserade jag på 
frågor om bemötande och den ovanifrånstyrning som kännetecknande in-
förandet av värdegrunden som kompetensverktyg. Genom mina inledande 
dokumentstudier och observationer blev jag snart varse att det fanns bestämda 
uppfattningar om mottagargruppen och omsorgsbehoven. Dessa erfarenheter 
påverkade sedan utformningen av frågeguider. Det har i sin tur påverkat vilka 
teman som kom att bli aktuella i analysen och vilken del i materialet som senare 
blev inordnat under vilket tema.  
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form av undersköterskeutbildning. Det tredje området utgjordes främst av 
personal som redan hade formell kompetens.  
 
I genomförandet av studien var den ursprungliga tanken om urvalet att koppla 
omsorgsgivarnas beskrivningar av kompetensfrågans tre delar till den samlade 
utbildningsnivån. Denna typ av urval var dock inte genomförbart då personal-
grupperna i de olika områdena visade sig vara heterogena avseende 
utbildningsnivå och många hade ingen utbildning utöver grundskola. Ett flertal 
kompetensprojekt, som skulle ge undersköterskekompetens, drogs även in på 
grund av omorganiseringar. Det gjorde att jag valde att fokusera på den icke-
formella kompetensutvecklingen, värdegrundsamtalen, som inbegrep alla 
omsorgsgivare inom äldreomsorgen. Under denna tid ansåg man på 
förvaltningsnivå att det inte var lämpligt att genomföra den formella delen av 
kompetensprojektet medan omorganiseringarna pågick. I stort sett var det bara 
en verksamhet inom ett geografiskt område som aktualiserades för formell 
kompetensutveckling under studiens genomförande. Samtliga verksamheter i 
alla kommunens geografiska områden har dock varit föremål för den icke-
formella utbildningen. 
 
Urvalet av enhetschefer utgick ifrån det ursprungliga valet av de tre geografiska 
områdena, där samtliga enhetschefer, under denna tid tre per område, 
intervjuades. Urvalet av grupper med omsorgsgivare utgick sedan ifrån 
enhetschefsurvalet. Delar av befintliga arbetsgrupper med omsorgsgivare valdes, 
en grupp per enhetschef. Varje enhetschef ansvarade för flera arbetsgrupper och 
urvalet av grupp grundades på två kriterier: de skulle ha hunnit genomgå den 
icke-formella kompetensutvecklingen och de skulle vilja delta i studien 
(frivillighet).  
 
I urvalet av omsorgsmottagare valdes fem mottagare ut per deltagande enhets-
chef i studien (9 st.). Av de fyrtiofem intervjuer som bokades med omsorgs-
mottagare blev fyrtio genomförda och materialet med trettiosju intervjupersoner 
bedömdes ge en acceptabel tillförlitlighet. I de tre fall där intervjumaterialet 
lyftes ut berodde det på omsorgsmottagarens kognitiva tillstånd. De fem 
intervjuer som aldrig blev genomförda berodde på tänkta intervjupersoners 
fysiska och/eller psykiska försämringar i tillståndet. Vid den tidpunkten av 
studiens genomförande ansågs det redan insamlade materialet vara tillräckligt 
och empiriinsamlingen avslutades. Urvalet av omsorgsmottagare gick till så att 
enhetschefen numrerade omsorgsmottagare, vilka som ansågs kunna uttrycka sig 
i en intervju, varav fyra valdes ut slumpmässigt. Vidare skickades ett brev ut med 
informationen att enhetschefen kommer att ringa upp och informera om mig 
och min undersökning, samt fråga ifall omsorgsmottagarens telefonnummer fick 
lämnas ut. Enhetschefen ringde sedan och vid medgivande lämnades 
telefonnumret ut och jag tog nästa kontakt. Med omsorgsmottagare som bodde 
på boende gjordes en förfrågan från enhetschefen om det gick bra att jag i nästa 
steg kom och informerade om undersökningen. Tillvägagångssättet motiverades 
genom att enhetschefer och omsorgsgivare ansåg att det var att besvära omsorgs-
mottagarna i onödan, att göra en förfrågan i flera steg. Till en början hade jag 
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I denna studie används benämningen beskrivningar för att tydliggöra att det inte 
är sanningen om hur det verkligen förhåller sig som återges. Det material 
studien bygger på är de beskrivningar som enhetscheferna, omsorgsgivarna och 
omsorgsmottagarna av en eller annan anledning – politiska, personliga eller 
yrkesmässiga – valt att dela med sig av (jfr Alvesson, 2003). Det handlar även 
om den officiella bild de yrkesutövare som varit föremål för studien vill ge av sitt 
arbete och organisationen. När det kommer till att försöka förstå yrkesutövarnas 
handlande och beslutsfattande ger Claes Levin en talande bild av vad som 
försiggår: ”Oftast tumlar kunskaper, erfarenheter, värderingar, lagar, tänkbara 
lösningar och privatmoral runt och faller så småningom ut i en färdig modell – 
ett beslut och en handlingsplan” (Levin, 2013:40). Det här gör det svårt både för 
den utomstående och för den enskilde som fattar beslutet att förstå tillkomsten 
av det. Det talar i min mening för relativt öppna frågeteman vid intervjun som 
möjliggör att den som intervjuas beskriver det hon/han anser är viktigast utifrån 
det presenterade temat och får möjlighet att reflektera över sitt handlande.  
 
Enskilda intervjuer har genomförts med samtliga enhetschefer inom de tre 
geografiska områdena (sammanlagt nio stycken). Enhetscheferna hade olika 
yrkesbakgrund, vissa hade haft en liknande funktion i andra kommuner och för 
andra var arbetet det första efter utbildningen. De hade också arbetat olika länge 
i kommunen. Vissa hade tidigare arbetat som undersköterska i någon av verk-
samheterna och sedan utbildat sig vidare. Vissa hade arbetat länge som just 
enhetschef. Flertalet enhetschefer var socionomer, någon var sjuksköterska och 
någon hade en beteendevetenskaplig utbildning. Även åldern varierade stort i 
intervjugruppen från drygt tjugo år till omkring pensionsålder. Jag har i min 
analys inte tagit någon hänsyn till enhetschefernas yrkesbakgrund, specifik 
utbildning33, kön eller ålder, en sådan jämförande ambition har inte funnits. Av 
den anledningen finns inte heller dessa variabler med vid citering eller i analysen. 
Det finns utöver detta även en etisk dimension där jag riskerar de intervjuades 
anonymitet om jag lämnar ut sådan information. Sammantaget har det funnits 
ett lågt värde av att redogöra för dessa variabler här och i presentationen av 
materialet i relation till de etiska avvägningar som funnits.  
 
Vid intervjuerna med enhetscheferna användes de intervjuämnen som redogörs 
för nedan med exempel på frågor inom varje ämne34. 

 
 Inledning 

Frågor om enhetschefernas bakgrund, vägen till det nuvarande arbetet och den 
nuvarande rollen. 

 Omsorgsmottagaren 
Hur de ser på omsorgsmottagarna och uppfattar den allmänna samhälleliga 
föreställningen om mottagarna.  

 Omsorgsmottagarnas omsorgsbehov 
––––––––– 
33 På enstaka ställen i analysen kommentarerar jag att flertalet av enhetscheferna är utbildade socionomer. 

Utöver det stannar diskussionen vid att enhetscheferna har en akademisk utbildning. 
34 För de specifika frågorna se bilaga 1. 
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En risk med mitt förfarande är att mitt eget intresse för makt och bemötande i 
alltför hög grad inverkat i mitt val av frågor och den senare analysen. De som 
blivit föremål för intervjuer kan ha uppfattat mitt engagemang för dessa frågor 
och blivit påverkade. Vissa frågor som ställts har sedan lyfts fram som teman i 
analysen, det finns således ett samband mellan ställda frågor, analys och senare 
resultat. Exempel på sådana frågor är de som rör omsorgsmottagarnas fysiska 
och sociala behov. Jag blev tidigt intresserad av den kommunala uppdelningen av 
dessa behov, vilket särskilt framkom under mina observationer. Eftersom jag 
periodvis fysiskt satt på ett kontor i kommunen kan jag också ha blivit mer på-
verkad av den diskussion om dessa behov och hur de bäst skulle tillgodoses som 
ständigt pågick på omsorgsförvaltningen. Samtidigt påstår jag inte att min studie 
påbörjades i och med mitt formulerande av intervjuguiden. Den blev till efter det 
att jag bekantat mig med kommunen och kan därför betraktas som en följd av en 
redan påbörjad tolkningsprocess.  
 
Kompetensfrågans tre delar har legat till grund för de teman som strukturerat 
intervjuguiderna för samtliga grupper. Den specifika frågan om vad omsorgs-
givare behöver kunna har varit den implicita fråga som använts för att följa upp 
vissa av intervjupersonernas svar. Exempel på en sådan uppföljande fråga är: vad 
behöver omsorgsgivarna ha för kunskaper för att tillgodose de behov du 
beskriver som centrala att tillgodose? 
 

Enskilda intervjuer med enhetschefer  
Enskilda intervjuer som metod har fördelen att de kan ge en rik beskrivning av 
något – med möjligheten att ta del av erfarenheter, kunskaper, känslor på ett 
mer nyanserat sätt än genom exempelvis enkäter (jfr Kvale, 1997; Kvale & 
Brinkmann, 2009). Intervjustudier kantas av en del utmaningar som påverkar 
intervjun, som miljön där intervjun genomförs, forskarens person samt 
interaktionen mellan forskare och intervjuperson (Alvesson, 2003). Även det 
material som samlas in kräver en kritisk hållning. Det kan röra sig om att den 
intervjuade i fråga delar med sig av sina känslor, erfarenheter och kunskaper, 
(vilket varit önskvärt i denna studie), eller att hon eller han presenterar det som 
går i linje med hur man vill att andra ska uppfatta en. Alvesson (2003:18) listar 
så många som åtta utmaningar i intervjusituationen. Vissa har redan lyfts fram, 
som exempelvis interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir 
intervjuad. En ytterligare utmaning är att hantera och förstå det institutionella 
fenomenet med härmning, där särskilda mantran återkommer, vilka grundas i 
accepterade normer och värderingar inom organisationen. I avhandlingens 
resultat blir sådana organisatoriska mantran tydliga genom återkommande fäst-
punkter i de intervjuades utsagor. Jag har delvis hanterat denna form av 
härmning som uttryck för självklarheter (se avsnittet Att undgå självklarheter).  
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formella kompetensutvecklingen med värdegrundssamtalen, och deras 
utbildningsnivå har inte bedömts vara intressant. Jag har däremot pratat 
utbildning med dem och deras resonemang redovisas i resultatet. Av samma 
anledning som med enhetscheferna presenteras inte variabler som specifik yrkes-
bakgrund eller ålder. Jag analyserar inte heller kön. Även här har etiska över-
vägandena har vägt tyngre.  
 
Valet av intervjuformen fokusgrupp grundades på frågan: Vad är det som till 
största del påverkar en individs sätt att tänka om och se på sitt arbete? Yrkes-
identitet har i studien betraktats som ett kollektivt fenomen där individers 
identitet, deras position och yrke ses som förenade med varandra (jfr Thunborg, 
1999; Sahlin-Andersson, 1994). Här inbegrips även gemensamma före-
ställningar, interaktioner och handlingsmönster. Fokusgrupper skiljer sig från 
grupp-intervjuer genom att intervjun har ett fokus, ett ämne vilket behandlas i 
en gruppinteraktion och anses vidare vara lämpliga att använda sig av då 
motivation och handlande ska undersökas (Wibeck, 2000). Om jag istället hade 
använt mig av enskilda intervjuer hade jag säkerligen fått ett mer utförligt 
material på individnivå. Nu var inte det primärt fokus utan jag sökte gruppens 
kollegiala diskussion om de olika ämnena. 
 
Användandet av fokusgrupper var inte problemfritt även om jag i efterhand 
anser att fördelarna vägde tyngre. Under diskussionen var det ofta en till tre 
omsorgsgivare som drev diskussionen och minst en omsorgsgivare som var 
förhållandevis tystlåten. Jag tog tidigt tillfället i akt att förklara betydelsen av att 
alla fick komma till tals men lade även till att det inte fanns något krav att alla 
skulle säga något om varje ämne. Jag upplevde det inte som särskilt svårt att få 
omsorgsgivarna att hålla sig till ämnena. Under diskussionen bad jag ibland om 
förtydliganden, upprepade frågor och bad dem utveckla sig. När en omsorgs-
givare drivit samtalet en stund vände jag mig till de andra och undrade om de 
höll med eller hade något att tillägga. Emellanåt tittade jag uppmuntrande på de 
mer tysta gruppdeltagarna men vände mig aldrig direkt till dem med en fråga 
om jag redan märkt att de hade en mer avvaktande hållning. En sådan ut-
pekande metod anser jag vara olämplig i sammanhanget och kan i förlängningen 
ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv.  
 
Följande intervjuämnen användes vid fokusgruppsintervjuerna med exempel på 
frågor inom varje ämne35: 
 

 Inledning 
Frågor om omsorgsgivarnas bakgrund, utbildning och vad de tycker om sina 
arbetsuppgifter. 

 Omsorgsmottagaren 
Äldres situation idag, hur omsorgsgivarna upplever mötet med 
omsorgsmottagaren och vad de anser är viktigt att tänka på i mötet. 

––––––––– 
35 För de specifika frågorna se bilaga 2 
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Vad de har för behov och hur enhetscheferna ser på dem. 
 Omsorgsarbetet  

Hur de ser på äldreomsorgen i Sverige respektive Nybro och tillgodoseendet av 
omsorgsbehoven. 

 Omsorgsrelationen 
Omsorgsmottagarnas roll i omsorgsrelationen och enhetschefernas uppfattning 
om den. 

 Framtiden 
Avslutande frågor om den framtida äldreomsorgen och framtiden för respektive 
enhetschefs verksamhet. 
 
Skälet till den semistrukturerade formen var att se var intervjupersonerna själva 
lade fokus inom respektive tema. Vad väljer de att lyfta fram när de berättar om 
omsorgsmottagarna, deras omsorgsbehov och sin nuvarande arbetssituation? 
Hur konkretiseras kompetensfrågan i beskrivningar av mottagarnas behov, 
omsorgsgivarnas arbete och deras relation till mottagarna? Genom att med det 
sista temat låta enhetscheferna beskriva sin framtida roll som enhetschef samt 
verksamhetens och äldreomsorgens framtid lyfts skillnader mot nutiden fram. I 
efterhand anser jag att det fungerade bra att använda sig av öppna frågeteman i 
intervjuerna med enhetscheferna. Jag som forskare kände mig inte begränsad av 
ett på förhand styrt frågebatteri. Jag kunde koncentrera mig på att lyssna och 
följa upp och fördjupa det fokus som enhetscheferna själva valde inom varje 
tema. Jag upplevde också att enhetscheferna själva ansåg att det var positivt att 
det inte var många fasta frågor som skulle ha sitt svar utan att det fanns utrymme 
för att både brodera ut texten och att byta samtalsfokus inom temana. 
Intervjuerna varade mellan 40 till 90 minuter. Samtliga intervjuer 
transkriberades och lämnades till varje enskild enhetschef för godkännande 
alternativt korrigering.  
 

Fokusgruppsintervjuer med omsorgsgivare 
De omsorgsgivare som deltog i studien utgjorde delar av befintliga arbetsgrupper 
och intervjuerna planerades efter de redan inbokade arbetsmötena mellan 
enhetschef och omsorgsgivare. Med omsorgsgivarna har det gjorts åtta fokus-
gruppsintervjuer med fyra till sju anställda, samt två intervjuer där två anställda 
närvarade samtidigt vid varje intervjutillfälle. Sammanlagt har studien inkluderat 
fyrtiofyra omsorgsgivare. De flesta av omsorgsgivarna hade arbetat inom 
kommunen en längre tid, alternativt med samma arbetsuppgifter inom en annan 
kommun. Några omsorgsgivare var nya eller arbetade som vikarier, och några 
hade arbetat med helt andra arbeten innan, exempelvis inom barnomsorgen eller 
tekniska förvaltningen. Flertalet omsorgsgivare hade ingen för yrket relevant 
gymnasiekompetens, men de flesta hade erhållit någon slags utbildning inom 
kommunen, som exempelvis kortare kurser i omvårdnad. Vad gäller omsorgs-
givarnas utbildningsnivå så redogörs inte för den i avhandlingen. Som jag 
beskrev i avsnittet om valet av intervjupersoner har jag i studien följt den icke-
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ovanligt). Jag har valt att inte skriva ut ålder, kön, boendeform eller omsorgs-
insats vid citaten på grund av att jämförelser mellan dessa faktorer inte har 
bedömts vara centrala för studien. Jag vill inte heller bjuda in till jämförelser 
mellan ålder och insatser. En relativt nybliven pensionär med insatsen larm 
behöver inte spegla en frisk yngre äldre. Det betyder bara att den insats som 
beviljats är larm, men andra omsorgsbehov kan förekomma trots det. Åldern 
säger heller inte något om de livserfarenheter som omsorgsmottagaren bär med 
sig in i omsorgsarbetet. En låg ålder innebär inte med automatik att en 
människa är frisk och vital eller på andra sätt har egenskaper eller förutsättningar 
som gör livet lättare. Eller motsatt, en människa med mycket hög ålder kan upp-
leva livet som lättare än vad den höga åldern signalerar.  
 
Följande intervjuämnen användes vid intervjuerna med omsorgsmottagarna med 
exempel på frågor inom varje ämne 36: 
 

 Inledning 
Frågor om deras bakgrund, levnadsberättelsen, livet idag och personen. 

 Om att bli äldre 
Om upplevelsen av att åldras, livet idag jämfört med när de var yngre.  

 Omsorgsbehoven 
Om omsorgsmottagarnas behov idag, mötet med enhetschefen. 

 Den omsorg du får idag 
Äldrepolitiken idag, påverkansmöjligheter, vad personalen ska tänka på när de 
tillgodoser deras behov. 

 Avslutning/Framtiden 
Om omsorgen idag och framtidens äldreomsorg. 
 
Även här har den semistrukturerade formen tjänat till att lyfta fram centrala 
värden i olika teman. Det inledande temat har varit ett sätt att få ta del av 
omsorgsmottagarens liv; var de har växt upp, skola, arbete, relationer och familj, 
intressen och om det är några särskilda erfarenheter de bär med sig. Vidare 
behandlades hur de har det idag, vad de tycker är roligt och tråkigt, familj, om 
de har behållit några intressen genom livet och/eller skaffat sig nya. Ibland har 
omsorgsmottagarna talat om hur det är att åldras. Frågan ”om du jämför ditt liv 
med dina barnbarns idag (om de har några), vad tänker du då?” har varit ett 
alternativ eller en ingång till hur de ser på hur samhället har förändrats. Andra 
frågor har varit hur det kom sig att de fick omsorgsinsatser, och hur själva över-
gången till att bli omsorgsmottagare gick till, både formellt men även hur det 
upplevdes av dem. Vidare fångades upp hur de ser på sin situation idag, hur de 
beskriver sina behov, omsorg, och möjligheter att påverka sin omsorg. Slutligen 
har omsorgsmottagarna fått delge sina tankar om framtidens äldreomsorg.  
 
En reflektion när det gäller analysen av materialet med mottagarna gäller 
svårigheten med att få dessa att tala om omsorgsgivarnas utbildning och deras 

––––––––– 
36 För de specifika frågorna se bilaga 3 
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 Omsorgsmottagarens omsorgsbehov 
Vilka behov som finns och om hur omsorgsgivarna upplever mottagarnas behov 

 Omsorgsrelationen 
Frågor om omsorgsmottagaren i omsorgens utformning. 

 Omsorgsarbetet, framtiden 
Hur äldrepolitiken påverkar omsorgsverksamheten, och om hur de tänker om 
den framtida äldreomsorgen. 
 
Det inledande temat har fått ge en bakgrund till varje omsorgsgivare. Konkret 
har ordet gått runt och varje person har fått tala om vad de har för utbildning 
och tidigare arbetserfarenhet. Sedan har diskussionen inledningsvis handlat om 
hur de ser på sitt arbete, vad det är de gör, och varför de gör som de gör på 
arbetet. Diskussionen har vidare handlat om omsorgsmottagarnas behov och 
omsorgsrelationen. Slutligen har omsorgsgivarna fått resonera om verksam-
hetens framtid, deras framtid som yrkesgrupp och framtidens äldreomsorg. 
Liksom i fallet med intervjuerna med enhetscheferna anser jag i efterhand att 
intervjuguiden fungerade väl. Även det bandade materialet med omsorgsgivarna 
transkriberades, och de anteckningar som gjordes skrevs rent och återlämnades 
till intervjupersonerna för godkännande alternativt korrigering.  
 

Enskilda intervjuer med omsorgsmottagare 
I forskning som intresserar sig för mottagarnas upplevelse av omsorgsarbetet blir 
begreppet subjektivitet relevant. Det subjektiva antas vara ett uttryck för en 
socialt konstruerad identitet som mottagare i samklang med personliga 
upplevelser (jfr Hedblom, 2004). Tidigare forskning visar att upplevelsen av 
behovet av omsorg är starkt förknippad med den subjektiva upplevelsen, och 
behöver således inte vara jämförbar med de fysiska förändringar som 
omgivningen ser (Hammarström & Torres, 2005). Istället är det individens 
erfarenhet av beroende och vad hon eller han själv väljer att definiera som sitt 
omsorgsbehov som blir avgörande för upplevelsen av omsorgen. Det har i 
genomförandet av studien varit betydelsefullt att låta omsorgsmottagarna i sina 
beskrivningar av sin omsorg få relatera dem till sin livsberättelse. Motiveringen 
till det är utgångspunkten att upplevelsen av äldreomsorg inte kan förstås som en 
isolerad företeelse under en viss period i livet. Upplevelsen grundas under hela 
våra liv, formas av samhälleliga och personliga värderingar (i den mån de kan 
skiljas åt) och tar slutligen form utifrån de förutsättningar vi har under den 
senare delen av våra liv.  
 
De omsorgsmottagare som förekommer i avhandlingen består av mottagare som 
antingen bor kvar i det egna hemmet eller på ett av kommunens äldreboenden. 
Både män och kvinnor förekommer bland intervjupersonerna, ungefär lika 
många. Åldern varierar från strax efter pensionsåldern till mycket hög ålder. 
Likaså varierar de insatser som omsorgsmottagarna mottog vid intervjutillfället, 
alltifrån larm till omfattande omvårdnad (även om enbart det förstnämnda var 
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personer inte velat bli bandande varvid de sluppit. Jag har reflekterat över att de 
yrkesarbetande blivit intervjuade under arbetstid och därför kan ha upplevt sig 
ha små möjligheter att vägra vara en del av undersökningen. Studien har dock 
byggt på frivillighet, de som velat vara med har varit välkomna att delta i 
studien. 
 

Att undgå självklarheter  
Vi lever med många självklarheter – om världen i stort och om livet i det lilla. 
Det är inte helt lätt att ta ett steg tillbaka och betrakta sin omgivning utan dessa, 
och ännu svårare är det att se vilka självklarheter man själv lever med. I 
forskningen är detta dock en värdefull förmåga. Genom att det som beskrivs 
som självklart (eller som sunt förnuft) problematiseras, går det att bidra till att 
höja medvetenheten om att det som tas för givet inte alltid är det eller 
åtminstone inte speglar en samstämmig förståelse om något. En ambition i 
avhandlingen har varit att synliggöra föreställningar som låter sig samlas under 
ett slags sunt förnuft och möjliggöra betraktelsen av dessa på andra sätt. Det kan 
liknas vid vad Howard Becker (1998) beskriver på följande sätt: 
 

Making people explain what we don´t understand, and checking it against 
what we see and hear, produces the missing premises in the arguments 
they routinely make to explain and justify what they do. (Becker, 
1998:157) 

 
David Silverman (2013) betonar även han betydelsen av att ta ett mentalt språng 
från det man själv tar för givet. Han använder ett tillvägagångssätt som är 
inspirerat av antropologisk forskning där han tänker sig studera beteende-
mönster och uppfattning hos en okänd folkstam. Ett konkret exempel på hur jag 
har gjort i mitt forskningsarbete är att jag har försökt komma ifrån språkliga 
självklarheter. På en del ställen i avhandlingen skrivs det om värdebegrepp 
(exempelvis självbestämmande) som florerar runt i det sociala arbetets praktik. 
Sådana ord förekom även i intervjupersonernas beskrivningar. För att komma 
undan självklarheten beträffande innehållet i dessa värdebegrepp ställde jag 
grundläggande frågor som: Varför är det viktigt att inte hjälpa omsorgs-
mottagarna för mycket? Varför behövs sociala aktiviteter inom äldreomsorgen? 
Inom mig fanns ett motstånd till att ställa dessa övertydliga frågor, men jag tog 
det som ett bevis på att frågorna speglade just självklarheter, sådant som var så 
givet att jag inte ”borde” ställa dem. Frågorna resulterade i mer grundläggande 
utsagor från intervjupersonerna som också skilde sig från varandra.  
 
Ett exempel på hur jag hanterade en självklarhet var intervjupersonernas 
användning av värdebegreppet delaktighet. Vid studiens genomförande var det 
ett begrepp som användes flitigt inom både den offentliga retoriken och inom 
kommunen när äldreomsorgen fördes på tal. Det var vid en observation på ett 
arbetsmöte med enhetschefer och förvaltningsledning, då värdegrunden 

80 
 

eventuella brister i utförandet av omsorgsarbetet. Samtidigt som flertalet 
omsorgsmottagare klart uttryckte att de var nöjda med sin omsorg, framkom 
klagomål och resonemang om vad som kunde bli bättre. Ibland förekom även 
redogörelser för händelser som närmast har kunnat betraktas som övergrepp mot 
omsorgsmottagarna. Deras beskrivningar lät mig förstå att det var omsorgs-
givarna som ibland brast i tillgodoseendet av behoven men när det i intervjuerna 
gjordes försök att följa upp de många gånger diffusa klagomålen tog det stopp. 
När jag sedan analyserade materialet med omsorgsmottagargruppen i sin helhet 
framkom ett mönster (om lojalitet i kapitel 9) som ibland skiljer sig från enskilda 
utsagor där klagan uteblir (jfr Harju, 2008:56).  
 
Genom hela studien har etiska aspekter beaktats och uppmärksammats efter 
Vetenskapsrådets etiska föreskrifter – informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I enlighet 
med dessa principer har studien byggt på ett noggrant informerande om studiens 
syfte till intervjupersonerna. Den informativa delen anser jag med fördel kan 
vara en fortsatt del i studien, vilket skedde genom tillgänglighet för frågor via e-
post, telefon och personliga möten. Deltagandet i studien har varit frivilligt och 
det har varit möjligt för de som intervjuats att när som helst avbryta detta. 
Intervjupersonerna har fått möjlighet att godkänna sina utsagor och i redo-
visningen av materialet har svaren anonymiserats. Flertalet av intervjuerna 
bandades, men om någon av de intervjuade sa nej, tvekade eller upplevdes 
hämmad av bandspelaren gjordes anteckningar istället. Det har i studien varit 
viktigare att intervjupersonerna varit bekväma i situationen än att intervjun har 
blivit bandad. Samtliga intervjuer med enhetschefer bandades. I hälften av 
fokusgruppsintervjuerna med omsorgsgivarna samt vid de två intervjuerna med 
två omsorgsgivare gjordes anteckningar. Av de trettiosju intervjuerna med 
omsorgsmottagarna bandades tjugotre stycken. Det material som citeras i 
resultatkapitlen är det som bandades. 
 
Sedan den 1 juni 2008 krävs för studier av detta slag etikprövning i 
etikprövningsnämnd, efter ändring av § 3 Lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460). Det var tidigare möjligt att etikpröva 
forskning men idag skulle det således krävas etikprövning eftersom studien 
inkluderar omsorgsmottagare. Före studiens genomförande diskuterades 
forskningsdesignen i handledningen och under seminarier med fokus på olika 
etiska aspekter. Jag tog även del av litteratur i ämnet. Innan materialet samlades 
in i kommunen diskuterades urvalet och tillvägagångssättet med den jurist som 
under den tiden arbetade på omsorgsförvaltningen. Detta förfarande ansågs till-
räckligt under den tid studien genomfördes.  
 
Jag har inte upplevt några direkta etiska dilemman under genomförandet av 
studien. I mina möten med intervjupersonerna har jag aldrig stött på motstånd 
av sådant slag att jag tvekat inför att genomföra intervjun. De gånger intervjuer 
med omsorgsmottagare inte blev genomförda var det på grund av sjukdom. I de 
fallen fanns det uppenbara hinder för att genomföra intervjun, och det var därtill 
inte etiskt försvarbart. Det motstånd som förekommit har varit att intervju-
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gjordes försök att följa upp de många gånger diffusa klagomålen tog det stopp. 
När jag sedan analyserade materialet med omsorgsmottagargruppen i sin helhet 
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visningen av materialet har svaren anonymiserats. Flertalet av intervjuerna 
bandades, men om någon av de intervjuade sa nej, tvekade eller upplevdes 
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omsorgsmottagarna bandades tjugotre stycken. Det material som citeras i 
resultatkapitlen är det som bandades. 
 
Sedan den 1 juni 2008 krävs för studier av detta slag etikprövning i 
etikprövningsnämnd, efter ändring av § 3 Lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460). Det var tidigare möjligt att etikpröva 
forskning men idag skulle det således krävas etikprövning eftersom studien 
inkluderar omsorgsmottagare. Före studiens genomförande diskuterades 
forskningsdesignen i handledningen och under seminarier med fokus på olika 
etiska aspekter. Jag tog även del av litteratur i ämnet. Innan materialet samlades 
in i kommunen diskuterades urvalet och tillvägagångssättet med den jurist som 
under den tiden arbetade på omsorgsförvaltningen. Detta förfarande ansågs till-
räckligt under den tid studien genomfördes.  
 
Jag har inte upplevt några direkta etiska dilemman under genomförandet av 
studien. I mina möten med intervjupersonerna har jag aldrig stött på motstånd 
av sådant slag att jag tvekat inför att genomföra intervjun. De gånger intervjuer 
med omsorgsmottagare inte blev genomförda var det på grund av sjukdom. I de 
fallen fanns det uppenbara hinder för att genomföra intervjun, och det var därtill 
inte etiskt försvarbart. Det motstånd som förekommit har varit att intervju-
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för mig har det även varit betydelsefullt att lyssna igenom intervjuerna flera 
gånger för att bättre minnas samtalet och intervjusituationen. Genom att höra 
vad intervjupersonerna betonar i sina beskrivningar framgår vad som nämns som 
hastigast och vad som nämns med eftertryck. Här har det transkriberade 
materialet, som en text, sina begränsningar i att man inte kan uppfatta nyanserna 
i språket. Man kan ju säga samma sak på flera olika sätt och därmed ge orden 
olika kraft. De anteckningar som gjordes efter intervjuerna har också varit till 
hjälp. Dessa har gjort det lättare att minnas miljön och stämningen vid 
intervjuerna.  
 
I min första bearbetning av materialet valde jag att läsa intervjuerna med varje 
grupp med intervjupersoner var för sig. Att koncentrera mig på en grupp i taget 
var nödvändigt för att i slutet av analysprocessen med avhandlingens teoretiska 
ansats kunna förstå materialet som helhet. Den andra fasen benämns som 
tematiseringen där analysen genererade ett antal teman. Med mina utskrifter och 
anteckningar kunde jag i min läsning av materialet i vardera grupp synliggöra 
några centrala återkommande empiriska teman som ”hjälp till självhjälp”, 
”fysiska och sociala behov”, ”dagens äldre” och ”framtidens äldre”. Dessa 
empiriska teman kan jämföras med vad andra kallar koder/kodning (jfr Jönson, 
2010). Temana blev resultatet av en process som karaktäriserats av ett växelspel 
mellan empiri, förförståelse och läsning av tidigare forskning. En empirinära 
analys (jfr Starrin, 1991) men där tidigare forskning inte bara tjänat som 
kunskapsmässigt underlag för studien utan även haft en sorterande och 
problematiserande funktion tidigt i analysen.  
 
Med hjälp av tidigare forskning och min formulering av kompetensfrågan kunde 
de empiriska temana tidigt förhållas till kompetensfrågans tre delar. Med temat 
”hjälp till självhjälp” kunde jag börja urskilja grundläggande mönster i 
omsorgsarbetet i materialet med enhetscheferna respektive omsorgsgivarna och 
hur det tog sig uttryck i omsorgsmottagarnas beskrivningar av sin omsorg. 
Temat ”fysiska och sociala behov” lyfte fram enhetschefernas och omsorgs-
givarnas beskrivningar av omsorgsmottagarna och en tentativ förståelse av 
konstruktionen av behov och mottagare tog form. I materialet med omsorgs-
mottagarna kastade temat ljus över deras beskrivningar av deras olika behov men 
även hur ”vägen till omsorgen” såg ut, det vill säga vilka behov i mottagarnas 
perspektiv som blev avgörande för att söka hjälp. Temana ”dagens äldre” och 
”framtidens äldre” blev ett redskap för att lyfta fram enhetschefernas och 
omsorgsgivarnas förhållningssätt och hur det speglades i materialet med 
omsorgsmottagarna. Det förmådde även sätta fingret på konstruktionen av 
omsorgsmottagarna som en särskild grupp med särskilda egenskaper. Även i 
materialet med mottagarna återkom skillnader i deras sätt att se på sig själva och 
framtidens äldre.  
 
Dessa teman låg till grund för analysfas tre, rekonstrueringsfasen. Materialet med 
varje grupp av intervjupersoner sorterades om efter temana och med detta 
skapades nya dokument där jag fick en tematiskt sammanhållen berättelse om 
varje grupp med intervjupersoner. Genom detta förfaringssätt kunde jag 
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diskuterades, som det uppmärksammades att deltagarna pratade övergripande 
och inte landande i en konkret beskrivning. Jag bad dem då att definiera 
delaktighet. En enhetschef svarade: ”Det vet vi väl alla vad det begreppet står 
för. Det handlar ju om sunt förnuft.”. Enhetschefens sätt att uttrycka sig och tala 
om hur självklart innehållet i begreppet delaktighet var, visade mig hur kraftfullt 
det som hanteras som självklarheter kan stänga en diskussion genom att göra 
andra osäkra. Samtidigt som jag noterade de andra deltagarnas tystnad och mer 
eller mindre försiktiga medhåll fick jag en bestämd känsla av att flera av dem var 
osäkra på vad både enhetschefen och de själva definierade som delaktighet. Det 
här gav upphov till att jag i den fortsatta undersökningen bad deltagarna 
konkretisera olika begrepp. Genom att frångå vad som förmedlades vara den 
självklara definitionen av delaktighet framgick i nästa undersökningsmoment 
vad det enligt omsorgsgivarna fick för betydelse i praktiken.   
 

Analysprocessen  
Redan i formuleringen av forskningsuppgiften påbörjades arbetet med att förstå 
och tolka det som är tänkt att studeras. Även de frågeställningar som blir till, de 
avgränsningar som görs och den metod som kommer ifråga är resultatet av en 
påbörjad tolkningsprocess. Det som redovisas här är en konkret redogörelse för 
hur jag bearbetat materialet och en redogörelse för de analytiska hållpunkter i 
forskningsprocessen som är möjliga att lyfta fram med fem faser. Dessa faser är 
transkriberings- och sammanställningsfasen, tematiseringsfasen, re-
konstrueringsfasen, prövningsfasen och teoretiseringsfasen. Jag börjar i nästa 
stycke redogöra mer ingående för dessa faser. Yin (2013) beskriver analys-
processen i fem faser med liknande innehåll som min. De heter sammanställ 
databasen, demontera data, remontera data, tolka data och dra slutsatser. Även 
Kvale (1997; 2009) har benämningar på faser eller tillvägagångssätt i analysen 
som tangerar delar av mina beskrivningar, ett sådant exempel är menings-
koncentrering som inte ligger långt från vad jag senare kallar tematisering. 
Andra forskare kallar det förfaringssättet för kodning (jfr Jönson, 2010). Det 
finns inget egenvärde i att komma med nya benämningar eller nya sätt att 
beskriva analysprocesser på. Jag har valt att välja egna beskrivande benämningar 
för att kunna ge en noggrann redogörelse och förståelse för varje analysfas. 
 
Min analysprocess kan således delas in i fem faser. Den första transkriberings- och 
sammanställningsfasen kan tyckas vara mer av ett ordnande av materialet än en 
del i en analys. Likväl är det ett viktigt moment i kvalitativ forskning som 
bäddar för en noggrann och ordnad hantering av materialet (jfr Kvale och 
Brinkmann, 2009). Att lyssna igenom materialet flera gånger, som 
transkriberingen ofta kräver, ger i sin tur en möjlighet att lära känna materialet 
ytterligare samt en möjlighet till att finna nya innebörder i texten.  
 
Efter att mitt intervjumaterial transkriberats påbörjades den första bearbetningen 
av materialet. Det transkriberade materialet har underlättat analysarbetet men 
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delaktighet. En enhetschef svarade: ”Det vet vi väl alla vad det begreppet står 
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och framförallt fånga alternativa uttryck i mottagargruppen och fördjupa 
förståelsen av konstruktionen av mottagarrollen. Centrala teoretiska redskap har 
varit socialt värde, moraliskt arbete, sociala teknologier, typifiering, och 
kompetensformer. Samtliga teoretiska redskap har bedömts relevanta utifrån 
kompetensfrågans formulering med fokus på arbetet, behoven och relationen.  
 
Begreppet socialt värde kom att bli betydelsefullt för förståelsen av hur 
yrkesutövarnas beskrivningar av mottagarnas behov och sätt att vara signalerar 
vilket social värde dessa förknippas med. Moraliskt arbete och sociala 
teknologier var begrepp som synliggjorde och fördjupade den analys som knöts 
till typifiering som analytiskt redskap. Den granskning som både enhetscheferna 
och omsorgsgivarna ägnar sig åt, som en del i typifieringen, genererar ett särskilt 
arbets- och förhållningssätt. Kompetensformerna: formell, informell och icke-
formell har varit det sorteringsinstrument som med utgångspunkt i 
kompetensbegreppets beskrivande form; vilka förmågor som krävs för att utföra 
ett särskilt arbete, synliggjort beskrivningar om vilken form av kompetens som 
anses nödvändig av de olika grupperna med intervjupersoner. Benämningen 
kompetensanvändning har under studiens genomförande formulerats för att 
ytterligare binda samman kompetensfrågans formulering och den teoretiska 
ansatsen om människobehandlande organisationer. Benämningen har varit ett 
verktyg i problematiseringen och förståelsen för hur omsorgsmottagarnas 
förväntningar relaterar till omsorgens praktik. 
 

Validitetsfrågan 
Begreppen validitet och reliabilitet diskuteras fram och tillbaka inom den 
kvalitativa forskningen. Kritiken består bland annat i att begreppen saknar 
relevans (Jacobsson, 2008) och kanske mer speglar den kvalitativa forskningens 
enträgna arbete med att erkännas i lika hög grad som den kvantitativa (Alvesson 
& Deetz, 2000). Oavsett hur man resonerar kvarstår den samlade vetenskapliga 
forskningens främsta kriterier: öppenhet för möjlighet till kontroll och 
upprepning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa kriterier har varit vägledande under 
hela forskningsprocessen, även om jag tillstår den begränsade möjligheten att 
upprepa kvalitativa studier på grund av dess subjektiva karaktär. Målsättningen 
med föreliggande avsnitt är att med olika redogörelser, diskussioner och 
reflektioner, ge läsaren ledning och verktyg för att bedöma avhandlingens 
kvalitet. Jag har utgått från en tidigare inramning av frågan om validitet, 
”huruvida en beskrivning, slutsats, förklaring, tolkning eller annan sorts 
redogörelse är korrekt och trovärdig” (Maxwell, 2012:87). I detta och nästa 
avsnitt diskuterar jag explicit möjligheterna att bedöma undersöksmetodens 
relevans och utförande.  
 
I forskningssammanhang betyder frågan om validitet om man mäter det man 
avser att mäta och frågan om reliabilitet hur man genomfört undersökningen, 
om forskaren varit noggrann och utfört arbetet korrekt. Istället för att förkasta 
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återkommande använda mina teman för att gå tillbaka till det ursprungliga 
materialet och undersöka hur exempelvis beskrivningar av omsorgsgivarnas 
kompetens förhöll sig till beskrivningar av fysiska och sociala behov (jfr Jönson, 
2010). I detta analysförfarande blev konstruktionen av mottagarna alltmer tydlig 
och kunde relateras till omsorgsmottagarnas förväntningar på omsorgsarbetet. 
Visst material föll bort eftersom det inte gick att inordna i något av temana. 
Exempel på sådant material var enhetschefernas beskrivningar av yrkesvalet, 
omsorgsgivarnas beskrivningar av den så kallade Alsterbromodellen (en 
organisering av omsorgsarbetet i en del av kommunen) och omsorgsmottagarnas 
beskrivningar av sina uppväxtförhållanden.  
 
Jag markerade nyckelmeningar i det ursprungliga materialet som förtydligade 
eller problematiserade temana. Det kunde till exempel vara meningar där man 
beskrev omsorgsmottagarnas sätt att vara och där värderande uttryck om deras 
karaktär framkom. Exempelvis när omsorgsgivarna problematiserar omsorgs-
mottagarna som tacksamma och inaktiva med några undantag: ” 85 år och 
mycket aktiv”. Orden säger bland annat att ett aktivt liv är något positivt och att 
det inte självklart är knutet till ålder, utan mer till vilja och omsorgs-mottagarens 
karaktär. Sådana nyckelmeningar har kunnat synliggöra hur föreställningar om 
exempelvis behov hör ihop med beskrivningar av omsorgsrelationen. I analys-
kapitlen sju, åtta och nio finns ibland dessa nyckelmeningar eller nyckelord med 
för att tydliggöra analysen.  
 
Nästa steg i forskningsprocessen var att gå vidare med min inledande 
problematisering av de empiriska temana. Denna fas kallar jag prövandefasen. I 
denna del i analysprocessen har jag prövat värdet av olika teoretiska begrepp. 
Begreppet generationskaraktär kom till i denna del av processen och med det har 
jag velat synliggöra den sociala konstruktionen av omsorgsmottagarna som 
studiens enhetschefer och omsorgsgivare använder sig av för att särskilja dagens 
omsorgsmottagare från framtidens omsorgsmottagare. Under avsnittet 
”Begreppet generationskaraktär” i kapitel sju belyser jag begreppets tillkomst. 
Andra delresultat som blev analyserade i denna fas var kroppens förfall och skepsis 
som strategi. Dessa delresultat har inte förändrats benämningsmässigt senare i 
analysen men förståelsen av dem har fördjupats allteftersom analysen fortskridit. 
I detta skede fanns även en tentativ förståelse av aktiveringen av omsorgs-
mottagarna men det skulle krävas ytterligare teoretisk kunskap av en människo-
behandlande organisation för att en fördjupad förståelse skulle bli möjlig.  
 
Den sista fasen utgörs av en teoretisering av materialet och benämns 
teoretiseringen. I denna del av analysprocessen har jag gått fram och tillbaka 
mellan de olika tematiserade materialen och emellanåt tagit ett helhetsgrepp om 
materialet.  Hasenfelds (1983; 1992; 2010a, b, c) resonemang om människo-
behandlande organisationer kom att bli avhandlingens övergripande teoretiska 
ramverk. Vid denna tidpunkt i avhandlingsprocessen hade jag således redan 
tentativa empirinära resultat från vardera grupp av intervjupersoner som kunde 
fördjupas och relateras till varandra. Analysprocessens sista del, teoretiseringen, 
innebar att jag kunde skapa en helhetsbild över hur olika delresultat hängde ihop 
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fattandes exempelvis kön, ålder, etnicitet och klass. Att min förförståelse 
påverkar mitt arbete på olika sätt är jag medveten om och ser som en viktig fråga 
att ta upp i handledningen. Däremot är jag tveksam till värdet av att ingående 
beskriva förförståelsen i text för läsaren. Min egen erfarenhet av att läsa 
vetenskapliga texter där forskarens förförståelse beskrivs och analyseras är att det 
sällan tillför något avgörande för bedömningen av avhandlingens kvalitet. I de 
fall jag upplevt det som berikande och nödvändigt har det rört sig om 
etnologiska studier där forskarens roll och person som redskap i hög grad är 
central. 
 
Att bedöma en studies trovärdighet kan också handla om läsarens möjligheter 
att värdera analysen. Jag har försökt tillgodose detta, dels genom att beskriva 
analysprocessen, dels genom att i resultatkapitlen försöka synliggöra processen så 
långt det går. Genom att ha med citat ges läsaren möjlighet att följa med och 
bedöma de tolkningar som görs samt bedöma rimligheten i analysen. 
 

Referensgrupper 
Att arbeta med referensgrupper har jag upplevt som ett värdefullt element i 
forskningsprocessen. Det har varit ett sätt att för mig själv stärka preliminära 
resultat och komma vidare i analysen. Det kan i förlängningen betraktas som ett 
stärkande av studiens trovärdighet.  
 
Preliminära resultat togs upp med referensgrupper under året 2008. I dessa 
deltog enhetschefer och omsorgsgivare som både hade deltagit i studien och 
inte. Vid ett tillfälle närvarade jag även vid en träff med förvaltningsledningen. 
Vid mötena med referensgrupperna diskuterades undersökningens preliminära 
resultat. Jag väntade mig ett visst motstånd angående min problematisering av 
att de yrkesverksamma så tydligt beskrev omsorgsmottagarnas ansvar att 
fortsätta att vara aktiva individer. Jag hade också väntat mig att de utifrån 
problematiseringen skulle ändra sina beskrivningar. Det skedde dock inte. 
Istället utvecklade de resonemanget något, vilket återges för att belysa 
referensgruppers värde för forskningsprocessen. Enligt dem själva var det för 
enhetscheferna och omsorgsgivarna viktigt att inte göra skillnad på 
omsorgsmottagare och andra människor i samhället, såsom de själva. Det 
handlade om att behandla människor lika och inte kräva för lite av omsorgs-
mottagarna bara för att de var äldre och i behov av omsorg. Den analys som 
gjorts bekräftades i och med deras ytterligare beskrivningar, och analysen kunde 
fördjupas genom att intervjupersonernas föreställningar om omsorgsmottagarnas 
behov förhölls till beskrivningar av andras behov i samhället. 
Omsorgsmottagarna beskrevs i referensgrupperna och av kommunens 
förvaltningsledning som olika andra, men samtidigt framhölls att de ska de 
behandlas lika som andra. Man underströk även att innebörden i att ”behandla 
lika” inkluderade att ställa samma krav på mottagarna som på andra 
kommuninvånare. 
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begreppen validitet och reliabilitet menar Steinar Kvale och Svend Brinkmann 
(2009) att de kan omformuleras så att de bättre passar kvalitativ forskning där 
intervjun används som undersökningsmetod. De höjer dock ett varnande finger 
för ett alltför genomgripande fokus på validiteten. Det kan leda till att istället för 
att låta produkten, avhandlingen, bevisa sitt eget värde, blir validitetsfokus en 
rundgång där behovet av validering blir större ju mer det valideras (Kvale, 
1997:227; Kvale och Brinkmann, 2009:279).  
 
Jag har valt att betrakta och beskriva avhandlingsarbetet som ett hantverk som 
också kastar ljus på mig som forskare som utför hantverket (jfr Kvale, 1997). 
Utifrån frågan om validitet, som jag ser som den primära, diskuteras läsarens 
möjligheter till insyn i bearbetningen av det empiriska materialet, samt 
bedömning av analys och resultat. Kvale (a.a.) diskuterar reliabilitet utifrån 
frågor om utskriften och analysen. Det rör intervjufrågors formulering (ledande 
frågor exempelvis), transkriberingen av intervjuerna och kategoriseringen av 
intervjusvaren. Jag är tveksam till möjligheterna att översätta innebörden i 
begreppet reliabilitet så att det blir relevant och användbart för kvalitativ 
forskning, eftersom begreppet förutsätter att det går att inhämta en objektiv 
sanning, oberoende av forskare och intervjupersoner. Kvales (a.a.) inramning av 
begreppet reliabilitet sätter dock fokus på några kvalitetsaspekter jag finner 
viktiga för läsarens möjligheter att bedöma avhandlingens kvalitet. Jag har 
tidigare i kapitlet lyft fram och diskuterat intervjufrågor, intervjuernas 
genomförande och analysprocessen. I det följande kommer jag koncentrera mig 
på läsarens möjligheter att bedöma studiens trovärdighet, värdet av 
referensgrupper och kontextens betydelse för resultatet.  
 

Trovärdighet 
Trovärdighet handlar om läsarens möjligheter att bedöma studiens kvalitet från 
design och genomförande till analys och presentation. Det kräver att forskaren 
beskriver hur urval, frågeguide, genomförande och analys går till. Det kräver 
även att forskaren diskuterar olika utmaningar, som exempelvis utmaningar i 
intervjusituationer (jfr Alvesson, 2003). En utmaning kan till exempel handla 
om tilltron till intervjupersonernas olika utsagor. Som jag tidigare har påpekat 
kan de intervjuade dela med sig av information av olika skäl, liksom de kan välja 
att inte dela med sig av viss information. Detta kan naturligtvis påverka en 
studie på olika sätt. Jag menar att forskaren, istället för att ledas in i en alltför 
komplex diskussion om huruvida intervjupersonerna kan tänkas ha en dold 
agenda med sina intervjusvar, bör vara noga med att framhålla att analysen 
bygger på beskrivningar som de intervjuade valt att dela med sig av.  
 
Forskarens förförståelse beskrivs ibland som en viktig aspekt av forskningen och 
något som påverkar forskningsprocessen från början till slut. Yin (2013:50) 
skriver om öppenhet som en värdefull del i att hantera förförståelsen. Det rör 
forskarens personliga roll och egenskaper som kan ha inverkan på studiens 
genomförande och resultat. Det kan vara forskarens personliga profil inne-
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2011). Avsikten kan även vara att bidra till en utvidgning av teoriers 
användningsområden, teoriutveckling eller att bidra med en övergripande 
förståelse om något, som bygger på tidigare forskningsresultat (jfr Harju, 2008). 
I kapitel tre har jag redovisat och diskuterat vilka särskilda förutsättningar som 
rådde i kommunen under studiens genomförande, samt vilka föreställningar om 
kompetens som fanns. Avhandlingen är ett exempel på hur en diskussion om 
vad personal ska kunna och varför har genomgripande effekter på olika plan 
inom ett verksamhetsområde. I den studerade kommunens äldreomsorg har 
värdegrunden varit det dokument som legat till grund för den icke-formella 
kompetensutvecklingen och varit det rättesnöre som skulle vägleda kommunens 
äldreomsorgsverksamheter.  
 
Kommunen är inte representativ för Sveriges kommuner, till följd av att den 
under studiens genomförande hade en integrerad modell för biståndsbedömning 
och inte en specialiserad. Vid specialiserad biståndsbedömning särskiljs 
utredningen och beslut om bistånd från ansvaret för utförandet av de 
hjälpinsatser som beviljas. Ett uttalat motiv för den integrerade modellen var att 
få en helhetssyn. För att få en helhetssyn ansågs under denna tid att det inte gick 
att skilja biståndshandläggning från verksamhetsansvar, utan att det måste 
hanteras av en och samma person i organisationen. En annan tanke var att det 
även skulle underlätta ett socialt synsätt från biståndsbedömning till 
verkställande och bidra med ett socialt innehåll.  
 
Vid tiden för studien tillhörde kommunen med sin integrerade modell således en 
minoritet. Samtidigt är vissa delar i kommunens arbete präglat av företeelser 
som är gemensamma för i stort sett alla kommuner. Detta gäller exempelvis 
betoningen på kompetens som en slags universallösning på en mångfald av 
problem – omsorgsgivaryrkets status, rättssäkerhet, kvalitetsproblem och dylikt. 
Framförallt är det kompetensbegreppets normativa karaktär som ger kompetens-
frågan allmänna drag. I likhet med övriga landets kommuner står begreppen 
bemötande och ett socialt innehåll högt på agendan och dessa blir centrala inom 
kompetensdiskussionen. Den studerade kommunen utgör således ett exempel 
med allmängiltiga drag. Idag, några år efter undersökningens genomförande, är 
kriterier för lokala värdegrunder en nationell fråga och det finns en nationell 
värdegrund (Socialstyrelsen 2011a). På ett sätt kan kommunen beskrivas som att 
den var ”före sin tid”, eftersom kompetensutvecklingen uttryckligen syftade till 
att öka det sociala innehållet i äldreomsorgens verksamheter.  
 
Överförbarheten gäller således inte vad som sker i landets kommuner, utan hur 
konkretiseringen av kompetensfrågans tre delar; bestämningen av omsorgs-
mottagarens behov, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen, får genomgripande 
följder för en förståelse av en kommuns äldreomsorg. De överförbarhetsanspråk 
som ligger närmast till hands är således att utifrån tidigare presenterad forskning 
och den teoretiska ramen utveckla förståelsen om hur diskussionen om 
kompetens som en företeelse påverkar äldreomsorgen som verksamhetsområde.  
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Ibland diskuteras begreppet giltighet i diskussioner om forskningsresultatens 
kvalitet. Jag är däremot tveksam till att referensgrupper skulle stärka giltigheten, 
i den meningen att deltagarnas bekräftelse av analysen är av särskilt värde. Jag 
kan mycket väl tänka mig att vissa resultat till och med kan väcka upprördhet, 
och att man inte alls vill kännas vid att resultatet skulle spegla det sammanhang 
deltagarna eventuellt är en del av. Värdet av referensgrupper handlar istället om 
en fördjupad kännedom om det studerade och om noggrannhet i 
forskningsprocessen.  
 

Betydelsen av studiens sammanhang 
Den kontextualisering av det studerade som jag tog upp i kapitel tre ger även 
läsaren hjälp att ytterligare skapa sig en uppfattning om studiens kvalitet och 
trovärdighet, vilka tänkbara påverkansfaktorer som kan ha inverkat i insamlandet 
av empirin, och hur det i sin tur kan ha påverkat analysen. Studien ska ses mot 
bakgrund av att Nybro kommun år 2005 erhöll statliga medel för en 
kompetenssatsning inom ramen för den så kallade Kompetensstegen (SOU 
2007:88). Materialet är insamlat under perioden 2006-2007. På så vis finns 
denna kommunala satsning i bakgrunden för avhandlingens resultat. 
Kompetensdiskussionen aktualiserades innan de fick medel och var en anledning 
till att de faktiskt sökte. Med hjälp av denna satsning fick kommunen extra 
skjuts i värdegrundsarbetet. Äldreomsorgens inriktning under undersöknings-
perioden präglades därmed i stor utsträckning av resonemang om kompetenser 
inom äldreomsorgen, vilken kompetens omsorgsgivarna ska ha, hur kompetens-
användningen påverkar arbetets innehåll, och hur detta speglar normativa värden 
runt omsorgsmottagarna.  
 
Belysningen av kontexten har också varit betydelsefull för att till fullo kunna 
bedöma rimligheten i den studie jag gjort. Utan en redogörelse för kontexten blir 
det svårt för läsaren att bedöma relevansen av de olika metodteknikerna och de 
frågor som ställts. Det kan även finnas anledning att diskutera min fysiska 
närvaro i kommunen, och kommunens möjligheter att påverka mig som forskare 
i mitt arbete. I efterhand upplever jag tiden på kommunen som en tillgång. Det 
gav närmast en etnologisk möjlighet att verkligen förstå vad som pågick och 
vilkas åsikter som fick utrymme var och vilkas röster som sällan fick ta plats. Jag 
upplever inte heller att kommunen styrde genomförandet av studien eller de 
frågor som ställts. Det behöver dock understrykas att jag kan ha påverkats utan 
att till fullo vara medveten om det. 
 

Överförbarhet 
Kvalitativa studier som denna gör sällan anspråk på att presentera 
generaliserbara resultat. Begreppet överförbarhet används ibland för att resonera 
om resultatens användbarhet i andra situationer och sammanhang (Bryman, 
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7 ENHETSCHEFERNA OM 
KOMPETENS OCH 
OMSORGSARBETET 

I detta kapitel analyseras enhetschefernas konkretisering av kompetensfrågans37 
tre delar; omsorgsbehoven, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen. Jag börjar 
med att belysa enhetschefernas handlingsutrymme eftersom det är utifrån det de 
för vidare normer och värderingar om de äldre och omsorgsarbetet.  
 
Den kommunala värdegrunden är ett av deras konkreta verktyg för att föra 
vidare de normer och värderingar som anses vara de rätta. Jag har därför valt att 
inledningsvis behandla värdegrunden utifrån betraktelsen av den som en 
materialisering av den ideologiska grunden som fanns under den studerade 
perioden (jfr Hasenfeld, 1983, 1992, 2010a). Utöver kompetensfrågans tre delar 
belyses även enhetschefernas resonemang om omsorgsmottagarnas karaktär samt 
vilken kompetens de anser är central för omsorgsarbetet.  
 

Enhetschefernas handlingsutrymme 
Den studerade kommunen har som beskrivits i kapitel tre organiserat sina 
omsorgsverksamheter efter en så kallad integrerad modell för bistånds-
bedömning. I rollen som enhetschef ingår, i den aktuella kommunen, både 
biståndshandläggning (myndighetsutövning) och ansvaret för verkställigheten. I 
Nybro motiverades valet av organisationsform utifrån ett helhetsperspektiv 
förankrat i det sociala synsättet. Även enhetscheferna utgår från helhets-
perspektivet när de talar om organisationsformens fördelar för omsorgs-
mottagaren. Enhetschefen Filip menar exempelvis: ”För att jag tror att det blir 
en annan helhetsbild om omsorgstagaren.” (Enhetschef Filip). Enligt enhets-
cheferna är en fördel med organiseringen att de kan vägleda och leda sin 
personal utifrån information direkt hämtad från myndighetsrollen. Enhets-

––––––––– 
37 Kompetensfrågans formulering: Vad ska man kunna? – uttryck för omsorgsmottagarnas behov, Vad ska 

man göra? – uttryck för omsorgsarbetet, Hur ska man förhålla sig till omsorgsmottagarna? – uttryck för 
omsorgsrelationen. 
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Den empiriska redovisningen 
Empirin presenteras i analyskapitlen med de citat och sammandrag som ansetts 
vara representiva för varje tema. Vid några tillfällen förekommer citat som inte 
kan anses vara representativa och då förekommer en kommentar om det. De 
citat som används i den empiriska redovisningen med enhetscheferna och 
omsorgsmottagarna är personliga utsagor med fingerade namn. När det gäller 
omsorgsgivarna är varje citat en återgivelse av dialoger i fokusgrupperna. Endast 
de intervjupersoner som bandades är återgivna med citat. Av nio bandade 
intervjuer är sex enhetschefer citerade i resultatet, av de arton omsorgsgivare vars 
material bandades är sexton citerade i resultatet. Vad gäller det bandade 
materialet med omsorgsmottagarna citeras tjugoen av tjugotre i resultatet. 
Ytterligare en omsorgsmottagare förekommer med sammandrag i slutkapitlet. 
Viktigt att påpeka är att jag använder mig av fingerade namn som signalerar kön 
men som inte säkert representerar könet på intervjupersonen. Anledningen till 
detta är att det endast fanns en man representerad i enhetschefsgruppen 
respektive omsorgsgivaregruppen. Genom att låta en av de kvinnliga intervju-
personerna i vardera grupp av intervjupersoner få ett manligt namn går det inte 
att identifiera dessa män. Jag har således gett avkall på viss transparens till 
förmån för en aktsamhet om de intervjuades anonymitet.  
 
Presentationen av resultatet visar också på min hantering av materialet. Analysen 
kan skönjas redan i tematiseringen (med rubriker och olika avsnitt), och i 
presentationen av resultatet, där olika fynd följs upp. En resultatredovisning som 
är rik på direktcitat ger läsaren större möjligheter till egna tolkningar och ger 
även avhandlingen en beskrivande funktion. Varje resultatkapitel avslutas med 
en summerande analys som följer upp, fördjupar och breddar den samlade 
analysen. På så sätt sker löpande en sammankoppling mellan de olika 
resultatkapitlen.  
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En värdegrund kan få stor betydelse för arbetet inom människobehandlande 
organisationer, eftersom arbetet kännetecknas av flera dilemman (jfr Hasenfeld, 
1983, 1992). Bland annat finns det inget givet arbetssätt. Istället finns det ofta 
flera parallella existerande arbetsmetoder som alla har någon slags legitimitet, 
ibland med vetenskaplig grund. Även moraliska värden är knutna till de olika 
arbetssätten. När det kommer till faktiska uttryck, exempelvis skrivna i en 
värdegrund, har jag valt att benämna dessa värdebegrepp. Vilka moraliska värden 
som sedan blir aktuella i en organisation beror på hur organisationen själv tolkar 
dem (a.a.). Även om det inte alltid finns riktlinjer för det man ska göra, utformas 
olika typer av praktiker med ideologisk grund.  Den ideologiska grunden 
uppfyller två syften för praktiken: dels minskar den osäkerheten om vad som ska 
göras och hur, dels legitimerar och motiverar den de yrkesverksammas 
handlingar.  
 
Jag har betraktat kommunens värdegrund som en betydelsefull del i kommunens 
äldreomsorg under avhandlingens undersökningsperiod. Utöver det har jag 
förstått kommunens värdegrund som ett kulturellt fenomen med flera lager, 
skapade över tid och som är i ständig förändring. En värdegrund verkar kunna 
utgöra ett lager ovanpå andra lager skapade av olika historiska processer, som 
chefsbyten och olika politiska inflytanden. En värdegrund kan förutom att 
användas som kompetensverktyg även verka stabiliserande i oroliga tider, såsom 
en omfattande organisationsförändring, genom att skapa en bild av att den 
förenar motsatta ideologiska riktningar. Det kan göras med särskilda 
värdebegrepp, exempelvis självständighet eller delaktighet.  
 
Att värdegrunden får en framträdande roll som kompetensverktyg i kommunens 
omsorgsverksamheter bör förstås utifrån en utveckling där kommunerna förvisso 
fått ett större ansvar för äldreomsorgen men även frihet att utforma vägen till 
den kvalitetsstandard som sätts på statlig nivå. Principen ”/…/det är 
kommunerna som i egenskap av huvudmän bär det övergripande ansvaret för 
omsorgen och vården av äldre, oavsett driftsform” (SOU, 2007:88:240) innebär 
att kommunerna bär ansvaret för den utbildning av personal som förväntas leda 
till höjd kvalitet. Något som är värt att lyfta fram är att inte bara definitionen av 
vad kommunen anser vara adekvat kompetens, utan även de strategier för 
kompetensutveckling som kommer ifråga, som exempelvis värdegrundssamtal, 
blir ett resultat av den enskilda kommunens ambitioner och resurser. 
 
Enhetscheferna beskriver att de står bakom kommunens värdegrund med det 
sociala synsättet. Den överensstämmelse som finns mellan den nationella 
äldrepolitikens riktlinjer, den kommunala formuleringen av värdegrunden, och 
enhetschefernas tolkning av den, kan förklaras med att enhetscheferna är bärare 
av organisationens handlingsutrymme. Vad som är möjligt för en organisation 
att göra är det som formulerar omsorgsgivarnas handlingsutrymme. Som bärare 
av det organisatoriska handlingsutrymmet har enhetscheferna inte en total 
handlingsfrihet. De har internaliserat organisatoriska föreställningar om äldre 
och omsorgsarbetet och kommunens värdegrund anger riktningen för deras 
arbete. Trots sitt handlingsutrymme arbetar de i linje med organisationens mål 
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chefen Birgitta talar om denna tillgång till information som en självklarhet: 
”Eftersom att man handleder personalen så tycker jag att det är självklart att man 
bör veta vilka de går till och varför de gör det.” (Enhetschef Birgitta). Det är 
informationen om omsorgsmottagarna som skapar helhets-bilden och som i den 
integrerade modellen kan förmedlas från myndighetsrollen och verksamhets-
ansvaret till verkställigheten på ett smidigt sätt. Vad som kommer att bli tydligt 
längre fram i kapitlet är att informationen är ett viktigt redskap för att 
problematisera omsorgsmottagarnas sätt att vara.  
 
Enhetschefernas funktion som både verksamhetsansvariga och bistånds-
bedömare går att förstå utifrån Lipkys (1980) klassiska kriterier för en 
gräsrotsbyråkrat. Deras dubbla funktion i den studerade kommunen ger arbetet 
särskilda förutsättningar. De finns nära både omsorgsgivare och omsorgs-
mottagare och som ledare är deras roll väsentlig för hur omsorgsarbetet utförs. 
Enhetschefernas roll i organisationen ger dem möjligheter att föra vidare de 
normer och värderingar om äldre och omsorgsarbetet som de själva har 
internaliserat. Den integrerade modellen innebär att rollen som bistånds-
bedömare riktar sig mot vilka insatser som ska ges. I verksamhetsansvaret riktar 
sig arbetet mot hur dessa insatser ska utföras, det vill säga vad omsorgsgivarna 
ska göra och vad de behöver kunna för att utföra de arbetsuppgifter som blir 
centrala. Det är även utifrån denna dubbla funktion som cheferna konstruerar 
omsorgsarbetet, men även mottagarnas behov, hur omsorgsgivarna ska förhålla 
sig till mottagarna och vad de ska kunna. 
 

Värdegrunden som kompetensverktyg 
Tanken med värdegrunden har varit att den ska fungera som ett underlag för 
kompetensutveckling inom organisationen, för att utveckla det sociala synsättet 
hos omsorgsgivarna. Arbetet med att vägleda i det sociala synsättet lades på 
enhetscheferna, vilka fick rollen som värdegrundsledare. Enhetscheferna har haft 
en frihet att utforma ledarskapet och de har valt att föra samtal i det vardagliga 
arbetet. Värdegrunden blir på så sätt en förbindelselänk i organisationen mellan 
enhetschefer och omsorgsgivare, och ett sätt att värdera omsorgsbehoven. Det 
betyder att det inte bara anges centrala värden för arbetsinnehållet, utan även en 
värdering av omsorgsmottagaren. Vilka värderingarna om omsorgsbehoven och 
omsorgsmottagarna är framkommer senare i kapitlet. 
 
Genom den dubbla funktionen kan de omsorgsinsatser som söks av äldre, hur de 
äldre ska bemötas och vad de kan förvänta sig relateras till värdegrunden, vilket 
tydliggör den moraliska dimensionen i arbetets olika led. Värdegrunden lyfter 
fram värdebegrepp som självständighet (mottagarens), som ska vägleda 
tjänstemännen och omsorgsgivarna i deras arbete. På samma gång anger 
värdegrunden vilken syn på äldre och åldrande som anses vara den rätta inom 
kommunen, samt hur ett förändringsarbete gentemot mottagarna ska se ut.  
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Enhetschefen Bodil formade arbetslagen och matchade vilka anställda som skulle vara 
kontaktpersoner till vilka äldre. Än så länge har (hade vid tiden för besöket) ingen 
anställd bytt arbetslag eller kontakt, vilket av enhetschefen ses som ett bevis på god 
matchning. Det har dock varit vissa kulturkrockar med anställda som tidigare arbetat 
inom landstinget. Dessa krockar yttrade sig delvis genom att man ville ha en chef som 
talade om vad man skulle göra och att man till exempel såg ett problem med att de 
äldre skulle äta frukost ensamma på sina rum. Frågan om maten överlag har varit 
omstridd. Vissa anställda menar att maten och att äldre äter tillsammans är viktiga 
faktorer för de äldres sociala liv. Enhetschefen Bodil menar att man kan vara social på 
andra sätt och att det inte är säkert att de äldre vill vara sociala när de äter. Vissa har 
till exempel svårt att tugga och så vidare och vill då hellre vara ifred. Före detta 
landstingsanställda har också haft problem med att ta eget ansvar. De har upplevt 
Bodil som besvärlig när hon hela tiden bollar ansvaret tillbaka till personalen. Hon 
menar själv att det är viktigt att hon kan känna ett förtroende för personalen eftersom 
hon måste delegera.  
 
Jag frågade Bodil vad som har varit det vinnande konceptet. Hon var tveksam till en 
början men menade att hon har varit väldigt tydlig med verksamhetens mål och det 
sociala synsättet. Jag frågade vidare om hur hon såg på sin egen roll i det hela och 
pekade på att hon är aktiv i verksamhetens alla delar. Hon sitter mitt i verksamheten 
med sitt kontor bredvid den största matplatsen, var med vid intervjuerna, satte ihop 
arbetslag, har god insyn och kontroll över verksamheten. Jag undrade om vad hon 
trodde att hennes roll hade för betydelse för de anställdas möjligheter att tillägna sig 
hennes idéer så fullt ut. Hon visste inte riktigt eller så var hon kanske ödmjuk. Hon 
framhöll istället ”resultatet” som hon uttryckte det, att de äldre har levt upp sedan de 
kom till Malmgården.  
 
Jag upplever att Bodil har tillägnat sig idén om det sociala synsättet helt och hållet, 
vilket förmodligen bidrar till att hon med en sådan tydlighet kan bedriva sin 
verksamhet och vilket säkert leder till att personalen visar förtroende för henne. Jag är 
nyfiken på vilken bakgrund Bodil har och vad det är som gör att hon tillägnat sig det 
sociala synsättet (det var som att prata med hennes chef). Jag undrar hur hon ser på de 
organisatoriska resurserna i förhållande till att leva upp till det sociala synsättet. Jag 
vill också ta reda på hur hon resonerar om de andra verksamheterna och deras syn på 
äldre. Hon har väldigt tydliga idéer om det sociala synsättet och om de äldre. Jag 
undrar var de kommer ifrån, är de hämtade från de äldre själva, tidigare erfarenhet, 
eller har hon tillägnat sig den lokala värdegrunden? Jag har tid för intervju med 
Bodil39 den 21/4.  
 
I den empiriska noteringen ges exempel på enhetschefernas tolkningsutrymme 
när det kommer till det sociala synsättet. Vid intervjuerna med omsorgsgivarna 

––––––––– 
39 I kommande citat förekommer inte Bodil som namn utan har bytts ut till ett annat fingerat namn för 
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och värden (jfr Christensen, 2001; Dunér & Nordström, 2006). Beslut inom 
människobehandlande organisationer kan betraktas som något som alltid sker 
utifrån en kognitiv och normativ kontroll (Levin, 2013). Det lämnar i sin tur 
mindre utrymme för ifrågasättande och utveckling av verksamheterna i en annan 
riktning än den organisationen driver. 
 
Enhetscheferna konstaterar att värdegrunder finns i alla kommuner och att det 
pratas värdegrund överallt och i alla sammanhang. Att kommunen har en 
värdegrund ses därför som självklart. Enhetscheferna menar till och med att det 
ska finnas en värdegrund och att det är något som ligger i tiden. Mot bakgrund 
av avhandlingens teoretiska ansats öppnar enhetschefernas resonemang upp för 
en förståelse om att accepterandet av och propagerandet för den kommunala 
värdegrunden förenklar och förtydligar deras arbete på flera sätt. Den 
organisatoriska konstruktionen (jfr Johansson, 1992) av omsorgsmottagarna får 
sin prägel av värdegrunden i första hand, men även av värden påförda utifrån 
organisationen (a.a. 1992:51), exempelvis värdebegrepp som självbestämmande, 
delaktighet och trygghet (Socialtjänstlagen, 2001:453) (Norström & Thunved, 
2011; Prop. 2009/10:116; Socialstyrelsen, 2011). 
 
Nedan återges en empirisk notering som gjordes vid mitt första besök på 
verksamheten Malmgården38 i den studerade kommunen. Malmgården 
framhölls som spjutspets för kommunens arbete med värdegrunden som 
kompetensverktyg. Noteringarna innehåller tentativa tolkningar och är således 
även en inblick i det metodologiska arbetet. Vissa förtydliganden i skriften har 
gjorts i efterhand. 
 

En empirisk notering 
Besök 2006-04-10, Malmgården, Verksamhetschef Bodil.  
 
Allmänt: verksamheten inkluderar 75 äldre boende i eget boende och 30 boende på 
Malmgården, samt 5 korttidsplatser. Arbetet benämns som hemtjänst och med det vill 
man lägga tyngdpunkten på det individuella (d.v.s. den enskilde omsorgsmottagaren). 
Man arbetar i små arbetslag som ansvarar för sju omsorgsmottagare vardera och 
omsorgsgivarna har hand om samma mottagare hela tiden.  
 
Verksamheten drog igång den 1 augusti 2005. Bodil och en annan enhetschef 
intervjuade 120 anställda plockade från andra verksamheter. Första kriteriet var att 
de skulle vara tillsvidareanställda. Andra kriteriet var att de skulle ha ett socialt 
synsätt och detta bedömdes vid de enskilda intervjuerna där två enhetschefer var med. 
Det ställdes inga krav på formell utbildning, endast ett socialt synsätt. Man tog även 
hänsyn till tidigare erfarenhet. Efteråt har det visat sig att de flesta anställda ändå 
hade en adekvat utbildning.  

––––––––– 
38 Fingerat namn på verksamheten. 
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––––––––– 
38 Fingerat namn på verksamheten. 
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De sociala behoven, med ensamheten i fokus, beskrivs av enhetscheferna som 
komplexa behov att tillgodose. De är inte lika synliga som de fysiska behoven, 
och det finns inga färdiga mallar för hur de ska tillgodoses. Sociala behov 
framställs som mer subjektiva och individuella än fysiska behov. Enhetscheferna 
beskriver även att vårdbehoven kan minska om de sociala behoven tillgodoses. 
Enhetschefen Filip förklarar det på följande sätt: 

 
Det är när vi ser att om vi kan få människor att må psykiskt bra, då bör 
även de fysiska funktionerna kunna fungera. Vården är ju… den 
medicinska vården är ju tvärtom, där tittar man ju ofta på det fysiska och 
det är det som är lösningen på alla problemen. Med det sociala synsättet 
så är det tvärtom, då tittar man på det som är psykiskt. Om jag kan få dig 
att må bra, genom att skratta, skämta, eller bekräfta dig och dina 
problem, då tror jag att det kan lösa dina fysiska åkommor också. 
(Enhetschef Filip) 

 
Filips beskrivning av tillgodoseendet av de sociala behoven som en lösning även 
för de fysiska behoven ger en förklaring till betoningen på den sociala delen av 
omsorgen, det ökade vårdbehovet till trots. Tillgodoseendet av de fysiska 
behoven beskrivs av enhetscheferna även som mindre viktigt än tillgodoseendet 
av de sociala behoven. Enhetschefen Birgitta menar exempelvis: ”Ja, alltså för att 
den sjuka delen hos pensionären är den lilla delen, men det är där man lägger 
fokus. Och vi försöker vända på detta” (Enhetschef Birgitta). Att lägga något 
positivt i att frångå det sjuka eller icke-fungerande hos omsorgsmottagaren, 
säger också något om hur yrkesutövarna ser på vad som ska utgöra det centrala i 
arbetet. Enhetscheferna menar att alla människor har sociala behov, men att 
dessa behov tar sig olika uttryck hos omsorgsmottagarna. Den oprecisa 
beskrivningen av sociala behov lämnar ett betydande utrymme för enskilda 
tolkningar som kan anpassas till både kommunala resurser och personliga 
förmågor och ibland göras till brister eller förtjänster hos mottagaren.  
 
Enhetscheferna ger ogärna några direkta exempel på insatser som ska tillgodose 
sociala behov, eftersom de inte ser möjligheter att diskutera generella lösningar 
på individuella behov. Istället fokuseras mottagargruppens svårigheter att hävda 
sociala behov och problemen med att tillgodose dem. Behoven upplevs vara blir 
svåråtkomliga. Enhetschefen Eva uttrycker det på följande sätt: 
 

Ja, det är liksom det sista man gör (be om hjälp, eget förtydligande40). 
/…/Och därför är det svårt med de sociala behoven. Hur vet man vad de 
vill? Hur vet man vad de uppskattar? /---/ Kan vi göra någonting för att 
vi vet att den här personen mår bra av det även ifall denne inte kan 
uttrycka det riktigt.” (Enhetschef Eva) 

 

––––––––– 
40 Fortsättningsvis förkortat e.f. 
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som sökte anställning på Malmgården var det upp till enhetscheferna att 
bedöma, utifrån egen tolkning av värdegrunden, huruvida personalen hade ett 
socialt synsätt. I enlighet med nationella riktlinjer betonades omsorgsgivarnas 
bemötande, men den formella kompetensen frångicks. Det visade sig dock i just 
det här exemplet att de flesta som bedömdes ha ett socialt synsätt även hade en 
formell utbildning. 
 
En fråga har varit vad enhetscheferna gör med sitt handlingsutrymme. Vad är 
det de väljer att prata om i sina värdegrundssamtal, vilka förmågor hos 
omsorgsgivarna blir viktiga, och vilka behov hos mottagarna är kompetens-
anspråken ett uttryck för? Under nästa tema undersöks enhetschefernas 
argumentation om betydelsen av att tillgodose mottagarnas sociala behov.  
 

Betoningen på sociala omsorgsbehov  
Enhetscheferna beskriver mottagarnas sociala behov som den största 
utmaningen för de verksamheter enhetscheferna ansvarar för, och det är 
omsorgsmottagare som upplevs som ofrivilligt ensamma, ”vår tids största gissel”, 
som enhetscheferna lyfter fram som det viktigaste problemet att hantera. Här 
tydliggörs på samma gång föreställningen om omsorgsmottagarnas förut-
sättningar. För de som klassificeras som ofrivilligt ensamma, aktualiseras en 
handlingsplan med en social teknologi som gör dem mer socialt aktiva. Detta 
förhållningssätt ställer även särskilda krav på omsorgsgivarnas förmågor, det vill 
säga vad de ska kunna för att göra mottagare socialt aktiva. Kompetensanspråken 
som framförs i sammanhanget behandlas längre fram i kapitlet. 
 
Ensamhet bland äldre människor (jfr Socialstyrelsen, 2013b) är ett fenomen att 
ta på allvar, eftersom det både har betydelse för människans hälsa och den 
upplevda livskvaliteten (Karnick, 2005). En förklaring till den ökande 
ensamheten bland äldre som enhetscheferna ser är förändrade strukturer i 
samhället. Det är även dessa som motiverar att äldres sociala behov är en del av 
det kommunala ansvaret utifrån det sociala synsättet. Det blir vanligare att barn 
och barnbarn bor en bit ifrån den äldre och inte har möjlighet att utgöra en 
naturlig del i den äldres samvaro (jfr Borg, 2005; Walker, 2005). Chefernas 
förståelse av mottagarnas behov av social samvaro grundas i en tolkning av 
mottagarnas sociala sammanhang utifrån en samhällelig utveckling. Ensamhet 
beskrivs som något som breder ut sig i samhället i stort. Enhetschefen Lars 
förklarar det på följande sätt: ”Ja, och för att vi som svenskar, och anhöriga och 
närstående har fullt upp med sitt eget. Vi lever ju på det sättet i Sverige, oftast.” 
(Enhetschef Lars). Ensamheten görs till ett kulturellt problem, men också till 
något kännetecknande för mottagargruppen. Yasmin berättar: ”Men det sociala 
är ju… alltså vi i vår kultur vi hävdar inte de behoven, vi gör inte det. Särskilt 
inte den generationen som vi har hand om nu.” (Enhetschef Yasmin). Plats och 
grupp blir centrala förklaringsfaktorer, i något som sker i en särskild fas i livet 
”när livet krymper”. 
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De sociala behoven, med ensamheten i fokus, beskrivs av enhetscheferna som 
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kännetecknande egenskaper och problem för en grupp och som en del av sociala 
strukturer i samhället där ensamheten betraktas som ett samhällsproblem. 
 
I enhetschefernas beskrivningar finns fokus på de sociala behoven, trots att 
verksamheterna borde vara de som på allvar får känna på diskrepansen mellan 
fokus på det sociala och de alltmer ökade vårdbehoven. Detta ger förståelse för 
att en värdegrund kan få en stor genomslagskraft om den appellerar till viktiga 
delar i den befintliga ideologiska grunden. Fokus på sociala behov i Nybro hade 
inte varit lika möjligt om det inte hade representerat en syn på mottagarna som 
är accepterad (jfr SOU, 2007:88). Det relativt nya talet om äldreomsorgens 
sociala innehåll fick, efter det att empirin hade samlats in, också en politisk 
skjuts i och med ett tillägg i Socialtjänstlagen i 5 kap 4 § som tidigare stannade 
vid: Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden, men nu även anger: och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (2010:427) (Norström & Thunved, 
2011). Det är således kommunens ansvar att verka för att de äldre invånarna inte 
upplever ensamhet på grund av en social frånvaro av andra.  
 
Utifrån avhandlingens teoretiska ram är det rimligt att anta att konstruktionen 
av mottagarrollen tar sin början redan innan mottagaren blir aktuell i 
organisationen men att den får sina första fasta former i biståndsbedömningen. 
Biståndsbedömningen kan på förhand betraktas som en del i en typifiering av 
mottagarna och som en betydelsefull del i effektiviseringen av arbetet. Efter att 
mottagaren har blivit en del i organisationen genomgår hon eller han en process 
av bedömning, klassificering och kategorisering, vilket fastställer vilken roll 
mottagaren ska ha i organisationen (Hasenfeld, 1983, 2010ab). Vid en första 
anblick kan det vara lätt att likställa typifieringsprocessen med den 
biståndsbedömning som görs. Biståndsbedömningen är, även om den är 
reglerad, färgad av olika normer och värderingar och möjligheten att variera den 
efter kommunala riktlinjer gör att den kan avspegla kommuners ideologiska 
grund. Men typifieringsprocessen är mer djupgående än biståndsbedömningen 
och den teoretiska förståelsen av processen synliggörs kanske särskilt i denna 
avhandling där myndighetsrollen är förenad med verkställighetsansvaret. En 
viktig distinktion mellan biståndsbedömning och typifiering är att typifierings-
processen inte är kopplad till en särskild yrkeskategori eller yrkesroll. Även 
omsorgsgivarna är aktiva i typifieringsprocessen. Det som gör skillnad är den 
makt som är knuten till yrkesutövarens position. Enhetschefernas dubbla 
funktion innebär en betydelsefull makt både i typifieringsprocessen i sig, när det 
kommer till att bland annat konstruera mottagarrollen, och i förhållande till 
omsorgsgivarna. Enhetscheferna har genom sin chefsfunktion möjligheten att 
förmedla vidare egna typifieringar.  
 
Rollen som omsorgsmottagare både föregås av och medför ett socialt värde i 
samhället, men också individualiserat i organisationen som en produkt av den 
typifieringsprocess hon eller han genomgår (jfr Hasenfeld, 1983, 1992). I 
kommunen tar det sig uttryck i bland annat formuleringen av omsorgsbehov och 
i en bedömning samt ett fastställande av mottagarnas egna ansvar. I den 
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Omsorgsmottagarens val att inte delta i sociala sammanhang problematiseras i 
vissa fall, särskilt de som upplevs som ofrivilligt ensamma. Enhetschefen Lars 
berättar exempelvis: ”Det jag kan uppleva som svårt är att man ständigt får den 
här ensamheten slängd på sig när man är ute på hembesök. Människor pratar 
om sin ensamhet, men man väljer inte att delta i det som finns.” (Enhetschef 
Lars). I vissa beskrivningar av mottagarnas sociala behov läggs ett ansvar på 
mottagarna själva. Enhetschefen Filip beskriver det såhär: 
 

Nä alltså det ligger ett eget ansvar i det såklart att ta sig dit själv (till en 
social aktivitet, e.f.) och ha ett intresse och vilja. För att… alltså det kan 
vara så att man tycker att man är jätteensam och man träffar aldrig folk 
och så. Men så finns det runt hörnet kanske förutsättningar för att göra 
det och då ligger det på sitt eget ansvar. (Enhetschef Filip) 

 
Jag har betraktat beskrivningar om mottagare som väljer att inte delta 
(underförstått: fast de borde), som att de av enhetscheferna förstås som passiva i 
negativ mening. Enhetscheferna använder ibland själva också ordet passivitet när 
de beskriver mottagarna. De mottagare som upplevs vänta på att andra ska göra 
något tycks skapa en frustration hos flera av enhetscheferna. De ställer sig också 
tveksamma till huruvida vänner och familj kan ersättas av nya bekanta, eller 
omsorgsgivare. Enhetschefen Angelika undrar om det är möjligt:  
 

/…/att man erbjuder då kontakter kanske med frivilliga, med kyrkan, och 
just att delta i sådana här aktiviteter, att det är inte det. Det blir de inte 
hjälpta av, för att det är inte det de saknar. De saknar sitt gamla liv, de 
saknar de som är döda. De saknar… de vill ju att allt ska vara som förut 
och det kan vi ju inte hjälpa dem med. Det går ju inte. (Enhetschef 
Angelika) 

 
På så sätt hamnar den ofrivilliga ensamheten i en slags återvändsgränd, och 
formuleras som en ständig brist. Vissa mottagares situation tycks dessutom 
utgöra en negativ rundgång som påverkar omsorgsarbetet negativt i enhets-
chefernas ögon. Ju mer passiv omsorgsmottagaren är och ju mer passiv 
tillvaro hon/han för, desto mer kräver mottagaren av omsorgsrelationen. 
Enhetschefen Eva förklarar det exempelvis såhär:  
 

Det är också väldigt tydligt, alltså om du har ett larm så… är du inte 
tillfredsställd, du har haft en dödens tråkig dag igen, det händer ingenting 
om man säger, mer än måltiderna. Då är risken stor att man ligger på 
larmet sedan (larmar ofta, e.f.). Men har du upplevt saker och varit aktiv 
på något sätt, med intryck och så, då sover du bättre på natten. Så det 
genererar ju mycket, hela dygnet. (Enhetschef Eva) 
 

När åtgärder diskuteras framhåller enhetscheferna att verksamhetens uppgift 
antingen blir att acceptera omsorgsmottagares passivitet eller så accepteras det 
inte och då blir verksamheternas uppgift att minska passiviteten genom att 
aktivera mottagarna. Ofrivillig ensamhet förstås i arbetet som en del i både 
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larmet sedan (larmar ofta, e.f.). Men har du upplevt saker och varit aktiv 
på något sätt, med intryck och så, då sover du bättre på natten. Så det 
genererar ju mycket, hela dygnet. (Enhetschef Eva) 
 

När åtgärder diskuteras framhåller enhetscheferna att verksamhetens uppgift 
antingen blir att acceptera omsorgsmottagares passivitet eller så accepteras det 
inte och då blir verksamheternas uppgift att minska passiviteten genom att 
aktivera mottagarna. Ofrivillig ensamhet förstås i arbetet som en del i både 
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individer i samhället, kategoriseras och problematiseras omsorgsmottagarna 
utifrån sina behov och sitt sätt att vara. Enhetschefen Angelika förklarar: 
 

Nämen jag tror att det beror på den tiden de kom ifrån. Så man är inte 
van att liksom… att man inte är värd så mycket eller vad man ska säga… 
Det är någon slags särskild psykologi kring det där, jag kan inte definiera 
det. Fast en och annan är såklart jätteduktig på att hävda sig. Men 
generellt tror jag att det är svårt för de äldre att göra det. (Enhetschef 
Angelika) 

 
Äldre framställs som en grupp människor som, på grund av det samhälle de växt 
upp i, kan få svårt att hävda sina behov i allmänhet och sociala behov i 
synnerhet. Gruppen kännetecknas enligt enhetscheferna även av ett beroende av 
andra, i högre grad än andra grupper i samhället genom att de ofta är passiva och 
väntar på att andra runt omkring ska agera: ”De som har varit äldre, de har 
liksom tackat och tagit emot.” (Enhetschefen Filip) 
 
Tillsammans formar sig dessa karaktäristika som en generationsproblematik där 
deras olika problematiska egenskaper görs till en konstruktion unik för deras 
generation. På grund av enhetschefernas problematisering av omsorgsmottagares 
karaktär i en viss generation har jag valt att använda begreppet generations-
karaktär när jag fortsättningsvis analyserar enhetschefernas konkretisering av 
kompetensfrågan. Begreppet syftar till att synliggöra den sociala konstruktion av 
mottagarna som enhetscheferna använder sig av i sin problematisering och 
motsvarar utifrån en organisatorisk förståelse Johanssons (1992) begrepp 
byråkratisk identitet. Det tillägg som väcker behovet av begreppet generations-
karaktär är just kopplingen till generationstillhörighet. Det skänker begreppet 
både stabilitet över tid, men även ett dynamiskt innehåll eftersom egenskaperna 
ändras efter generation.  
 
När dagens mottagargrupps generationskaraktär jämförs med kommande äldres 
generationskaraktärer, framträder tydliga skillnader med en normativ klang och 
värdering av dagens omsorgsmottagare. Framtidens omsorgsmottagare, som ofta 
definieras som dagens fyrtiotalister, beskrivs av enhetscheferna som några som 
”på något sätt börjat tänka lite själva”, ”inte fastnat i något system” och ”som 
ställer helt andra krav på myndigheter”. Enhetschefen Birgitta utvecklar det på 
följande sätt:  

 
Jag tror inte att man (framtida omsorgsmottagare, e.f.) fogar sig efter den 
gällande ordningen liksom att… nej, då ska man ha det som man har det. 
Och man är förmodligen beredd att betala för det också. /---/ Jag tror att 
det bli ett helt annat perspektiv på det. Jag tror att då kommer verkligen 
de (omsorgsmottagarna, e.f.) att bestämma hur omsorgen ska utformas, 
vilket… så är det ju inte idag. Nu bestämmer ju vi som tror oss veta hur 
det ska se ut. Och de äldre tackar och tar emot många gånger. 
(Enhetschef Birgitta) 
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teoretiska förståelsen av typifieringsprocessen kommer tolkningen av individens 
sociokulturella bakgrund bli en del i typifieringsprocessen, liksom den 
organisatoriska kontexten. Enhetschefernas (och senare omsorgsgivarnas) 
bedömning av mottagarnas sociokulturella färdigheter, det vill säga mottagarnas 
upplevelse av sig själva och andra människor, kommer att ligga till grund för 
uppfattningen av deras moraliska karaktär.  
 
I typifieringsprocessen granskar enhetscheferna information om mottagaren för 
att sedan matcha en viss handlingsplan (jfr Hasenfeld, 1983, 1992). 
Typifieringen grundar sig på en sortering av information om mottagarens 
person, bakgrund och situation. För enhetscheferna är informationen central för 
att skapa sig en förståelse för mottagarens behov och för att kunna avgöra vilken 
typ av insats som lämpar sig bäst. Tidigare forskning finner exempel på 
beskrivningar av omsorgsmottagarna som ledsna, ensamma, eller passiva och där 
handlingsplanen består av att aktivera dessa på olika sätt (jfr Wreder, 2005). 
Även i materialet med enhetscheferna återfinns sådana beskrivningar av 
mottagarna, främst som ensamma och passiva.  
 
Jag har visat på att enhetscheferna bedömer att ofrivillig ensamhet är ett 
betydande problem och att det är viktigt att tillgodose sociala behov. I 
typifieringsprocessen framkommer dock att mottagarnas passivitet kan göra det 
svårt att tillgodose dessa behov. Detta har jag betraktat som en första bedömning 
av mottagarens moraliska karaktär, vilken av andra har beskrivits som en andra 
del i typifieringsprocessen (Hasenfeld, 1992, 2010). Till följd av vissa mottagares 
passivitet blir den första åtgärden att försöka förändra dessa till att bli mer 
aktiva. I nästa avsnitt fokuseras fortsättningen av enhetschefernas bedömning 
med fokus på mottagarens moraliska karaktär.  
 

Omsorgsmottagarnas moraliska karaktär  
Omsorgsmottagarna beskrivs av flera enhetschefer som tacksamma och som en 
grupp människor som nöjer sig med att ”duscha en gång i veckan” som vissa 
chefer uttrycker det. Enhetschefen Eva ger en beskrivning av mottagargruppen: 
 

Ja, men de har en helt annan inställning till myndigheter. Och de är 
ödmjuka på något sätt, vill klara sig själva och vill inte belasta. De har inte 
samma det här ”vi ska ha” eller ”vi kräver” säger de ju väldigt sällan de 
äldre idag. Utan det är ju deras barn som ofta går in då och kräver att 
mamman ska ha det och det. De har inte haft så stora referensramar som 
vi som kommer efter om man säger. (Enhetschef Eva) 

 
Tacksamheten kan, enligt cheferna, göra det svårt för omsorgsmottagarna att stå 
på sig, ta för sig och be om något. Svårigheten med att hävda sina behov görs 
således till en oförmåga. Samtidigt som enhetscheferna undviker att tala om 
äldre som en särskild grupp, utan hellre vill se dem som individer bland andra 
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beroende utav oss som är här och kanske väljer bort att klaga då. Det 
finns säkert både och. (Enhetschef Yasmin) 

 
Yasmins berättelse innehåller ett reserverande för att det kan finnas omsorgs-
mottagare idag som av en eller annan anledning inte klagar. Likväl upplevs de 
omsorgsmottagare som accepterar livets förändringar och medföljande 
begränsningar må bäst. De mottagare som mår bra har med andra ord accepterat 
sin mottagarroll i organisationen och lärt sig de rätta förväntningarna. Enhets-
chefen Birgitta ger exempel på ett sådant resonemang: 
 

Problemet blir väl med dem som vill att allt ska vara som förut och där 
det inte är det. Där man inte har de möjligheterna och där man inte har 
den orken. Och det är väl de som far mest illa. De andra som rättar in sig 
i livets begränsningar, de mår nog rätt så bra egentligen. (Enhetschef 
Birgitta) 

 
I Birgittas beskrivning framkommer motsägelser i enhetschefernas före-
ställningar om dagens mottagares generationskaraktär. De som accepterar sin 
situation kan problematiseras som passiva och de som inte accepterar sin 
situation beskrivs må dåligt. Ett centralt motsägelsefullt element i enhets-
chefernas problematisering av omsorgsmottagarna är att acceptansen inför att 
livet förändras beskrivs som en väg till livskvalitet för omsorgsmottagarna 
samtidigt som det beskrivs som ett dåligt förhållningssätt som leder till passivitet 
och till en alltför inaktiv livsstil. Förändringsperspektivet är centralt: det är 
mottagarna själva som bör förändras i relation till sin ålderdom och det handlar 
snarare om att acceptera att de behöver vara fortsatt aktiva trots nedsatta 
funktioner än om att acceptera en mer begränsad livsstil på grund av åldrandet.  
I jämförelsen med framtidens äldre lyfter de fram betydelsen av att vara aktiv, 
både socialt och fysiskt. 
 
Det är utifrån förståelsen om generationskaraktärer som organisationens första 
försök att begripa dem som söker sig till äldreomsorgen tar form. Begreppet 
ålderism (Andersson, 2008; Nilsson, 2008; Jönson, 2009) ger en förståelse för 
hur föreställningar om äldre påverkar deras möjligheter att leva som andra i 
samhället. Ett ytterligare resultat som jag vill lyfta fram är att förståelsen av 
ålderism, i det här exemplet, har sina begränsningar. Det är nämligen inte i 
första hand kronologisk ålder som faktor som är mest avgörande. Enligt 
enhetschefernas beskrivningar är det inte på grund av att de är gamla som de är 
avvikande utan det är på grund av hur samhället format dem karaktärsmässigt 
(exempelvis passiva). Det är inte heller på grund av deras fysiska begränsningar, 
som hör till åldrandet, som de är avvikande utan det är vissa egenskaper som gör 
att de blir mer skröpliga. Förståelsen av generationskaraktärer skiljer sig från en 
del tidigare diskussioner om diskriminering av äldre grundat på kronologisk 
ålder. I ett bredare perspektiv, men som denna studie inte kan styrka, samlar 
förståelsen av generationskaraktärer människor i alla åldrar i samhället i specifika 
grupper. Det är inte ålder i sig som blir betydelsefullt, utan egenskaper och 
strukturella förutsättningar. Inom människobehandlande organisationer kan det 
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Birgitta och de andra enhetscheferna beskriver vidare framtidens äldre, där de 
inkluderar sig själva, som en grupp som inte anses acceptera dagens institutioner. 
Det är personer som till fullo ”inser att de har ett eget ansvar för sin omsorg”. Jag 
har betraktat dessa beskrivningar som positiva återgivelser av en grupp 
människor som enligt enhetscheferna i hög grad uppfyller tanken om själv-
ständighet. Samtidigt sker, explicit och implicit, i denna värdering av framtidens 
äldre en värdering av dagens omsorgsmottagare. I Yasmins beskrivning nedan 
framträder dagens mottagare i negativ dager när de jämförs med dagens vuxna 
som kräver mer och med snabbt resultat.  
 

/…/de är tacksamma liksom, för det man får. De som är födda runt 1920 
och där omkring är uppväxta med helt annat. Det har inte varit det här 
självklara serverandet som vi har på allting och krav… och det ska fixas 
och är det inte fixat imorgon så blir man inte glad. Det tankesättet har 
inte dagens äldre äldre upplever jag. Utan man är tacksam. (Enhetschef 
Yasmin) 

 
Dagens omsorgsmottagares karaktär uppfattas av enhetscheferna vara en 
följd av det samhälle de växte upp med, ”Ja, de har levt på ett helt annat sätt” 
(Enhetschef Angelika). Här anges faktorer som samhällsklimat och 
möjligheter till utbildning.  
 
Det är betydande skillnader som uttrycks mellan dagens äldre och framtidens 
när det kommer till möjligheterna att påverka omsorgsarbetet. Mottagares 
förväntningar verkar utifrån enhetschefernas beskrivningar kunna vara betydelse-
fulla för hur omsorgsarbetet formas, beroende på om omsorgsmottagaren 
upplevs som aktiv eller passiv. Om de framtida omsorgsmottagarna hade varit 
med och format omsorgsarbetet hade det, givet att inget annat förändrats41, 
enligt enhetscheferna lett till ett omsorgsarbete som i högre grad styrts av 
mottagarnas önskemål.  
 

Motsägelser om generationskaraktären  
Omsorgsmottagarnas beroendeställning behandlas av enhetscheferna i relation 
till att få mottagare klagar. Samtidigt konstaterar enhetscheferna att omsorgs-
mottagarna på grund av sin generationskaraktär inordnar sig i den gällande 
ordningen och accepterar situationen på ett sätt som gör att tanken på att föra 
fram klagomål uteblir. Enhetschefen Yasmin berättar om det på följande sätt: 
 

Jag tror att många finner sig… alltså att de rättar in sig på något vis. Och 
tar det för vad det är och klagar inte. Eller kommer inte ens på tanken att 
göra det. Jag vet inte. Och sedan finns det säkert de som känner att de är 

––––––––– 
41 När jag skriver ”givet att inget annat förändrats” vill jag dels belysa dels betona att enhetscheferna i sina 

resonemang frångår strukturella faktorers betydelse och förändringar över tid. Det vill säga att det är 
många faktorer, lokalt och nationellt, som påverkar omsorgsarbetets utformning.  
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––––––––– 
41 När jag skriver ”givet att inget annat förändrats” vill jag dels belysa dels betona att enhetscheferna i sina 

resonemang frångår strukturella faktorers betydelse och förändringar över tid. Det vill säga att det är 
många faktorer, lokalt och nationellt, som påverkar omsorgsarbetets utformning.  
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förståelse av den kommunala kompetensutvecklingen med värdegrunden som 
kompetensverktyg vilket även betonade betydelsen av hur den sociala 
konstruktionen löpte som en röd tråd genom hela organisationen. I den fortsatta 
analysen framgick efterhand den påverkan som den sociala konstruktionen av 
omsorgsmottagarna faktiskt hade. Det utgjorde inte bara en väsentlig del i 
omsorgsarbetet utan var även med och formade omsorgsrelationen samt 
omsorgsgivarnas och enhetschefernas tolkning av de omsorgsbehov som 
mottagarna själva uttryckte. 
 
Begreppet generationskaraktär kom till genom en förståelse av vad en generation 
är och den senare analysen av hur omsorgsgivarnas och enhetschefernas 
konstruktion av mottagarnas karaktär används i arbetet och i förlängningen kan 
minska mottagarnas möjligheter att påverka sin omsorg. Begreppet generations-
karaktär samlar, i min mening, något väsentligt i både analys och resultat. Det är 
också ett teoretiskt redskap i den meningen att begreppet är applicerbart på 
andra sociala konstruktioner av mottagare, patienter, klienter etc. som sägs ha 
särskilda egenskaper kopplade till särskilda individuella och samhälleliga 
uppväxtvillkor.  
 

Aktiveringen av omsorgsmottagarna i omsorgsarbetet 
De omsorgsmottagare som enligt enhetscheferna inte har accepterat sin 
situation, utan vill att allt ska vara som tidigare, måste lockas in i deltagandet. 
Enhetschefen Eva förklarar det såhär: ”Och det är klart att de (omsorgsgivarna, 
e.f.) känner ju av och de försöker ju naturligtvis pusha på om de känner en viss 
tveksamhet eller rädsla eller så. Att man försöker locka, precis som man gör med 
barn ju.” (Enhetschef Eva). Detta knyter an till enhetschefernas fokus på 
betydelsen av sociala behov där omsorgsmottagarna mår bäst av att göras 
deltagande på olika sätt. Enhetschefen Filip beskriver hur han gör i bistånds-
bedömningen: 
 

När jag beviljar hjälp med städ så diskuterar man ju alltid vad är det i 
städningen som man behöver ha hjälp med? För det behöver ju inte vara 
så att… bara för att man behöver hjälp med golvet så behöver man kanske 
inte ha hjälp med att damma. Och det skriver jag i en arbetsplan sedan. 
Att den där kvinnan vill ha hjälp med golvstädningen och toaletten till 
exempel. Hon kan damma själv eller ska vara delaktig… och så. Så man 
får ju inte hela kittet bara för att man blir beviljad städ. (Enhetschef Filip) 

 
Omsorgsarbetet görs då till en fråga om att inbegripa, få med, göra verksam och 
sätta igång, istället för ”det självklara serverandet” eller ”leverera något färdigt”. 
Uttryck som ”att vara äldre är inget sjukt” kompletteras med ”de har ju så mycket 
att ge” och ”de har ju en sådan livserfarenhet”. Dessa uttryck blir också till 
argument för att omsorgsmottagaren ska fortsätta att ge något och göra något.  
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få betydande konsekvenser för människors möjligheter att påverka de insatser de 
blir föremål för.  
 

Begreppet generationskaraktär  
Begreppet generationskaraktär utgör en central del i avhandlingens analys och 
resultat och därför vill jag med ett särskilt avsnitt förklara dess bakgrund och 
tillkomst. Med begreppet har jag velat synliggöra den sociala konstruktionen av 
omsorgsmottagarna som studiens enhetschefer och omsorgsgivare använder sig 
av för att särskilja dagens omsorgsmottagare från framtidens omsorgsmottagare. 
Som jag skrivit i metodkapitlet är begreppet generationskaraktär resultatet av en 
empirinära analys som kom till i ett växelspel mellan empiri, förförståelse, 
tidigare forskning och prövandet av olika teoretiska begrepp. Mer konkret kom 
det till genom att jag i empirin uppmärksammade återkommande beskrivningar 
av studiens omsorgsmottagare som tillhörande en särskild generation med 
särskilda egenskaper. Jag var inläst på teorier om sociala konstruktioner och 
förstod att detta åtskiljande var en väsentlig del av omsorgsarbetet.  
 
Omsorgsgivarna och enhetscheferna talade om omsorgsmottagarna som en 
särskild generation. Vid läsningen av olika teorier och resonemang om just 
generationer, exempelvis av Karl Mannheim (1952:276ff) och Jönson (2009), 
framstod mina egna empiriska fynd som både motsägelsefulla och spretiga. 
Framförallt på grund av att omsorgsgivarnas och enhetschefernas särskiljning 
mellan dagens omsorgsmottagare och framtidens i första hand grundades på 
samhälleliga och individuella uppväxtvillkor och inte kronologisk ålder. Åldern i 
sig var enligt de intervjuade inte det centrala utan det var de egenskaper som 
mottagarna hade, deras karaktär, som gjorde att de skiljde sig från andra. Egen-
skaperna var enligt intervjupersonerna ett resultat av mottagarnas samhälleliga 
och individuella uppväxtvillkor. De samhälleliga och individuella uppväxt-
villkorens betydelse låter sig väl inrymmas i olika teorier om generationer. Även 
om intervjupersonerna menar att den kronologiska åldern inte har betydelse så är 
det möjligt att analysera deras utsagor som att uppväxtvillkoren speglar en 
särskild kohort i samhället. Det skulle då förstås som att samhälleliga historiska 
händelser påverkar en kohort, vilken blir en generation (jfr Mannheim, 1952).  
 
Teorier om generation och generationstillhörighet tog mig dock inte längre än 
att det var möjligt att tala om en faktisk kohort och att intervjupersonernas 
beskrivningar (även omsorgsmottagarnas) kunde förstås som att dessa samlade 
kohorten inom en särskild generationstillhörighet med särskilda kännetecken 
(individuella och samhälleliga uppväxtvillkor). I en annan avhandling skulle det 
möjligen ha kunnat utgöra ett beskrivande resultat. För mig manade dock 
omsorgsgivarnas och enhetschefernas skapande och användande av omsorgs-
mottagarnas särskilda egenskaper att gå vidare med begreppet generations-
karaktär och med det belysa vad den sociala konstruktionen av mottagarna har 
för betydelse för praktiken samt synliggöra hur kompetensfrågans tre delar, 
arbetet, behoven och relationen, förhöll sig till varandra. Jag hade med mig en 
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inte tänkt på för att han bodde på andra våningen på Igeldammshemmet 
och aktiviteterna var på första (våningen, e.f.), så man körde aldrig ned 
honom. Och här så är det helt annorlunda, här får han vara delaktig. Så 
det handlar om sättet att tänka där, om den här personen. Är den här 
personen som han ser ut att vara, eller finns det några resurser där bakom? 
Vad är det som har gjort att det har blivit så? (Enhetschef Eva) 

 
Peter Berger och Thomas Luckmann intresserar sig för vad institutionalisering 
gör med människor. I institutioner skapar människor en verklighet av vanor och 
rutiner som kan framstå som fasta och orubbliga (Berger & Luckmann 
1966:70ff). Vaneskapande processer växer fram efterhand och kontrollerar och 
anpassar inblandade aktörers handlande. Enhetschefers beskrivningar av vad 
institutioner gör med människor understryker faran med passivitet och betonar 
samtidigt betydelsen av aktivitet. Enhetschefen Birgitta förklarar det så här: 
 

Ja, men att man blir mer passiv. Man rättar sig mer efter den rådande 
ordningen. Och jag tror att det är vetenskapligt belagt alltså. Det är så 
institutioner gör saker med människor. Och därför blir det extra svårt. 
(Enhetschef Birgitta) 

 
Det betonas att omsorg bör och ska handla om att ge stöttning till aktivitet så att 
mottagarna behåller både sina kroppsliga och mentala funktioner. I 
enhetschefens Yasmins förklaring blir det tydligt att det handlar om vad som ska 
känneteckna arbetet och hur man ska förhålla sig, det vill säga vad som ska 
känneteckna omsorgsrelationen:  
 

Jag menar att om man gör för mycket som vi brukar säga så kan ju den 
här funktionen försvinna för att man får det gjort. Och det är kanske inte 
alltid så bra, för det kan innebära att de (omsorgsmottagarna, e.f.) kan 
vara fysiskt aktiva längre om de fortsätter att göra saker själv. Sedan går 
jag mycket på det här att man stöttar. Alltså det är mitt favoritord när jag 
handlägger och skriver planen (den individuella omsorgsplanen, e.f.), att 
jag skriver stöttar. Det handlar inte om att jag tar över insatser helt och 
hållet utan att man provar och stöttar i den här insatsen. För det kan göra 
mycket för den enskilde att det finns någon bredvid om jag (den äldre, 
e.f.) inte klarar det. Men om jag (den äldre, e.f.) klarar det så är det 
jätteskönt för den enskilde också. (Enhetschef Yasmin) 

 
Fokus på det friska och fungerande är enligt enhetscheferna kännetecknande för 
ett socialpedagogiskt arbets- och förhållningssätt. Omsorgsmottagaren bör, trots 
beviljande av städning, städa själv. Detta motiveras med att det är för den 
enskildes eget bästa att funktioner hålls igång. Enhetschefen Lars beskriver ett 
socialpedagogiskt arbets- och förhållningssätt på följande vis: 
 

Man ska ju inte serva dem… utan kan de bädda till sängen när man sitter 
i sin rullstol då ska de ju göra det. Även om de är beviljade bäddning. Och 
det är upp till personalen att känna av det där. För när du som 
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Även om det finns nyanser i beskrivningarna av omsorgsmottagarnas sociala 
behov, såsom att det för vissa räcker med att ha andra människor nära, beskrivs 
omsorgen som särskild lyckad när mottagarna utför någon form av aktivitet. 
Betydelsen av att vara aktiv, som något värdefullt hos alla människor 
(dominerande kulturell idé), men särskilt hos dagens omsorgsmottagare, är 
något återkommande i enhetschefernas beskrivningar. När omsorgsarbetet 
beskrivs som framgångsrikt har det resulterat i att omsorgsmottagaren levt upp, 
gjort något den inte gjort tidigare eller på något sätt aktiverat sig. Enhets-
cheferna Angelika och Birgitta berättar: 
 

Här deltar dem som aldrig har deltagit innan, alltså de har levt upp. Och 
en dam, som är 97 år, hon är så lycklig. Hon visade mig sitt skafferi, att 
hon har ett eget skafferi. Hon har varit på Willys och handlat på torget, 
det var hon redan i augusti, när vi öppnade. Hon har inte varit utanför 
Sjövikshemmet på flera år. Hon tyckte att Willys affär var ett stort 
varuhus, hon var helt imponerad av detta. Och det är helt fantastiskt. 
(Enhetschef Angelika) 
 
En kvinna som bor här… hennes dotter som är i 65 årsåldern sa att hon 
har fått sin mamma tillbaka, alltså mamman är glad. Och då kopplar man 
ju det både till miljön och att man har begränsat det här med… inte för 
mycket personal runt den enskilde. Sedan kan det ju alltid/…/, men just 
fokus på det sociala. För det är ju det vi har jobbat med (tillgodose sociala 
behov, e.f.) och att det blir positiva effekter av det för den enskilde. 
(Enhetschef Birgitta) 

 
Negativa resultat beskrivs i termer av att mottagaren har stagnerat på något sätt, 
är passiv, inte aktiverar sig och således ej är samarbetsvillig. Med aktivering 
beskrivs en stagnation kunna vändas tillbaka. Det här belyser den hälsomässiga, 
och personliga, vinsten med arbetssättet. Enhetschefen Eva ger ett exempel på 
en sådan vändning: 
 

Jag kan säga att det fallet jag tänkte på då, den personen hade faktiskt 
bott på särskilt boende i flera år innan han kom hit. Men han var, tror jag, 
inplacerad i ett fack ”att den här personen inte behöver det och den 
behöver inte det” utan han satt vid ett fönster och tittade ut varenda dag. 
Och blev matad. Alltså det var en person som bara satt vid ett visst ställe. 
Och då hade han ändå bott på ett särskilt boende ett tag. Och när den 
personen kommer hit så jobbar vi rätt medvetet med det här att: Behöver 
alla ha haklappar? Har de verkligen ingen förmåga att äta själva eller 
kamma sig själva? Sitt inte och vakta dem hela tiden som man gör på 
institutioner eller har gjort. Nu är det ganska cyniskt, men... Och det 
hade vi inte tid till heller och det innebar att den här personen började så 
sakta att prata och röra sina händer. Efter att ha suttit helt statiskt i några 
år. För vi har inte tid att skeva i dem mat utan… Och varför är inte han 
med på några aktiviteter? Det var vi jättetydliga med. Han tycker väl om 
musik och sådant? Han ska väl också vara delaktig? Och det hade man 
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mottagarna behåller både sina kroppsliga och mentala funktioner. I 
enhetschefens Yasmins förklaring blir det tydligt att det handlar om vad som ska 
känneteckna arbetet och hur man ska förhålla sig, det vill säga vad som ska 
känneteckna omsorgsrelationen:  
 

Jag menar att om man gör för mycket som vi brukar säga så kan ju den 
här funktionen försvinna för att man får det gjort. Och det är kanske inte 
alltid så bra, för det kan innebära att de (omsorgsmottagarna, e.f.) kan 
vara fysiskt aktiva längre om de fortsätter att göra saker själv. Sedan går 
jag mycket på det här att man stöttar. Alltså det är mitt favoritord när jag 
handlägger och skriver planen (den individuella omsorgsplanen, e.f.), att 
jag skriver stöttar. Det handlar inte om att jag tar över insatser helt och 
hållet utan att man provar och stöttar i den här insatsen. För det kan göra 
mycket för den enskilde att det finns någon bredvid om jag (den äldre, 
e.f.) inte klarar det. Men om jag (den äldre, e.f.) klarar det så är det 
jätteskönt för den enskilde också. (Enhetschef Yasmin) 

 
Fokus på det friska och fungerande är enligt enhetscheferna kännetecknande för 
ett socialpedagogiskt arbets- och förhållningssätt. Omsorgsmottagaren bör, trots 
beviljande av städning, städa själv. Detta motiveras med att det är för den 
enskildes eget bästa att funktioner hålls igång. Enhetschefen Lars beskriver ett 
socialpedagogiskt arbets- och förhållningssätt på följande vis: 
 

Man ska ju inte serva dem… utan kan de bädda till sängen när man sitter 
i sin rullstol då ska de ju göra det. Även om de är beviljade bäddning. Och 
det är upp till personalen att känna av det där. För när du som 
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Även om det finns nyanser i beskrivningarna av omsorgsmottagarnas sociala 
behov, såsom att det för vissa räcker med att ha andra människor nära, beskrivs 
omsorgen som särskild lyckad när mottagarna utför någon form av aktivitet. 
Betydelsen av att vara aktiv, som något värdefullt hos alla människor 
(dominerande kulturell idé), men särskilt hos dagens omsorgsmottagare, är 
något återkommande i enhetschefernas beskrivningar. När omsorgsarbetet 
beskrivs som framgångsrikt har det resulterat i att omsorgsmottagaren levt upp, 
gjort något den inte gjort tidigare eller på något sätt aktiverat sig. Enhets-
cheferna Angelika och Birgitta berättar: 
 

Här deltar dem som aldrig har deltagit innan, alltså de har levt upp. Och 
en dam, som är 97 år, hon är så lycklig. Hon visade mig sitt skafferi, att 
hon har ett eget skafferi. Hon har varit på Willys och handlat på torget, 
det var hon redan i augusti, när vi öppnade. Hon har inte varit utanför 
Sjövikshemmet på flera år. Hon tyckte att Willys affär var ett stort 
varuhus, hon var helt imponerad av detta. Och det är helt fantastiskt. 
(Enhetschef Angelika) 
 
En kvinna som bor här… hennes dotter som är i 65 årsåldern sa att hon 
har fått sin mamma tillbaka, alltså mamman är glad. Och då kopplar man 
ju det både till miljön och att man har begränsat det här med… inte för 
mycket personal runt den enskilde. Sedan kan det ju alltid/…/, men just 
fokus på det sociala. För det är ju det vi har jobbat med (tillgodose sociala 
behov, e.f.) och att det blir positiva effekter av det för den enskilde. 
(Enhetschef Birgitta) 

 
Negativa resultat beskrivs i termer av att mottagaren har stagnerat på något sätt, 
är passiv, inte aktiverar sig och således ej är samarbetsvillig. Med aktivering 
beskrivs en stagnation kunna vändas tillbaka. Det här belyser den hälsomässiga, 
och personliga, vinsten med arbetssättet. Enhetschefen Eva ger ett exempel på 
en sådan vändning: 
 

Jag kan säga att det fallet jag tänkte på då, den personen hade faktiskt 
bott på särskilt boende i flera år innan han kom hit. Men han var, tror jag, 
inplacerad i ett fack ”att den här personen inte behöver det och den 
behöver inte det” utan han satt vid ett fönster och tittade ut varenda dag. 
Och blev matad. Alltså det var en person som bara satt vid ett visst ställe. 
Och då hade han ändå bott på ett särskilt boende ett tag. Och när den 
personen kommer hit så jobbar vi rätt medvetet med det här att: Behöver 
alla ha haklappar? Har de verkligen ingen förmåga att äta själva eller 
kamma sig själva? Sitt inte och vakta dem hela tiden som man gör på 
institutioner eller har gjort. Nu är det ganska cyniskt, men... Och det 
hade vi inte tid till heller och det innebar att den här personen började så 
sakta att prata och röra sina händer. Efter att ha suttit helt statiskt i några 
år. För vi har inte tid att skeva i dem mat utan… Och varför är inte han 
med på några aktiviteter? Det var vi jättetydliga med. Han tycker väl om 
musik och sådant? Han ska väl också vara delaktig? Och det hade man 
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beskrivning, att de ser till det positiva hos omsorgsmottagarna. Det sjuka 
betraktas som något negativt och ska bemötas utifrån den enskildes dagsform – 
”Hur mycket orkar denne idag?”. Enhetschefen Birgitta tydliggör resonemanget 
såhär: 
 

För det egna ansvaret har man ju också, oavsett ålder. Om man tar det 
här med städning så är det ju inte bara att man vill ha städ. Utan jag går 
ju igenom vilka möjligheter man har till exempel att damma. Många 
gånger klarar man inte att dammsuga och torka golv men man kanske kan 
damma. Och då försöker jag få att man (omsorgsgivaren, e.f.) gör det 
tillsammans med den enskilde då. Men samtidigt är det en del 
(omsorgsmottagare, e.f.) som tycker att det är skönt att få det gjort fastän 
man klarar det. Det gäller att hitta den där balansen för vi ska ju aldrig ta 
ifrån någon det där som man klarar själv oavsett om man tycker att det är 
bekvämt eller så. Och där ligger det egna ansvaret hos den äldre, att vara 
ärlig och tala om vad man kan. (Enhetschef Birgitta) 

 
Birgittas resonemang representerar ett förhållningssätt som är återkommande 
hos flera av enhetscheferna. I citatet framkommer en misstänksamhet som tycks 
ingå i biståndsbedömningen. Utgångspunkten i närmandet till omsorgs-
mottagarens behov är ”behöver den här människan verkligen de här insatserna?”. 
Denna misstänksamma utgångspunkt har betraktats som en slags skepsis som 
strategi. Det känns igen från tidigare forskningsresultat om socialtjänsten där 
klienters beskrivningar av sina problem inte betraktas som objektiva 
beskrivningar utan socialarbetare upplever att dessa behöver säkras, genom till 
exempel intyg eller följdfrågor (Sahlin, 2002). Därtill tillkommer en prövning av 
klienternas moraliska ansvar (a.a. ytterligare hänvisning till Kullberg, 1994). I 
samtalen med enhetscheferna framkommer även att det kan finnas en fara i att 
tillgodose de fysiska behoven, att omsorgsgivarna riskerar att hjälpa till för 
mycket, vilket i sin tur leder till otillfredsställda sociala behov och i för-
längningen ett mer omfattande beroende av andra. Enhetscheferna ansluter sig 
till vad jag förstår som en samhällsmoral om vikten av att sköta sin kropp, sitt 
sinne och sin situation. Om man inte uppfyller denna samhällsmoral kan man 
bli betraktad som avvikande (jfr Kärve, 2010). 
 
Fyra antaganden om klienters moraliska karaktär har av andra forskare lyfts fram 
som centrala inom människobehandlande organisationer (Hasenfeld 2010)42. 
Det första antagandet handlar om mottagarens eventuella moraliska ansvar för 
sina problem. Inom fattigvårdens historia i Sverige har det getts exempel på 
tolkningen av den moraliska karaktären med en diskussion om värdiga och 
ovärdiga fattiga. Inom äldreomsorgen skulle det motsvara föreställningar om att 
mottagare inte tar ett moraliskt ansvar för åldrandets följder. De som tolkas som 
icke ansvariga blir betraktade som offer för sin ålderdom. För de ovärdiga i 
sammanhanget kan en konsekvens bli att de förlorar en del av sina med-
––––––––– 
42 För en redogörelse för samtliga antaganden se kapitel fem avsnittet ”Moraliska antaganden om 
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biståndsbedömare träffar pensionären kanske en timme så är det inte 
säkert att de öppnar sig för dig, för du är ju Nybro kommun. Alltså de har 
ju någon slags… Alltså man öppnar sig inte för en människa på en 
timme, oftast inte. Så det är upp till personalen sedan att bedöma om det 
här, om det behövs mer eller mindre och då signalerar dem till mig. 
(Enhetschef Lars) 

 
Tidigare forskning har belyst att mottagarna är inriktade mot att få hjälp med 
hushållssysslor eller med ”hemmets förfall” (Evertsson & Johansson, 2007). En 
kompletterande iakttagelse är att den här studiens enhetschefer är mer inriktade 
mot kroppens förfall och bibehållandet av mottagarnas funktioner. 
Omsorgsmottagarna får inte i första hand hjälp eller service, utan de får ett stöd i 
att fortsätta bädda själv eller ibland lära sig vikten av att bädda själva. Det visar 
att omsorgsinsatserna görs till en del av vad jag analyserar som en aktivering. 
Aktiveringen motiveras med en problematisering av vissa omsorgsmottagares 
karaktär och blir således både en praktik (något man gör) och en föreställning 
om vilka mottagarna är och deras behov (hur man förstår det man gör).  
 
Enhetschefernas målsättning med omsorgsarbetet har analyserats som att i en 
relation bevara fysisk och psykisk självständighet genom ett deltagande. 
Omsorgsrelationen är således ett centralt redskap för att åstadkomma ett ökat 
deltagande i tillgodoseendet av mottagarnas egen omsorg. I denna betraktelse av 
omsorgsarbetet och omsorgsbehoven återfinns en förändring i hur 
äldreomsorgen ska uppfattas i riktning bort från att omsorgsmottagarna får hjälp 
som medborgare, till en rättighet de gör sig förtjänta av. En konkretisering av 
denna förändring är omvandlingen av det centrala perspektivet från rätten att 
vara skröplig/sjuklig (osjälvständig) till skyldigheten att behålla sin friskhet 
(självständighet). I samma process sker en parallell förskjutning bort från ett 
offentligt ansvar till ett ökat privat/individuellt ansvar. Det ställer i sin tur 
särskilda kompetenskrav på omsorgsgivarna som ska ha förmågan att få 
mottagarna att bevara sina förmågor.  
 
Redan i biståndsbedömningen förhåller sig enhetscheferna till mottagarna på ett 
sätt som gör det möjligt för dem att undersöka hur mycket mottagarna 
egentligen klarar själva. Enligt den presenterade empirin är det möjligt att förstå 
enhetschefernas granskning av mottagares olika yttringar av passivitet, 
tacksamhet och formulerade hjälpbehov som att de tas som signaler på att 
mottagarna inte alltid vet sitt eget bästa. Enhetscheferna menar att omsorgs-
mottagarna i så stor utsträckning som möjligt bör vara aktiva och att dessa har 
ett ansvar för att vara ärliga med hur mycket de kan göra själva. Enhetscheferna 
beskriver ibland att de redan i sin myndighetsutövning måste vara på sin vakt för 
att inte bevilja hjälp som mottagarna egentligen klarar själva. Enhetscheferna tar 
med detta på sig ett moraliskt ansvar för omsorgsmottagares bästa, underförstått 
att mottagarna själva inte alltid bedöms ha den insikten. Enligt enhetscheferna 
har omsorgsmottagarna en skyldighet att göra så mycket de kan själva, eftersom 
det anses motverka ytterligare funktionsnedsättningar. Utifrån detta 
förhållningssätt menar cheferna att de ser till det friska, eller med en annan 
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beskrivning, att de ser till det positiva hos omsorgsmottagarna. Det sjuka 
betraktas som något negativt och ska bemötas utifrån den enskildes dagsform – 
”Hur mycket orkar denne idag?”. Enhetschefen Birgitta tydliggör resonemanget 
såhär: 
 

För det egna ansvaret har man ju också, oavsett ålder. Om man tar det 
här med städning så är det ju inte bara att man vill ha städ. Utan jag går 
ju igenom vilka möjligheter man har till exempel att damma. Många 
gånger klarar man inte att dammsuga och torka golv men man kanske kan 
damma. Och då försöker jag få att man (omsorgsgivaren, e.f.) gör det 
tillsammans med den enskilde då. Men samtidigt är det en del 
(omsorgsmottagare, e.f.) som tycker att det är skönt att få det gjort fastän 
man klarar det. Det gäller att hitta den där balansen för vi ska ju aldrig ta 
ifrån någon det där som man klarar själv oavsett om man tycker att det är 
bekvämt eller så. Och där ligger det egna ansvaret hos den äldre, att vara 
ärlig och tala om vad man kan. (Enhetschef Birgitta) 

 
Birgittas resonemang representerar ett förhållningssätt som är återkommande 
hos flera av enhetscheferna. I citatet framkommer en misstänksamhet som tycks 
ingå i biståndsbedömningen. Utgångspunkten i närmandet till omsorgs-
mottagarens behov är ”behöver den här människan verkligen de här insatserna?”. 
Denna misstänksamma utgångspunkt har betraktats som en slags skepsis som 
strategi. Det känns igen från tidigare forskningsresultat om socialtjänsten där 
klienters beskrivningar av sina problem inte betraktas som objektiva 
beskrivningar utan socialarbetare upplever att dessa behöver säkras, genom till 
exempel intyg eller följdfrågor (Sahlin, 2002). Därtill tillkommer en prövning av 
klienternas moraliska ansvar (a.a. ytterligare hänvisning till Kullberg, 1994). I 
samtalen med enhetscheferna framkommer även att det kan finnas en fara i att 
tillgodose de fysiska behoven, att omsorgsgivarna riskerar att hjälpa till för 
mycket, vilket i sin tur leder till otillfredsställda sociala behov och i för-
längningen ett mer omfattande beroende av andra. Enhetscheferna ansluter sig 
till vad jag förstår som en samhällsmoral om vikten av att sköta sin kropp, sitt 
sinne och sin situation. Om man inte uppfyller denna samhällsmoral kan man 
bli betraktad som avvikande (jfr Kärve, 2010). 
 
Fyra antaganden om klienters moraliska karaktär har av andra forskare lyfts fram 
som centrala inom människobehandlande organisationer (Hasenfeld 2010)42. 
Det första antagandet handlar om mottagarens eventuella moraliska ansvar för 
sina problem. Inom fattigvårdens historia i Sverige har det getts exempel på 
tolkningen av den moraliska karaktären med en diskussion om värdiga och 
ovärdiga fattiga. Inom äldreomsorgen skulle det motsvara föreställningar om att 
mottagare inte tar ett moraliskt ansvar för åldrandets följder. De som tolkas som 
icke ansvariga blir betraktade som offer för sin ålderdom. För de ovärdiga i 
sammanhanget kan en konsekvens bli att de förlorar en del av sina med-
––––––––– 
42 För en redogörelse för samtliga antaganden se kapitel fem avsnittet ”Moraliska antaganden om 
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biståndsbedömare träffar pensionären kanske en timme så är det inte 
säkert att de öppnar sig för dig, för du är ju Nybro kommun. Alltså de har 
ju någon slags… Alltså man öppnar sig inte för en människa på en 
timme, oftast inte. Så det är upp till personalen sedan att bedöma om det 
här, om det behövs mer eller mindre och då signalerar dem till mig. 
(Enhetschef Lars) 

 
Tidigare forskning har belyst att mottagarna är inriktade mot att få hjälp med 
hushållssysslor eller med ”hemmets förfall” (Evertsson & Johansson, 2007). En 
kompletterande iakttagelse är att den här studiens enhetschefer är mer inriktade 
mot kroppens förfall och bibehållandet av mottagarnas funktioner. 
Omsorgsmottagarna får inte i första hand hjälp eller service, utan de får ett stöd i 
att fortsätta bädda själv eller ibland lära sig vikten av att bädda själva. Det visar 
att omsorgsinsatserna görs till en del av vad jag analyserar som en aktivering. 
Aktiveringen motiveras med en problematisering av vissa omsorgsmottagares 
karaktär och blir således både en praktik (något man gör) och en föreställning 
om vilka mottagarna är och deras behov (hur man förstår det man gör).  
 
Enhetschefernas målsättning med omsorgsarbetet har analyserats som att i en 
relation bevara fysisk och psykisk självständighet genom ett deltagande. 
Omsorgsrelationen är således ett centralt redskap för att åstadkomma ett ökat 
deltagande i tillgodoseendet av mottagarnas egen omsorg. I denna betraktelse av 
omsorgsarbetet och omsorgsbehoven återfinns en förändring i hur 
äldreomsorgen ska uppfattas i riktning bort från att omsorgsmottagarna får hjälp 
som medborgare, till en rättighet de gör sig förtjänta av. En konkretisering av 
denna förändring är omvandlingen av det centrala perspektivet från rätten att 
vara skröplig/sjuklig (osjälvständig) till skyldigheten att behålla sin friskhet 
(självständighet). I samma process sker en parallell förskjutning bort från ett 
offentligt ansvar till ett ökat privat/individuellt ansvar. Det ställer i sin tur 
särskilda kompetenskrav på omsorgsgivarna som ska ha förmågan att få 
mottagarna att bevara sina förmågor.  
 
Redan i biståndsbedömningen förhåller sig enhetscheferna till mottagarna på ett 
sätt som gör det möjligt för dem att undersöka hur mycket mottagarna 
egentligen klarar själva. Enligt den presenterade empirin är det möjligt att förstå 
enhetschefernas granskning av mottagares olika yttringar av passivitet, 
tacksamhet och formulerade hjälpbehov som att de tas som signaler på att 
mottagarna inte alltid vet sitt eget bästa. Enhetscheferna menar att omsorgs-
mottagarna i så stor utsträckning som möjligt bör vara aktiva och att dessa har 
ett ansvar för att vara ärliga med hur mycket de kan göra själva. Enhetscheferna 
beskriver ibland att de redan i sin myndighetsutövning måste vara på sin vakt för 
att inte bevilja hjälp som mottagarna egentligen klarar själva. Enhetscheferna tar 
med detta på sig ett moraliskt ansvar för omsorgsmottagares bästa, underförstått 
att mottagarna själva inte alltid bedöms ha den insikten. Enligt enhetscheferna 
har omsorgsmottagarna en skyldighet att göra så mycket de kan själva, eftersom 
det anses motverka ytterligare funktionsnedsättningar. Utifrån detta 
förhållningssätt menar cheferna att de ser till det friska, eller med en annan 
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att de vet när de behöver kalla på en sjuksköterska. Enhets-chefen Yasmin 
menar exempelvis: 
 

Det är jag nästan helt säker på att den utbildningen och den erfarenheten 
de har gagnar den enskilde ute. Alltså… de har vana vid att vad ska jag 
säga… de ser ju det medicinska också. Och det är ingen nackdel att se 
det. Man måste ha ett… ska man kunna få människor att känna sig 
trygga så måste man ha ett hum om det mesta. Man måste kunna se när 
någon är dålig eller kanske har feber. Man måste kunna tömma en 
urinpåse, man får inte… ja man måste kunna lite utav varje. Och i den 
rollen så är de ju trygga. Sen kanske… de stöter ju självklart på andra 
problem som de inte är vana vid. Så är det ju. (Enhetschef Yasmin) 

 
Andra chefer menar att sådan kunskap kommer med erfarenhet. Medicinska 
kunskaper sätts ibland i samband med vård, något som i sin tur sätts i motsats-
förhållande till omsorg. Detta resonemang stämmer väl överens med den vikt 
som kommunen lagt vid informell och icke-formell kompetensutveckling i form 
av värdegrundssamtal. Utifrån värdegrundens sociala synsätt vägleder enhets-
cheferna personalen i ett bättre bemötande utifrån ett icke-formellt kompetens-
projekt. 
 
Det är således omsorgsgivarnas personliga förmågor som blir mest centrala i 
omsorgsarbetet. Med egenskaper som lugn, lyhörd, tålmodig och inkännande 
och med hjälp av tidigare arbetserfarenhet ska de kort uttryckt förändra vissa 
mottagare till det bättre. Omsorgsmottagarnas möjligheter att sköta uppgifter på 
egen hand (tillgodose egna behov), blir något att ta hänsyn till i både 
enhetschefernas och omsorgsgivarnas kompetensanvändning. Personliga 
förmågor som tidigare i avhandlingen skrivits fram som närmast en garant för ett 
mänskligare möte (Stone, 2000) bortom rationalisering och med dygd framför 
teknik (jfr Eliasson, 1992; Waerness, 1983; Szebehely, 1995; Wahlgren, 1996; 
Drugge, 2003) får i relation till vad som framkommit i kapitlet en annan ton. I 
den tidigare framskrivningen var ett negativt uttryck en rutiniserad trevlighet 
och resultatet av inskränkande organisatoriska förutsättningar (Payne, 2009). 
Mot bakgrund av den teoretiska förståelsen av människobehandlande 
organisationer blir organisationen snarare en förutsättning för de personliga 
förmågorna. Det viktiga är inte vilka förmågor omsorgsgivarna (och enhets-
cheferna för den delen) använder utan hur de används och framförallt att 
förändringen sker, det vill säga att mottagarna i allt högre grad tillgodoser sina 
egna behov.  
 
I bedömningen och värderingen av mottagarnas behov tar enhetscheferna 
hänsyn till vad mottagarna själva kan göra åt de behov som utgör hinder i deras 
vardag och som därefter kan uteslutas från verksamhetens ansvar. Det vänder ut 
och in på avhandlingens teoretiska förståelse av kompetens som tidigare inte har 
inbegripit mottagarnas roll i de kompetenskrav som förvaltningsledningen ställer 
på omsorgsgivarna. Den tidigare förståelsen av kompetens framstår som alltför 
statisk och tar inte hänsyn till den relationella process som är en del i vad 
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borgerliga rättigheter, det vill säga möjligheten att ställa krav minskar. Det som 
framkommer ur enhetschefernas olika beskrivningar indikerar att de tillskriver 
vissa omsorgsmottagarna ett lägre socialt värde, vilket kan leda till att dessa 
mottagare får minskade möjligheter att få de behov de själva uttrycker till-
godosedda. I förlängningen innebär det att mottagarnas möjligheter att påverka 
sin omsorg minskar. Här syns även att integreringen av biståndshandläggar-
funktionen och verksamhetsansvaret ger möjlighet att redan vid bistånds-
bedömningen förmedla vad omsorgsmottagarna kan förvänta sig av omsorgen. 
Genom att de ges ett moraliskt ansvar för sina omsorgsbehov blir de även 
ansvariga för att tillgodose de behov enhetscheferna uttrycker åt dem.  
 

Omsorgsgivarnas personliga förmåga 
Enhetschefernas konstruktion av omsorgsarbetet centrerar vissa förmågor hos 
omsorgsgivarna, vilka ska utvecklas i värdegrundssamtalen. Cheferna beskriver 
önskvärda förmågor hos omsorgsgivarna som att dessa ska ha förmågan att se 
sociala behov. Kompetenskravet svarar mot typifieringen av mottagare, särskilt 
de som är ofrivilligt ensamma och inte för något åt sin situation, som ensamma, 
passiva och (alltför) tacksamma. På samma sätt som bedömningen av omsorgs-
mottagarens karaktär sker utifrån en problematiserande ram, sker förmedlandet 
av kompetenskraven utifrån samma perspektiv. På grund av att många mottagare 
inte anses kunna hävda sig själva blir en viktig del av omsorgsgivarnas 
kompetens att kunna förmå dem till att aktivera sig och se till att de deltar i 
omsorgens utformning.  
 
Enhetschefernas resonemang visar på att omsorgsmottagarnas deltagande i 
sociala insatser många gånger kräver att omsorgsgivarna har förmågan att se 
behov utan att dessa uttrycks, men också att de har en vilja att uppmuntra 
omsorgsmottagaren. Enhetschefen Yasmin beskriver det förhållningssätt 
omsorgsgivarna bör ha: 
 

Man ska tillvarata den enskildes resurser så att man inte tar ifrån dem. 
Kan de liksom röra lite på fingrarna, att man försöker bevara det. Vad det 
nu kan vara som de ska göra men att man inte tar ifrån dem… för det är 
lätt att göra för att man tror att man är snäll. (Enhetschef Yasmin) 

 
När enhetscheferna ska leda omsorgsgivarna i deras arbete lyfter de fram 
omsorgsgivarnas förmåga att aktivera mottagarna samt lära mottagarna 
betydelsen av att vara aktiv. Detta aktualiserar enligt enhetscheferna betydelsen 
av en kompetensutveckling av informell och icke-formell natur, snarare än 
formell vilket även tidigare forskning visat (Törnquist, 2004). Medicinsk 
kunskap anses inte nödvändig för att kunna aktivera mottagarna eller ge dem ett 
gott bemötande. Enhetscheferna menar visserligen att medicinsk kunskap ger 
omsorgsgivarna trygghet i sin yrkesroll. Vissa enhetschefer menar i relation till 
detta att det är viktigt att omsorgsgivarna har så pass mycket medicinsk kunskap 
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att de vet när de behöver kalla på en sjuksköterska. Enhets-chefen Yasmin 
menar exempelvis: 
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förändringen sker, det vill säga att mottagarna i allt högre grad tillgodoser sina 
egna behov.  
 
I bedömningen och värderingen av mottagarnas behov tar enhetscheferna 
hänsyn till vad mottagarna själva kan göra åt de behov som utgör hinder i deras 
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karaktär. Aktivering blir således både en praktik (något omsorgsgivarna gör) och 
en föreställning om vilka mottagarna är och deras behov (hur omsorgsgivarna 
förstår det de gör).  
 

Typifieringsprocessens två egenskaper 
I typifieringsprocessen bedömer enhetscheferna omsorgsmottagarnas förmåga 
att förändra sig, förbättra sig och fastställer samtidigt omsorgsgivarnas moraliska 
ansvar för mottagarnas öde (jfr Hasenfeld, 1992, 2010). I människobehandlande 
organisationer kan det få till följd att de yrkesverksamma avsäger sig sitt ansvar 
för mottagare som bedöms som ovilliga eller oförmögna till förändring. Inom 
äldreomsorgens verksamheter skulle en försämring av äldres hälsa kunna 
härledas till deras åldrande, snarare än till yrkesutövarnas ansvarslöshet eller 
bristande uppmärksamhet. I kapitlet med enhetscheferna visas att mottagarna 
både bedöms ha ett ansvar för sitt åldrande och har en förmåga att förändra sig 
(och därmed ett ansvar att förändra sig). Enhetschefernas ”skepsis som strategi” i 
bedömningen av mottagarnas behov visar på ett granskande av mottagarnas 
karaktär. Försämringen av mottagarnas hälsa härleds ibland till personliga 
egenskaper (passiva och tacksamma), ibland till deras ålder och ibland som en 
produkt av en passiviserande miljö (institution)  
 
Typifieringsprocessen besvarar till stor del frågan vad det är enhetscheferna 
beskriver sig göra på arbetet, något som tidigare i avhandlingen beskrivits som 
den kulturella aspekten av teknologibegreppet. Begreppets andra egenskap den 
kognitiva, det vill säga vad man anser att man ska göra, besvaras bäst med 
tillägget: vad man anser att man ska göra och varför man anser att man ska göra 
det. I fallet med enhetscheferna handlar det framförallt om vad omsorgsgivarna 
ska göra. Svaret på denna motivering har jag betraktat som en viktig nyckel till 
resultatet om aktiveringen av omsorgsmottagarna. Svaret besvaras i typifierings-
processen med de moraliska ställningstaganden enhetscheferna gör om 
mottagarnas karaktär (jfr Hasenfeld, 1983, 1992). Det leder in på förståelsen av 
enhetschefernas värdering av omsorgsmottagarna som analyserats som det 
sociala värde som enhetscheferna tillskriver mottagarna. Istället för att stanna vid 
ett konstaterande om att vissa mottagare tillskrivs ett lågt socialt värde har jag 
funnit det värdefullt att gå vidare och föra fram olika resonemang om 
mottagarnas karaktär med den underliggande frågan: vad får mottagarnas 
tillskrivna sociala värde för betydelse för omsorgsarbetet? 
 
Enhetschefernas problematisering av vissa omsorgsmottagares sätt att vara, som 
alltför passiva och tacksamma, har samlats under begreppet generationskaraktär. 
Begreppet avser att synliggöra den särskiljning enhetscheferna gör mellan dagens 
omsorgsmottagare och framtidens. Särskiljningen har en värderande grund där 
framtidens mottagare beskrivs i mer positiva ordalag än dagens. Dagens 
mottagare måste enligt enhetscheferna aktiveras för att bibehålla kroppens 
funktioner. Medan tidigare forskning visat att mottagare hellre vill ha ett 
omsorgsarbete som motverkar hemmets förfall (Evertsson & Johansson, 2007) 
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yrkesutövarna ska kunna. De måste med sin personliga förmåga bedöma vad 
mottagarna kan göra själva.  
 
Vad omsorgsgivarna ska kunna utgår från mottagarkonstruktionen. Aktivering 
som teknologi och dess obestämbarhet ger yrkesutövarna ett betydande 
handlingsutrymme när det handlar om att göra antaganden om mottagarnas 
attribut och vilken kunskap som behövs för aktiveringen (Hasenfeld, 2010a). 
Analysen i kapitlet stödjer argumentet om att omsorgsgivarnas kompetens-
användning inte är en linjär följd av kompetensanspråk ställda utifrån objektiva 
föreställningar om vad man ska kunna för att ge god omsorg i organisationen. 
Skapandet av mottagarrollen är en integrerad del i formuleringen av kompetens-
anspråken. 
 
Den informella kompetensen överordnas den formella och svarar mot 
enhetschefernas sätt att fokusera omsorgsmottagarnas sociala behov framför 
fysiska materiella/praktiska behov. Omständigheten känns igen från tidigare 
forskning där omvårdnadsutbildningens nödvändighet ifrågasätts och 
problematiseras av enhetschefer och omsorgsgivare inom äldreomsorgen 
(Ahnlund & Johansson, 2006). Istället lyfter grupperna fram den personliga 
lämplighetens betydelse, vilken hamnar i ett slags motsatsförhållande till den 
formella utbildningens värde. Detta är paradoxalt då kompetensfrågans 
konkretisering tar form i relation till Kompetensstegens genomförande, där 
formell utbildning är nyckelordet för att nå ökad kvalitet. I diskussionen om 
omvårdnadsutbildningens betydelse finns alltså en viss motsättning mellan 
arbetsplatsens och den ”offentliga arenans” uppfattningar (a.a.:224). Denna 
studie visar att den form av kompetens och utbildningsform som premieras, efter 
enhetschefernas tolkning av det sociala synsättet, således primärt är den 
informella kompetensen (personliga förmågor och erfarenhet av arbete inom 
omsorgen), och sekundärt den icke-formella (en fördjupning av den informella 
exempelvis genom värdegrundssamtal). 
 

Summerande analys 
Den typifieringsprocess som framträtt i analysen utgör huvuddelen i den 
repertoar av sociala teknologier som enhetscheferna använder sig av. 
Diskussionen om typifieringsprocessen som en social teknologi leder in på 
teknologins sociala egenskaper; vad man gör, och vad man anser att man ska 
göra. Besvarandet av det senare leder vidare in på omsorgsmottagarnas sociala 
värde utifrån hur enhetscheferna beskriver deras karaktär och aktiveringen av 
mottagarna som en central åtgärd. Vad som kan läggas till betoningen på 
aktivitet som ett sätt att behålla olika funktioner är vilka argument som används, 
vilka föreställningar om mottagarna som ligger till grund för dessa argument och 
att värdebegrepp som självständighet, produktivitet och flexibilitet påverkar 
arbets- och förhållningssättet. Aktiveringen motiveras utifrån en tanke om 
mottagarnas bästa och ibland utifrån en problematisering av mottagarnas 
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8 OMSORGSGIVARNA OM 
OMSORGSARBETET OCH 
OMSORGSMOTTAGARNA 

I kapitlet med omsorgsgivarna analyseras hur och med vilken kompetens de 
förverkligar sin egen och enhetschefernas uppfattning av kompetensfrågans tre 
delar; omsorgsbehoven, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen. Liksom i förra 
kapitlet redogörs först för omsorgsgivarnas användning av sitt handlings-
utrymme och deras beskrivningar av möjligheten att tillgodose de sociala behov 
som enhetscheferna definierar som de viktigaste behoven att tillgodose. 
 

Omsorgsgivarnas handlingsutrymme 
Omsorgsgivarna beskriver att de jobbar på ”golvet”, ”närmast jorden” och ”där 
nere” i förhållande till andra yrkesverksamma i organisationen. De beskriver sig 
ha små möjligheter att påverka sin arbetssituation, exempelvis att det inte tas 
någon hänsyn till deras åsikter eller idéer. De upplever sig också vara en yrkes-
grupp som andra i organisationen kan bestämma hur de vill över. Samtidigt 
placerar de sig närmast omsorgsmottagaren och framhåller en avsaknad av regler 
för hur de ska utföra sitt arbete.  
 
Deras handlingsutrymme innebär således en begränsning uppifrån där 
organisationsledningen ges relativt goda möjligheter att föra ut sin syn på vilken 
kompetens som är nödvändig inom organisationen. Samtidigt innebär 
avsaknaden av regler i det praktiska arbetet en viss handlingsfrihet när det 
kommer till tillgodoseendet av omsorgsmottagarnas behov (jfr Lipsky, 1980, 
2010). I och med det senare finns begränsade möjligheter för ledningen att 
kontrollera verkställandet och det uppstår ett visst glapp mellan styrning och 
kontroll43. 
––––––––– 
43Sedan är nästa fråga om det överhuvudtaget är möjligt att styra omsorgsarbetet fullt ut genom 

detaljreglering. Det beskrivs sällan som önskvärt från något håll utan snarare framhålls betydelsen av att 
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visar resultatet i kapitlet att enhetscheferna fokuserar ett moraliskt omsorgs-
arbete som motverkar kroppens förfall. 
 

Värdebegrepp inom äldreomsorgen 
De bedömningar som enhetscheferna gör om mottagarnas moraliska karaktär 
behöver ha en viss överensstämmelse med kommunens ideologiska grund. I ett 
svenskt sammanhang kan sådana konkretiseras i värdegrunder och i den aktuella 
kommunala varianten betonas värdebegreppet självständighet och individens 
vilja att vara aktiv (Nybro kommuns värdegrund, 2005). Enligt enhetscheferna 
uppvisar dagens mottagargrupp egenskaper som snarare är att förknippa med 
otillräcklig självständighet och inaktivitet.  
 
Resultatet om att omsorgsmottagarna behöver förändra sig med aktivering är 
tankeväckande i förhållande till Waerness rangordning av olika omsorgsgrupper 
som presenterades i kapitel fyra. Omsorgsarbetet inom äldreomsorgen har 
traditionellt kännetecknas av att ge något för en kort tid framöver och i bästa fall 
ett bevarande (Waerness 1983). Rangordningen bekräftas av Erlandssons (2014) 
avhandling där åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service visar att 
äldres hjälpbehov stannar vid att upprätthålla gamla livsmönster, utan något 
strävande efter förändring eller förbättring. Med enhetschefernas beskrivningar 
kan dessa diskurser ifrågasättas. Det är möjligt att det är ett exempel på vad jag i 
inledningen beskrev som att ideologiers tillblivelse ibland är frukten av dagligt 
görande och kunnande i praktiken (jfr Petersson, 2006; Hasenfeld, 2010b). Det 
som nu framkommer om aktivering har både en igenkänningsfaktor med hjälp 
till självhjälp men även ett nyhetsvärde med betoningen på att de äldre kan och 
ibland bör förändra sig. Genom aktiveringstanken uppkommer två parallella spår 
inom äldreomsorgen där upprätthållandet sker genom att påverka/förändra de 
äldres beteende i syfte att upprätthålla tidigare livsmönster. 
 
Det finns något motsägelsefullt i användningen av värdebegrepp inom 
äldreomsorgen. I Socialtjänstlagen betonas självbestämmande men i Nybros 
värdegrund betonas självständighet. De båda begreppen har tämligen skilda 
innehåll. Medan självbestämmande lägger makten och tolkningsföreträdet hos 
individen är det uppenbart att självständighet definieras av organisationen och 
ger den makten och tolkningsföreträdet. Självständighet riskerar även att 
skuldbelägga ett beroende av andra. 
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Betoningen på sociala behov återkommer 
Omsorgsgivarna menar att äldreomsorgen måste göras mer eftertraktad som 
arbetsplats och de tror att det kommer att bli svårare att rekrytera personal i 
framtiden. Omsorgsgivarna beskriver sig hellre vilja ha möjlighet att arbeta i ett 
socialt sammanhang och göra trevliga saker med omsorgsmottagarna. De menar 
att det är vad som verkligen betyder något för mottagarna - att ta en fika eller 
promenera. Att fokusera på sådana arbetsuppgifter skulle också höja statusen på 
yrket och locka fler människor till arbetet, menar de. Här kopplas således yrkets 
möjligheter att få en högre status till arbetsuppgifter som centrerar sociala behov 
hos mottagarna. Den arbetsuppgift som upplevs som tyngst och tråkigast är 
städningen, samtidigt som den ibland beskrivs som en ingång och möjlighet till 
det sociala umgänget med den enskilde mottagaren. Omsorgsgivarna Johanna, 
Madelene och Hanna förklarar det såhär: 
 

Johanna Städet är väl det tyngsta... 
Madelene Ja, det sociala är väl det roligaste. För det är väl det som de 

(omsorgsmottagarna, e.f.) oftast behöver. Det som de inte har 
när de sitter ensamma hemma. 

Hanna Det där lilla extra som är så lite för oss men som betyder så 
mycket för dem. Det behöver inte vara speciellt mycket alltså. 
Men lite extra omtanke om vissa saker, som betyder 
jättemycket för dem. 

Madelene Ja, bara en liten promenad kan ju betyda mycket. Att få 
komma ut och få lite frisk luft. Och det tar ju inte så lång tid 
för oss att gå ut med dem, men det betyder mycket för dem. 

Hanna Det kan räcka att stanna fem minuter extra och prata. Det 
kan de ju leva på en vecka. (Omsorgsgivare 2006) 

 
Johannas, Madelenes och Hannas förklaring utgör ett exempel på hur 
omsorgsarbetet konstrueras som en social insats och hur arbetsuppgifter som 
städning görs till ett hot mot omsorgsarbetet och relateras till låg status. Här är 
det ”vad man ska göra” och inte ”vad man ska kunna” som blir lösningen på det 
kvalitetsproblem som städuppgifterna utgör. Utifrån detta konstrueras omsorgs-
mottagarna som en grupp som behöver sociala insatser.  
 
Omsorgsgivarna upplever det som att det är bra för omsorgsmottagarna att vara 
socialt aktiva på olika sätt och att det kan vara viktigare än att tillgodose 
fysiska/vårdrelaterade behov. Omsorgsgivarna menar att de i relationen till 
mottagarna får utöva ”social handpåläggning”. Omsorgsgivarna Therese och 
Mathias berättar:  
 

Therese Ibland kan det vara viktigare att sitta ned och ta en kopp 
kaffe än att göra den där städningen, eller vad det nu är man 
ska göra. Det kan betyda mycket mycket mer. Just för den 
psykosociala biten. Att de mår bra alltså. 

116 
 

 
Omsorgsgivarna menar att de arbetar inom äldreomsorgen för att de vill arbeta 
med människor och beskriver det positiva med arbetet som att ”de får tillbaka så 
mycket från de äldre” och det negativa med yrket att det inte har någon hög 
status. Omsorgsgivarna Anna-Lena, Tina, Sara och Emma uttrycker det på 
följande vis: 
 

Anna-Lena Alltså, att arbeta inom hemtjänsten, det har ingen hög status.  
Tina Nej, tyvärr. 
Sara Nej, det har det inte, det har jag ju förstått. Men vadå säger 

jag, jag stortrivs och tycker att jag har världens bästa arbete.  
Anna-Lena Ja, och den frihet som man har. 
Emma Ja, absolut. (Omsorgsgivare 2006) 

 
De upplever sig ha frihet i arbetet med omsorgsmottagarna där de kan arbeta 
självständigt och ”efter eget huvud” som flera uttrycker det. Omsorgsarbete 
definieras som att det är att göra ”allt” som har med omsorgsmottagarnas vardag 
att göra. Äldreomsorgens utveckling skildras utifrån omsorgsgivarnas upplevelse 
av de egna arbetsförhållandena: ”Äldreomsorgen går tillbaka, till varannan helg”. 
Tidigare arbetade omsorgsgivarna var tredje helg, nu arbetar de varannan helg. 
Deras konstruktion av resursfrågan relateras således i första hand till den egna 
personalsituationen. Resonemanget kan även fungera som en strategi för att få 
kontroll över arbetssituationen i relation till omsorgsmottagarnas behov. Det är 
mot bakgrund av deras försvårade arbetssituation som de lär ut de rätta 
förväntningarna till mottagarna (jfr Lipsky 1980, 2010 om 
klientkonstruktionen).  
 
I personalens utsagor beskrivs äldreomsorgens kvalitet som nära förbunden med 
villkoren för deras arbete. Till skillnad från föreställningar på statlig nivå 
(Socialstyrelsen, 2007a; 2011b; 2013a; SOU, 2008:126) anser omsorgsgivarna 
att det inte finns behov av mer formell utbildning för att höja kvaliteten. 
Omsorgsgivarna anser att kvaliteten på äldreomsorgen har försämrats och 
förklarar det med att deras arbetsvillkor har försämrats. Omsorgsgivarna ger 
äldreomsorgen i kommunen överlag ett positivt omdöme, men bristen på tid 
beskrivs som ett problem. Likt enhetscheferna framhåller de betydelsen av att 
tillgodose mottagarnas sociala behov men för att omsorgsgivarna ska kunna göra 
det behövs mer tid. Kompetensen finns redan menar de. 

                                                                                                                                  
omsorgsgivare faktiskt ska kunna fatta självständiga beslut i situationen utifrån varje mottagares behov. 
Det är kanske inte heller möjligt att detaljreglera omsorgsarbetet och därför görs istället försök att styra 
det normativt/diskursivt, exempelvis med värdegrunder.  
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så, kanske när hon har tagit på sig trosor eller något. Och då 
kan hon inte göra det mer, för att hon är rädd att den ska 
komma (yrseln, e.f.). (Omsorgsgivare 2006) 

 
Denna insiktsförlust – att äldre människor slutar göra saker som de egentligen 
klarar av, av en eller annan anledning – är enligt omsorgsgivarna inget som 
kommer att hända dem själva när de blir gamla. En alternativ tolkning av 
mottagares rädsla vore att det är ett uttryck för deras respekt för sina vårdbehov 
och att de inte vill försämra dessa genom att utsätta sig för faror. Här 
problematiseras snarare vårdbehov som en produkt av olika former av passivitet. 
Det i sig understryker betydelsen av att se till det positiva och arbeta för att 
mottagarna ska kunna aktivera sig bort ifrån olika typer av problem som orsakats 
av passiviteten.  
 
Enligt omsorgsgivarna kommer kommande generation omsorgsmottagargrupp 
att ha en helt annan karaktär och ställa helt andra krav som att ”duscha varje 
dag”, ”få drinkar” och ”ha aktiviteter”. Omsorgsgivarna Laura och Therese 
berättar: 
 

Laura Ja, alltså de är ju mer… de anpassar ju sig lättare än vad vi 
kommer att göra tror jag. 

Laura Och det här med att duscha en gång i veckan, det kommer vi 
aldrig att acceptera, vi som duschar varje dag. 

Therese Nej, det kommer vi aldrig att acceptera.  
(Omsorgsgivare 2006) 

 
Omsorgsgivarnas sociala konstruktion av omsorgsmottagarna känns igen från 
analysen med enhetscheferna. Även här samlar jag den sociala konstruktionen av 
mottagarna under begreppet generationskaraktär, eftersom det är en 
konstruktion som i huvudsak baseras på ett särskiljande mellan generationer som 
ges olika karaktärer. Omsorgsgivaren Anna-Lena gör följande reflektion: ”Sedan 
tror jag inte att de gamla är uppfostrade som vi är att man ska röra på sig och så. 
Jag tror inte att de vet riskerna med att sitta still (Omsorgsgivare 2006).  
 
Dagens mottagare får ett lägre socialt värde än framtidens och deras karaktär 
bedöms kunna ställa till problem för både dem själva och omsorgsgivarna när de 
inte bedöms ha förmågan att inse sitt eget bästa. Omsorgsmottagarnas 
reaktioner på aktiveringen beskrivs skifta på en negativ skala. Omsorgsgivarna 
Monika, Anna, och Maria berättar: 
 

Monika Det beror ju lite på hur man säger det. Man kan ju säga att 
gör du det där så gör jag något annat. Men om man bara 
slänger ur sig att det där kan du göra själv, så kan en del bli 
lite sura. 

Anna För vissa är det som att köra in huvudet i väggen.  
Monika Ja, de som blir tvärilska. Men man får lirka och kanske mötas 

på halva vägen. 
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Mathias Social handpåläggning nästan, de blir faktiskt bättre. 
(Omsorgsgivare 2006) 

 
Att benämna omsorgsarbetets sociala delar för social handpåläggning kan 
betraktas som ett sätt att betona värdet av både omsorgsgivarna som personer 
och deras förmåga att med sin person överföra positiva krafter till mottagarna. 
Som framkom i tidigare avsnitt menar omsorgsgivarna att de redan har 
kompetensen för att kunna tillgodose mottagarnas sociala behov. De förmågor 
som av omsorgsgivarna lyfts fram som särskilt centrala är att kunna läsa av 
mottagaren, vara lyhörd för uttalade och outtalade behov och kunna bilda en 
helhetsuppfattning om vad som är till mottagarens bästa. Problemet är att när 
tiden väl finns så tar de vårdrelaterade behoven hos omsorgsmottagaren 
överhanden. 
 
Att kunna se och tillgodose sociala behov ställer, enligt omsorgsgivarna själva, 
krav på särskilda förmågor. Det är förmågor de lärt sig genom erfarenhet av 
omsorgsarbete, en så kallad erfarenhetsbaserad kunskap. Det är även en kunskap 
som lärs kollegialt då de delar erfarenheter med varandra. Erfarenhetskunskapen 
(eller praxiskunskap som den ibland kallas) har som tidigare nämnts beskrivits 
som en genuin och kvalitetsgivande form av kunskap (Eliasson, 1992; Szebehely, 
1995; Drugge 2003). Det har förekommit statliga valideringsprojekt som syftat 
till att omvandla erfarenhetsbaserad kunskap till formell kompetens 
(Socialstyrelsen, 2006). Vissa valideringsprojekt har kritiserats för att ha befäst 
en omvårdnadsideologisk kunskapsbas som osynliggjorde vissa intersektionella 
perspektiv (såsom kön och klass) (Sandberg, 2010). Det finns naturligtvis en risk 
med att förhöja personliga och kollegiala erfarenheter. När emotionella förmågor 
lyfts fram görs de gärna till egenskaper och i förlängningen en del i en 
personlighet eller arbetskultur. Det riskerar låsa fast individuella och kollegiala 
handlingsmönster snarare än att öppna upp för förändring. 
 

Omsorgsmottagarnas generationskaraktär  
Omsorgsgivarna menar att skälet till att omsorgsmottagare slutar att göra så 
mycket som möjligt själva beror på att ”omsorgsmottagarna då har tappat den 
insikten”. I sin klassificering förklarar personalen denna insiktsförlust med att 
dessa mottagare har gått tillbaka i sin utveckling, blivit som barn igen, att de är 
bekväma eller att de är rädda för att till exempel ramla och göra sig illa. 
Omsorgsgivarna Laura, Nina och Therese reflekterar över det på följande sätt: 
 

Laura Vissa kan bli bekväma av sig med. Att de liksom lägger av 
med allting för att vi ska göra det.  

Nina Ja, de går tillbaka lite till barnstadiet känns det som. 
Therese Eller kanske att de inte vågar saker och ting. De är rädda för 

att… ja en som jag har hand om, hon är så yr i huvudet. Och 
då har hon kanske fått yrselanfall när hon har böjt sig ned och 
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så, kanske när hon har tagit på sig trosor eller något. Och då 
kan hon inte göra det mer, för att hon är rädd att den ska 
komma (yrseln, e.f.). (Omsorgsgivare 2006) 
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berättar: 
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kommer att göra tror jag. 

Laura Och det här med att duscha en gång i veckan, det kommer vi 
aldrig att acceptera, vi som duschar varje dag. 

Therese Nej, det kommer vi aldrig att acceptera.  
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Monika Det beror ju lite på hur man säger det. Man kan ju säga att 
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på halva vägen. 
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(Omsorgsgivare 2006) 
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tidigare i livet, som utbildning, blir det som får den egentliga betydelsen för 
beroendeställningen.  
 
Något att ställa sig frågande till är om det faktiskt går att tala om en sådan skarp 
skillnad mellan generationer. Och om det går att tala om en sådan hur föreställer 
de sig då generationsväxlingen med tillhörande uppfattningar om exempelvis 
medinflytande? En annan fråga är hur en sådan generationsväxling successivt 
kommer att transformera äldreomsorgen och vem som kommer att äga 
aktiveringsbegreppet. Mottagare kan tillskrivas olika karaktäristika i olika 
sammanhang (jfr Hasenfeld, 2010b), men både i kapitlet med enhetscheferna 
och i omsorgsgivarnas beskrivningar framkommer en samlad karaktäristika, en 
viss generationskaraktär, som problematiseras och motiverar en aktivering av 
omsorgsmottagarna.  
 

Hinder för att tillgodose sociala behov  
I avhandlingens teorikapitel behandlades hur tidigare inramningar av mottagares 
sociala och moraliska status inom människobehandlande organisationer 
(Hasenfeld, 1983, 1992, 2010a) kan sammanfattas med deras sociala värde. Det 
sociala värdet anger den sociala konstruktion där mottagarna positioneras i 
förhållande till andra individer i samhället utifrån vad andra tolkar som 
betydelsefulla dominanta karaktäristika, t.ex. sjukdom, socioekonomisk status 
och utbildningsnivå. I analysen har jag betraktat beskrivningar av mottagarnas 
vårdbehov, som ett hinder för tillgodoseendet av sociala behov, som ett uttryck 
för att deras sociala värde ifrågasätts. Mottagarna uppfyller helt enkelt inte de 
föreställningar om omsorgsarbetet som omsorgsgivarna har. 
 
Det finns uttryckta krav från förvaltningsledning och enhetschefer om att 
omsorgsgivarna ska ha förmågan att tillgodose sociala behov, samt insikten om 
betydelsen av att mottagarna har ett socialt liv. Men detta är krav som inte 
överensstämmer med den verklighet som omsorgsgivarna möter i sitt arbete eller 
med den utveckling som varit inom äldreomsorgen i Sverige överlag 
(Socialstyrelsen, 1998; Szebehely, 2000; Socialstyrelsen, 2000; Blomberg, 2004; 
Dunér & Nordström, 2006).  
 
Omsorgsgivarna Anna-Lena, Tina, Max och Sara upplever sig inte ha förut-
sättningar för att tillgodose sociala behov. De berättar exempelvis:  
 

Anna-Lena Ja, det var ju mycket hur man såg på det sociala (vid 
anställningsintervjun, e.f.). Det tog de (cheferna, e.f.) fasta på 
mycket, tycker jag. Vad man skulle göra för att få de 
(omsorgsmottagarna, e.f..) aktiva och med i samhället. Så vi 
som jobbade inne på boende då… de ville väl se om vi var lite 
flexibla i vårt tankesätt nu när vi skulle ut (hemtjänst, e.f.). Ni 
har ju redan det tankesättet ni som är ute. 
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Maria Det är rätt mycket att jobba inom hemtjänsten, man blir lite 
utav psykologer med. (Omsorgsgivare 2006) 

 
Som omsorgsgivarna beskriver omsorgsmottagarnas förhållningssätt antyder det 
att vissa mottagare har en annan tanke om vad ett omsorgsarbete ska vara och att 
de protesterar mot enhetschefernas och omsorgsgivarnas konstruktion. Det är ett 
exempel på vad som kan ske när det organisatoriska perspektivet bryts mot 
mottagaruppfattningen.  
 
Vissa omsorgsmottagare beskrivs vidare ha fastnat i ”uppväxtens gissel”, eller det 
samhälle de växt upp i, vilket enligt omsorgsgivarna innebär att de förväntar sig 
att någon ska tala om för dem vad de ska göra. Sådana mottagare uppges ha 
svårt med egna initiativ och anser att de nu ”bara ska ha det bra”. Omsorgs-
givaren Monika utvecklar det såhär: 
 

Monika Men det är väl det att man har jobbat och stretat hela sitt liv 
och så när man kanske väl börjar få hjälp så tycker man att det 
här var ju skönt att få hjälp med, kanske kan jag få hjälp med 
annat (om hur omsorgsmottagarna tänker, e.f.). Att man har 
den känslan att nu har jag gjort mitt, att nu är jag gammal 
och nu kan jag få sätta mig till ro, ha det bra och få hjälp. Nu 
har jag ändå hemtjänst, så varför inte dra nytta av det. Och så 
tänker man inte på konsekvenserna utan man tänker bara att 
det är skönt. 

 
Tanken om intjänande av rättigheter som framkommer i citatet bedömer 
omsorgsgivarna vara fel inställning. Deras viktigaste uppgift blir därför att 
tålmodigt förhålla sig till mottagarna och på olika sätt lära dem att aktivitet är 
viktigt. Eller som en omsorgsgivare uttrycker det att: ”lära gammal hund röra 
sig”. Trots omsorgsgivarnas förståelse för mottagarnas sätt att vara kan 
mottagarna tvingas delta i konstruktionen av ett socialt omsorgsarbete. 
Fokuseringen på aktivering, mottagargruppens särskilda kännetecken och 
resonemang om framtida äldre säger något om föreställningar om förmågorna 
hos dagens äldre. De antaganden som görs utgör den ideologiska praktiken 
(Hasenfeld, 2010a), vilken synliggörs genom kompetensfrågans konkretisering.  
 
Föreställningar om att kommande generationer omsorgsmottagare kommer att 
ställa högre krav på inflytande anger att det blir viktigt att utveckla den enskildes 
möjligheter att kunna påverka hur omsorgen ges. I ett framtidsperspektiv menar 
omsorgsgivarna att det kommer att krävas en reformering av dagens äldreomsorg 
för att möta kommande omsorgsmottagares, ”de krävande fyrtiotalisternas”, 
önskemål. Enligt personalen skapar dagens omsorgsmottagare ett arbete som 
kännetecknas av hjälp till självhjälp medan kommande mottagare kommer att 
kräva vad som kan ses som en service som inte präglas av tacksamhet utan ses 
som en rättighet. Utifrån omsorgsgivarnas beskrivningar är det som om ålder-
domens egna förutsättningar sätts inom parentes och det man tillskansat sig 
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Carolina Att de har en betydelsefull vardag, så som de vill ha den. Det 
är ju som du säger att det finns ju de som vill sitta ensamma 
och sedan så finns det de som kanske som känner sig trygga 
med att de har folk omkring sig. Och då kan man försöka 
skaffa en dagverksamhet eller en vettig sysselsättning om 
dagarna. Det är ju så mycket man kan då. 

Mathias Att de ska känna att livet är värt att leva.  
 
Det handlar genomgående om att omsorgsmottagarna mår bra av att delta i 
sociala aktiviteter och därför bör göra det. Diskussionen om deras vårdbehov får 
i detta sammanhang stå tillbaka. Normativiteten i talet om vad som är till 
mottagarnas bästa är kopplad till kommunens värdegrund som en del i den 
ideologiska grunden. Det omsorgsarbete som ska komma ur värdegrunden 
bygger på en problematisering av de uttryck från mottagarna som man tar fasta 
på i klientkonstruktionen. Omsorgsgivaren Therese ger exempel på en sådan 
problematisering: 

 
Therese Men det är inte bara vi som ska skaffa det åt dem (ett socialt 

nätverk, e.f.). De måste kanske försöka lite själva. Men om de 
har ett gott socialt nätverk runt omkring sig… man kan ju 
vara en bidragande orsak, och försöka få ut dem. 
(Omsorgsgivare 2006) 

 
Till följd av fokus på det sociala kännetecknas yrket dessutom mer av en 
bevarande verksamhet – där livet ska fortgå som vanligt och omsorgsmottagarna 
ska fortsätta att vara fysiskt och socialt aktiva. Det går att känna igen 
enhetschefernas fokus på att hålla kroppens funktioner igång som framkom i 
föregående kapitel och som analyserades som en del i en aktivering av 
mottagarna.  
 

Omsorgsarbetets aktiverande kärna 
Enligt omsorgsgivarna ska omsorgsarbetet kännetecknas av att de försöker ta till 
vara på det som fungerar hos omsorgsmottagarna – ”vi tittar väl inte så mycket 
på den sjuka delen utan tittar mer på det friska”, ”stöttar dem”, ”hjälpa dem att 
hjälpa sig själva i det lilla de kan” (Omsorgsgivare 2006). Detta beskrivs av dem 
själva som ett socialpedagogiskt arbets- och förhållningssätt som kräver både 
tålamod och viss övertalningsförmåga, eftersom vissa omsorgsmottagare måste 
övertygas om förtjänsten med att göra så mycket som möjligt själva. 
Omsorgsgivarna följer således enhetschefernas tolkning av det sociala synsättet 
och deras tankar om hur arbetet ska bedrivas. I citatet nedan framträder 
inledningsvis målet med att bibehålla mottagarnas kroppsliga funktioner, men 
senare även självkänslan. Att aktivera mottagarna får således ett ökat värde 
genom att mottagarna annars riskerar att få en minskad självkänsla. 
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Tina Men jag måste ju säga att jag hade förväntat mig att de 
(omsorgsmottagarna, e.f.) skulle vara mycket piggare. 

Max Piggare ja…  
Sara Jag hade inte förväntat mig att de skulle vara såhär dåliga. 

Och det var en besvikelse tycker jag, måste jag säga. 
(Omsorgsgivare 2006) 

 
Den kompetens som omsorgsgivarna har med sig in i arbetet kan inte praktiseras 
i den utsträckning de önskar för mottagarna är helt enkelt för sjuka. Precis som 
enhetscheferna vill omsorgsgivarna ogärna tala om omsorgsmottagarna som 
grupp, eftersom de menar att alla är unika individer med sin originalitet. 
Samtidigt framkommer vissa kännetecken som kategoriserar mottagarna som en 
särskild grupp och gör vissa arbetsuppgifter särskilt viktiga. Omsorgsgivarna 
upplever att vissa omsorgsmottagare har svårigheter att hävda sina sociala behov 
och är passiva. Vidare upplevs ibland mottagarna som ofrivilligt ensamma, men 
att det är något de själva sällan talar om. Omsorgsgivarna ger uttryck för en 
frustration över mottagarnas upplevda ensamhet och att de inte gör något åt den. 
Det liknar den frustration som enhetscheferna beskrev i föregående kapitel. Ett 
ytterligare hinder för att kunna bryta ensamheten är återigen mottagarnas vård-
behov. Omsorgsgivarna Anna-Lena och Tina berättar: 
 

Anna-Lena Ja, när de (cheferna, e.f.) frågade hur man skulle göra för att 
de (omsorgsmottagarna, e.f.) skulle bli lite mer aktiva så 
tänkte man ju att det är ju den här ensamheten, och när de är 
isolerade, att det är det man ska bryta. Men nu när de är så 
dåliga så är det så mycket annat som man ska bryta innan 
man kommer dit. 

Tina Nej, man kan inte aktivera och göra så mycket med dem som 
man trodde kanske. Sedan är det ju smidigare visserligen 
inne, man har ju lättare att ta ut dem jämfört med dem som 
bor ute. Att slippa ta ned dem från trappor, bara det liksom… 
det är smidigare att göra saker när de bor så här men de är ju 
sämre. Så det finns ju inte så jättemycket som man kan göra 
med dem. Tyvärr, det måste jag säga. (Omsorgsgivare 2006) 

 
I beskrivningarna blir det uppenbart att omsorgsmottagares fysiska vård-
relaterade behov blir ett hinder i ett omsorgsarbete som fokuserar sociala behov. 
För omsorgsgivarna blir en uppgift att i omsorgsrelationen truga och uppmuntra 
mottagarna in i aktiviteter. Mottagarna anses må fysiskt bättre av social samvaro, 
leva upp och sköta sig själva på ett bättre sätt – ”De äter bättre här (på boendet 
e.f.)”.  
 
Den betydelsefulla vardagen och livskvalitet är ett återkommande tema i 
omsorgsgivarnas beskrivningar om betydelsen av att tillgodose sociala behov. 
Omsorgsgivarna Carolina och Mathias reflekterar över temat på följande sätt: 
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Carolina Att de har en betydelsefull vardag, så som de vill ha den. Det 
är ju som du säger att det finns ju de som vill sitta ensamma 
och sedan så finns det de som kanske som känner sig trygga 
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andra behöver komma över sin rädsla (av något slag). ”Anna-Lena: Ja där har du 
ju det här med hjälp till självhjälp, att de ska vara med så mycket som möjligt 
själva. För att inte tappa de förmågor de har kvar.” (Omsorgsgivare 2006). Detta 
är även exempel på beskrivningar av mottagares karaktär, vilken utgör ett hinder 
för tillgodoseendet av de sociala behoven och som motiverar den aktivering som 
kännetecknar omsorgsarbetet.  
 
I intervjuerna med omsorgsgivarna tydliggörs en förskjutning mot aktivering 
och, utifrån äldreomsorgens två heliga principer44 (Nilsson Motevasel, 2000:58), 
även en dragning mot att ta ett yrkesmässigt ansvar för omsorgsmottagarens 
bästa, även om det inte svarar mot mottagarnas egna önskemål. De hittills 
nämnda likheterna i uppfattningarna hos enhetschefer och omsorgsgivare tycks 
gå i en dialog från enhetschef till omsorgsgivare. Genom att mottagarnas 
generationskaraktär innebär att dessa inte har insikten om vad omsorgsgivarna 
beskriver som mottagarnas eget bästa, måste omsorgsgivarna likt enhetscheferna 
förhålla sig skeptiska till de behov som mottagarna uttrycker. 
 

Skepsis som strategi i det praktiska arbetet 
Personalen uppger att de regelbundet ställer sig frågan: ”Behöver 
omsorgsmottagarna verkligen den hjälpen de ber om?”, vilket kan jämföras med 
enhetschefernas skepsis som strategi i biståndsbedömningen. I och med att 
omsorgsgivarna anser att mottagargruppens generationskaraktär ibland har 
inneburit att de inte har insikten om vad som är deras eget bästa, kan de inte 
heller rakt av tillgodose mottagarnas uttryckta behov. Omsorgsgivaren Nina 
förklarar det såhär: 
 

Nina Jag tror att de resonerar som så att nu har jag fått hemtjänst 
och då kan jag begära det och det. Och till slut så klarar de ju 
ingenting själva, om de får hjälp med allt. Men det är en 
balansgång. För att med vissa saker är det svårt att veta ifall 
de verkligen behöver hjälp med. (Omsorgsgivare 2006) 

 
När omsorgsgivarna och mottagarna har olika uppfattningar om mottagarnas 
behov, är det enligt omsorgsgivarna ett tecken på att mottagarna inte vet sitt 
eget bästa. Liksom hos enhetscheferna framkommer i omsorgsgivarnas utsagor 
att omsorgsmottagarnas möjligheter att tillgodose sina egna behov värderas i 
omsorgsrelationen och påverkar omsorgsarbetets utformning. Det innebär att 
det görs en andra bedömning med skepsis som strategi av omsorgsmottagarnas 
behov, i verkställandet. Med hänvisning till arbetserfarenhet och personliga 
förmågor (jfr Meagher 2006, om emotionella förmågor; Törnquist, 2004 om 
personlig kompetens) anser omsorgsgivarna att de har förmågan att bedöma vad 
––––––––– 
44 De två heliga principerna är: ”/…/respekten för den enskilda, unika människan, hennes 

självbestämmande och integritet, och/…/det kollektiva och individuella ansvar vi människor har för 
varandra” (Nilsson Motevasel 2000:58). 
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Omsorgsgivarna Emma, Sara, Max och Anna-Lena utvecklar resonemanget 
såhär: 
 

Emma Ja, det är jätteviktigt för de gamla, både att rörligheten finns 
kvar och att självkänslan finns kvar, att man klarar lite. Men 
en del gamla är så att de menar att nu har jag kommit hit (till 
boendet, e.f.) och nu ska jag få hjälp. Och då ska ni hjälpa 
oss. 

Sara Ja, så är det ju, då kan de inte ens lyfta på en arm. 
Max Ja, så är det ju. 
Anna-Lena Och då får man ju många gånger bita ihop och säga att detta 

är för ditt eget bästa. Och visst då gör de det, men så kommer 
nästa (personal, e.f.) och gör det åt dem. Och då får man 
börja om från början igen. 

Sara Men sedan har vi ju mycket igen själva också om man låter 
dem hålla på så länge de kan. (Omsorgsgivare 2006) 

 
Betraktelsen av aktivering som omsorgsarbetets kärna styrks ytterligare genom 
omsorgsgivarnas uppfattning om ”vad man ska göra”. Samtidigt framkommer att 
mottagarna själva verkar ha en annan bild av vad omsorgsarbetet ska innehålla. I 
citatet ges exempel på hur sådana situationer hanteras när de yrkesverksammas 
perspektiv bryts mot omsorgsmottagarnas uppfattning.  
 
Det socialpedagogiska arbets- och förhållningssättet beskrivs av omsorgsgivarna 
som en viktig del i det sociala synsättet som baseras på kommunens värdegrund. 
Omsorgsgivarna menar att om man har ett socialt synsätt arbetar man social-
pedagogiskt. De understryker återkommande, som ett eko av enhetscheferna, 
vikten av att omsorgsmottagarna ska göra så mycket som möjligt själva och att 
det inte alltid är så lätt att få dem att göra det. Omsorgsgivaren Nina berättar: 
 

Nina Ja, det är hjälp till självhjälp. Det är ju det vi arbetar efter hela 
tiden. Man pushar ju på dem när det är något… man ska ju 
inte ta ifrån dem något som de egentligen kan. 
(Omsorgsgivare 2006) 

 
Omsorgsgivarna beskriver att de möter ensamma, passiva och tacksamma äldre: 
”han är ju tacksam om man sitter några minuter och pratar med honom”. 
Mottagarna beskrivs också som unika, rädda och otrygga, med några få 
undantag, vilka lyfts fram som bra exempel: ”85 år och mycket aktiv”. Det om 
vilja och förmåga till aktivitet återkommer i beskrivningarna och följer 
kommunens värdegrund med det sociala synsättet om den aktiva och 
självständiga människan.  
 
Arbetet beskrivs även i termer av att det anpassas individuellt. Omsorgsgivarna 
säger att de förhåller sig olika och ger hjälp till självhjälp på olika sätt till olika 
individer. En del omsorgsmottagare behöver uppmuntras eller trugas (som barn, 
e.f.), andra behöver förstå vikten av att fortsätta aktivera sig, och ytterligare 
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I analysen med omsorgsgivarna framgår att delaktighet i form av samhörighet i 
att formulera gemensamma målbilder kan omvandlas till deltagande och 
samarbetsvillighet i vardagen. Utifrån en bedömning av omsorgsmottagarnas 
karaktär formuleras vad omsorgsgivarna ska göra i omsorgsarbetet. Eftersom 
omsorgsgivarna bedömer att mottagarna behöver aktiveras, för att de inte 
upplevs förstå betydelsen av det själva, kan de inte tillåtas bli delaktiga i 
omsorgsarbetets utformning. Istället ska mottagarna delta i omsorgsarbetet 
genom att göra så mycket som möjligt själva. På detta sätt omvandlas 
delaktighet till deltagande. Omsorgsgivarnas uppgift blir därefter enligt 
chefernas beskrivningar att med olika påtryckningsmedel få mottagarna att göra 
så mycket som möjligt själva. Det här präglar omsorgsrelationen på flera sätt. 
Även omsorgsgivarna kommer att behöva använda sig av en skepsis som strategi 
eftersom de efter chefernas ledning hela tiden ska undersöka om mottagaren 
själv inte kan utföra lite mer av omsorgsarbetet.  
 
Följden av omvandlingen av delaktighetsbegreppet är att fokus flyttas från 
delaktighet i beslut om vilken omsorg som ska ges och hur den ska utföras, till 
deltagande i den egna omsorgen. Omsorgsmottagarna åläggs då att aktivt delta 
för att bevara sig själva eftersom de själva bär ansvaret för funktionsförluster (jfr 
Andersson 2007a). Knyter man an till begreppet självbestämmande med inne-
börden att kunna styra sin vardag (Giertz, 2008) omvandlas innebörden från att 
möjliggöra ett självbestämmande till att disciplinera självbestämmandet. 
Jacobson Pettersson (2008) utvecklar resonemang om att delaktighet som 
begrepp är mer komplext än deltagande. Delaktighet relaterar till en subjektiv 
upplevelse medan deltagande snarare är en objektiv/mätbar kategori. Annan 
forskning pekar på betydelsen av att delaktighet redan i biståndsbedömningen 
ger ett bekräftande som är av värde (Janlöv, 2006).  
 
Analysen visar att delaktighet som process snuttifieras när det görs till 
deltagande. Skepsis som strategi är i sig ett ifrågasättande av omsorgs-
mottagarnas uttryckta behov och kan minska möjligheten för omsorgs-
mottagarna att vara delaktiga i omsorgens utformning. Övergången från 
delaktighet till deltagande står också i konflikt med den nationella retoriken, där 
ett brukarperspektiv kommit att få en allt större plats i diskussioner om 
äldreomsorgens kvalitet (Socialstyrelsen, 1998; Alaby, 1999; Socialstyrelsen, 
2002b; Svenska kommunförbundet, 1999). Omvandlingen är att betrakta som 
en följd av både enhetschefernas och omsorgsgivarnas handlingsfrihet och det 
synliggör även att mottagarna hanteras som objekt (jfr Hasenfeld, 2010b). De 
som blir behandlade som subjekt bedöms vara moraliskt kapabla till att fatta 
beslut själva och vara delaktiga i processen att få olika behov tillgodosedda. Och 
tvärtom, i de fall som mottagarna bedöms vara inkapabla får de yrkesverksamma 
den moraliskt överordnade rätten att fatta beslut åt mottagaren och avgöra vilka 
behov som ska tillgodoses och hur. Det kan förstås som en form av paternalism 
där mottagarnas autonomi utmanas och rätten till självbestämmande fråntas 
dem. Ett förmyndarskap tar form där mottagarnas önskningar och känslor kan 
ignoreras och där yrkesutövarnas kunskaper riskerar att bli överordnade 
mottagarnas egna. Inom socialt arbete talas det bland annat om socialarbetarens 
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som är bäst för mottagarna. Den personliga förmågan att ibland veta bättre än 
vissa omsorgsmottagare blir ett redskap för att ta ifrån dessa rätten att påverka 
omsorgsarbetet.  
 

Omvandlingen av delaktighet i omsorgsrelationen 
Omsorgsgivarna uttrycker att det är viktigt att få omsorgsmottagarna att bli 
aktiva i omsorgen och att mottagarna talar om hur de vill ha det och vad de 
behöver. Men när det kommer till städning är utrymmet för önskemål litet. 
Omsorgsgivarna Anna-Lena och Sara uttrycker det såhär: 
 

Anna-Lena Men med städningen där... där får de inte lägga sig i så 
mycket.  

Sara Nej det får de inte. Då hade de velat att vi skulle skura med 
skurtrasa och borste, och det är urtid. Det gör vi inte. 
(Omsorgsgivare 2006)  

 
Här synliggörs, i brytningen mellan de yrkesverksammas perspektiv och 
mottagarperspektivet, att det kan finnas skillnader i vad omsorgsgivarna anser 
vara viktigt inom omsorgen och vad omsorgsmottagarna beskriver som 
betydelsefullt. Här sätts en tydlig gräns för vad mottagarna ska ha möjlighet att 
påverka och vara delaktiga i. Städning, det materiella/praktiska hänförs av 
omsorgsgivarna även till det förgångna omsorgsarbetet i negativ mening. 
Uttryckta behov av materiell/praktisk natur tas som faktiska men kan värderas 
som exempelvis förlegade och icke-adekvata för dagens omsorgsarbete. Behovet 
av den typen av hjälp blir därmed möjligt att bortse från. Omsorgsgivarna vill 
egentligen omkonstruera både sitt handlingsutrymme (städning bort, sociala 
insatser in), och öka sin handlingsfrihet genom att möta upp individuella behov 
samtidigt som man vill genomföra vad de kallar socialpedagogiskt arbete. 
 
Det framkommer allt tydligare i analysarbetet är att omsorgsgivarna följer 
enhetschefernas tanke om att omsorgsarbetet ska kännetecknas mer av stöttning 
än av hjälp, I verkställigheten görs detta till att omsorgsmottagarna är med och 
utför de insatser de fått beviljade. Detta har analyserats som att delaktighet i sin 
egen omsorg omvandlas från möjligheten att påverka vilka arbetsuppgifter 
omsorgen ska utgöras av (för då vill mottagarna ha mer städhjälp) till att handla 
om ett deltagande i sin egen omsorg genom att hjälpa till att städa, laga mat eller 
annat. Men detta sätt att göra mottagarna delaktiga fungerar inte alltid 
friktionsfritt i omsorgsrelationen. Vissa omsorgsmottagare uppges bli frågande 
när omsorgsgivarna ”sätter en dammtrasa i handen på dem”, trots att de som 
omsorgsgivarna uttrycker det har ”varit hemmafru hela livet”. Detta antyder att 
deltagandet i den egna omsorgen inte alltid är valfritt, utan omsorgsmottagarna 
ska delta oaktat eventuellt motstånd.  
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Hanna Fast man kan veta mycket utan att ha gått en utbildning. Har 

man jobbat många år så klart så då lär man sig en del under 
tiden. Och man kanske går kortare utbildningar och så. 

Johanna Men framförallt så måste man tycka om äldre människor.  
 
Anna-Lena Alla passar ju inte att jobba inom vården. Hur mycket 

utbildning de än har så hjälper ju inte det. 
Sara Nej, det finns även de som har utbildning som inte passar. 

(Omsorgsgivare 2006) 
 
 
Angående behovet av medicinsk kunskap för att kunna arbeta inom 
äldreomsorgen intar omsorgsgivarna en ambivalent hållning.  
 

Intervjufråga: Vad behöver man ha för kunskaper? 
Erika Lite allmänt om mycket. 
Anna-Lena Ja, mycket sunt förnuft tycker jag, det använder man många 

gånger. 
Max Fast lite medicinsk kunskap vore inte fel.  
Anna-Lena Ja, fast det viktigaste är ju personen. 
Erika Ja, att man har empati. 
Tina Ja, man behöver ju vara lugn själv också.  

(Omsorgsgivare 2006) 
 
Omsorgsgivaren Madelene reflekterar över den medicinska kunskapen på 
följande sätt: 
 

Madelene Ja, du fick kanske en större säkerhet, för din egen skull. För 
det kommer ju ändå mycket frågor, för det är ju oss de äldre 
träffar och inte distriktssköterskan, som kanske har den här 
medicinska kunskapen. Men har du utbildning så har du i alla 
fall grunden. Du kan kanske på ett vettigt sätt förklara och 
lugna ned. Och liksom börja nysta i problem innan du kanske 
behöver ringa sköterskan. 

Intervjufråga Så det stärker yrkesrollen då? 
Madelene Ja, det gör det. Och vi är ju dem som de träffar. Och våra 

iakttagelser skickar vi sedan vidare till sköterskorna. Och 
samtidigt så får vi ju göra den första bedömningen, 
tillsammans med sköterskorna. (Omsorgsgivare 2006) 

 
Med den utbildning som getts i kommunen i form av gästföreläsningar och 
kortare kurser om exempelvis demensvård, ser omsorgsgivarna främst 
arbetsmiljörelaterade vinster – såsom ”det blir roligare att arbeta”, ”stärkt yrkes-
roll”, att få ord på ”det man gjort”. Omsorgsgivaren Madelene förklarar: ”Och 
nu fattar man ju varför man har gjort som man gjort och att det fanns ett behov 
och att en snubbe har skrivit om det.” (Omsorgsgivare 2006). En del har dock 
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möjlighet att göra klienten illa (Sunesson, 1981), vilket främst har att göra med 
att klienten är utlämnad till socialarbetaren. Det är enhetschefernas 
handlingsutrymme som i första hand skapar denna möjlighet.  

 

Om hur man ska vara och utbildningens relevans 
Omsorgsgivarnas beskrivningar visar att omsorgsmottagarnas sociala behov för 
deras eget bästa definieras utifrån omsorgsgivarnas kompetens och tolkning av 
värdegrunden, vilken även följer enhetschefernas vägledning. De personliga 
förmågor hos personalen som lyfts fram som centrala kan samlas under 
begreppet informell kompetens, och utgörs av särskilda egenskaper knutna till 
personligheten. Exempel på sådana egenskaper är lugn, tålmodig, lyhörd, positiv 
och envis. Genom att fokusera på omsorgsgivarnas personliga förmågor blir 
dessa inte lika utbytbara som de skulle bli om omsorgskvalitet explicit skulle bli 
en fråga om formell utbildning. Fokuset på den formen av kompetens överens-
stämmer även med vad tidigare forskning visat (Törnquist, 2004; Börjesson, 
2014) 
 
I en tidigare avhandling om kompetens inom äldreomsorgen har personliga 
förmågor som lyhördhet definierats som relationskompetens (Bennich, 2012). 
Även i den studien menade både enhetschefer och omsorgsgivare att 
relationskompetensen var avgörande för omsorgskvaliteten. I likhet med vad 
som framkommer i denna avhandling handlar relationskompetensen om hur 
kompetens kommer till uttryck i omsorgspersonalens förhållningssätt, 
bemötande och uppträdande.  
 
Värdegrundssamtalen, den icke-formella kompetensen, beskrivs vara 
betydelsefulla för omsorgsarbetet enligt omsorgsgivare, eftersom den bidrar till 
att synliggöra och tydliggöra det sociala synsättet i den konkreta vardagen. Den 
formella kompetensutvecklingen blir endast en komplementär form av 
utbildning som lätt kan rationaliseras bort. Det positiva med kompetensformen 
enligt omsorgsgivarna är att den centrerar personalfrågan och leder till att de får 
inspiration, samt får komma ifrån arbetet. Överlag finns bland omsorgsgivarna 
en viss ambivalens om utbildningens betydelse för omsorgen. De erkänner den 
formella utbildningens förmåga att höja ett yrkes status och man kan se positiva 
delar i den. Omsorgsgivaren Madelene ger följande exempel: 
 

Madelene Många bitar faller ju på plats när man har läst, faktiskt så är 
det ju så. Så det är ju aldrig fel att ha utbildning. Det är väl 
jättebra att man vill lära sig och ha kunskap. Det är ju makt 
att ha kunskap eller så ju. Men sedan… ja jag vet inte. 
(Omsorgsgivare 2006) 
 

Men i exemplet nedan återkommer betoningen på erfarenhet och personliga 
förmågor i Hannas, Johannas, Anna-Lenas och Saras resonemang: 
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Det finns en otydlighet i vilka egenskaper och förmågor som omsorgsgivarna 
menar är viktiga i en kompetensbeskrivning. Enligt dem är frågan svår att 
besvara eftersom arsenalen av förmågor behöver vara relativt bred (från tålmodig 
till bestämd), vilket leder till svårigheter med att ringa in exakt vilka egenskaper 
som behövs för att förändra vissa omsorgsmottagare. Detta följer den teoretiska 
förståelsen av teknologiernas funktion och kännetecken (Hasenfeld, 1992, 
2010a). Genom att hänvisa till betydelsen av att kunna vara flexibel inför 
mottagarnas behov skapas också ett utrymme inom teknologin att uttrycka sig 
otydligt om vad man behöver kunna eller hur man ska förhålla sig. Det är 
enklare för omsorgsgivarna att lyfta fram exempel på strukturella organisatoriska 
begränsningar som hindrar utövandet av personliga förmågor, till exempel att 
vara tålmodig när det är ont om tid.  En central fråga blir hur sådana utsagor 
förhåller sig till handlingsutrymme och handlingsfrihet. Att hänvisa till sina 
personliga förmågor skapar i sig en handlingsfrihet, eftersom det är personen 
själv som definierar vilka förmågor han eller hon har och eventuellt bekräftar 
andras uppfattning om sina förmågor (ja, jag är en lugn person). Svårigheten 
med att ringa in personliga förmågor (lugn men på vilket sätt och när?) ger de 
yrkesverksamma stort utrymme att själva avgöra vilka förmågor som ska 
användas och när (jfr diskussionen om den autonoma aspekten Payne, 2009; 
Hasenfeld, 2010a). Inom människobehandlande organisationer handlar det även 
om vilka förmågor som kan användas som redskap för att förändra mottagaren 
(tålamod). Med hänvisning till forskning om socialt arbete med klienter menar 
Levin (2013) att socialarbetarna behöver moraliskt sunt förnuft. Det framgår 
inte om de behöver det för sin egen eller klienternas skull, eller både och. Levin 
menar vidare att grunden för socialarbetarnas arbete är deras personliga 
internaliserade värderingar. På det sätt studiens omsorgsgivare beskriver sin 
kompetensanvändning är det möjligt att förstå den delvis som en produkt av 
deras moraliska sunda förnuft. 
 
Omsorgsgivarnas handlingsfrihet är en viktig förutsättning för den 
transformationsprocess (Hasenfeld, 2010a) som syftar till att förändra 
mottagarna genom aktivering. Deras kompetensanvändning är på samma gång 
en moralisk bedömning och de har den frihet som krävs för att kunna utnyttja 
sina respektive personliga förmågor. Arbetsmiljön påverkar varje omsorgsgivares 
möjligheter att omsätta sina personliga förmågor och i kapitlet har olika uttryck 
för detta framkommit. Särskilt har kommunens omorganisationer minskat deras 
handlingsfrihet när det kommer till att omsätta sina förmågor. Deras potentiella 
handlingsförmåga är intakt (deras person), men minskad frihet leder till 
frustration som per automatik utmanar kompetensanvändningen.  
 
Användandet av emotioner signalerar både omsorgsgivarnas egna sociala värde 
och mottagarnas (Guy m.fl., 2010). De emotioner som kommer till uttryck, som 
frustration över och tålamod med vissa mottagares insiktslöshet, anger en 
yrkesmässig upplevelse om att dessa mottagares möjligheter att sköta 
omsorgsuppgifter på egen hand inte är tillförlitliga, vilket signalerar ett lägre 
socialt värde. Emotioner kan betraktas som en viktig organisatorisk resurs. 
Känslor är också redskap i organisationer där den personliga förmågan blir 
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avsagt sig utbildning på grund av ålder ”för gammal för utbildning”.  Omsorgs-
givaren Monika menar exempelvis: ”Det är säkert bra men jag för min del är för 
gammal så jag tänker inte utbilda mig”.  
 
Att lära medan man arbetar, så kallad erfarenhetskunskap, väger tungt i 
diskussionen om utbildningens vara eller icke vara. Det ”tränade ögat”, det som 
gör att de ser förändringar hos omsorgsmottagaren och kan läsa av när hon/han 
inte kan förmedla sig själv, är en förmåga som enligt omsorgsgivarna kommer av 
arbetserfarenhet. Det ifrågasätts om empati, som ses som en väsentlig del av att 
kunna ge god omsorg, är något som kan läras vid skolbänken. Här lyfts istället 
den personliga lämpligheten som förmåga fram, något som antingen finns eller 
inte finns hos omsorgsgivaren.  
 
Utbildning inom äldreomsorgen görs till stor del till en personalfråga och blir ett 
medel för att stärka omsorgsgivarna i deras yrkesroll och ge dem återkoppling. 
Det upplevs emellertid också som ett krav ovanifrån och utbildningens värde för 
själva omsorgsarbetet ifrågasätts. Utbildning erkänns i viss mån som nödvändig 
för människor med kort yrkeserfarenhet, men kan ses som onödig för personal 
som exempelvis arbetat länge inom äldreomsorgen. Vid en viss ålder har 
utbildning slutat tjäna sitt syfte och omsorgsgivarna avböjer utbildning med 
hänvisning till att de är för gamla. Den formella utbildningen ifrågasätts på olika 
sätt av omsorgsgivare oberoende av utbildningsgrad, och även om medicinska 
kunskaper ses som positiva, underordnas dessa sociala kunskaper. Vissa 
omsorgsgivare uppger dock att den formella utbildningen leder till att ”bitarna 
faller på plats”. De nya kunskaperna man får genom utbildning sägs dock inte 
påverka det praktiska omsorgsarbetet eftersom det baseras på yrkeserfarenhet 
och hur mycket tid omsorgsgivarna har till sitt förfogande.  
 

Personlig förmåga och handlingsfrihet 
Enhetschefernas och omsorgsgivarnas betoning på omsorgsgivarnas personliga 
förmågor väcker frågor som ”Kan man utbilda sig i och utveckla sin personliga 
förmåga?” (jfr Guy, Newman, Mastracci, Maynard-Moody, 2010 om framtida 
forskningsfrågor). Det knyter an till diskussionen om emotionella förmågor, som 
behandlades i kapitel fyra, och möjligheterna att ringa in dessa och synliggöra på 
vilket sätt de kommer till uttryck i det praktiska arbetet. Enhetschefer och 
omsorgsgivare menar att emotionella förmågor är något man har eller inte har. 
De kan utvecklas med utbildning, men de bör finnas med från början. Det 
betyder att förmågor utifrån dessa beskrivningar går utöver definitionen av 
emotionella förmågor som presenterats tidigare i avhandlingen. Det inbegrips 
även egenskaper som inte bara syftar till att känna medkänsla eller förmågan att 
känna empati, utan också att använda rätt repertoar av egenskaper (lugn, 
tålmodig, envis) för att tillfredsställa andras behov eller de behov som man själv 
anser att andra har.  
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utbildning i kunskapsanvändningen leder till maktövergrepp (Dominelli, 1996; 
Eliasson, 1992). En betydelsefull slutsats utifrån detta kapitel är att kunskaps-
övergrepp där yrkesverksammas kompetens överordnas mottagarnas kunskaper 
om sina problem, inte är exklusiva för yrkeskategorier med formell kompetens på 
akademisk nivå. Även i de fall där arbetet grundas på informell kompetens kan 
den typen av övergrepp förekomma. De enhetschefer som försett den här 
avhandlingen med material har alla akademisk utbildning, merparten är 
socionomer. Den diskussion som förs om faran med professionaliseringen av 
äldreomsorgen borde därför även inbegripa yrkesgruppers föreställningar, 
värderingar och samlade kompetens, oavsett om den är av formell karaktär eller 
inte.  
 
I analysen förstås de yrkesverksammas bedömning av mottagarnas karaktär som 
att de använder sin kompetens för att undersöka mottagarnas möjligheter att på 
egen hand utföra omsorgsrelaterade uppgifter. Det här förändrar studiens 
teoretiska förståelse av yrkeskompetens. Med en slags bild av den ideala 
omsorgsmottagaren som självständig och aktiv granskas mottagarnas moraliska 
karaktär. Personalens förmågor riktar sig därmed inte i första hand till 
möjligheterna att tillgodose mottagarnas omsorgsbehov. Istället riktar sig 
förmågorna till att bedöma mottagarens karaktär, och hur aktiva de kan vara i 
tillgodoseendet av sin egen omsorg.  
 

En moralisk praktik och fyra perspektiv som bryts mot varandra 
Med utgångpunkt i vad som tidigare har beskrivits som ett ”heligt dilemma” 
(Nilsson Motelvasel, 2000) och äldreomsorgens två heliga principer (Eliasson, 
1995), kännetecknas äldreomsorgen i kommunen av ett tydligt ansvarstagande 
för mottagarna; en moralisk praktik. Ansvarstagandet minskar mottagarnas 
möjligheter att vara delaktiga i och påverka sin omsorg. Det leder i för-
längningen till att det blir de yrkesverksammas förmågor som styr 
äldreomsorgen i första hand. Motsvarande del i dilemmat är att låta mottagaren 
göra som den vill där yrkesutövarna riskerar att göra för lite (underlåtenhet).  
 
Ett annat kännetecken för äldreomsorgen är att det förutom mottagar-
perspektivet och de yrkesverksammas perspektiv är två ytterligare perspektiv som 
möts och bryts mot varandra. Det ena är det sociala innehållet som överens-
stämmer med nationella mål om större social delaktighet (SOU, 2007:88; 
Socialstyrelsen, 2011) och som centrerar delaktighetsbegreppet. Det perspektivet 
möter en medicinskt motiverad aktivering som centrerar betydelsen av aktivitet 
för att, dels leva längre och dels få ett mer kvalitativt liv (Socialstyrelsen 2011b). 
I den kommunala versionen omvandlar detta möte/denna brytning delaktighets-
begreppet till deltagande. Det understryker även den ansvarstagande delen i 
dilemmat.  
 
Delaktighet kan betraktas som en formulering av ett självbestämmande i dialog 
mellan omsorgsgivare och omsorgsmottagare. När delaktighet omvandlas till 
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central (a.a.). Levin (2013) menar, utifrån exemplet socialtjänstens arbete med 
barnavårdsutredningar, att socialarbetarnas känslor och övertygelser är grunden 
för handling. Utifrån det resonemanget blir det viktigt att lyfta det faktum att 
känslor inte alltid härbärgeras och enbart kan förstås med en handling. Känslor 
förmedlas på flera sätt. I mötet med den äldre kan omsorgsgivarna signalera 
besvikelse och frustration över mottagarnas brister vilket då kan internaliseras i 
mottagarna själva. De riskerar i så fall att betrakta sig själva som misslyckade.  
 
Även mottagarnas emotioner är centrala i kompetensanvändningen. De 
mottagare som betraktas som moraliskt värdefulla får sina emotionella behov 
tillgodosedda i högre utsträckning och blir positivt bemötta. Tidigare lyfte jag 
fram ett uttryck om mottagare: ”85 år och mycket aktiv”. En mottagare som fått 
det epitetet kommer med aktivering som teknologi att få mer positiva emotioner 
tillbaka än de som beskrivs ha tappat insikten om betydelsen av att hålla sig 
aktiv. När en klient nedvärderas inom rådande teknologi, ignoreras även 
klientens känslor i högre utsträckning. Eller så tas deras känslor som intäkt för 
att (ned)värderingen är korrekt, som när studiens enhetschefer och 
omsorgsgivare gör vissa mottagares motstånd till aktiveringen till ett kognitivt 
tillbakadragande (”de har blivit som barn igen”).  
 

Summerande analys 
Den överensstämmelse som framkommer i det här kapitlet mellan 
enhetschefernas och omsorgsgivarnas beskrivningar har direkt relevans för 
äldreomsorgens moraliska inriktning. Flykten bort från sådant som kan knytas 
till tillbakagång av både yrke och människa – städning, att hjälpa, beroende av 
andra, förlora kroppsliga och psykiska funktioner – motiveras med värdegrunden 
och präglar omsorgsrelationen. Det är inte längre fråga om att hjälpa, som man 
hjälper familjemedlemmar, vilket skiljer sig i jämförelse med tidigare 
forskningsresultat (jfr Stone, 2000; Storm, 2008; 2009; Ungersson, 2000). Det 
är till stor del ett moraliskt förändringsarbete som värderar, bedömer och 
tillgodoser de behov som svarar mot den ideologiska grunden i organisationen 
(jfr Hasenfeld, 1983, 1992).  
 

Om kunskapsövergrepp och kompetensbegreppet 
När det kommer till yrkesutövares moraliska omdömen om klienter har ett 
tidigare antagande i forskarvärden varit att det finns ett samband mellan 
avsaknad av yrkesutbildning och moraliska omdömen (Hasenfeld & Weaver, 
1996:241). Resultatet i kapitlet både styrker och motsäger antagandet. Det 
empiriska exemplets betoning på personliga förmågor synliggör att förhållandet 
mellan tillgodoseendet av mottagargruppers behov och en yrkesgrupps 
informella kunskaper, kan utgöra en risk för maktlöshet hos mottagaren. Men 
tidigare forskning har även i kritiska ordalag visat på faran med att formell 
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9 OMSORGSMOTTAGARNA OM 
KOMPETENS, INNEHÅLL OCH 
BEMÖTANDE 

I detta kapitel redogör jag för omsorgsmottagarnas egen syn på kompetens, 
innehåll och bemötande i omsorgen. Beskrivningarna grundar sig på de 
levnadsberättelser som kommit fram i intervjuer med omsorgsmottagare som 
mottar kommunal omsorg, antingen i det egna hemmet eller på ett boende. 
 
Kapitlet inleds med hur de ser på kompetensfrågans tre delar – omsorgsbehoven, 
omsorgsarbetet, och omsorgsrelationen. Avsnitten innehåller även beskrivningar 
och analys av hur de ser på rätten till äldreomsorg och strategier de använder sig 
av för att hantera sin omsorgssituation. Detta följs av ett avsnitt där omsorgs-
mottagarna blickar tillbaka på sina liv och jämför sina egna villkor med senare 
generationers. Slutligen summerar jag kapitlet med en övergripande slutsats om 
hur omsorgsmottagarna ser på kompetensfrågan och förhåller deras 
beskrivningar till vad som tidigare framkommit i kapitlen med enhetscheferna 
och omsorgsgivarna. Summeringen avrundas med en övergripande reflektion 
över materialet med mottagarna. 

  

Om vem som ska tillgodose omsorgsbehoven  
Omsorgsmottagarna vill inte att barnen, eller deras respektive ska behöva 
tillgodose deras omsorgsbehov, vilket yttrar sig i uttryck som att ”Nej, min man 
kan inte sköta mig, det fordrar jag inte” (Omsorgsmottagaren45 Valborg), eller 
som omsorgsmottagaren Renée uttrycker det: ”/…/inte meningen att barnen ska 
behöva ta hand om en” (Renée). Dagens samhällsutveckling nödvändiggör 
kommunal omsorg enligt omsorgsmottagarna, eftersom kontakten med anhöriga 
inte längre är densamma. Ofta bor de anhöriga inte i närheten. Omsorgs-
mottagaren Margareta förklarar det på följande sätt: 
 

––––––––– 
45 Fortsättningsvis skriver jag endast det fingerade namnet på omsorgsmottagaren i löpande text. 
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deltagande tränger kommunens betoning på självständighet undan den 
principiella tanken om självbestämmande. 
 

Aktiveringens sociala egenskaper 
Aktivering framträder både i det praktiska arbetet och i ”talet om” 
omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och kompetens. Aktiveringen har analyserats 
som ett moraliskt arbetssätt som tvingas på mottagargruppen i tron att det är till 
deras eget bästa. Aktiveringen kan därmed uppfattas som en del i ett 
förmynderi, som i sin tur signalerar ett paternalistiskt förhållningssätt.  
 
Aktivering bör emellertid även betraktas i ljuset av den situation som många 
mottagare befinner sig i, med nedsatta funktioner som många gånger utmanar 
det sätt man levt på tidigare. Det är viktigt att beakta att aktivering kan vara ett 
sätt att öka den fysiska hälsan, vars betydelse ökar med åldern (Motel-Klingebiel 
et al. 2004). Fysisk aktivitet tycks kunna bidra till en bättre funktionsförmåga 
och hälsa (Leinonen et al. 1999; Fujita et al. 2003), vilket implicerar att det finns 
vinster med ett preventivt arbete riktat till äldre människor. Samtidigt visar 
forskningen (Borg, 2005) att livstillfredsställelse hos äldre är kopplat till social 
och ekonomisk status, självkänsla och frånvaro av hinder i vardagslivet. Detta 
betonar betydelsen av att aktiveringen inte utmanar självkänslan, utan tvärtom 
ökar upplevelsen av livskvalitet. Aktivering är således lika mycket en fråga om 
tillvägagångssätt och bemötande som om dess inneboende betydelse för hälsan. 
Medan rörelse och mental träning kan mota fysiska besvär som ett led i en 
strävan mot ökad livslängd och livstillfredsställelse (Hellström, Persson & 
Hallberg, 2004; Sundström & Ljungqvist 1996; Akner, 2004) kan arbetet även 
utmana omsorgsmottagarens självkänsla. 
 
I kapitlet framträder aktiveringens sociala egenskaper som svaret på den 
övergripande frågan ”varför gör man det man gör på arbetet?”. Tillägget som jag 
gjort med teknologiernas sociala egenskap synliggör den kulturella aspekten, vad 
man gör, och den kognitiva aspekten, det vill säga vad man anser att man ska 
göra. Det betyder att resultatet om aktivering binder samman och bekräftar det 
sociala värde som både enhetscheferna och omsorgsgivarna givit mottagarna och 
som inryms i förståelsen av generationskaraktärer. Aktivering som en del i en 
teknologi förstärker även förståelsen om att teknologier inom människo-
behandlande organisationer behöver överensstämma med dominerande 
kulturella idéer om vad som är önskvärt och accepterat att göra med människor 
med vissa behov i en viss situation (Hasenfeld, 1992, 2010a).  
 
Aktiveringen är möjlig eftersom den är accepterad av tillräckligt många. 
Resultatet bekräftar det som tidigare studier visat, både nationellt och 
internationellt, om att åldrandet värderas efter samhälleliga ideal om att alla 
människor kan och bör vara självständiga (jfr Wilinska, 2012; Breheny & 
Stephen, 2012; Lamb, 2014).  
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varandra så de sågs. Sedan när de gick bort så var det ju likvaka. 
(Omsorgsmottagaren Margareta) 

 
Det är kanske erfarenheterna som citatet ovan representerar som bidrar till att 
omsorgsgivarnas utbildning inte blir en prioriterad fråga i mottagargruppen, 
vilket framkommer längre fram i texten. Det är andra grundläggande villkor som 
utifrån mottagarnas livserfarenhet blir viktigare. Flera av mottagarna erfar idag 
en samhälleligt skapad geografisk distans till sina barn och barnbarn. 
Omsorgsmottagaren Marcus konstaterar att det är vanligt att familjer splittras: 
 

/…/vi var en familj som alltid höll ihop, när vi hade gift oss och det, så 
var vi ju tillsammans väldigt mycket. Så att… det är ju inga barnbarn som 
jobbar här i närheten. För de jobbar ju… de har ju helt andra jobb nu för 
tiden. Och sen får de ju… de kan ju inte alltid räkna med att få jobb i 
hemorten. Det blir ju inte så, utan de får ju flytta. Ja, det är väl så jämt 
över, att de måste söka jobb på annan ort. Men förr var det ju inte så, när 
de läste sedan så blev det ju jobb runtomkring här. Jag har ju… 
barnbarnen… det finns ju inga (jobb, e.f.) här i närheten./…/De har ju 
flytt. De bor ju i Stockholm, Helsingborg och Växjö. Ja, runt i kring bor 
de, men de blir ju så i de flesta familjerna. (Omsorgsmottagaren Marcus) 

 
Det är en distans som har sin grund i svårigheten att få arbete, särskilt i Nybro. 
Många av omsorgsmottagarnas barn och barnbarn har på grund av arbetet fått 
flytta till storstäderna (Malmö, Göteborg och Stockholm). Om omsorgs-
mottagarna skulle bli beroende av sina barn och barnbarn skulle distansen 
medföra en otrygghet. Det finns också en sorgsenhet över att familjerna sprids, 
samtidigt som exempelvis omsorgsmottagaren Ernst konstaterar att: ”De som 
har barn har ju lite att se fram emot” (Ernst) och omsorgsmottagaren Lotta 
konstaterar att: ”De (barnen, e.f.) bor på olika håll här i Sverige, men de 
kommer” (Lotta). Ibland finns även en slags underliggande kritik mot vart 
samhället är på väg och den tydliggörs gärna när det kommer till 
förvärvsarbetande kvinnor. Det är inte något självklart positivt att båda 
föräldrarna arbetar när barnen behöver ”slängas på dagis” eller när det innebär 
mindre tid för umgänge med omsorgsmottagarna själva. 
 

Rättighetsperspektivet  
Vid intervjuerna var mottagarna noga med att framhålla hur mycket de arbetat i 
sitt liv, att de har gjort rätt för sig och att de nu är gamla med hjälpbehov. Det är 
troligt att de, eftersom de visste om att det i intervjun fanns ett intresse för deras 
beskrivningar av omsorgsarbetet, blev noga med att framhålla sin rätt till 
äldreomsorg. Jag kommer fortsättningsvis att benämna deras tal om rätten till 
äldreomsorg som att de har ett rättighetsperspektiv.  
 
Vid sidan av rättighetsperspektivet framträder även tankar som betonar vikten av 
skötsamhet; att man arbetar, gör rätt för sig och inte ligger andra människor till 
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Det är tryggare att bo på boende. Och ännu mer för de anhöriga, min 
dotter då. För det är ju de som får ställa upp då, och hennes man. Och de 
bor ju i Kalmar. Och hon har ju ont utav värk så hon är ju sjukpensionär. 
Och jag tycker inte att det är meningen att barnen ska behöva ta hand om 
en. Det tycker jag absolut inte. (Omsorgsmottagaren Margareta) 

 
Omsorgsmottagarna anser att det är bra att kommunen sköter äldreomsorgen 
och inte anhöriga. Omsorgsmottagaren Linnéa gör följande reflektion: 
 

Finns det inga anhöriga så måste man ju anlita dem (kommunens 
äldreomsorg).  Det är inte många som har anhöriga som bor nära idag. 
/…/Har man barn så måste det ju vara en av dem då som…det blir väl 
den som bor närmast då. Men det är inte alltid någon bor nära idag. Och 
då har de sin familj och sina bekymmer och det är… så då måste det ju 
vara samhället som rycker in. Det tycker jag. (Omsorgsmottagare Linnea) 

 
Även om det gick att få till ett samhällsengagemang som ersatte kommunens 
sociala insatser, menar omsorgsmottagarna att det skulle bli för bräckligt för att 
kunna skänka trygghet. Omsorgsmottagaren Stina beskriver känslan av 
otrygghet: 
 

Det går nog inte att genomföra så att de (de äldre, e.f.) kan lita på det. 
Och då känner de (de äldre, e.f.) sig inte trygga./…/det kommer nya och 
då känner de ju inte för de andra om de inte är släkt eller känner dem 
något vidare. Det är ju inte som förr i byarna här. Då hade de ju sina kalas 
och de umgicks mer och… nu åker de ju på andra utflykter. Och jag tror i 
stan i de stora husen, de känner ju knappt varandra i trappuppgångarna så 
det… man kan inte lita på omgivningen längre. (Omsorgsmottagaren 
Stina) 

 
Diskussionen om släkt och bekanta som omsorgsresurs väcker associationer om 
hur äldreomsorgen fungerade förr i tiden. Enligt omsorgsmottagaren Margareta 
var den inte bättre förr när den kommunala hjälpen inte fanns:  
 

/…/Det är ju skillnad på sjukvården idag förstår du, från det att jag var 
liten. Jag satt med min far om natten när han gick bort. För 60, 70 80 år 
sedan var det stor skillnad. Och när jag var liten så kunde jag ju se en 
gammal farbror här nere (i byn), man bar mjölk till honom och såg efter 
honom. Man fick se till dem lite. /…/skröpliga, dåliga, yra och…/…/ Det 
var inte fråga om… utan de låg hemma./…/Det är bättre idag, för det är 
inte alltid att barna bor i närheten. Så var det ju förr. Då hade de ju i regel 
många barn och då var det någon som fick vara hemma så länge den 
gamle levde. Det vet jag att det hände här i byn. Det var en som liksom 
inte fick… utan stannade hemma bara. Och en del tog över husen så att 
de var i närheten. I regel hade de ett litet hus på gårdarna förr. De kallade 
dessa Undantagsstugor. Och då fick de yngre ta över och sedan så fick de 
ju undantag, så de levde skapligt, husrum och… så bodde de ju nära 
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annan studie belyst om äldres ursäktande av en flytt till boende (jfr Söderberg, 
Ståhl & Melin Emilsson, 2013). Äldres ursäktande delades i den studien in i 
individorienterade, familjeorienterade och samhällsorienterade ursäkter för 
flytten. Vad gäller de individorienterande ursäkterna framkom sådana som 
handlande om den egna kroppens begränsningar, att man levt länge och att man 
var döende (snarare än att man inte längre kunde ta hand om sig själv). Medan 
de äldres beskrivningar i studien förmedlade känslor av skam och misslyckande 
är min uppfattning att omsorgsmottagarna i denna studie snarare förmedlar 
känslor av att de ansåg sig ha rätt till hjälp på grund av kroppens begränsningar, 
att de levt länge eller att de var ”nära att dö”. Det resultatet är förenligt med 
andra studiers resultat om att omsorgsmottagare anser att den höga åldern 
rättfärdigar hjälpen (Torres & Hammarström, 2007; Hammarström & Torres, 
2010).  
 

Oro i boendefrågan  
”Att kunna sköta sitt hem” är ett återkommande tema i omsorgsmottagarnas 
berättelser och även i önskningar om framtiden återkommer fokus på boendet. 
Boendet är även den plats där omsorgsbehoven ska tillgodoses och kan vara 
antingen det egna boendet eller ett särskilt boende. Utifrån omsorgsmottagarnas 
situation formas hemmet tillsammans med andra, oftast okända, människor 
oavsett om omsorgsmottagaren flyttar in på ett boende eller mottar omsorg i det 
egna hemmet. Omsorgsarbetets inträde i mottagarnas liv synliggör hemmets 
betydelse.  
 
Värdegrunden har varit ett viktigt kompetensutvecklingsredskap och ett viktigt 
förändringsinstrument i den undersökta kommunen för både organiseringen av 
olika verksamheter och för organiseringen av omsorgsrelationen. Kommunens 
ambition med att fler äldre ska få omsorg i det egna hemmet, så kallad 
hemmaboendeideologi (Edebalk, 1991), tydliggör skillnaden mellan 
brukaruppfattningen om hemmaideal och kommunens organisatoriska idé om 
kvarboende. Den kommunala idén om kvarboende får kritik av 
omsorgsmottagarna, här av omsorgsmottagaren Linnea: 
 

(skakar på huvudet) Ja, som det är idag så törs jag inte säga något om 
framtiden. Nu är det ett konststycke att komma in på något ställe 
(boende, e.f.). Det är nästan omöjligt. Så det… de (omsorgsmottagarna) 
ska bo hemma säger de (politikerna, e.f.)… ja man nästan tvingar dem 
(omsorgsmottagarna, e.f.). /---/Politikerna som sitter de har ingen 
praktik (erfarenhet av äldreomsorg, e.f.) och inga kunskaper. De går efter 
sina idéer och de är idiotiska många gånger. (Omsorgsmottagaren 
Linnea) 

 
I omsorgsmottagarnas resonemang ställs möjligheten att bo kvar i det egna 
hemmet mot det faktum att många äldre som vill bo på ett boende inte får 
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last. Det är skötsamheten som bäddar för rätten att få omsorgsbehoven 
tillgodosedda. Omsorgsmottagaren Robert förklarar det såhär: 
 

Jag anser att om man kommer upp i en viss ålder, som jag och Ida, då ska 
man komma in på ett hem automatiskt. Då ska man inte behöva lägga in 
om tillstånd och bli nekad gång på gång. Utan då har man rätt att få en 
plats (på boende e. f.). Och har man jobbat hela sitt liv och inte anlitat 
kommunen för fem öre då har man några rättigheter. (Omsorgsmottagare 
Robert) 

 
Ur ett mottagarperspektiv framträder rättighetsperspektivet som 
omsorgsarbetets moraliska dimension. De omsorgsmottagare som jag intervjuat 
ingår i gruppen som beviljats omsorg och som i olika grad påverkats av 
yrkesutövarnas konstruktion av rollen som mottagare. Omsorgsmottagarnas 
utsagor kan ses som deras respons på den undersökning, uppskattning, värdering 
och bedömning som de genomgår med början i enhetschefernas 
typifieringsprocess.   
 

Om vägen in i äldreomsorgen  
För omsorgsmottagarna har vägen in i äldreomsorgen föregåtts av upplevelsen 
att de inte längre kan sköta sitt hem. Även då många av en eller annan anledning 
hamnat på sjukhus på grund av fysisk skada och därefter fått kontakt med 
”kommunen” (biståndshandläggaren), är motiveringen inte behoven i sig, utan 
att de inte längre kunde se om sitt, som de ofta uttrycker det. Detta skiljer sig 
något från vad som framkommit i andra studier där omsorgsmottagare istället 
motiverar hjälpen i första hand utifrån fysiska nedsättningar (Hammarström & 
Torres, 2010).  
 
Omsorgsmottagarna menar att de behövde hjälp, för att de exempelvis inte 
kunde sköta trädgården där hemma. Omsorgsmottagaren Marcus motiverar 
hjälpbehovet med att: ”Man vill ju kunna sköta sitt hem” (Marcus). Eller som 
omsorgsmottagaren Per uttryckte det: ”Ja, vi sökte det (insatser, e.f.) för jag… 
faktiskt… Jag städade ju själv, men jag blev så trött så jag tyckte att jag inte 
orkade det. Och vi fick det med detsamma.” (Per). Hade de kunnat hade de 
hellre fortsatt sköta hemmet själva, hjälpen är något de tar emot för att de inte 
klarar att tillgodose behovet själv. Det är en situation de beskriver sig få leva 
med. Omsorgsmottagarna Mats och Margareta menar exempelvis att: ”Om jag 
inte hade haft värken och sådär, så skulle jag ju hellre gjort det själv” (Mats), 
”Men jag accepterar det som det är, man kan inte göra mer” (Margareta). Att 
omsorgsmottagarna själva inte längre kan sköta sitt hem kräver att någon annan 
hjälper dem med det. 
 
Omsorgsmottagarnas sätt att berätta om sin väg in i omsorgen, oavsett om de 
bodde kvar i det egna hemmet eller hade flyttat till ett boende, liknar det som en 
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De flesta omsorgsmottagare känner till det särskilda boendet Malmgården (se 
den empiriska noteringen i kapitel sju) i kommunen som är det boende där man 
satsat mest på att arbeta efter ett socialt synsätt som fokuserar det sociala 
innehållet i äldreomsorgen. Hos vissa finns dock en skepsis mot konceptet egna 
lägenheter. Omsorgsmottagaren Ernst menar exempelvis att: ”Jag skulle ju inte 
kunna tänka mig att bo så. Nej jag vet inte, då kunde jag ju lika gärna ha bott 
hemma” (Ernst). Dessa kan se fördelen med att få bo kvar hemma för dem som 
önskar det, men den möjligheten ställs i deras resonemang alltid mot 
svårigheterna att rå om sig själv när man är gammal. Omsorgsmottagaren Jan 
gör följande reflektion: 
 

Ja, det är klart (om kommunens idé om att äldre helst vill bo kvar 
hemma). Men då måste man ha ganska mycket hjälp för de kan inte… 
/…/och så orkar de inte. Och det är klart får de mat till sig. Men själva 
blir det inte att de lagar mat utan då blir det kaffe och smörgås, kaffe och 
smörgås. Tillbaka till det gamla. (Omsorgsmottagaren Jan) 

 
För dem som bor kvar hemma blir det egna hypotetiska valet att flytta till ett 
annat boende (när de får frågan om en sådan framtid) ofta ett sistahandsval när 
det inte längre går att bo kvar i det egna hemmet. Omsorgsmottagaren Gittan 
menar exempelvis: ”Det kanske blir så en dag (flytt till boende, e.f.). Om jag 
måste. Men just nu går det ju bra”(Gittan).  
 
Även för de omsorgsmottagare som inte vill bo på boende är frågan laddad. 
Omsorgsmottagaren Renée återger exempel på andra som farit illa hemma när 
de inte fått tillräckligt hjälp. 
 

(intervjukommentar) För annars finns det ju en tanke om att äldre vill bo 
kvar hemma…  
Nej 
(intervjukommentar) Ok…  
Det vill de inte, de vill inte (INTE!) bo kvar hemma. För när man blir så 
gammal att man inte kan sköta sitt hem längre då vill man inte bo kvar 
hemma. Man vill kunna sköta sitt hem. (Omsorgsmottagaren Renée) 

 
I diskussionen om boendefrågan framträder ett tydligt engagemang. I sin 
argumentation för rätten att få bo där de vill, alternativt få hjälp med att ta hand 
om sitt boende, hänvisar de till intjänade rättigheter efter ett skötsamt liv där de 
växt upp och blivit ”en redig medborgare”. Hemmet kan inte förminskas till 
platsen där omsorgsarbetet utförs, oavsett om mottagaren har flyttat till ett 
boende eller bor kvar hemma. Om det sker riskerar mottagarna uppleva att de 
inte längre har något hem (jfr Österlind, 2009) och vardagen blir en 
transportsträcka där hemmet blir något man längtar tillbaka till (Whitaker, 
2009). 
 
Boendet är den plats där omsorgsarbetet ska bli till. Hemmaideal är den 
benämning som får ringa in de ideal och värderingar runt omsorgsarbetet som 
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någon plats. Det finns överlag en oro hos omsorgsmottagarna att inte få 
bestämma över sin situation, att inte få bo hemma om de vill, eller tvärtom att 
inte få plats på ett boende. Önskan om plats på boende grundar sig framförallt i 
ett planerande för framtiden, där omsorgsmottagarna ser om sin situation om de 
skulle bli sämre. De vill se till att de har möjlighet att få den hjälp de önskar 
samt att anhöriga inte ska behöva ta hand om dem. För vissa handlar det om att 
få tillgång till sjukvårdskunnig personal på boendena. En viktig del i detta 
resonemang är att de med sjukvårdskunnig personal menar sjuksköterskor och 
läkare.  
 
Medan vissa mottagare kopplar samman boenden med sjukvårdskunnig 
personal, framhåller andra omsorgsmottagare att de på ett boende automatiskt 
får sällskap och tillgång till aktiviteter. Det sociala innehållet som värderas högt 
hos enhetscheferna och omsorgsgivarna framkommer dock inte som en 
nödvändighet i mottagargruppen. Omsorgsmottagarna lyfter sällan fram 
betydelsen av att vara aktiv eller socialt delaktig i olika sammanhang. 
Beträffande de omsorgsmottagare som bor ensamma hemma finns ofta snarare 
ett konstaterande att de idag är ensamma än det problematiserande över 
ensamheten som återfinns hos enhetscheferna och omsorgsgivarna. Omsorgs-
mottagaren Marcus upplever sig inte vara ensam: ”Nej, det tycker jag inte (på 
frågan om mottagaren känner sig ensam). En har blivit van. Min hustru gick 
bort för två-tre år sedan och då klart var det ju… men man vänjer sig. Man har 
tv på kvällen från klockan fem till tio” (Marcus). Ensamheten kan också vara 
kopplad till nära anhörigas bortgång, som i omsorgsmottagaren Mats exempel: 
”Jag tar dagen som den kommer. Men det är ensamt nu när jag är ensam.” 
(Mats).  
 
De omsorgsmottagare som idag bor på ett boende beskriver sig som mycket 
lyckosamma och oroar sig för de äldre som inte får den möjligheten med uttryck 
som att: ”de borde inte vara hemma”. Även de som bor hemma och säger att de 
trivs med det uttrycker en ledsamhet över andra omsorgsmottagare som bor 
ensamma hemma. Omsorgsmottagarna Britt-Marie och Hanna poängterar 
exempelvis:  
 

Det tycker jag är fel, det måste jag säga. För det är många som bor 
hemma och inte kan göra någonting utan mest ligger i en säng. Och 
behöver hjälp med precis allting. Varför skulle inte de kunna få bo på ett 
sådant här ställe?/.../Jag tror inte att det är bättre för dem att bo hemma.  
(Omsorgsmottagaren Britt-Marie) 
 
Ja, dem tycker jag synd om. Många gånger tvingar man ju dem att bo kvar 
hemma. Det är absolut fel i dagens värld. För är man dålig och bor ensam 
hemma då ska man komma till ett ställe (boende, e. f.) där man får hjälp 
dygnet runt./---/Man ska aldrig lämna en person hemma ensam. 
(Omsorgsmottagaren Hanna) 
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benämna omsorgsarbetet, men eftersom studiens yrkesutövare uttryckligen 
menar att hjälparbete är något förlegat, och att dagens omsorgsarbete istället ska 
kännetecknas av stöttning, blir det betydelsefullt att lyfta fram att mottagarna 
istället talar om att få hjälp. 
 
Omsorgsmottagarna menar också att omsorgsgivarna ska visa nyfikenhet 
gentemot mottagarnas intressen. Omsorgsmottagaren Jan menar exempelvis: 
”Att de frågar vad de (omsorgsmottagarna, e.f.) har för intresse”. (Jan). 
Omsorgsmottagaren Rakel framhåller betydelsen av att omsorgsgivarna ser till 
att mottagarna har det bra: ”Svårt att säga, men de ska ju se till så att de inte 
ligger och plågas eller far illa så att de har det så bra som möjligt.” (Rakel).  
 
Beskrivningar av omsorgsgivarnas önskvärda förmågor utvecklas med 
redogörelser om att de redan har dessa. Omsorgsmottagarna Hanna, Ernst och 
Marcus tillägger i diskussionen att: ”De är så snälla, de kan inte vara bättre” 
(Hanna), ”De är väldigt bussiga” (Ernst), ”De är jättegoa allihopa” (Marcus). 
När det i omsorgsmottagarnas beskrivningar finns någon reservation om 
omsorgsgivarna slutar det med uttryck om att man inte ska klaga. 
Omsorgsmottagaren Robert uttrycker det såhär: ”Det kan variera (svar på frågan 
hur omsorgsgivarna är). En del sitter ju och pratar en liten stund… Men vi ska 
inte klaga för det kan man ju inte göra” (Robert). ”Vad man ska kunna” och ”hur 
man ska förhålla sig” blir utifrån mottagarnas beskrivningar svårt att skilja åt. 
Båda kompetensdelarna innehåller önskvärda egenskaper hos omsorgsgivarna 
och frågorna besvarar bäst varandra, det vill säga vad de ska kunna är också hur 
de ska förhålla sig. 
 
När materialet med omsorgsmottagarna samlades in pågick ett 
kompetensutvecklingsprojekt i kommunen. Det innebar att personalen gick i 
värdegrundssamtal och att vissa erhöll formell gymnasiekompetens. När det vid 
intervjuerna informerades om att omsorgsgivarna skulle gå en utbildning 
tillfrågades mottagarna om de hade några konkreta förslag på vad 
omsorgsgivarna ska kunna. Svaret blev oftast detsamma, det vill säga att de 
redan kan allt, och redan är så duktiga. Omsorgsmottagaren Mats hade inget att 
tillägga: ”Nä det är väl inget särskilt heller. Det är väl bra som det är. Tycker jag” 
(Mats). Det behöver i sig inte betyda att mottagaren inte anser att det är viktigt 
med formell utbildning. Det kan vara så att de bedömer det som att 
omsorgsgivarna redan har det och inte behöver ytterligare utbildning. Ibland 
framhöll omsorgsmottagare utbildningens och lämplighetens betydelse explicit. 
Omsorgsmottagaren Eva-Lotta förklarar exempelvis: 
 

(Intervjufråga) När det gäller personalen som kommer hem hit. Vad 
tycker du att de behöver ha för utbildning? Tycker du att de behöver ha 
någon utbildning? 
Ja, det behöver väl de ha. För att alla är ju inte lämpliga eller vill ha det 
jobbet. Det måste ju vara de som vill och nästan brinner för det.  
(Intervjufråga) Som ett kall? 
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knyter an till hemmet på olika sätt. Hemmaideal tar tidigt form i mottagarnas 
beskrivningar och motiverar efterhand deras konstruktion av omsorgsarbetet. 
Det handlar om möjligheterna att behålla sitt hem i det skick de önskar. 
Hemmaidealet i mottagarnas beskrivningar handlar även om frågan var 
omsorgsarbetet ska utföras, det vill säga var kompetensfrågan ska konkretiseras i 
praktiken. Det aktualiserar värdebegrepp som livskvalitet och trygghet. Även om 
denna del av hemmaidealet inte har en direkt koppling till kompetensanspråk, 
skapar det en bakgrund till och en förståelse för varför mottagarna sedan ställer 
de kompetensanspråk de gör.  
 

Om utbildning och hur omsorgsgivarna ska vara  
Utbildning överlag beskrivs av omsorgsmottagarna som något viktigt och 
positivt i relation till barnbarnen och det samhälle vi lever i nu.  
Omsorgsmottagarna ursäktar sin egen brist på utbildning med följande 
beskrivningar: ”Så man är kanske bra dum” (Jan), ”Det fanns inga medel för 
skola då” (John), ”Och du vet på den tiden var det inte så många som gick och 
läste heller” (Ernst). Det sätt som de ursäktar sig på visar att formell 
utbildning/kompetens är något de värdesätter och i vissa fall beklagar att de inte 
hade möjlighet att få. 
 
När det däremot kommer till omsorgsgivarnas kunskaper menar 
omsorgsmottagarna att de inte behöver någon utbildning. Omsorgsmottagarna 
Margareta, Stina och John menar exempelvis att: ”Nej de är kunniga i allting” ( 
Margareta), ”Det är väl bra som det är tycker jag” (Stina), ”Ja, de kan allting” 
(John). Andra kompletterande uttryck i sammanhanget som exempelvis 
omsorgsmottagarens Marcus ord: ”Jag kan inte säga något ont om dem” 
(Marcus), visar att mottagarna aktar sig för att utrycka sig på ett sätt som kan 
uppfattas som kritik mot omsorgsgivarna som personer.  
 
I samtal om önskvärda förmågor och utbildning blir ämnet gärna kopplat till 
omsorgsgivarnas person och hurdana de är. Önskvärda kunskaper görs till 
önskvärda egenskaper: snäll, lugn, trevlig, glad. Det finns också en tidsaspekt i 
talet om önskvärda förmågor. Omsorgsmottagaren Jonna vill att omsorgsgivarna 
ska ta sig tid: ”De ska vara lite glada, prata lite. De ska ju inte bara komma och 
till exempel hjälpa folk att klä på sig och sen springa ut.” (Jonna). 
Omsorgsmottagaren Lotta väljer att tala om medhjälp:  
 

(Intervjufråga) Vad ska personalen tänka på när de arbetar med äldre?  
Lotta Att de är vänliga och så. Det är jättebra om de är vänliga                       

och inte är avstötande. För gamla behöver lite medhjälp eller 
vad jag ska kalla det.” (Om. Lotta) 

 
Fokus på hjälp med olika saker är återkommande i mottagarnas beskrivningar av 
önskvärt omsorgsarbete. Det kan tyckas irrelevant hur människor väljer att 
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även om de ville. Omsorgsmottagaren Rakel tar personalens bristande 
städkunskaper med ett skratt: 
 

Ja… det ska jag säga att det skrattar jag än åt. De kom två stycken och för 
ovanlighetens skull sa de att de skulle damma och jag blev förvånad att de 
skulle stanna båda två, en kan ju damma och en kan dammsuga, ja. Ja 
men vet du att det tog inte många sekunder det inte, nej. Jag satt här, och 
hade precis kokat kaffe, så jag drack kaffet här. Så kom de in och jag 
trodde de skulle fråga mig om någonting men nej, då var de färdiga. Så 
gick de till fönstret där och så drog de bara dammtrasan över blommorna 
och den andra gjorde likadant här och så var det färdigt. Så ja, jag vet 
inte, jag blev så full i skratt så jag skrattar åt det än. (Omsorgsmottagaren 
Rakel) 

 
I Rakels berättelse märks att praktiska insatser värderas högt. Genom att 
omsorgsmottagarna inte ger den formella utbildningen något högre värde i 
förhållande till omsorgsinsatserna, blir de önskvärda kunskaperna något som 
”bara ska finnas” hos omsorgsmottagarna, en personlig förmåga. 
 
I intervjuerna gör mottagarna ibland skillnad på personal och personal. 
Omsorgsgivare inom hemtjänsten beskrivs mer negativt än omsorgsgivare på 
boenden. Omsorgsmottagaren Britt-Marie berättar exempelvis: 
 

Att hemtjänsten ska komma in hit sedan, ja det tycker jag inte om. Ja, alla 
ska jobba både ute och inne. Ja det fattar jag inte varför de ska göra så. 
Det kan jag inte förstå bara, när det är bra som det är. Det är mycket 
ungdomar som är i hemtjänsten vet du./---/När jag kom hem från 
lasarettet vet du och jag var himla dålig då när jag hade brutit lårbenet. 
Och då fick jag en ung flicka varje morgon en hel veckas tid förstår du. 
Och då var det ju att tala om precis vad hon skulle göra hela tiden. Och 
då satt jag på en stol mot slutet och grät. Och då var det en ny som dök 
upp igen (börjar gråta). Nej, jag förstår inte varför de ska gå från det ena 
stället till det andra. Det fattar jag bara inte ser du. (Omsorgsmottagaren 
Britt-Marie) 

 
I citatets olika negationer framkommer betydelsen av både personkontinuitet 
och omsorgsgivarnas ålder. En bra omsorgsgivare är enligt den här omsorgs-
mottagaren någon som har tid att lära känna mottagarnas behov, en som 
återkommer och som inte är en ungdom.  
 
Konflikten mellan mottagarperspektivet och de yrkesverksammas perspektiv 
förtydligas genom att enhetscheferna och omsorgsgivarna fokuserar på att 
komma tillrätta med kroppens förfall medan omsorgsmottagarna fokuserar 
hemmets förfall (jfr Evertsson & Johansson, 2007). Det tydliggör även 
mottagarnas syn på vilken kompetens som är viktig inom omsorgen med 
beskrivningar som ”Det ska väl inte vara så svårt att damma eller baka en sats 
kakor” (Linnea). Även då mottagarna ursäktar att de själva inte har någon 
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Ja, det… ja för att det är ju ett viktigt arbete. Och de gör ju så gott de 
kan. Det är kanske inte alla som är lämpliga till den sysslan men de får väl 
vänja sig vid det. Och de som inte orkar med det de slutar nog tror jag. 
(Intervjufråga) Vad är god omsorg för dig? 
Ja, för närvarande har jag god omsorg. Och om inte annat så har jag ju 
barnen som ringer i telefonen ibland så… (Omsorgsmottagare Eva-Lotta) 

 
När de uppmanas att nämna någon kunskap som utbildningen kan ge 
omsorgsgivarna ger omsorgsmottagaren Ernst följande svar: ”Det är bra att de 
får göra något annat, att det händer något för dem, och att de får träffa 
människor i sin egen ålder ”(Ernst). Ernst var långt ifrån ensam om att påtala 
betydelsen av att personalen ges möjlighet att umgås med varandra. 
Omsorgsmottagaren Jonna förklarar betydelsen av det såhär: 

 
Det är nog mycket bra (svar på frågan om vad mottagaren tycker om att 
personalen ska få utbildning, e.f.) 
(Intervjukommentar) Ja  
Just det 
(Intervjukommentar) Ja 
Så att dom får träffa andra människor tror jag är bra också./…/ 
Det är väl inte så roligt att träffa gamla människor utan såna som är i 
deras ålder. (Omsorgsmottagare Jonna) 

 
Resonemanget i citatet ovan är återkommande bland studiens omsorgsmottagare 
som väljer att tala om den formella utbildningen. Formell kompetens beskrivs 
vara bra för omsorgsgivarnas egen skull. Eftersom mottagarna framhåller 
betydelsen av att omsorgsgivarna sköter om deras hem är det inte säkert att de 
anser det vara nödvändigt med formell utbildning för att utföra sådana sysslor. 
När det kommer till ämnet vad omsorgsgivarna ska göra blir det lättare för 
mottagarna att kommentera arbetet och komma med förslag på förbättringar. På 
frågan vad omsorgsmottagarna menar att omsorgsgivarna ska göra återkommer 
städning. Omsorgsmottagarna Ernst och Jonna menar exempelvis: ”Det finns 
mycket, men de får ju inte göra något längre, som vi gamla anser” (Ernst), ”Det 
skulle vara att damma det” (Jonna).  
 
I tidigare kapitel har det framkommit att enhetscheferna förordar att mottagarna 
städar så mycket som möjligt själva, även om de är beviljade städning och 
omsorgsgivarna betraktar den typen av uppgifter som förlegade. Detta påverkar 
naturligtvis den städning som sedan utförs. Det som mottagarna uppfattar som 
brister i omsorgsarbetet kan betraktas som ett uttryck för att omsorgsgivarna vill 
bruka en annan kompetens. Bristerna är således delvis ett uttryck för att 
personalen har andra kompetensanspråk än mottagarna. De negativa uttryck 
som förekommer förstärker bilden av mottagarnas definition av omsorg som 
något praktiskt. Det är en typ av omsorgsarbete som omsorgsgivarna själva anser 
vara förlegat och som motsvarar ett slags husmorsideal. Enligt mottagarna lever 
inte personalen upp till idealet och har inte kunskaper för att kunna göra det bra 
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Ja… det ska jag säga att det skrattar jag än åt. De kom två stycken och för 
ovanlighetens skull sa de att de skulle damma och jag blev förvånad att de 
skulle stanna båda två, en kan ju damma och en kan dammsuga, ja. Ja 
men vet du att det tog inte många sekunder det inte, nej. Jag satt här, och 
hade precis kokat kaffe, så jag drack kaffet här. Så kom de in och jag 
trodde de skulle fråga mig om någonting men nej, då var de färdiga. Så 
gick de till fönstret där och så drog de bara dammtrasan över blommorna 
och den andra gjorde likadant här och så var det färdigt. Så ja, jag vet 
inte, jag blev så full i skratt så jag skrattar åt det än. (Omsorgsmottagaren 
Rakel) 

 
I Rakels berättelse märks att praktiska insatser värderas högt. Genom att 
omsorgsmottagarna inte ger den formella utbildningen något högre värde i 
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”bara ska finnas” hos omsorgsmottagarna, en personlig förmåga. 
 
I intervjuerna gör mottagarna ibland skillnad på personal och personal. 
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boenden. Omsorgsmottagaren Britt-Marie berättar exempelvis: 
 

Att hemtjänsten ska komma in hit sedan, ja det tycker jag inte om. Ja, alla 
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återkommer och som inte är en ungdom.  
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mottagarnas syn på vilken kompetens som är viktig inom omsorgen med 
beskrivningar som ”Det ska väl inte vara så svårt att damma eller baka en sats 
kakor” (Linnea). Även då mottagarna ursäktar att de själva inte har någon 
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Ja, det… ja för att det är ju ett viktigt arbete. Och de gör ju så gott de 
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barnen som ringer i telefonen ibland så… (Omsorgsmottagare Eva-Lotta) 

 
När de uppmanas att nämna någon kunskap som utbildningen kan ge 
omsorgsgivarna ger omsorgsmottagaren Ernst följande svar: ”Det är bra att de 
får göra något annat, att det händer något för dem, och att de får träffa 
människor i sin egen ålder ”(Ernst). Ernst var långt ifrån ensam om att påtala 
betydelsen av att personalen ges möjlighet att umgås med varandra. 
Omsorgsmottagaren Jonna förklarar betydelsen av det såhär: 

 
Det är nog mycket bra (svar på frågan om vad mottagaren tycker om att 
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Just det 
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Resonemanget i citatet ovan är återkommande bland studiens omsorgsmottagare 
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I tidigare kapitel har det framkommit att enhetscheferna förordar att mottagarna 
städar så mycket som möjligt själva, även om de är beviljade städning och 
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naturligtvis den städning som sedan utförs. Det som mottagarna uppfattar som 
brister i omsorgsarbetet kan betraktas som ett uttryck för att omsorgsgivarna vill 
bruka en annan kompetens. Bristerna är således delvis ett uttryck för att 
personalen har andra kompetensanspråk än mottagarna. De negativa uttryck 
som förekommer förstärker bilden av mottagarnas definition av omsorg som 
något praktiskt. Det är en typ av omsorgsarbete som omsorgsgivarna själva anser 
vara förlegat och som motsvarar ett slags husmorsideal. Enligt mottagarna lever 
inte personalen upp till idealet och har inte kunskaper för att kunna göra det bra 
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”änglar” och det negativa med omsorgsarbetet hamnar bortom det praktiska 
arbetet.  
 
Att omsorgsgivarna inte hjälper till med vad omsorgsmottagarna vill ha hjälp 
med är således ett problem som mottagarna placerar någon annanstans. Det är 
någon annans fel att omsorgsgivarna av någon anledning inte gör det 
omsorgsarbete som omsorgsmottagarna vill att de ska göra och kritiken riktas 
istället mot chefer, kommunen eller politikerna.  
 

De som jobbar kan väl föreslå förändringar, men det är väl inte alltid som 
det blir så. Det finns ju många som vill bestämma fastän man inte förstår 
saken. Och det är ju det som är det värsta, särskilt när det gäller sådana 
här saker (äldreomsorg, e.f.). Det blir dem som har mest att säga till om 
som får föra talan. Det tycker jag har gått lite för långt. För de som 
verkligen jobbar och är insatta i hur det ska förbättras, det är ju dem som 
skall höras mest. Tycker du inte det? Ja, nu har du fått min mening. 
(omsorgsmottagaren Linnea) 

 
En åtskillnad görs således mellan omsorgsgivarna som personer och det 
omsorgsarbete som de utför. Klagomål kan betraktas som en väg att påverka den 
omsorg de får och som sker inom verkställigheten. Det skulle kunna vara ett 
effektivt redskap för att påverka omsorgsarbetet förhållandevis snabbt och en 
fråga blir varför omsorgsmottagarna väljer att rikta kritiken bortom 
verkställigheten.  
 
Beskrivningarna kan signalera att mottagarna menar att omsorgsgivarna har de 
personliga förmågor som krävs men att de ändå inte utför de arbetsuppgifter 
som mottagarna vill att de ska utföra. Tidigare forskningsresultat har visat att 
mottagares upplevelser av att omsorgsgivare inte gör tillräckligt för att tillgodose 
behov som är kopplade till hemmet kan försvåra mottagarnas möjligheter att 
behålla känslan av att ha ett hem eller att bo i ett hem (Evertsson & Johansson, 
2008). I denna studie är det ingen mottagare som talar om just svårigheter med 
att behålla eller få en känsla av hem. Däremot framkommer en ledsamhet, en 
frustration och många gånger en oförståelse inför att behov kopplade till 
hemmet inte blev tillgodosedda i den utsträckning som de önskar. 
 
Vid sidan av klagomål om städning framkommer övrig kritik med ett skratt och 
som en rolig historia. Omsorgsmottagaren Kristina berättar (med ett skratt) att 
hon fått vänta med att få hjälp med stödstrumporna i flera timmar, men att 
”Tiden var inte så viktig tyckte han (omsorgsgivaren, e.f.)” (Kristina). Vid ett 
annat tillfälle bad hon en gång om hjälp att få av skorna, för att hon inte klarade 
av det själv, och fick till svar att ”Då fick hon väl sova med skorna på” (Kristina). 
När något går fel, som att omsorgsgivarna missar ett larm, frias det hellre än fälls 
som i omsorgsmottagaren Mats beskrivning: ”Bara hänt en gång, alla kan göra 
misstag” (Mats). Tillsammans med återkommande positiva omdömen om de 
som utför ett bristfälligt omsorgsarbete har dessa uttryck förståtts som en del i 
en lojalitet gentemot omsorgsgivarna.  
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formell utbildning är omsorgsgivarnas formella kompetens mindre viktig. Här 
görs det snarare till personalvård utifrån tanken om att vi alla mår bra av att lära 
nytt eller ”Kunskap kan man aldrig få för mycket av” (Rakel). I mottagargruppen 
finns således inget odelat stöd för formell kompetens, troligen för att den inte 
anses svara mot vad omsorgsmottagarna anser att omsorgsgivarna ska göra. 
Istället framhålls personliga förmågor som fokuserar hur man ska förhålla sig 
men som också anger vad man ska kunna.  
 

Om lojalitet och brister i omsorgsarbetets utförande 
När det kommer till beskrivningar av vad omsorgsgivarna faktiskt gör 
framkommer ofta klagomål på framförallt städningen. Omsorgsmottagarna 
Ernst och Valborg berättar: ”Tycker inte om städningen som den är idag inte” 
(Ernst), ”Ja, de gör inte så mycket” (Valborg). Personalens bristfälliga städning 
görs dock av mottagarna sällan till en brist i omsorgsgivarens personliga 
förmågor. Istället görs det till en strukturell brist som i exempelvis Valborgs 
beskrivning:  
 

Men de (personalen, e.f.) får ju inte göra något längre. – Ok… som till 
exempel? (intervjufråga) - Baka en sockerkaka (snabbt svar), de får inte 
vaska av golvet här, det får de inte göra. Och att jag är allergisk, jag är 
astmatiker, nu är det inte så farligt men det har varit mer. Men de får inte 
göra sådant, och det tycker jag är väldigt dumt. Och det tycker de 
(omsorgsgivarna, e.f.) också, det vet jag. De skulle vilja göra mer om de 
bara fick. Nu får de bara komma och se ifall man lever, kanske laga lite 
frukost, det får de göra. Göra en smörgås, koka lite gröt, som jag inte äter 
(skrattar) så det är nog… mycket som de skulle behöva göra men det är… 
det är så bråttom. Allting är så bråttom, bråttom. (Omsorgsmottagaren 
Valborg) 

 
Trots en uttalad missnöjsamhet med omsorgsarbetet, ”Ja de gör så lite, de gör så 
lite så” (Jan), ”Men det är klart, riktigt nöjd är jag inte för jag trodde ju att jag 
skulle få mer hjälp” (Marcus), riktas ingen kritik mot personalen. Istället talar de 
om omsorgsgivarna i övervägande positiva ordalag. Dessa beskrivs som 
”underbara”, ”änglar”, ”glada” och ”fina små mirakel”. Omsorgsmottagarna 
beskriver sig ofta vara nöjda med omsorgsgivarna, exempelvis uttrycker 
omsorgsmottagaren Jonna: ”Ja, men jag är ju glad för dem” (Jonna). 
Omsorgsmottagarna berättar också att omsorgsgivarna har ett svårt och jobbigt 
arbete, ibland med tillägg som att ingen annan skulle klara av om de så ville. 
Detta kan betraktas som att det i konstruktionen av rollen som mottagare även 
skapas bilder av de yrkes-verksamma. För att helhetsbilden över ens 
omsorgssituation ska bli hanterbar behöver det egna accepterandet bottna i en 
relationell förklaring, eftersom omsorgsarbetets kärna är omsorgsrelationen. Här 
blir den relationella förklaringen en konstruktion av omsorgsgivarna som 
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Istället för att gå så långt som att granska innehållet i mottagarnas uttryck, kan 
uttryckens premisser undersökas. Det vill säga under vilka omständigheter sker 
klagan och/eller vilka möjligheter finns att påverka den omsorg de får? Agevall 
och Olofsson (2008) lyfter fram utsatthetens beroende som en särskild faktor att ta 
hänsyn till. Utsattheten utgörs av att omsorgsmottagare inom äldreomsorgen är i 
en underordnad och maktlös situation. Helt utan maktresurser är de inte. Som 
lyfts fram i tidigare kapitel kan de till exempel kräva ”besvärliga resurser” som 
mer tid (Harnett, 2010) eller fjärma sig inom omsorgsrelationen (Szebehely, 
1995). Detta är dock i sammanhanget tämligen små maktresurser, vilka sällan 
löser övergripande kvalitetsproblem (kanske snarare tvärtom). Här blir 
lojalitetsproblemet tydligt. Lojaliteten gentemot omsorgsgivarna, som är dem 
närmast, gör att det blir svårt att klaga på det faktiska arbetet. Istället måste 
kritiken bli mer abstrakt och riktas bort från verkställigheten. Det ger i sin tur 
organisationen en chans att bolla problemet ännu längre bort (om 
omsorgsmottagarna inte redan gjort det). 
 
Tidigare forskning pekar på tre övergripande faktorer som inverkar på 
möjligheterna att påverka ens egen omsorg: själva åldrandet som medför fysiska, 
psykiska och sociala begränsningar (Hellström, Persson & Hallberg, 2004; 
Molarius & Janson, 2002), anhöriga som med välvilja och förståelse om vad som 
är till den äldres bästa begränsar den äldres möjligheter att påverka (Damberg, 
2010) och organisationen där den äldre blir en del i ett större system som ska 
fungera effektivt och ge resultat (Szebehely, 1995; Antonsson, 2013). Medan de 
två första kan verka självklara, är kanske den sista begränsningen, 
organisationen, svårare att se som en begränsande faktor. Organisationen ska ju 
tvärtom ge den äldre möjligheter att påverka sin situation/omsorg som ett slags 
neutralt redskap (till skillnad från de två första). Inom organisationen finns dock 
flera begränsningar, särskilt den process som startar redan vid första mötet med 
biståndshandläggaren.  
 
Som jag lyft fram tidigare är det i handläggningen som skapandet av 
mottagarrollen börjar. I mötet med biståndshandläggaren sätts således de ramar 
inom vilka omsorgsmottagarna har möjlighet att påverka. Vad som händer längs 
vägen är att de första ramarna kompletteras med ytterligare ramar ju längre 
ned/in i organisationen omsorgsmottagaren kommer. De kontaktbara mötena 
utgörs i huvudsak av biståndshandläggare, enhetschef och omsorgsgivare. Väl 
inne i verkställigheten har möjligheten att påverka blivit betydligt mindre. Det 
betyder i sin tur att organisationen blir en inverkande faktor i mottagarnas 
möjlighet att påverka sin omsorg. När mottagarna väl har kommit i kontakt med 
den första handläggaren är processen igång och möjligheten att påverka minskar 
efter hand. Lojalitetsproblemets egentliga kärna är således att organisationens 
uppbyggnad innebär att de yrkesverksamma som kritiken riktas mot har fjärmats 
från omsorgsmottagaren. Och det är kanske just på grund av att bistånds-
bedömare, enhetschef eller politiker sällan är närvarande i den dagliga 
verksamheten som dessa inte inkluderas i lojalitetsproblemet.  
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I omsorgsmottagarnas bekantskapskrets hörs sällan, enligt dem själva, något 
kritiskt om omsorgsgivarna. Omsorgsmottagaren Hanna uttrycker exempelvis: 
”Jag har nog aldrig hört något negativt” (Hanna). Många omsorgsmottagare 
påpekar dock snabbt att även då de önskar få mer hjälp så kan de inte få allt de 
vill ha. Omsorgsmottagaren Lotta tillägger exempelvis: ”Fast de 
(omsorgsgivarna, e.f.) kan ju inte ställa upp på allt man skulle önska” (Lotta). 
Detta förtydligas i mottagarnas beskrivningar av när andra omsorgsmottagare 
klagar, där klagomålen återges i en ganska hård och brysk ton. 
Omsorgsmottagaren Jonna menar exempelvis att: ”En del är ju negativa i sig, då 
är det ju ingenting som duger” (Jonna). Omsorgsmottagarna Jan och Ernst 
utvecklar resonemanget på följande vis: 
 

Ja… det är klart att många har haft det svårt. Det har de väl, men de får 
inte vara tungsinta om de ska bo här. Då far de illa. – Hur menar du? 
(intervjufråga) – Ja de får inte tänka på elände, de får ha gott humör så går 
det bra. (Omsorgsmottagaren Jan) 
 
Ja, någon gnällspik, det finns det ju alltid. Då spelar det ju ingen roll hur 
de gör (omsorgsgivarna, e.f.), det är ju inte bra för det. Men jag accepterar 
det som det är. Man kan inte mer göra. (Omsorgsmottagaren Ernst) 

 
Dessa beskrivningar av andra mottagares erfarenheter och sätt att vara har varit 
svåra för mig att begripa i förhållande till den egna, oftast mycket besvärliga, 
situationen som de mottagare jag träffat befinner sig i. Detta hårda sätt att 
betrakta andra mottagares klagan har jag betraktat som ett exempel på lojalitet 
gentemot omsorgsgivarna. Även inför mig som utomstående verkar det viktigt 
för mottagarna att markera att andras klagan är något de tar avstånd ifrån. 
 
Ett hinder för påverkan kan vara det sociala värde som tillskrivits mottagarna, 
som införlivas av dessa och leder till att den underordning som tillskrivits dem 
också reproduceras av dem själva när de väljer att inte föra fram klagomål (jfr 
Hasenfeld, 2010b). En annan förklaring till att mottagarna undviker klagomål 
direkt till omsorgsgivarna är att omsorgsrelationen utgör en asymmetrisk 
maktrelation. Även om mottagarna vet sina rättigheter tvingas de förhålla sig till 
det faktum att de i viss mån är utlämnade till omsorgsgivarnas vilja och 
möjligheter att tillgodose deras behov. Asymmetriska maktrelationer inom 
äldreomsorgen, särskilt den mellan omsorgsmottagare och omsorgsgivare, 
aktualiserar begreppsparet beroende - lojalitet som en problematiserande faktor i 
en analys av möjligheterna till att föra fram klagomål (jfr Agevall & Olofsson, 
2008). I förlängningen rör det möjligheterna att påverka sin omsorg.  
 
Lojaliteten framkommer även i mottagargruppens beskrivningar av 
omsorgsarbetet som ett tungt och svårt arbete som ingen vill ha, vilket 
kompletteras med beskrivningar av hur svårt omsorgsgivarna har det. Det är 
möjligt att denna lojalitet har en grund i ett igenkännande i omsorgsgivarnas 
sociala status, men det är inget som studien kan bekräfta.  
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Den här formen av anpassning känns igen från tidigare forskningsresultat som 
även kopplat det till betydelsen av hemmet som en manifestation av den egna 
identiteten (Evertsson & Johansson, 2008). Anpassningskrav förändrar den egna 
betydelsen av hem genom att de på olika sätt förändras för att passa personalens 
tider och bemanning (Evertsson & Johansson, 2007).  
 
När omsorgsmottagaren Gittan bad om att få badkaret skurat fick hon till svar 
av omsorgsgivarna att: ”Nej, det hör inte till oss” (Gittan). Hon gjorde då valet 
att ta bort badkaret och tillägger att: ”Jag var ju tvungen att göra det”. Det som 
omsorgsmottagarna inte själva kan ta hand om, materiella saker såsom trädgård, 
hus eller ett badkar som ska göras rent, får de avstå från. Omsorgsmottagaren 
Gittan uttrycker att: ”Ett badkar kan vara bra att ha”. Ledsamheten uttrycks 
med ord som: ”Ja, jag tycker att man skulle få bestämma lite själv”. Men Gittan 
tänker också tillbaka och sätter sin nuvarande situation i relation till hur det var 
innan hon fick någon hjälp alls och gör följande reflektion: ”Ja tänk innan de 
kom, då fick jag tänka på att dammsuga själv och det var svårt det ja”. I relation 
till hur det varit eller hur det kunde ha varit om hon inte fått någon hjälp alls, 
framställs hennes nuvarande situation i positiva ordalag: ”/…/och jag är nöjd att 
jag får det dammsuget i alla fall” och hon avslutar sin beskrivning med att tala 
om omsorgsgivarna ur ett positivt perspektiv.  
 
Omsorgsmottagarna önskar mer möjligheter att bestämma, men exempelvis Jan 
tillägger att: ”Så länge man kan tala för sig så går det ju bra” (Jan). I relation till 
denna förmåga, undrar de hur det går för dem som av någon anledning inte kan 
förmedla sig och som därtill inte har några anhöriga ”Hur går det för dem?” 
(Mats). Att kunna tala för sig återkommer hos flera av mottagarna och det rör sig 
oftast om att ha kvar den fysiska och psykiska förmågan att tala. Det kan finnas 
andra hinder för att tala såsom maktberoende men det är förmågan ”att tala” 
som mottagarna i denna beskrivning menar. Det kan förstås som att det är 
beroendeställningen till omsorgsgivarna som minskar omsorgsmottagarnas 
möjligheter att få den omsorg de vill ha. Omsorgsmottagaren Gittan som 
berättade att hon var tvungen att göra sig av med sitt badkar för att 
omsorgsgivarna inte såg det som sin uppgift att skura det, ”Badkaret hörde inte 
till dem sade de” vände sig då till enhetschefen och ”Då lovade hon” 
(enhetschefen, e.f.) att hon skulle få badkaret skurat, men den utlovade hjälpen 
kom inte. I exemplet framgår att även då hon vänder sig till enhetschefen och får 
lov att få badkaret skurat är det i relationen till omsorgsgivarna som möjligheten 
att få denna hjälp minskar eller som i exemplet, fråntas omsorgsmottagaren. För 
att kunna få den omsorg de vill ha, som övergripande handlar om ett välskött 
hem, kan mottagarna tvingas att göra sig av med saker eller omständigheter som 
de inte klarar av och som omsorgsgivarna inte tar på sig ansvaret att hjälpa till 
med. 
 
I beskrivningar av ett omsorgsarbete som inte fungerar tillfredsställande 
motiverar omsorgsmottagarna återigen behoven av hjälp utifrån ett 
rättighetsperspektiv. Omsorgsmottagarna Ernst, Kristina och Lotta motiverar 
hjälpen såhär: ”Jag har skött mig bra länge” (Ernst),”För när man är närmare 

150 
 

Omsorgsrelationens villkor ur ett mottagarperspektiv 
Omsorgsgivarna beskrivs av omsorgsmottagarna som stressade vilket förklaras 
med uttryck som att: ”De har så många att gå till” (Gittan). Stressen leder till att 
mottagare och givare inte hinner lära känna varandra. Omsorgsgivarna har för 
mycket att göra, vilket de äldre noterar: ”/…/märker att de är stressade och det 
säger de själva också” (Margareta). När omsorgen inte blir vad omsorgs-
mottagarna tänkt sig leder beskrivningarna in på hur omsorgsgivarna har det på 
sitt arbete med stress och stor arbetsbörda. Deras beskrivningar visar på att de 
lärt sig att förhålla sina förväntningar på omsorgen till omsorgsgivarnas 
arbetssituation (jfr Lipsky, 1980, 2010 om klientkonstruktionen). Genom att 
personalen visar sig stressade, eller talar om sin stress, ges godtagbara skäl att 
brista i kontinuitet eller tid med mottagarna.  
 
I samtalen med mottagarna framkommer dock också tankar om att vissa brister i 
omsorgsarbetet inte alltid har med tid eller arbetspress att göra utan mer handlar 
om vad omsorgsgivarna vill och inte vill göra. Bristande resurser, som tid och 
omsorgsgivarnas motstridiga idéer om vilka uppgifter omsorgsarbetet ska 
utgöras av, påverkar mottagarnas möjligheter att påverka omsorgens utformning. 
Omsorgsmottagarna beskriver sig ha svårt att förstå varför de inte blir lyssnade 
på. Omsorgsmottagaren Marcus menar att: ”De kunde väl fråga mig, de kunde 
väl fråga lite vad man vill för någonting” (Marcus). Mottagarna har svårt att 
förstå att de som gamla människor, som gjort rätt för sig hela sitt liv, inte kan få 
välja att få sådan enkel hjälp som de anser att städning är.  
 
Omsorgsmottagarna får också anpassa sin vardag efter omsorgsgivarna. Vad 
och/eller vem detta beror på vet de inte. Omsorgsmottagarna Eva-Lotta och 
Margareta ger följande beskrivningar: 
 

Men nu tycker jag inte riktigt om det., för det är … jag hade en dag jag 
ville ha i och med att jag hade möten, att jag ville ha på en torsdag, men 
det får jag inte nu. Och det är klart att det tycker jag inte om./…/Jag har 
fått ett schema och vi ska bestämma sen. Det gick så bra i början, väldigt 
trevlig flicka. Så det måste jag säga att det var jättebra. Men sedan så har 
det krånglat till sig med dagarna. Och det tycker jag inte om. För jag 
tycker att man ska få ta en dag som passar en själv. I och med att jag har 
PRO en dag och det är ibland soppa på fredagar och det vill jag ju gå på. 
Och då vet jag inte om det passar ihop./…/Jag vet inte faktiskt om det är 
chefen som bestämmer eller hur det är. Men jag har fått ett schema och 
det är ingen av de dagar som jag har bett att få. /…/Jag tycker inte om att 
jag inte fick välja dag själv. (Omsorgsmottagaren Eva-Lotta) 
 
Nja, de kommer en gång i veckan, sedan vilken dag… det får de avgöra 
själva. /…/då har de tid i regel. Då är de inte stressade när de kommer för 
då har de ju städningen här. (Omsorgsmottagaren John) 
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chefen som bestämmer eller hur det är. Men jag har fått ett schema och 
det är ingen av de dagar som jag har bett att få. /…/Jag tycker inte om att 
jag inte fick välja dag själv. (Omsorgsmottagaren Eva-Lotta) 
 
Nja, de kommer en gång i veckan, sedan vilken dag… det får de avgöra 
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”Det är inte nödvändigt att man klagar” (Mats), avstå från något och/eller i 
kombination inta en positiv hållning ”Bra som det är” (John). Äldres 
förväntningar på åldrandet och äldreomsorgen har betydelse för upplevelsen av 
både meningsfullhet och värdighet (Thelin, 2013). Det handlar i förlängningen 
om förväntningar på andra människor – de yrkesverksamma som mottagarna 
möter inom äldreomsorgen men även anhöriga, vänner och andra närstående. 
Tidigare studier har visat att delaktighet i vardagen är betydelsefullt för att 
människor ska kunna uppleva meningsfullhet på den nya platsen (Tollén, 
Fredriksson och Kamwendo, 2008). Vidare att personalens kunskaper, 
förhållningssätt och attityder har betydelse för att omsorgsmottagarna ska kunna 
uppleva värdighet (Dwyer, 2008). Delaktighet inom äldreomsorgen handlar om 
att själv bestämma över sin situation och att påverka omsorgsarbetet utifrån de 
förväntningar man har.  
 
Förmågan att tala för sig har inte betraktats som en strategi som de andra, utan 
som ett uttryck för en föreställning om att det kunde ha varit värre. Det kan även 
förstås som att det finns en underliggande fara med att som äldre inte kunna 
uttrycka sina behov, eller kanske framförallt att inte kunna säga ifrån om det inte 
blir som man vill ha det. Möjligheterna till att föra fram klagomål, protestera 
(Hirschman, 2008), uppfattas således som förknippade med utsatthet (jfr 
Agevall & Olofsson, 2008). I det här sammanhanget leder bristande möjligheter 
att föra sin talan till ett förstärkande av den utsatthet som mottagarrollen redan 
innebär. Analysen med omsorgsgivarna och enhetscheferna bekräftar 
mottagarnas uppfattning om betydelsen av att kunna tala för sig. Det är således 
en spridd uppfattning i organisationen att möjligheterna att göra sin röst hörd 
har betydelse för tillgodoseendet av omsorgsbehoven. Det kan i sig bidra till en 
förståelse för enhetschefernas och omsorgsgivarnas problematisering av vad de 
ser som mottagarnas passivitet – om de inte hävdar sina behov är de i fara. 
Samtidigt uttrycker mottagarna behov som inte erkänns som behov värda att 
tillgodose utan tvärtom ligger till grund för problemkonstruktionen av 
mottagarna. I deras generation är man passiv eller har idéer om omsorg som 
anses föråldrade.  
 

Tillbakablickar och jämförelser med 
nutidsförhållanden  
En utgångspunkt i avhandlingen har varit att förväntningar på den egna 
äldreomsorgen är något som skapas under hela ens livstid och går inte att förstå 
som en isolerad företeelse under en viss period i livet. Upplevelsen av omsorgen 
formas av både samhälleliga och personliga värderingar genom livet för att ta en 
slutlig form utifrån de förutsättningar man har som omsorgsmottagare. När 
mottagarna blickar tillbaka på sina liv, och jämför sig med dagens unga, ges 
möjlighet till fördjupad insyn i tillblivelsen av deras förväntningar på sin omsorg. 
Det ger även en möjlighet att förstå dem som medkonstruktörer i den egna och 
andras generationskaraktär. 
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nittio år så har man möjlighet att få lite hjälp” (Kristina), och ”Jag är så pass 
gammal så jag måste ha den hjälpen” (Lotta). I mottagarnas beskrivningar blir 
det tydligt att de kan argumentera för städhjälp, men att det inte vinner gehör 
hos de yrkesverksamma. De omsorgsmottagare som har anhöriga får ofta 
kompletterande hjälp av dessa inför exempelvis storhelger. 
 
På frågan vad omsorgsmottagarna skulle göra om de kände att de behövde mer 
hjälp för att klara sig, svarar de undvikande att det är bra som det är eller att 
någon annan, anhörig eller bekant, skulle se till att de fick mer hjälp. 
Omsorgsmottagaren Rakel har sina barn som extraresurs: ”Ja hu ja, det ser mina 
barn till. Det är ingen risk.” (Rakel). Om de ändå når den punkten att de inte 
kan acceptera sin situation beskrivs anhöriga, i den mån de finns och är 
tillgängliga, vara en resurs och en garant för att få hjälp. Vad som följer 
förståelsen av människobehandlande organisationer är att anhörighjälpen inte 
kommer att leda till en kvalitetsdiskussion eller skänka en förändringskraft inom 
organisationen. Det vill säga när anhöriga träder in och hjälper till sänder det 
inte signaler om en bristande omsorgsorganisation utan signalerar istället att 
omsorgsmottagarna är resursstarka.  
 
När det kommer till mottagarnas beskrivningar av att vilja ha mer hjälp än vad 
de får, landar det oftast i ett konstaterande att det är som det är, som en del i ett 
accepterande. Att till sist ändå acceptera sin situation kan ses som en strategi hos 
omsorgsmottagarna att också acceptera den omsorgen de får. Det är också vad 
konstruktionen av mottagarrollen syftar till; att mottagarna ska få de rätta 
förväntningarna. Omsorgsmottagaren Mats konstaterar exempelvis: 

 
Jag har städning, en gång i månaden är det väl. 
(Intervjufråga) Tycker du att det räcker? 
Ja, det får det ju göra.  (Omsorgsmottagaren Mats) 

 
Citatet är inte representativt för alla de äldre jag träffat i genomförandet av 
studien, men kan ses som ett exempel på den passivitet som återkommer i 
enhetschefernas och omsorgsgivarnas beskrivningar av mottagargruppen. I den 
mån det går att isolera passivitet som egenskap eller handling bör det betraktas, 
dels som en konstruktion inom yrkesutövargruppen, och dels som ett uttryck i 
mottagargruppen. Därtill bör det problematiseras utifrån villkoren i respektive 
kontext. Det är i min mening inte nödvändigt att förstå ett direkt samband 
mellan uttrycket och konstruktionen. Ålderdomen medför sina egna villkor, 
vilka kan leda till passivitet. Om jag ändå väljer att betrakta sambandet är det 
några särskilda frågor som aktualiseras: vilka reella möjligheter finns det för 
mottagarna att vara annat än ”passiva”, och vilka möjligheter till att påverka och 
vara delaktig finns det?  
 
Omsorgsmottagarnas möjligheter att påverka och vara delaktiga i sin omsorg har 
övergripande analyserats som omvandlingen av delaktighet till deltagande ur ett 
mottagarperspektiv. Mottagarna använder sig av tre strategier för att hantera 
denna omvandling: anpassa sig till omsorgsgivarna och acceptera sin situation 
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arbetsplats större delen av sitt liv. De beskriver överlag sina arbetsgivare som 
betydelsefulla för deras arbetsliv, antingen var det ”gott folk” eller inte, några 
som såg till sina arbetstagares väl, eller inte. Arbetsgivarens position och 
betydelse kan signalera en auktoritetsrespekt som fortfarande påverkar dem. Det 
som av enhetschefer och omsorgsgivare klassificeras som en problematisk 
passivitet och tacksamhet kan vara uttryck för en respekt för auktoriteter som 
inverkar i skapandet av rollen som omsorgsmottagare.  
 
Omsorgsmottagarnas beskrivningar av familjelivet tangerar också berättelsen om 
att de lyckats skapa sig ett hem, något som inte varit självklart för alla. 
Möjligheterna och förmågan att skapa sig ett eget hem blir särskilt 
betydelsefulla. Omsorgsmottagarnas möjligheter att bilda ett eget hem framstår 
och beskrivs som resultatet av eget hårt arbete. Utifrån det går det att förstå att 
insikten att de inte längre kan sköta sitt hem innebär en förlust både av hemmet 
och av sig själv (Nordenfelt, 2009; Ternestedt & Norberg, 2009).  
 
Vad omsorgsmottagarna uttrycker är bättre idag är att den materiella standarden 
har höjts, men att jakten på det materiella går ut över den sociala samvaron. 
Omsorgsmottagarna talar återkommande om dagens vuxna (fyrtiotalisterna 
många gånger) i termer av några som kräver och får många materiella fördelar, 
men de senare framställs som förlorare när det kommer till tid med familj och 
tid för ”livets roliga”. Omsorgsmottagarna menar att det idag ställs helt andra 
krav på de materiella förutsättningarna. Det handlar inte längre om att ta hand 
om de saker man har utan att ha allt. Omsorgsmottagaren Jonna gör följande 
skillnad på dagens äldre och dagens vuxna som hon kallar ungdomen: 
 

Ungdomen de ska ju kosta på och förändra till det bättre. En annan var ju 
inte av den kategorin precis så att man skulle ha allt vet du. Men det ska 
de ju ha nuförtiden./…/De bara handlar och köper sådär. De handlar ju 
inte över sina tillgångar precis heller så det är ju ingenting. Men när en 
annan växte upp så fick man ju tänka sig för mer. Men det gör de ju nu 
också så det är ju ingenting. (Omsorgsmottagare Jonna) 

 
Barn och barnbarnens materiella förutsättningar och krav kan också vara en del 
av förståelsen av deras frånvaro. Intervjupersonernas utsagor kan betraktas som 
en reaktion mot yngre generationers konsumtion, och vad som blir tydligt i deras 
beskrivningar är just sambandet mellan konsumtion och tid. Deras barn och 
barnbarns arbets- och konsumtionstid tar tid, vilket också påverkar relationen till 
omsorgsmottagarna och leder till att anhöriga inte kan vara en extra resurs i 
tillgodoseendet av olika omsorgsbehov.  
 
I relation till omsorgsarbetets brister lyfts ofta den egna personen fram och ens 
sätt att vara som ett slags redskap för att klara av sin situation.  Omsorgs-
mottagaren Stina berättar hur hon är: ”Jag är en rätt så tålig person. Jag har ju 
tålt det mesta.  Jag har åkt ambulans fem gånger. Så att jag /---/ man är ju rätt 
så tacksam. Man ska vara tacksam över att man lever. Man ska göra det bästa av 
livet tycker jag” (Stina). Andra sätt att klara av sin situation kan vara att tala om 
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I omsorgsmottagarnas olika beskrivningar av omsorgsarbetet, omsorgsbehoven 
och omsorgsrelationen framträder två huvudsakliga spår: arbetslivet och 
familjelivet med fokus på hemmet. Dessa spår fungerar som två hållpunkter vilka 
mottagarna återkommer till i sina tillbakablickar och använder för att fördjupa 
sina jämförelser med nutidsförhållanden. Mycket har enligt omsorgsmottagarna 
förändrats sedan de var unga. Jämförelserna kommer när de pratar om sina barns 
och barnbarns liv idag. De beskriver att de egna uppväxtvillkoren skiljde sig 
markant från dagens villkor med exempel på arbete i tidig ålder men också om 
en barn- och ungdom som var roligare. Omsorgsmottagaren Jan berättar: 
 

De behöver ju inte gå ut och arbeta när de är tretton år. Men det fick jag 
göra och min lillasyster var inte mer än elva, när hon började jobba. Men 
vi hade roligt i vår ungdom, vi var ute och dansade. Mycket mer roligt än 
vad dagens ungdom har. (Omsorgsmottagaren Jan) 

 
På samma gång som de beskriver en betydligt hårdare tillvaro framkommer i 
beskrivningarna kopplingar till livets roliga som får de hårda villkoren att 
framstå som möjliggörare för positiva upplevelser. Det är på grund av att de 
tvingades arbeta som barn som de även fick förmågan att uppskatta små positiva 
saker.  
 
Flera omsorgsmottagare framhåller på olika sätt betydelsen av sparsamhet och 
att inte kräva för mycket. De menar att dessa förmågor har lett till att de idag 
klarar sig bra med det de har. Omsorgsmottagaren Ernst förklarar exempelvis: 
”För jag har inte så stora fordringar på livet, jag är inte bortskämd med det. 
Utan… man har fått lära sig att vara sparsam hela livet. Därför klarar jag mig 
tycker jag, rätt så bra. (Ernst)”. Sparsamhet betraktas här som ett exempel på 
skötsamhet och blir således ytterligare en del av förmågan att uppskatta ”det 
positiva” som i deras uppväxt varit allt från lek till mat.  
 
I en tillbakablick på omsorgsgivarnas utsagor menar de att det är just ”det lilla 
extra” som betyder så mycket för mottagarna. Det får stöd här men det kan 
också betraktas som en idé om att den grupp i samhället som fick lite, men lärde 
sig uppskatta det lilla de fick, också ska fortsätta att få lite. Vad som 
framkommer är något av en maxim: så som du växt upp så ska du också fortsätta 
leva. För dessa mottagare betyder det att de ska fortsätta att göra så mycket som 
möjligt själva samt uppskatta det lilla extra de får, och för framtidens mottagare 
att de ska fortsätta kräva och få. 
 
Många av de intervjuade omsorgsmottagarna började arbeta tidigt, mellan 9 till 
13 års ålder, på den egna gården eller andras. Omsorgsmottagarna beskriver sitt 
långa arbetsliv utifrån termer som att ”bli vuxen tidigt” och ”inget att be för” 
men även i mer positiva termer som att ”det hade man inget ont utav”, ”man fick 
lära sig tidigt”. Det finns en slags krass stolthet i deras berättande där den hårda 
vardagen genom livet görs till livets skola. Ett flertal av omsorgsmottagarna har 
arbetat på någon av stadens större industrier. De arbetade oftast på samma 

880669_Elmersjös_inl.indd   164 2014-08-04   11:01



155 
 

arbetsplats större delen av sitt liv. De beskriver överlag sina arbetsgivare som 
betydelsefulla för deras arbetsliv, antingen var det ”gott folk” eller inte, några 
som såg till sina arbetstagares väl, eller inte. Arbetsgivarens position och 
betydelse kan signalera en auktoritetsrespekt som fortfarande påverkar dem. Det 
som av enhetschefer och omsorgsgivare klassificeras som en problematisk 
passivitet och tacksamhet kan vara uttryck för en respekt för auktoriteter som 
inverkar i skapandet av rollen som omsorgsmottagare.  
 
Omsorgsmottagarnas beskrivningar av familjelivet tangerar också berättelsen om 
att de lyckats skapa sig ett hem, något som inte varit självklart för alla. 
Möjligheterna och förmågan att skapa sig ett eget hem blir särskilt 
betydelsefulla. Omsorgsmottagarnas möjligheter att bilda ett eget hem framstår 
och beskrivs som resultatet av eget hårt arbete. Utifrån det går det att förstå att 
insikten att de inte längre kan sköta sitt hem innebär en förlust både av hemmet 
och av sig själv (Nordenfelt, 2009; Ternestedt & Norberg, 2009).  
 
Vad omsorgsmottagarna uttrycker är bättre idag är att den materiella standarden 
har höjts, men att jakten på det materiella går ut över den sociala samvaron. 
Omsorgsmottagarna talar återkommande om dagens vuxna (fyrtiotalisterna 
många gånger) i termer av några som kräver och får många materiella fördelar, 
men de senare framställs som förlorare när det kommer till tid med familj och 
tid för ”livets roliga”. Omsorgsmottagarna menar att det idag ställs helt andra 
krav på de materiella förutsättningarna. Det handlar inte längre om att ta hand 
om de saker man har utan att ha allt. Omsorgsmottagaren Jonna gör följande 
skillnad på dagens äldre och dagens vuxna som hon kallar ungdomen: 
 

Ungdomen de ska ju kosta på och förändra till det bättre. En annan var ju 
inte av den kategorin precis så att man skulle ha allt vet du. Men det ska 
de ju ha nuförtiden./…/De bara handlar och köper sådär. De handlar ju 
inte över sina tillgångar precis heller så det är ju ingenting. Men när en 
annan växte upp så fick man ju tänka sig för mer. Men det gör de ju nu 
också så det är ju ingenting. (Omsorgsmottagare Jonna) 

 
Barn och barnbarnens materiella förutsättningar och krav kan också vara en del 
av förståelsen av deras frånvaro. Intervjupersonernas utsagor kan betraktas som 
en reaktion mot yngre generationers konsumtion, och vad som blir tydligt i deras 
beskrivningar är just sambandet mellan konsumtion och tid. Deras barn och 
barnbarns arbets- och konsumtionstid tar tid, vilket också påverkar relationen till 
omsorgsmottagarna och leder till att anhöriga inte kan vara en extra resurs i 
tillgodoseendet av olika omsorgsbehov.  
 
I relation till omsorgsarbetets brister lyfts ofta den egna personen fram och ens 
sätt att vara som ett slags redskap för att klara av sin situation.  Omsorgs-
mottagaren Stina berättar hur hon är: ”Jag är en rätt så tålig person. Jag har ju 
tålt det mesta.  Jag har åkt ambulans fem gånger. Så att jag /---/ man är ju rätt 
så tacksam. Man ska vara tacksam över att man lever. Man ska göra det bästa av 
livet tycker jag” (Stina). Andra sätt att klara av sin situation kan vara att tala om 

154 
 

 
I omsorgsmottagarnas olika beskrivningar av omsorgsarbetet, omsorgsbehoven 
och omsorgsrelationen framträder två huvudsakliga spår: arbetslivet och 
familjelivet med fokus på hemmet. Dessa spår fungerar som två hållpunkter vilka 
mottagarna återkommer till i sina tillbakablickar och använder för att fördjupa 
sina jämförelser med nutidsförhållanden. Mycket har enligt omsorgsmottagarna 
förändrats sedan de var unga. Jämförelserna kommer när de pratar om sina barns 
och barnbarns liv idag. De beskriver att de egna uppväxtvillkoren skiljde sig 
markant från dagens villkor med exempel på arbete i tidig ålder men också om 
en barn- och ungdom som var roligare. Omsorgsmottagaren Jan berättar: 
 

De behöver ju inte gå ut och arbeta när de är tretton år. Men det fick jag 
göra och min lillasyster var inte mer än elva, när hon började jobba. Men 
vi hade roligt i vår ungdom, vi var ute och dansade. Mycket mer roligt än 
vad dagens ungdom har. (Omsorgsmottagaren Jan) 

 
På samma gång som de beskriver en betydligt hårdare tillvaro framkommer i 
beskrivningarna kopplingar till livets roliga som får de hårda villkoren att 
framstå som möjliggörare för positiva upplevelser. Det är på grund av att de 
tvingades arbeta som barn som de även fick förmågan att uppskatta små positiva 
saker.  
 
Flera omsorgsmottagare framhåller på olika sätt betydelsen av sparsamhet och 
att inte kräva för mycket. De menar att dessa förmågor har lett till att de idag 
klarar sig bra med det de har. Omsorgsmottagaren Ernst förklarar exempelvis: 
”För jag har inte så stora fordringar på livet, jag är inte bortskämd med det. 
Utan… man har fått lära sig att vara sparsam hela livet. Därför klarar jag mig 
tycker jag, rätt så bra. (Ernst)”. Sparsamhet betraktas här som ett exempel på 
skötsamhet och blir således ytterligare en del av förmågan att uppskatta ”det 
positiva” som i deras uppväxt varit allt från lek till mat.  
 
I en tillbakablick på omsorgsgivarnas utsagor menar de att det är just ”det lilla 
extra” som betyder så mycket för mottagarna. Det får stöd här men det kan 
också betraktas som en idé om att den grupp i samhället som fick lite, men lärde 
sig uppskatta det lilla de fick, också ska fortsätta att få lite. Vad som 
framkommer är något av en maxim: så som du växt upp så ska du också fortsätta 
leva. För dessa mottagare betyder det att de ska fortsätta att göra så mycket som 
möjligt själva samt uppskatta det lilla extra de får, och för framtidens mottagare 
att de ska fortsätta kräva och få. 
 
Många av de intervjuade omsorgsmottagarna började arbeta tidigt, mellan 9 till 
13 års ålder, på den egna gården eller andras. Omsorgsmottagarna beskriver sitt 
långa arbetsliv utifrån termer som att ”bli vuxen tidigt” och ”inget att be för” 
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Här återkommer särskiljningen mellan olika generationers sätt att vara. 
Omsorgsmottagaren Lotta utvecklar resonemanget på följande sätt: 
 

(Intervjukommentar) En del säger att det blir annorlunda när 
fyrtiotalisterna blir gamla och att de kommer att ställa tuffare krav. 
Ja det är mycket möjligt för de har redan nu större fordringar, om man 
säger ungdomarna. Det märker man på ungdomarna att de säger att ”det 
skulle jag aldrig göra” och ”det skulle jag aldrig gå med på”... De tankarna 
är nog rätt, att inte de skulle göra som… utan att de skulle fordra mer av 
samhället och så. 
(Intervjufråga) Varför är det så, varför kommer de att ställa högre krav 
och varför gör inte ni det idag? 
Ja, jag vet inte vi var väl lite mer… Vi fann oss undan för undan i saker 
och ting. Man hade inte så stora begär att man skulle få det och det. Men 
det hör jag nu på ungdomarna och de säger så här att ”ja, det skulle jag 
aldrig gå med på”. Så det kan bli tuffare tag.  
(Intervjukommentar) Ja, det är många som säger det. 
Det tror jag alldeles säkert, när man hör dem prata. Och så är de lite 
bortskämda nu också. Jag ser på mina ungdomar, det är ju inte alls så som 
vi har fått finna oss i förr. (Omsorgsmottagare Lotta) 

 
I Lottas resonemang förtydligas ur ett mottagarperspektiv den påverkan 
generationskaraktärer ibland tros ha på respektive generation. 
Omsorgsmottagarna som haft lite, fordrar lite, och får därmed lite. Tvärtom tror 
mottagarna att det blir för kommande generationer som fått mer; de kommer att 
fortsätta få mer genom att kräva mer. 
 

Summerande analys 
I omsorgsmottagarnas beskrivningar framträder hemmet som ideal och lyfts 
fram som en metafor för självständighet, trygghet och möjlighet att fortsätta 
forma sin vardag. I detta ideal finns även värderingar om andra (exempelvis 
yngre generationer), värderingar om skötsamhet och om andras förmågor. I 
deras livsberättelse visar sig en tudelad hållning gentemot samhällsutvecklingen 
med ett materiellt rikare samhälle med bättre villkor men som är fragmenterat 
när det kommer till sociala relationer. Vad gäller omsorgsgivarnas kompetens, 
framgår på olika sätt i mottagarnas beskrivningar betydelsen av att 
omsorgsgivarna utför traditionella husmorsuppgifter. Mottagarna växlar mellan 
att betona betydelsen av de husmoderliga arbetsuppgifterna och avsaknaden av 
desamma.  
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ens ålder. Exempelvis omsorgsmottagaren Mats beskriver det såhär: ”Ja, jag har 
inga fordringar för jag är så jävla gammal. Jag ska ju fylla 93 år.” (Mats). Dessa 
uttryck aktualiserar resonemanget om relationen mellan upplevelsen av åldrandet 
och upplevelsen av omsorgsarbetet. Förhållningssätt som ”man ska göra det bästa 
av livet” kan även signalera hur de förhåller sig till omsorgsarbetet.  
 
Begreppet generationskaraktärer har tidigare i avhandlingen använts för att samla 
enhetschefers och omsorgsgivares beskrivningar av mottagarna och visa den 
särskiljning som görs mellan dem själva och mottagarna. På samma sätt som 
enhetscheferna och omsorgsgivarna beskriver omsorgsmottagarna som en 
särskild grupp beskriver mottagarna också sig själva som tillhörande en viss 
grupp från en viss tid. Det kan finnas olika grund för detta. En förklaring kan 
vara att mottagarna införlivat de värden som de yrkesverksamma tillskrivit dem i 
typifieringsprocessen (jfr Hasenfeld, 2010b). Eftersom aktiveringen av 
mottagarna bygger på föreställningar om att de är passiva och tacksamma, är det 
också med dessa egenskaper de ”söker in” till omsorgen. Deras särskiljning av sig 
själva som grupp passar dessa egenskaper, särskilt i jämförelse med de senare 
”fyrtiotalisterna” som ”fått allt” och fortfarande ”vill ha allt”.  
 
I förståelsen av konstruktionen av sociala problem ingår även att ju mer särskilda 
problem betonas, desto fler individer kommer att uppleva att de har just de 
problemen eller just de egenskaper som påstås skapa problem (Sahlin, 2002). 
Konstruktionen av problem eller problemegenskaper har betydelse för hur 
individer betraktar sina personliga bekymmer och svårigheter (a.a.), men kanske 
också sin person. Denna process börjar redan hos enhetscheferna i 
biståndsbedömningen, där skapandet av mottagarrollen medför att mottagarna 
uttrycker behov efter befintliga ramar (Olaisson, 2009). 
 

Generationsförståelsen i resonemangen om krav på omsorgen 
I relation till yngre generationers materiella krav finns i mottagargruppen olika 
föreställningar om deras förmåga att förändra framtidens äldreomsorg (jfr 
diskussionen om fyrtiotalisterna). På frågan om de tror att kommande mottagare 
kommer ha högre krav frångås ibland eventuella generationsskillnader som 
framkom i enhetschefernas och omsorgsgivarnas beskrivningar. Istället fokuseras 
intjänade rättigheter i exempelvis omsorgsmottagarens Renés beskrivning: ”Visst 
ska man ha krav. Det måste man ha. Man ska inte behöva gå efter kommunen. 
Har man skött sig hela livet då har man också rättigheter” (Renée). Samtidigt 
erkänns samhällsutvecklingen och de högre anspråk som följer med den. 
Omsorgsmottagaren Kristina menar exempelvis: ”Det är väl så att det är skillnad 
i hur de lever idag. De har semester och de kanske är utrikes… så man får nog 
ställa lite högre krav på samhället idag. Det är fullt rätt. /---/ det är en 
utveckling undan för undan. Lever man länge så ser man utvecklingen” 
(Kristina). Andra omsorgsmottagare menar att det blir skillnad när de som är 
födda på fyrtiotalet blir gamla och behöver sina omsorgsbehov tillgodosedda. 
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frågan lyfter således fram hemmet som en del i omsorgsmottagarnas förståelse av 
kvalitet. Tidigare forskning har visat på hemmets betydelse för upplevelsen av 
välbefinnande och livskvalitet för personer över 80 år (Borglin, 2005; Borglin et 
al. 2005), vilket implicerar att omsorgsrelaterade livsförändringar som berör 
hemmet kan påverka välbefinnandet. Boende på institution, och att vara i behov 
av hjälp i hemmet, har visat sig kunna leda till minskad livstillfredsställelse 
(Johannesen et al. 2004). Även i de fall som omsorgsmottagarna bor på ett 
särskilt boende väcks betydelsen av att känna sig hemma där, få ha sina egna 
möbler och ha kontroll över vilka som kommer in i deras hem. Det är i 
kompetensfrågans konkretisering som idealen om hemmets och kroppens förfall 
blir tydliga och idealen relaterar till olika typer av personliga förmågor hos 
omsorgsgivarna. 
 

Reflektion över omsorgsmottagarnas upplevelser av åldrandet och 
omsorgsarbetet 
Den nära förbindelsen mellan upplevelsen av åldrandet, där bland annat kroppens 
funktioner förändras, närstående försvinner, beroendet av andras hjälp ökar och 
upplevelsen av omsorgsarbetet är ett samband att beakta i en analys. En människa 
som upplever stora svårigheter med att åldras kan med sin upplevelse prägla 
omsorgsrelationen och i sin tur verkställandet. Det kan också vara tvärtom att 
upplevelsen av åldrandet är ett resultat av tillgodoseendet av omsorgsbehoven. I 
de fall mottagaren har omfattande omsorgsbehov kommer det att prägla större 
delen av vardagen och även livskvaliteten. Om då omsorgen upplevs som 
otillräcklig eller på andra sätt negativ kan det leda till att den totala upplevelsen 
av åldrandet påverkas negativt.  
 
Omsorgsarbetets relationella prägel leder till att omsorgsrelationen kommer att 
påverkas av och påverka upplevelsen av åldrandet. Om omsorgsmottagaren går 
in i omsorgsrelationen med en frustration över åldrandet och tar ut det på 
omsorgsgivaren kan det ha en negativ inverkan på relationen. Å andra sidan kan 
det betraktas som en av omsorgsgivarnas alla uppgifter att även möta negativa 
sidor, som frustration, och lyfta fram åldrandets positiva sidor i omsorgens 
vardag.  
 
Det är viktigt att beakta denna komplexitet i mottagarnas olika utsagor om 
förväntningar i kompetensfrågans konkretisering. Nedan har tre kommentarer 
om åldrandet valts ut som representerar tre hållningar bland studiens mottagare. 
En hållning lyfter fram förlusten av nära och kära och att bli ensam kvar när 
andra har gått bort. Tiden tydliggör ensamheten och blir något att hantera 
främst genom olika sysselsättningar.  
  

Inget upplyftande, inget roligt.  
Intervjufråga: Kan du förklara lite mer? 
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Motstridiga ideal med anknytning till kropp och plats 
I kapitlets olika avsnitt tydliggörs brytningen mellan omsorgsmottagarnas och 
omsorgsgivarnas, samt enhetschefernas/biståndsbedömarnas ideal. Medan 
omsorgsgivare och enhetschefer vill motverka kroppens förfall genom att ge 
omsorgsarbetet ett aktiverande innehåll, vill omsorgsmottagarna motverka 
hemmets förfall. Med detta blir det synligt hur ideal och värderingar runt 
vardagen knyter an till olika kompetensanspråk i omsorgsarbetet. Omsorgsarbete 
handlar för mottagarna inte bara om sociala och omvårdande inslag, utan ges ett 
tydligt praktiskt innehåll. Det betyder att omsorgsrelationen även ska präglas av 
mottagarnas materiella omgivning. Mottagarnas definition av omsorgsarbete 
utmanas, eftersom omsorgsgivarna inte längre vill vara de som städar, utan 
lägger betydligt mer fokus på relationens sociala delar. Därtill problematiserar 
både enhetschefer och omsorgsgivare behov som fokuserar hjälp med någonting 
och betraktar det som ett tecken på att mottagarna inte vet sitt eget bästa. 
Definitionskrocken blir extra kännbar i utförandet där omsorgsgivarna anser att 
mottagarna ska vara med och städa och mottagarna själva vill få städat. Det är 
ett exempel på omvandlingen av delaktighetsbegreppet, som fokuserar 
aktivering. Forskning har visat att ett fokus på hjälp till självhjälp för 
omsorgsmottagarna kan leda till en känsla av misslyckande hos dem (Evertsson 
& Johansson 2007). Det moraliska innehåll som omsorgen ges kan alltså få en 
kontraproduktiv verkan på mottagarnas upplevelse av kvaliteten. Avhandlingen 
visar att det kan finnas skilda uppfattningar mellan omsorgspersonal och 
omsorgsmottagare om vad ett omsorgsarbete egentligen ska innebära. Omsorgs-
mottagarna kan önska något annat än en omsorg som är inriktad på att komma 
tillrätta med fysiska begränsningar.  
 
Omsorgsmottagarna upplever ibland att omsorgsgivarna inte kan, eller inte vill, 
eller inte får ge den hjälp som mottagarna vill ha. I detta inbegrips att få hjälp 
med att sköta om sitt hem, oavsett om de bor kvar i det egna hemmet eller på ett 
boende. I kritiken mot kompetensanvändningen framkommer en besvikelse över 
att inte få hjälp med att behålla sitt hem i det skick man önskar. Det belyser i sin 
tur hemmet som något som inte bara existerar som en materiell knytpunkt som 
samlar det jordiska, utan som en aktivitet: att göra ett hem (jfr Mallet, 2004). 
Ett görande som i mottagarnas beskrivningar inte tycks ha ett slut utan som 
ständigt behöver pågå för att existera.  
 
I kommunen blir den organisatoriska tolkningen av hemmaideal kommunens 
kvarboendeprincip, vilken finner visst motstånd i mottagargruppen. Det 
viktigaste är inte att bo kvar hemma till varje pris. Inte sällan framstår det istället 
som en hotbild att tvingas bo kvar hemma (de vill kunna välja). Hemmaideal 
innebär att hemmet står för självständighet, trygghet, möjlighet att fortsätta 
forma sin vardag, värderingar om andra (exempelvis yngre generationer), 
värderingar om skötsamhet och om andras förmågor. Hemmaidealet samlar de 
förväntningar som finns på livets senare del och tillgodoseendet av 
omsorgsbehov. Det aktualiserar i nästa led betydelsen av var omsorgsarbetet ska 
utföras. Var-frågan upplevs av omsorgsmottagarna ha lika stor betydelse som 
vilka behov som erkänns, hur de tillgodoses och med vilken kompetens. Var-
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Inget upplyftande, inget roligt.  
Intervjufråga: Kan du förklara lite mer? 
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vilka behov som erkänns, hur de tillgodoses och med vilken kompetens. Var-
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10 KOMPETENSFRÅGANS 
KONKRETISERING   

I detta kapitel återvänder jag till avhandlingens inledande formulering av 
kompetensfrågan, syftet och frågeställningarna. Vilka värderingar och 
föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgsmottagarna framträder med 
kompetensfrågans konkretisering? Hur förhåller sig mina inledande utgångs-
punkter till de upptäckter jag har gjort? Jag diskuterar på vilket sätt 
avhandlingens slutsatser utvecklar förståelsen av kompetens som begrepp och 
förståelsen för kompetensanvändningen i verkställigheten.  
 

Frågeställningarnas besvarande 
I två kommande avsnitt svarar jag på avhandlingens frågeställningar, dessa är;  
 

1. Vilka behov hos omsorgsmottagarna beskrivs av enhetschefer, 
omsorgsgivare och omsorgsmottagare som centrala? Vilka förmågor hos 
omsorgsgivarna framställs som nödvändiga i tillgodoseendet av 
mottagarnas behov?  

2. Vilka arbetsuppgifter beskrivs av enhetschefer, omsorgsgivare och 
omsorgsmottagare som centrala för omsorgsarbetet? Vilka 
föreställningar om mottagarna motiverar dessa arbetsuppgifter?  

3. Vad beskrivs av enhetschefer, omsorgsgivare och omsorgsmottagare 
som ett lämpligt bemötande gentemot omsorgsmottagarna? Hur formar 
det omsorgsrelationen? 

4. Förstärker eller ompositionerar de yrkesverksammas respektive 
omsorgsmottagarnas uppfattningar varandra? 

 
Frågeställningarna besvaras med återkopplingar till resultatavsnitten och 
relateras till vad tidigare forskning visat.  
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Ja, vännerna försvinner ju och så sitter man här själv. Jag gör lite 
lotterivinster till Röda korset och Scouterna. /…/Ja, det är min fritid. Och 
så sitter man här själv. (Omsorgsmottagare Ernst) 

  
I denna hållning läggs den negativa laddningen på ett minskat socialt nätverk. 
Andra har försvunnit och de har blivit ensamma kvar. Här finns också ett 
konstaterande i att så är det och så kommer det att vara. I nästa citat finns också 
ett konstaterande med en deterministisk sida men det riktar sig istället till 
åldrandet som ett kroppsligt fenomen. Åldern beskrivs ha tagit ut sin rätt på 
kroppen men även de mentala förmågorna (främst minnet). I konstaterandet 
finns inte samma problematiska ton som i exemplet ovan utan de förklarar att 
det inte är konstigt att de känner sig gamla, för de är ju gamla. 
  

(suck) Jag känner ju att jag har blivit äldre. Är inte så alert som man var 
när man var ung. Och det är ju inte så konstigt. Jag är ju 87 år. 
(Omsorgsmottagare Britt-Marie) 

  
I en tredje hållning fokuseras nödvändiga faktorer för att klara ålderdomen så 
bra som möjligt. Många gånger handlar det om att kunna göra sin röst hörd och 
tala om vad man vill och behöver. Det kan också handla om att kunna klara sig 
själv hemma eller att kunna gå ned på stan om man behöver handla något. Även 
här finns ett konstaterande: om man kan föra fram sin åsikt så klarar man sig.  
 

Ja, så länge man kan tala för sig så, så går det ju. (Omsorgsmottagare 
Valborg) 

 
I exemplet ovan finns även ett riktande mot yrkesutövarna som i sammanhanget 
är en resurs för att kunna klara sig hemma, komma ut på stan och tillgodose 
olika behov. Ett underliggande budskap är att om man inte kan föra sin talan (av 
olika anledningar) kan det gå dåligt. Det är i egentlig mening inget konstigt 
eftersom människan aldrig fullt ut kan veta vad en annan människa behöver eller 
önskar och att det kan bli missuppfattningar.  
 
De tre olika förhållningssätten till åldrandet kan betraktas som tre exempel på; 
1) påverkansfaktorer i omsorgsrelationen, 2) uttryck för upplevd livskvalitet, 3) 
bristande förväntningar på omsorgen. I studien har jag, som en slags bakgrund 
till det samlade materialet, valt att betrakta dessa förhållningssätt som en 
vägledning till hur olika uttalanden om vardagen med omsorgsbehov, bortom 
den faktiska redogörelsen, kan ha andra betydelser. Det har funnits med som en 
påminnelse om komplexiteten i intervjusvaren. 
 

880669_Elmersjös_inl.indd   170 2014-08-04   11:01



161 
 

10 KOMPETENSFRÅGANS 
KONKRETISERING   

I detta kapitel återvänder jag till avhandlingens inledande formulering av 
kompetensfrågan, syftet och frågeställningarna. Vilka värderingar och 
föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgsmottagarna framträder med 
kompetensfrågans konkretisering? Hur förhåller sig mina inledande utgångs-
punkter till de upptäckter jag har gjort? Jag diskuterar på vilket sätt 
avhandlingens slutsatser utvecklar förståelsen av kompetens som begrepp och 
förståelsen för kompetensanvändningen i verkställigheten.  
 

Frågeställningarnas besvarande 
I två kommande avsnitt svarar jag på avhandlingens frågeställningar, dessa är;  
 

1. Vilka behov hos omsorgsmottagarna beskrivs av enhetschefer, 
omsorgsgivare och omsorgsmottagare som centrala? Vilka förmågor hos 
omsorgsgivarna framställs som nödvändiga i tillgodoseendet av 
mottagarnas behov?  

2. Vilka arbetsuppgifter beskrivs av enhetschefer, omsorgsgivare och 
omsorgsmottagare som centrala för omsorgsarbetet? Vilka 
föreställningar om mottagarna motiverar dessa arbetsuppgifter?  

3. Vad beskrivs av enhetschefer, omsorgsgivare och omsorgsmottagare 
som ett lämpligt bemötande gentemot omsorgsmottagarna? Hur formar 
det omsorgsrelationen? 

4. Förstärker eller ompositionerar de yrkesverksammas respektive 
omsorgsmottagarnas uppfattningar varandra? 

 
Frågeställningarna besvaras med återkopplingar till resultatavsnitten och 
relateras till vad tidigare forskning visat.  
 

160 
 

Ja, vännerna försvinner ju och så sitter man här själv. Jag gör lite 
lotterivinster till Röda korset och Scouterna. /…/Ja, det är min fritid. Och 
så sitter man här själv. (Omsorgsmottagare Ernst) 

  
I denna hållning läggs den negativa laddningen på ett minskat socialt nätverk. 
Andra har försvunnit och de har blivit ensamma kvar. Här finns också ett 
konstaterande i att så är det och så kommer det att vara. I nästa citat finns också 
ett konstaterande med en deterministisk sida men det riktar sig istället till 
åldrandet som ett kroppsligt fenomen. Åldern beskrivs ha tagit ut sin rätt på 
kroppen men även de mentala förmågorna (främst minnet). I konstaterandet 
finns inte samma problematiska ton som i exemplet ovan utan de förklarar att 
det inte är konstigt att de känner sig gamla, för de är ju gamla. 
  

(suck) Jag känner ju att jag har blivit äldre. Är inte så alert som man var 
när man var ung. Och det är ju inte så konstigt. Jag är ju 87 år. 
(Omsorgsmottagare Britt-Marie) 

  
I en tredje hållning fokuseras nödvändiga faktorer för att klara ålderdomen så 
bra som möjligt. Många gånger handlar det om att kunna göra sin röst hörd och 
tala om vad man vill och behöver. Det kan också handla om att kunna klara sig 
själv hemma eller att kunna gå ned på stan om man behöver handla något. Även 
här finns ett konstaterande: om man kan föra fram sin åsikt så klarar man sig.  
 

Ja, så länge man kan tala för sig så, så går det ju. (Omsorgsmottagare 
Valborg) 

 
I exemplet ovan finns även ett riktande mot yrkesutövarna som i sammanhanget 
är en resurs för att kunna klara sig hemma, komma ut på stan och tillgodose 
olika behov. Ett underliggande budskap är att om man inte kan föra sin talan (av 
olika anledningar) kan det gå dåligt. Det är i egentlig mening inget konstigt 
eftersom människan aldrig fullt ut kan veta vad en annan människa behöver eller 
önskar och att det kan bli missuppfattningar.  
 
De tre olika förhållningssätten till åldrandet kan betraktas som tre exempel på; 
1) påverkansfaktorer i omsorgsrelationen, 2) uttryck för upplevd livskvalitet, 3) 
bristande förväntningar på omsorgen. I studien har jag, som en slags bakgrund 
till det samlade materialet, valt att betrakta dessa förhållningssätt som en 
vägledning till hur olika uttalanden om vardagen med omsorgsbehov, bortom 
den faktiska redogörelsen, kan ha andra betydelser. Det har funnits med som en 
påminnelse om komplexiteten i intervjusvaren. 
 

880669_Elmersjös_inl.indd   171 2014-08-04   11:01



163 
 

 
Personlig lämplighet som kompetensform är det efterföljande kompetenskravet 
av kommunens fokus på ett socialt innehåll i omsorgen. Förvaltningsledningens 
och enhetschefernas särskilda framhävande av omsorgsgivarnas personliga 
lämplighet känns igen från tidigare forskningsresultat (Ahnlund, 2008). Detta 
indikerar att den formella utbildningens legitimitet kan vara svag på kommunal 
nivå, samtidigt som frågor som rör stärkandet av yrket genom exempelvis en 
kunskapshöjning drivs av andra aktörer som exempelvis politiker (jfr Ahnlund & 
Johansson, 2006; Ahnlund, 2008). Socialstyrelsen som kunskapsstyrande organ 
har i åtminstone tjugofem år återkommande betonat den formella utbildningens 
betydelse för omsorgsarbetets kvalitet (Socialstyrelsen, 1987;1988; 2011b; 
2013a). Lika länge har personal- och omsorgsmottagargruppen varit 
förhållandevis tysta (Jönson, 2009). I likhet med vad som framkommit i tidigare 
studier visar omsorgsgivarna på en fortsatt ljum inställning till formell utbildning 
överlag och framförallt för dess relevans inför det sociala innehållet (jfr 
Fahlström, 1999; Ahnlund & Johansson, 2006; Ahnlund, 2008). 
 
I kompetensfrågans konkretisering tydliggörs att kompetensanspråk ställda av 
enhetschefer och omsorgsgivare inbegriper och utgår från föreställningar om 
omsorgsmottagarnas karaktär. Detta har i de olika kapitlen samlats under 
begreppet generationskaraktär. Skälet till formuleringen och användningen av 
begreppet är att jag har velat visa på den sociala konstruktionen av mottagarna 
som omsorgsgivarna och enhetscheferna använder sig av för att särskilja dessa 
(dagens) från framtidens omsorgsmottagare. Det är en särskiljning som i första 
hand inte grundas på kronologisk ålder, utan på samhälleliga och individuella 
uppväxtvillkor, som möjlighet till utbildning. Generationskaraktär inrymmer 
som en följd av uppväxtvillkoren även olika egenskaper och karaktärer hos olika 
generationer. I analysen med enhetscheferna och omsorgsgivarna tar det sig 
framförallt uttryck i ett polariserande mellan dagens och framtidens omsorgs-
mottagare med motsatspar som passiv eller aktiv, tacksam eller krävande. 
Enhetschefernas kompetens används från biståndsbedömning till verkställighet 
som ett moraliskt redskap som i förlängningen syftar till att förändra 
karaktärsdrag hos de mottagare som bedöms som otillfredsställande och till viss 
del förändringsbara. Det är senare omsorgsgivarna, med sin till största del 
informella kompetens, som står för själva arbetet med att förändra mottagarna 
från att vara passiva till att bli mer aktiva. Det betyder att de yrkesverksamma i 
studien, oberoende av utbildningsgrad, följer den tradition som varit rådande 
inom svensk socialvård, och att de i sitt arbete utgår från olika moraliska 
antaganden om mottagargruppen (jfr Thorén et al. 2006; Starrin, 2001; Starrin 
et al. 2003; Salonen, 2008). 
 

Vad man ska göra – uttryck för omsorgsarbetet 
Det moraliska arbetets inriktning kännetecknas av vad som i studien analyserats 
som en aktivering av mottagarna – de ska själva göra så mycket som möjligt av 
omsorgsarbetet. Betoning på aktivitet som ett sätt att bibehålla olika funktioner 
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Vad man ska kunna – ett uttryck för föreställningar om 
omsorgsmottagarnas behov 
Fokus på sociala behov, i enhetschefernas och omsorgsgivarnas beskrivningar om 
vad som är mest betydelsefullt att tillgodose inom äldreomsorgen, leder till att 
sociala behov många gånger överordnas vad som tidigare i avhandlingen 
beskrivits som fysiska/materiella behov. Sysslor som att samtala, umgås och göra 
trevliga saker med mottagarna lyfts fram av studiens enhetschefer och 
omsorgsgivare som mer betydelsefulla uppgifter, för både omsorgsgivare och 
mottagare, än exempelvis städning och vårdrelaterade uppgifter. Fokuseringen 
på det sociala innehållet kan betraktas som en reaktion på yrkets medicinska 
dominans med empiriska uttryck som att ”det sociala kan läka det fysiska” och 
”det medicinska behöver vi inte”. Det är orimligt att tro att enhetscheferna och 
omsorgsgivarna på allvar menar att vårduppgifter och vårdkunskaper inte alls 
behövs, särskilt med tanke på att utvecklingen inom äldreomsorgen inneburit att 
färre mottagare får mer omfattande insatser, vilket lett till att vårduppgifterna 
ökat. Dessa uttryck har jag istället betraktat som utsagor som syftar till att 
understryka att det inte behövs ytterligare medicinska kunskaper, eller att de 
efterfrågar att större vikt läggs vid omsorgsyrkets sociala delar. Om vårdbehov 
görs till en fråga om omsorgsmottagarens ovilja att hålla sig aktiv blir de också 
lättare att argumentera emot. 
 
Det sociala innehållet kan även betraktas som arbetets emotionella del. Det 
beskrivs som viktigt för omsorgsgivarnas jobbtillfredsställelse och till skillnad 
från vad som framkommit från tidigare studier är det något som inom den 
kommunala kompetenssatsningen erkänns och värderas som en viktig del av 
arbetet (Szebehely, 1999). På samma gång kvarstår problemet med att 
omsorgsgivarna saknar de förutsättningar som ett socialt innehåll kräver såsom 
tid, flexibilitet och kontinuitet (Davies, 1989; Melin Emilsson, 2008; Trydegård, 
2009; Szebehely, 2006; Stone 2000). Med detta ställer sig denna avhandling i 
raden av ett flertal studier som lyfter fram grundläggande förutsättningar för 
omsorgsarbetet.  
 
Fokus på sociala behov anger även vad omsorgsgivarna ska kunna och 
kompetensanspråken formuleras i personliga förmågor och överordnas formell 
kompetens med medicinska kunskaper. Med kommunens sociala innehåll finns 
en överensstämmelse med socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen 2001:453) 
(Norström & Thunved, 2011), men kompetensanspråk och det underliggande 
ifrågasättandet av vårdrelaterade behov gör att kommunens inriktning skiljer sig 
något från de nationella riktlinjer som varit gällande under avhandlingens 
undersökningsperiod (2007:88). Detta ligger dock i linje med vad kommuner 
ska göra, det vill säga kommuner ska ta ett ansvar för att personal får den 
utbildning som förväntas leda till höjd kvalitet (a.a.:88:240). Olika kommunala 
förutsättningar och resurstillgångar kan därmed leda till variation vad gäller 
kompetensanspråk och inriktning på äldreomsorgen. De tolkningsmöjligheter 
och det organisatoriska handlingsutrymmet som finns på kommunal nivå har 
stor betydelse och möjliggör därtill olika syn på äldre och åldrande även mellan 
kommuner.  
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enhetschefer och omsorgsgivare inbegriper och utgår från föreställningar om 
omsorgsmottagarnas karaktär. Detta har i de olika kapitlen samlats under 
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Vad man ska göra – uttryck för omsorgsarbetet 
Det moraliska arbetets inriktning kännetecknas av vad som i studien analyserats 
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Vad man ska kunna – ett uttryck för föreställningar om 
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”det medicinska behöver vi inte”. Det är orimligt att tro att enhetscheferna och 
omsorgsgivarna på allvar menar att vårduppgifter och vårdkunskaper inte alls 
behövs, särskilt med tanke på att utvecklingen inom äldreomsorgen inneburit att 
färre mottagare får mer omfattande insatser, vilket lett till att vårduppgifterna 
ökat. Dessa uttryck har jag istället betraktat som utsagor som syftar till att 
understryka att det inte behövs ytterligare medicinska kunskaper, eller att de 
efterfrågar att större vikt läggs vid omsorgsyrkets sociala delar. Om vårdbehov 
görs till en fråga om omsorgsmottagarens ovilja att hålla sig aktiv blir de också 
lättare att argumentera emot. 
 
Det sociala innehållet kan även betraktas som arbetets emotionella del. Det 
beskrivs som viktigt för omsorgsgivarnas jobbtillfredsställelse och till skillnad 
från vad som framkommit från tidigare studier är det något som inom den 
kommunala kompetenssatsningen erkänns och värderas som en viktig del av 
arbetet (Szebehely, 1999). På samma gång kvarstår problemet med att 
omsorgsgivarna saknar de förutsättningar som ett socialt innehåll kräver såsom 
tid, flexibilitet och kontinuitet (Davies, 1989; Melin Emilsson, 2008; Trydegård, 
2009; Szebehely, 2006; Stone 2000). Med detta ställer sig denna avhandling i 
raden av ett flertal studier som lyfter fram grundläggande förutsättningar för 
omsorgsarbetet.  
 
Fokus på sociala behov anger även vad omsorgsgivarna ska kunna och 
kompetensanspråken formuleras i personliga förmågor och överordnas formell 
kompetens med medicinska kunskaper. Med kommunens sociala innehåll finns 
en överensstämmelse med socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen 2001:453) 
(Norström & Thunved, 2011), men kompetensanspråk och det underliggande 
ifrågasättandet av vårdrelaterade behov gör att kommunens inriktning skiljer sig 
något från de nationella riktlinjer som varit gällande under avhandlingens 
undersökningsperiod (2007:88). Detta ligger dock i linje med vad kommuner 
ska göra, det vill säga kommuner ska ta ett ansvar för att personal får den 
utbildning som förväntas leda till höjd kvalitet (a.a.:88:240). Olika kommunala 
förutsättningar och resurstillgångar kan därmed leda till variation vad gäller 
kompetensanspråk och inriktning på äldreomsorgen. De tolkningsmöjligheter 
och det organisatoriska handlingsutrymmet som finns på kommunal nivå har 
stor betydelse och möjliggör därtill olika syn på äldre och åldrande även mellan 
kommuner.  
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omsorgsgivare hämtar de ideal som styr omsorgsarbetet från hemmet (Stone, 
2000; Storm, 2008; 2009; Ungersson, 2000). Även om det finns utsagor som 
talar för att den egna erfarenheten från hemmet spelar in verkar idealen främst 
vara hämtade från ett problematiserande av vissa mottagares karaktär, det vill 
säga hur man inte bör vara som äldre.   
 
I det följande vill jag med ett fall, omsorgsmottagaren Carl-Åke46, tydliggöra 
och diskutera hur omsorgsgivarna enligt dem själva ska förhålla sig till vissa 
omsorgsmottagare och hur det sedan formar omsorgsrelationen. Exemplet leder 
även in på mottagarperspektivets brytning mot de yrkesverksammas perspektiv. 
 

Grötexemplet  
Vid ett tillfälle intervjuades en omsorgsmottagare, Carl-Åke, som bodde kvar i 
sitt eget hem. Intervjun genomfördes i mannens hem centralt i Nybro och 
inleddes med en fika. Mannen berättade först lite allmänt om sitt liv, förr och 
nu. Ganska snart kom han in på sin omsorgssituation, vilken han till en början 
beskrev som ok, och tillade att han inte hade så höga krav. Han hade insatser 
som dusch, städning, matlagning och lättare omvårdnad. Han fick frågan om 
vad han tyckte om tillgodoseendet och kom in på kvalitetsfrågor, anpassning till 
sina behov och sin vardag. Han kunde inte svara på vilka dagar han hade dusch 
och städ, för det berodde på hur ”tjejerna” hade det. Ofta kombinerades insatser 
där han exempelvis fick hjälp med duschen, samtidigt som det städades (av en 
annan omsorgsgivare). Det framgick tydligt att Carl-Åke fick anpassa sin vardag 
till personalens arbetssituation, men det framställdes inte som ett problem av 
honom själv. Han hade en del bekantskaper i området som han träffade då och 
då. När han beskrev dem närmare framgick att de också hade omsorgsinsatser 
och han antydde att de hade samma vardagliga förutsättningar med anpassning 
till personalen som han.   
 
Vad Carl-Åke däremot beskrev som ett problem var morgongröten: ”De kan 
inte laga gröt som går att äta”, berättade han bekymrat. Han hade gjort ett antal 
försök att lära dem laga gröt på det sätt han ville ha den, men det hade inte 
fungerat. Till slut gav han upp och började gå upp tidigare på morgonen för att 
förbereda gröten så långt det gick innan personalen kom. Han beskrev det som 
besvärligt på grund av fysiska åkommor och som att det var fel att han skulle 
behöva göra något som han egentligen hade fått beviljat hjälp med. Men på det 
sättet fick han i alla fall en morgongröt som han tyckte om. 
 
Senare gavs möjlighet att träffa den arbetsgrupp som svarade för Carl-Åkes 
insatser i en fokusgruppsintervju. Till en början fanns i studien ambitionen att 
diskutera omsorgsmottagares behov och situation (vid namn) med respektive 
arbetsgrupp. Upplägget blev senare inte möjligt på grund av omsättningen av 

––––––––– 
46 Fingerat namn. 
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är kännetecknande arbetssätt för flera yrkeskategorier inom äldreomsorgen, inte 
bara den grupp som utför själva omsorgsarbetet. Vad som kan läggas till 
förståelsen av aktiveringen av omsorgsmottagarna är vilka argument för ett visst 
arbetssätt som används och vilka föreställningar om mottagarna som ligger till 
grund för dessa argument. Det handlar även om att värdebegrepp som 
självständighet, produktivitet och flexibilitet är med och påverkar aktiveringen 
inom äldreomsorgen (jfr Jönson, 2001; Wilinska, 2012; Breheny & Stephens, 
2012). Aktiveringen är således både en praktik (något man gör) och en före-
ställning om vilka mottagarna är och deras behov (hur man förstår det man gör). 
 
Aktiveringen motiveras av enhetscheferna och omsorgsgivarna mot bakgrund av 
ord som självständig och aktiv i den kommunala värdegrunden, vilken utgör det 
rättesnöre som ska vägleda äldreomsorgens olika verksamheter. Aktiveringen i 
sig syftar till vad som tolkats som att komma tillrätta med kroppens förfall. 
Resultatet ger tillsammans med tidigare forskningsresultat om mottagarnas 
önskan om att förhindra hemmets förfall (Evertsson & Johansson, 2007) en mer 
samlad bild av mötet mellan de yrkesverksammas och mottagarnas ideal. 
Mottagarnas kroppsliga förfall är enligt enhetscheferna och omsorgsgivarna det 
största hindret för att kunna arbeta med det som enligt dem borde vara 
omsorgsarbetets viktigaste uppgift, nämligen att tillgodose sociala behov. 
 
Kommunens syn på äldre och åldrande ger utrymme för aktivering som något 
mer än ett praktiskt moraliskt uttryck, vad som tidigare i avhandlingen beskrivits 
som den kulturella aspekten av begreppet teknologi (jfr Hasenfeld, 1992, 
2010a). Det är även en tolkningsram för att förstå mottagarna och deras karaktär 
och motiverar således vad omsorgsgivarna ska göra och varför, det vill säga den 
kognitiva aspekten. Utifrån föreställningen om generationskaraktärer använder 
sig studiens enhetschefer och omsorgsgivare av skilda strategier för att lära mer 
om mottagarnas karaktär och för att ta reda på vad som är till det bästa för varje 
mottagare. En strategi som börjar redan i biståndsbedömningen och som har 
analyserats som en slags skepsis som strategi innebär att de för sig själva 
ifrågasätter mottagarnas uttryckta behov och fattar beslut som grundas på deras 
föreställning om mottagarnas generationskaraktär. Strategin följs sedan upp av 
enhetscheferna själva i verkställigheten och av omsorgsgivarna i det praktiska 
omsorgsarbetet. I förlängningen leder strategin ibland till en omvandling av 
delaktighetsbegreppet. Omvandlingen av delaktighet till deltagande får till följd att 
vissa mottagare ska tillgodose sina egna behov i så hög utsträckning som möjligt 
med uttryck som att de ska bädda själva även om de är beviljade bäddning. 
Omvandlingen sker på bekostnad av mottagarnas möjlighet att påverka 
omsorgsarbetet. Rätten till mottagarnas självbestämmande som en viktig del vid 
sidan av det yrkesmässiga ansvarstagandet för den andres bästa uteblir därmed 
(jfr Eliasson, 2011; 1995).  
 
Det är som jag tidigare påpekat en informell kompetens med personliga 
förmågor som används för att omsätta aktiveringen i en moralisk handling och 
där omsorgsgivarna använder psykologiska belöningar eller ifrågasätter deras 
vilja att samarbeta. Detta komplicerar den tidigare förståelsen om att 
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självständighet, produktivitet och flexibilitet är med och påverkar aktiveringen 
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egna krafter, men praktiken kännetecknas av både genomtänkta strategier för 
ökat deltagande och av underlåtenhet.  
 
För att återkoppla till avhandlingens teoretiska ram så har den form och det 
innehåll som relationen mellan yrkesutövaren och mottagaren ges stor betydelse 
för utfallet av den insats som relationen ska uppfylla (Hasenfeld, 2010b). 
Relationens kvalitet blir avgörande när någon eller flera av följande villkor finns 
och tydliggör på samma gång relationens betydelse inom äldreomsorgen: 1) 
mottagarna har kontinuerlig kontakt med organisationen; 2) arbetet kräver 
djupgående undersökning av mottagarens biografi; 3) interpersonella relationer 
är den huvudsakliga vägen för intervention; 4) insatsen kan förändra 
mottagarens välfärd eller välmående till det bättre eller till det sämre (Hasenfeld, 
2010b:405). I kommunen finns det genom värdegrunden utrymme för de 
yrkesverksamma att motivera underlåtenhet på olika sätt, vilket kan synliggöras 
med hjälp av dessa kriterier. Genom den kontinuerliga kontakten blir 
omsorgsgivarna de givna experterna på mottagarnas behov. Att lära känna 
mottagarna och deras historia ligger som ett krav redan hos enhetscheferna i 
biståndsbedömningen. De kan därmed föra vidare förväntningar och 
föreställningar om mottagarna till omsorgsgivarna direkt in i verkställigheten. I 
omsorgsrelationen är omsorgsgivarna med och avgör vilka specifika behov som 
ska tillgodoses. Det framstår som att mottagarnas biografi snarare kan ligga till 
grund för en problematisering av deras formulerade behov, än användas som ett 
verktyg för att tillgodose dem. Även om mottagarna beviljats insatser tillåter 
omsorgsgivarnas handlingsutrymme betydande handlingsfrihet (t.ex. sluta skura 
badkar eller laga gröt). Mottagarna blir därmed beroende av omsorgsgivarnas 
välvilja och riskerar att bli utsatta för kränkningar (t.ex. sova med skorna på) (jfr 
Hasenfeld, 2010b:22).   
 
Relationens kvalitet är också kontextbunden och påverkas av omgivande 
faktorer. En restriktiv äldreomsorg innebär mindre resurser (Blomberg, 2004; 
Socialstyrelsen, 1998; Szebehely, 2000) och kommer att påverka 
omsorgsrelationen negativt. Av analysen i kapitel sju och åtta framkommer dock 
aktivering som en del i en social teknologi och inte som ett resultat av bristande 
resurser. Flera omsorgsgivare menar tvärtom att det tar mer tid att arbeta med 
aktivering och att det hade varit lättare för dem att ”bara hjälpa” och inte stå och 
se på medan omsorgsmottagarna försöker själva.  
 

Mottagargruppens uppfattningar 
I mottagargruppen finns motsatta uppfattningar om kommunens syn på äldre 
och åldrande. Mottagarna har som centralt syfte för omsorgsarbetet att förhindra 
vad som tolkats som hemmets förfall. I materialet med mottagarna framträder ett 
hemmaideal som samlar deras uppfattningar om omsorgsarbete, vilka centrerar 
personliga förmågor hos omsorgsgivarna och praktiska/materiella behov. 
Mottagarnas position i organisationen innebär ett lojalitetsproblem gentemot 
omsorgsgivarna och minskar deras möjligheter att klaga och påverka sin 
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personalen, vilket innebar sekretessproblem. Vid denna fokusgruppsintervju var 
det dock möjligt att konkret diskutera Carl-Åkes omsorg. Inledningsvis 
diskuterades i fokusgruppen betydelsen av att aktivera mottagarna, något som de 
själva beskrev som socialpedagogik. Vidare diskuterades hur mottagarna har 
präglats av samhället och vad det medför, exempelvis den utbredda 
tacksamheten hos mottagarna som enligt omsorgsgivarna hindrar dem från att 
stå upp för sig själva. När Carl-Åkes omsorg sedan togs upp utbrast genast en av 
omsorgsgivarna: ”Ja men där har du ett bra exempel på att det här med 
socialpedagogik fungerar. Den mannen lagar ju till och med sin egen gröt 
numera!”. Eftersom de precis problematiserat mottagarnas tacksamhet och 
auktoritetsrespekt frågade jag om det inte kunde vara så att Carl-Åke inte 
vågade säga att han inte tyckte om hur de lagade gröten eller att han var rädd för 
att såra dem eller för att han helt enkelt givit upp (vilket ju var fallet). ”Ja men 
det spelar ju inte roll”, sade en annan av omsorgsgivarna. ”Vårt mål med arbetet 
är ju hur som helst uppnått. Han lagar ju sin gröt själv. Det är vad vårt arbete 
syftar till, att få dem att göra så mycket som möjligt själva”. 
 
I omsorgsgivarnas tidigare utsagor framgår att de själva upplever att de arbetar 
som de alltid gjort och att värdegrunden sätter ord på det. Skapandet av vanor, 
rutiner och typifieringar sker inte på slumpmässiga grunder utan syftar till att 
underlätta den sociala interaktionen och göra den mer förutsägbar (Berger & 
Luckmann 1966). I praktiken gör man således som man brukar, grötexemplet är 
ett exempel på det. Med värdegrunden kan de nu klä sitt handlande med nya ord 
och motivera det. Det kan få utomstående att tro att de idag arbetar annorlunda, 
men egentligen arbetar de som de gjorde innan värdegrunden formulerades. Att 
Carl-Åke inte får sin gröt lagad på det sätt han vill, är följden av ett inarbetat 
arbetssätt som inte kan förklaras utifrån värdegrundsarbetet. Däremot kan 
omsorgsgivarnas argument för arbetssättet härledas till värdegrunden. I relation 
till kompetensfrågan innebär det att kunnande anpassas efter ett traditionellt 
görande och inte tvärtom att görandet anpassas till ett nytt kunnande. Detta 
förstärker bilden av kompetens som kärnan i en ny retorik snarare än i en ny 
praktik. Med det sammanfaller även den kulturella aspekten av aktivering – vad 
man gör, med den kognitiva– vad man anser att man ska göra. ”Att aktivera” blir 
ett accepterat arbets- och förhållningssätt eftersom de båda delarna legitimerar 
den moraliska praktiken.  
 

Hur man ska förhålla sig till omsorgsmottagarna – uttryck för 
omsorgsrelationen 
Grötexemplet förtydligar det aktiverande innehållet och hur 
mottagarperspektivet och de yrkesverksammas perspektiv kan skilja sig åt. 
Enhetschefer och omsorgsgivare fokuserar på kroppens förfall, där aktivering blir 
en central motåtgärd i en moralisk praktik. I studien framkommer exempel på 
att det sker genom underlåtenhet. Omsorgsgivarna slutar göra något (som att 
skura badkaret) eller tillgodoser ett behov på ett otillfredsställande sätt (laga 
gröt). I talet framstår det som en pedagogisk metod som förlöser mottagarnas 
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egna krafter, men praktiken kännetecknas av både genomtänkta strategier för 
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del i en social teknologi, vilken verkställs i omsorgsrelationen. Här inbegrips 
ledorden ”hjälp till självhjälp”. 
 
Aktiveringen är även en reaktion på svårigheten med att förändra 
omsorgsarbetets innehåll till ett fokus på dess sociala delar, vilket signalerar både 
önskade kompetensanspråk och vilken kompetens som till sist blir användbar. 
Slutsatsen om aktivering förändrar min ursprungliga förståelse av kompetens 
som något som först och främst riktar sig mot behov, men som det visar sig i 
denna avhandling istället riktar sig till mottagarnas person. Kompetens-
användningen blir en relationell process där kompetensanspråken formuleras 
mer specifikt i relation till hur mycket mottagarna behöver förändras (jfr 
Hasenfeld, 2010c). Kompetensfrågans sista del om hur omsorgsgivarna ska 
förhålla sig blir en fortsättning på enhetschefernas skepsis som strategi och där 
de i interaktion med mottagarna många gånger inser att dessa inte lever upp till 
idén om en äldreomsorg med ett socialt innehåll. Kompetensanspråken 
förändras därmed i interaktionen till att mer fokusera kompetens som förhindrar 
kroppens förfall.  I avsnittet nedan går jag vidare med begreppet kompetens och 
visar dess fyra beståndsdelar som identifierats utifrån analysen. 
 

Begreppet kompetens 
I avhandlingen har jag frångått möjligheten att definiera kompetens enbart som 
en persons potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext (jfr Ellström, 1992). När det kommer till den äldreomsorg jag 
studerat, som ett exempel på en människobehandlande organisation, ingår även 
målgruppens handlingsförmåga, yrkeskategorins betraktelse av vad som är 
kunskapskärnan, den individuella omsorgsgivarens personliga uppfattningar, och 
organisationen som begränsande och möjliggörande faktor i definitionen av 
kompetens. I avsnittet kommer jag argumentera för en på samma gång mer 
omfångsrik och mer distinkt definition av kompetens.  
 

Målgruppen 
Kompetensanspråken sätts i relation till mottagarens möjligheter att uppfylla 
den handlingsförmåga som enhetscheferna och omsorgsgivarna kräver av dem. 
Utifrån avhandlingens slutsatser innebär det handlingsförmågan att uttrycka 
sociala behov och att aktivt förhindra kroppens förfall genom att tillgodose sina 
egna behov i så stor utsträckning som möjligt. Inom andra välfärdsområden 
skulle det kunna vara andra typer av handlingsförmågor som eftertraktas såsom 
förmågan att skaffa arbete, utbildning eller bli självförsörjande (jfr Thorén, 
2008). 
 
Att målgruppen blir en del i kompetensanspråk som ställs i en organisation 
ligger i linje med avhandlingens övergripande förståelse om 
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situation till det bättre. Det är ett resultat som har likheter med vad som 
framkommer i en tidigare studie som visar att äldres klagan över brister i 
omsorgen uteblir och eventuella förbättringar sker istället genom anhörigas 
arbete (Kjellberg, 2012). Samma studie visar även att klagomål sällan fungerar 
som en påverkansmöjlighet eller som ett verktyg i ett förbättringsarbete. 
 
I analysen av materialet med omsorgsmottagarna framträder även betydelsen av 
var omsorgsbehoven ska tillgodoses. Hemmaideal centrerar hemmet som plats, men 
inrymmer även möjligheten att påverka det som sker i ens hem. Var 
omsorgsarbetet ska ske handlar även om var hemmet ska ta form och 
möjligheten att påverka är, i likhet med vad tidigare forskning visat (jfr Tollén, 
Fredriksson & Kamwendo, 2008; Österlind, 2009; Granbom, m.fl. 2014), lika 
betydelsefullt för mottagarna som vilka behov som ska tillgodoses, med vilken 
kompetens och på vilket sätt. Till skillnad från en tidigare studies resultat visar 
denna avhandling att det är omsorgsbehoven i sig som förändrar mottagarens 
sociala status oavsett om hon eller han flyttar till ett boende eller bor kvar 
hemma (jfr Bridges, 2004). 
 
Sammantaget visar avhandlingen att när mottagarperspektivet bryts mot de 
yrkesverksammas perspektiv kan skilda uppfattningar och förväntningar på den 
andre i omsorgsrelationen synliggöras. Mottagarnas uttryckta behov betraktas 
inte som objektiva, utan tolkas av enhetscheferna och omsorgsgivarna och kan 
bli en del av en problembild. Enligt de yrkesverksamma uttrycker mottagarna 
ibland fel behov, vilket då tolkas som en karaktärsproblematik. Aktivering blir 
på det sättet en lösning på konstruktionen av ett problem. Värdegrunden både 
bäddar för och legitimerar denna problemkonstruktion, återigen med 
värdebegrepp som självständig och aktiv. 
 
Konstruktionsprocessen påverkar tillgodoseendet av behoven, omsorgsarbetet, 
omsorgsrelationen och mottagarnas möjligheter att påverka sin omsorg. I en 
teoretisk förståelse av konstruktionen av sociala problem ingår att mottagarna till 
slut kommer att uppfatta att de har just de problemen och de egenskaper som de 
beskrivs ha (jfr Sahlin, 2002). De blir medkonstruktörer vilket framgår i analysen 
med mottagarna. De beskriver sig ha den tacksamma och till viss del passiva 
hållning som enhetscheferna och omsorgsgivarna menar att de har. Samtidigt 
visar sig mottagarna vara medvetna om sina rättigheter. De begränsas dock i 
mottagarrollen på ett sätt som gör att de tvingas anpassa sig till omsorgsgivarna 
och acceptera sin situation, avstå från något och/eller i kombination inta en 
positiv hållning. 
 
Avhandlingens slutsatser förändrar min utgångspunkt om att kompetensfrågans 
tre delar påverkar varandra i turordning. Vad omsorgsgivarna ska kunna handlar 
inte främst om de behov som mottagarna uttrycker utan om vad enhetscheferna i 
sin biståndsbedömning identifierar som eventuella problem i mottagarnas 
karaktär. Det är således deras föreställningar om mottagarna som anger vad 
omsorgsgivarna ska kunna och vad de ska göra. När kompetensuttrycken 
analyseras utifrån kompetensfrågans konkretisering framträder aktivering som en 
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uppfattningar. Till följd av att den formella utbildningen ibland saknas är det 
också den egna erfarenhetskunskapen som tillsammans med den kollegiala både 
fungerar som referens för vad som exempelvis är ett bra omsorgsarbete, och är 
det redskap som finns att använda i omsorgsrelationen. Som tidigare 
framkommit i avhandlingen kan en värdegrund fungera som ett rättesnöre, men 
när värdebegrepp som exempelvis delaktighet ska verkställas kan de få helt andra 
uttryck.  
 

Organisationen 
Organisationen, inom vilken verkställigheten sker, har begränsade möjligheter att 
kontrollera vad som sker i praktiken. Likväl har organisationen en betydelse för 
kompetensbegreppets definition. Det är inte möjligt för omsorgsgivarna själva 
att definiera sina kompetensanspråk utan det sker inom den ram som 
organisationen satt. Ellström och Hultman (2004) fäster i relation till detta 
uppmärksamheten på att lärande aktiviteter inte alltid är frivilliga utan tvärtom 
kan vara förenade med grupptryck, sanktioner och andra maktförhållande vilka 
benämns mikropolitiska processer (a.a. 2004: 298).  Vissa omsorgsgivare i studien 
gav uttryck för att ha deltagit i olika typer av kompetensutveckling under ett 
slags organisatoriskt tvång. Det var inte en enskild chef eller en grupp kollegor 
som propsade på deltagandet utan det skedde under ett tillstånd av samförstånd.  
 
I kapitel sju synliggjordes även hur kommunen under undersökningsperioden 
frångick den formella utbildningens betydelse och i anställningsintervjuer istället 
gick på uppfattningar om omsorgsgivarnas sociala synsätt. Detta skedde trots 
den statliga betoningen på betydelsen av formell kompetens för en god 
omsorgskvalitet. Det här motiverar en inkludering av organisationen i 
kompetensdefinitionen. Det är möjligen även vad som inkluderas i Ellströms (jfr 
1992) formulering av kontextens betydelse. Samtidigt väcks frågan ”var 
kontexten slutar”, borde inte exempelvis statliga definitioner inrymmas i 
begreppet kompetens? Staten hade utifrån de premisser som rådde under 
studiens genomförande möjlighet att med resurser mana på en 
kompetenssatsning. Det kommunala självstyret ger dock kommunerna så pass 
stor frihet att det inte är möjligt för staten att i slutändan påverka kommunala 
kompetensanspråk. Det har heller inte varit en statlig ambition att kunskapsstyra 
kommunerna fullt ut (SOU, 2007:88:240). Den här avhandlingen visar i viss 
mening hur kompetensen blir till och vad som händer med en statlig 
ovanifrånstyrning.  
 
Tillsammans bildar målgruppen, yrkeskategorin, personen och organisationen fyra 
aspekter och delar av en begreppsbestämning av kompetens. Vad man ska 
kunna, göra och hur man ska förhålla sig konkretiseras utifrån dessa fyra 
aspekter. Det sker därtill utifrån normer och värderingar om äldre, åldrande och 
omsorgsarbetet som florerar på samhällelig nivå och sätter ramen för 
begreppsbestämningen (jfr Jönson, 2001; Hellström Muhli, 2003; Wreder, 
2005; Brodin, 2005). Avhandlingens analys om att det är föreställningar om 
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människobehandlande organisationer. Egentligen skulle det inte kunna vara på 
något annat sätt, målgruppen, mottagarna i detta fall, är ju det råmaterial som de 
yrkesverksamma med sin kompetens skall skulptera om (Jfr Hasenfeld, 1983, 
1992, 2010a). Det är i relation till målgruppen som allt arbete inom den 
människobehandlande organisationen får sin bestämda form. Det i sin tur 
föranleder diskussioner om vad man behöver kunna för att tillgodose vissa behov 
och förändra andra, men denna turordning speglar inte det egentliga 
förfaringssättet. Som analysen visat är det uppfattningar om mottagarnas 
moraliska karaktär som motiverar vilken kompetens som efterfrågas.  
 

Yrkeskategorin 
Kompetensbegreppet inbegriper även vad yrkeskategorin, av tradition eller som 
en reaktion på tradition, betraktar som kunskapskärnan (jfr Gustavsson, 1987). 
Omsorgsgivarna i avhandlingen vänder sig mot den traditionellt praktiska och 
materiella betoningen i omsorgsarbetet och vill förändra och höja yrkets status. 
Ellström och Hultman (2004) konstaterar att olika yrkesgrupper ges olika 
förutsättningar för lärande beroende på deras samhälleliga position utifrån 
arbetsfördelningen. Även subjektiva faktorer, som de anställdas tidigare 
erfarenheter och yrkesidentitet, har en betydelse för lärandet. Om viljan är att till 
viss del förändra en yrkesidentitet, från att vara någon som hjälper till med 
städning till någon som stödjer den äldre till ett ökat socialt deltagande, kommer 
det naturligtvis att inverka på betraktelsen av vad som är arbetets kunskapskärna. 
Om avsikten därtill är att i och med denna förändring av identiteten höja yrkets 
status kommer exempelvis omsorgsmottagares kompetensanspråk om praktisk 
skötsel av hemmet att åsidosättas.  
 
Kompetenskärnan kännetecknas ur de yrkesverksammas perspektiv av ett socialt 
innehåll, även om det inte går att verkställa på grund av mottagarnas vårdbehov. 
Omsorgsgivarna menar att de har kompetensen för att tillgodose sociala behov 
och att det är en form av kunskap som är mer kopplad till person och i viss mån 
yrkeskategori, än utbildning Den erfarenhetsbaserade informella kompetensen 
kan också hänföras till yrkeskategorin som en kompetens som formats och lärts 
över tid och rum inom yrkesgruppen (jfr Payne, 2009). Det är lärdomar som 
transporteras i det kollegiala och blir en del i en yrkesmässig social konvention. 
Oftast är det egenskaper som ska känneteckna omsorgsgivaren som person (jfr 
Hochschild, 1983; 1989).  
 

Personen 
Omsorgsgivarens person är inte bara yrkeskategorins kollektiva redskap, utan 
naturligtvis även den individuella omsorgsgivarens. På grund av deras 
handlingsfrihet i verkställigheten och det utrymme för personliga värderingar 
och ställningstaganden som omsorgsrelationen innebär (jfr Johansson, 1992), 
finns det plats för ”don efter person”, det vill säga arbetet formas av personliga 
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uppfattningar. Till följd av att den formella utbildningen ibland saknas är det 
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hög grad var förenade i sitt sätt att tänka talar för en stabil ideologisk grund i 
kommunen. Det får jag strax anledning att återkomma till.   
 
En fara med att en förståelse av ett begrepp görs till sunt förnuft är att 
involverade parter riskerar glömma att osäkerheten borgar för skilda tolkningar. 
När värdebegrepp blir till självklarheter och låses i sitt särskilda sammanhang 
(perspektiv, tid, kontext och rum) blir det svårt att lyfta fram och förstå följderna 
av skilda kommunala tolkningar av t.ex. en nationell värdegrund. Utifrån 
avhandlingens slutsatser går det att lyfta ut enskilda värdebegrepp/värde-
formuleringar ur den kommunala värdegrunden som i kompetensanvändningen 
har använts för att problematisera mottagarnas karaktär och blivit verktyg i 
aktivering som en del av den sociala teknologin. 
 

Den kommunala värdegrunden 
Jag har här valt att återvända till den grundsyn som den kommunala 
värdegrunden bygger på och som ska få sin materialisering i 
kompetensanvändningen. Den återges med understrukna ord som med 
intervjupersonernas samlade beskrivningar analyserats som värdebegrepp som 
blivit en del i problematiseringen av mottagarnas karaktär. 
 

Att varje människa har rättighet och vilja att ta eget ansvar.  
Att varje människa är eller vill vara aktiv och har egen förmåga.  
Att varje människa är unik och har behov – känslomässiga, fysiska och 
existentiella – som man vill tillgodose individuellt utifrån en helhet, som 
skänker mening och sammanhang.  
Att varje människa har en vilja att vara självständig – med möjlighet till 
egna val – i samspel med andra människor. (Vår värdegrund – ett socialt 
synsätt, 2005:7) 

 
De understrukna orden ”vilja att ta eget ansvar”, ”är eller vill vara aktiv”, ”har en 
egen förmåga” och ”har en vilja att vara självständig”, är ord som jag förmodar 
att många av oss skulle vilja var en del i beskrivningen av oss själva. Det är 
positiva ord som signalerar människans inneboende kraft, förmåga att skapa och 
bevara sig själv samt relativa oberoende till andra människor. Det är ord som är 
åldersfria i den meningen att de kan appliceras på alla människor i alla åldrar och 
det är positiva ord som inte signalerar sjukdom, problem eller oönskade 
egenskaper. Ändå, är det ord som i en kompetensanvändning kan användas för 
att göra vissa avvikande i förhållande till andra.  
 
Det finns möjlighet att omtolka alla typer av texter och ord. Det resonemanget 
följer avhandlingens konstruktionistiska förståelse om att sociala institutioner 
fungerar som informationsvägar för både handlingar och tolkningar (Sahlin, 
2002). Inom äldreomsorgen får både omsorgsarbetet, yrkesarbetarna och 
omsorgsmottagarna en särskild betydelse genom att inordnas efter dessa 
informationsvägar. Värdegrunder som exempel på en informationsväg 
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mottagarna som ytterst sätter kompetensanspråken och att dessa föreställningar 
delas av både enhetschefer med formell utbildning (de flesta är socionomer) och 
omsorgsgivare utan formell utbildning (högst gymnasiekompetens i de flesta fall) 
rubbar betydelsen av formell utbildning och ”faran” med densamma. Inom olika 
forskningsinriktningar som äldreomsorg, klientrelaterat socialt arbete och 
patientarbete inom sjukvården har risken med den formella utbildningen 
problematiserats på olika sätt. Den formella utbildningen riskerar, enligt denna 
problematisering, att leda till att de yrkesverksammas kompetens väger tyngre 
och överordnas mottagarnas, klienternas eller patienternas kunskaper om sina 
egna problem (Waerness, 1999; Eliasson, 1992; Sunesson, 1981). Denna 
avhandling nyanserar denna bild och det går att påstå att det i detta avseende 
inte har någon betydelse om yrkesutövarna har formell utbildning eller ej, risken 
för att deras föreställningar om vad som är till mottagarnas bästa överordnas 
mottagarnas egna finns ändå.  
 

Värdegrund som kompetensverktyg  
Värdegrunder är vanligt förekommande i alla typer av människobehandlande 
organisationer och är både ett sätt att visa att verksamheten omfattas av särskilda 
moraliska värden och ett redskap för att uppnå dessa värden. Användningen av 
värdegrund som kompetensverktyg kan betraktas som ett ytterligare exempel på 
hur en organisation hanterar det som Blomberg (2004) beskrivit som dubbla 
beroendet. Det tillfredsställer omgivningens krav på kompetensutveckling och att 
det ska finnas en värdegrund, vilket signalerar en effektivisering av det praktiska 
arbetet.  
 
Värdegrunder innehåller i regel det jag benämner värdebegrepp som är laddade 
med moraliska värden som ska komma till uttryck i kompetensanvändningen. 
Värdebegrepp tolkas dock olika beroende på perspektiv (mottagare eller givare), 
beroende på tid (dominerande föreställningar och värden kopplade till aktuellt 
begrepp), beroende på kontext (förvaltningsledning eller i det praktiska 
omsorgsarbetet) och beroende på rum (var man geografiskt befinner sig, 
exempelvis i vilken kommun). På grund av att det finns så många 
påverkansfaktorer är begreppen till sin natur svårhanterliga. Det bäddar för 
osäkerhet hos dem som med sin kompetens ska omsätta värden i handling. En 
genväg blir gärna att koppla samman innehållet i begreppen med sunt förnuft.  
 
Osäkerheten om värdebegreppens innehåll bidrar på samma gång med en 
lösning eftersom de förmår samla fler tolkningar av begreppet under en samlad 
kompetensanvändning. Det får betydelsen att yrkesutövare som delar samma 
handlingsutrymme ges olika sätt att gå vidare med sin handlingsfrihet vilket i sin 
tur öppnar upp för olika handlingsvägar. Enhetscheferna hade i kommunen 
ingen utbildning i värdegrunden men hade ändå ansvaret att vägleda 
omsorgsgivarna i kompetensutvecklande värdegrundssamtal. Att cheferna likväl i 
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tur öppnar upp för olika handlingsvägar. Enhetscheferna hade i kommunen 
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kommuner sägas fokusera ett socialt innehåll, men innehållet som sådant kan 
skilja sig åt och få andra uttryck i kompetensanvändningen. Detta förklaras med 
kommunala förutsättningar samt den naturliga ”förändringsgrund” som det 
kommunala självstyret innebär. Kommunerna har ett ansvar men också en frihet 
i att tolka detta ansvar utifrån sina särskilda förutsättningar (SOU, 2007:88) och 
kan därmed forma sin egen kompetensutveckling.  
 
I det empiriska exemplet går det att urskilja villkor för vad som har möjliggjort 
värdegrundens spridning inom organisationen och omvandlingen av 
delaktighetsbegreppet. Den ideologiska praktikens grund i den aktuella 
kommunen säger något om de förutsättningar som har funnits för att den 
ideologiska praktiken ska bli verklighet. Och tvärtom, de kommunala 
förutsättningarna tydliggör i sin tur den ideologiska praktiken. Fem sådana 
förutsättningar kan urskiljas där det första är ett moraliskt system. Det behöver 
finnas ett moraliskt system som med en inneboende logik legitimerar 1) 
enhetschefernas bedömningar och ledning, 2) omsorgsgivarnas omsorgsarbete 
(jfr Hasenfeld, 2010b). Logiken skulle i det empiriska exemplet vara att 
aktivering är viktigt för att bibehålla kroppsliga och mentala funktioner. Den 
lokala värdegrunden utgör det rättesnöre som verksamheterna behöver förhålla 
sig till. Värdegrunden är därtill ett normativt instrument som inte utmanar 
normativa strukturer på nationell nivå, det vill säga det finns inget i 
värdegrunden som motsäger socialtjänstlagens formuleringar (jfr 
Socialtjänstlagen 2001:453, i Norström & Thunved, 2011).  
 
En andra förutsättning är en förenande förståelse av den ideologiska grunden.  
Arbetet med att införa värdegrunden behöver utmynna i ett gemensamt innehåll 
i orden; värdegrundens centrala värdebegrepp. Genom värdegrundsarbetet 
inkluderas olika positioner (enhetschef, omsorgsgivare), men det finns utrymme 
för olika tolkningar så länge de kan försvaras utifrån respektive position. 
Möjligheterna till ”lagom” skilda tolkningar kan samlas under en och samma 
förståelse av ett socialt synsätt. Värdegrunden kan därför upplevas som stabil 
trots skilda tolkningar. 
 
En tredje förutsättning är en asymmetrisk relation mellan givare och mottagare 
som säkerställer givarens tolkningsföreträde (jfr Johansson, 2007). I 
avhandlingens exempel utgörs relationen av en mottagare som på grund av att 
hon eller han själv inte kan tillgodose sina omsorgsbehov blir beroende av någon 
annan, omsorgsgivaren. Genom att tillskriva vissa omsorgsmottagare negativa 
attribut fråntas de möjligheten att påverka inom omsorgsrelationen (jfr 
Hasenfeld, 2010c). Det stärker även värdegrundens legitimitet eftersom det inte 
finns en brukarröst som ifrågasätter värdegrundens innehåll. I den mån 
mottagarna klagar kan det enkelt förklaras med att de tappat insikten om vad 
som är till deras eget bästa (jfr klientkonstruktionen inom verkställigheten 
kapitel fem, Lipsky, 1980, 2010).  
 
Ett moraliskt, lokalt, sammanhang är en fjärde förutsättning. För att 
värdegrunden ska kunna leva vidare behöver den uppfattas som legitim i sitt 
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(vägledning) är något som berörda aktörer tänker genom och som påverkar 
yrkesutövarnas kompetensanvändning och konstruktionen av omsorgs-
mottagarna. Det är på det sättet kontrollaspekten blir särskilt synlig, värde-
grunden som ett exempel på kompetensverktyg med ”new software of control” 
(Fournier, 1999:291). 
 
Vad gäller orden ”självbestämmande” och ”delaktighet”, vilka i avhandlingen 
betraktas som värdebegrepp, är naturligtvis risken att de hanteras i andra 
kommuners kompetensutveckling som de ibland har hanterats i avhandlingens 
empiriska exempel. Innebörden är att de då används i kompetensanvändningen 
som incitament för att mottagarna ska vara delaktiga och självbestämmande på 
kommunens villkor. Det kan jämföras med vad som framkommit i en tidigare 
studie där brukardelaktighet blev en del av antingen självstärkande eller 
paternalistiska processer (brukardelaktighetens dubbla ansikte, Kvarnström 2011). 
I denna avhandling framkommer att omsorgsmottagarna får vara själv-
bestämmande när det kommer till vissa frågor. Exempelvis får de bestämma över 
sådant som rör omsorgsarbetets sociala innehåll (vill ni fika eller ta en 
promenad?), men inte när det kommer till omsorgsarbetets utformning (vad 
önskar ni få hjälp med, när och hur?).  
 
Som behandlats tidigare är delaktighetsbegreppet särskilt centralt inom 
människobehandlande organisationer som äldreomsorgen. Att arbeta för 
brukardelaktighet är förenligt med dominerande kulturella värden om vad som 
är önskvärt och accepterat att göra med människor och en viktig del i 
legitimitetsskapandet (jfr Hasenfeld, 2010a). Det går att förstå legitimeringens 
betydelse genom att se på hur idéer, om till exempel betydelsen av delaktighet 
sprids från en organisation till en annan (jfr Blomberg 2004) eller till och med 
mellan olika yrkesområden (jfr Hasenfeld, 2010b). 
 

Kommunala villkor för värdegrund som kompetensverktyg 
I förståelsen av de kommunala villkor som ligger till grund för användandet av 
värdegrunden som verktyg i en kompetensutveckling utgår jag från 
avhandlingens teoretiska förståelse om människobehandlande organisationer 
(Hasenfeld, 1992, 2010ab). Det är på vilket sätt värdegrunden kan bli ett 
moraliskt redskap som har varit det centrala. I mina resonemang har jag 
framförallt tagit fasta på resultatet om omvandlingen av begreppet delaktighet 
till deltagande och följande avsnitt är således ett bidrag som bygger på 
avhandlingens empiri. 
 
Den kommunala begreppsomvandlingen av värdebegreppet delaktighet i 
avhandlingens resultat bygger på en anpassning till den lokalt rådande 
ideologiska grunden som manifesteras i kommunens kompetensutveckling. Att 
delaktighet kan omvandlas och skilja sig från vad som formulerats på nationell 
nivå, men också från andra kommuner, kan förklaras med att 
kommuner/organisationer kan vara lika på olika sätt. Exempelvis kan flertalet 
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sociala behov redan igång när studien påbörjades (jfr SOU, 2003:91; 
Socialstyrelsen 2005 e, f). Likaså lyfte forskning vid den här tiden fram äldres 
sociala behov på olika sätt (Andersson, 2004; Svensson, 2006). Länsstyrelsernas 
rikstäckande iakttagelser av den sociala tillsynen under åren 2008 och 2009 
visade på fortsatta brister i omsorgskvaliteten och mottagarnas möjlighet till 
inflytande och delaktighet i sin vardag (Socialstyrelsen, 2010). Personalens 
rutiner på äldreboenden och i hemstjänstgrupper styrde de äldres vardag och 
begränsade de äldres möjligheter till självbestämmande och delaktighet. Äldre 
tillfrågades förvisso men tvingades likväl till en anpassning till personalens 
rutiner med exempel på tidigt sänggående. En särskild brist som lyftes fram i 
Länsstyrelsernas iakttagelser var att fysiska behov gick före behov av social 
karaktär. Man lyfte till och med fram benämningen ”ett socialt synsätt”, vilken 
användes för att formulera behovet av en ökad betoning på äldreomsorgens 
sociala innehåll.  
 
Genom Nybro som empiriskt exempel och med kompetensfrågans formulering 
har det varit möjligt att blottlägga hur sociala behov inte bara formuleras eller 
uttrycks utan också hur de hanteras, värderas och omkonstrueras. Genom att 
sociala behov fortfarande blir avhängigt personalens kompetens förmår även 
avhandlingen synliggöra särskilda problematiska konstruktioner som inverkar i 
äldres möjligheter att påverka den omsorg de får. En av dessa problematiska 
konstruktioner är särskiljningen mellan dagens äldre och framtidens. Denna 
särskiljning är inte unik för Nybro utan återfinns på nationell nivå 
(Socialstyrelsen, 2002a; 2005 c; d; SOU, 2007:88; 2008:126) och har lyfts fram 
av forskning (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012; Jönson, 2013).  
 
Det förhållningssätt som förespråkas av avhandlingens enhetschefer och 
omsorgsgivare, med fokus på stöd och motivering till aktivitet, får stöd i 
Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor för 
personal inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2011b). Ordet hjälpa har i råden, 
kort uttryckt, ersatts av ordet stödja. Enligt dessa råd ska personalen bland annat 
stödja den äldre i påklädning, i städning och i att få en meningsfull tillvaro 
individuellt och i gemenskap med andra. Personalen ska också ha förmågan att 
motivera äldre till fysisk aktivitet och stödja om det behövs. Nybro visar sig i 
efterhand ha varit något av en föregångare när det kommer till att i 
biståndsbedömningen och i det praktiska arbetet fokusera på en stödjande och 
funktionsbevarande omsorg.  
 
Denna avhandling visar hur en stödjande och funktionsbevarande äldreomsorg 
genererar en aktivering av omsorgsmottagarna som genomsyrar både 
förhållnings- och arbetssätt och vad det får för följder. Såväl en teoretisk som 
empirisk förståelse av hur aktivering får en central roll i ett omsorgsarbete är 
viktig för att kunna få en bild av äldreomsorgens utveckling, särskilt eftersom 
aktiveringen ska utföras av en tredje part – omsorgsmottagaren – som i omsorgs-
organisationen har minst möjligheter att påverka sin (livs-)situation. 
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lokala sammanhang (jfr Hasenfeld, 2010b). I det empiriska exemplet är det till 
exempel viktigt att omsorgsnämnden med sin politiska representation godkänner 
värdegrunden och att den vinner gehör, alternativt inte väcker motstånd, hos 
kommunens invånare. Den politiska representationens godkännande bidrar till 
ytterligare legitimitet och frånvaron av kommuninvånarnas motstånd bidrar till 
ett vidmakthållande av denna legitimitet.  
 
Den sista, femte, förutsättningen är ett utomlokalt moraliskt sammanhang. För 
att kommunens verksamheter fortsättningsvis ska erhålla resurser för sina 
verksamheter behöver det finnas tillräcklig legitimitet hos nationella politiska 
organ, som exempelvis Kompetensstegens kommitté men även hos olika 
intresseorganisationer som exempelvis PRO. Under åren 2010-2013 
genomfördes med statliga medel värdegrundsutbildningar på ett flertal 
universitet/högskolor (Socialstyrelsen, 2014). Det skedde således efter det att 
Nybro kommun genomfört sin kompetenssatsning men signalerar likväl det 
moraliska sammanhang som fanns redan innan.   
 
Den kommunala värdegrunden finns synlig för alla som ett offentligt dokument. 
Dess legitimitet finner även stöd i en samhällelig syn på hur ålderdomen ska 
hanteras och i ideal som knyter an till värden om produktivitet, flexibilitet och 
självförverkligande (Jönson, 2001; Nilsson, 2008; Wilinska, 2012; Breheny & 
Stephens, 2012). Det kan däremot vara svårt att få insyn i hur varje enskild 
kommun arbetar. I det empiriska exemplet kommer kommunens fokus på det 
sociala innehållet till uttryck i värdegrunden och andra tillgängliga dokument 
och handlingar. Omvandlingen av delaktighet har dock kunnat bekräftas först 
vid en betraktelse av vad som sker i verksamheterna, i enhetschefernas och 
omsorgsgivarnas beskrivningar av mottagarnas generationskaraktär.  
 

Resultatens relevans utanför Nybro 
På vilket sätt är avhandlingens resultat relevant för äldreomsorgsverksamheter 
utanför Nybro? Nybro som kommun utmärker sig som en mindre industristad 
vars storlek och historia ger äldreomsorgen en särskild inramning. Framförallt är 
det dock kommunens tidiga värdegrundsarbete med diskussionen om 
äldreomsorgens sociala innehåll och organiseringen med den integrerade 
biståndshandläggningen som skiljer kommunen från flertalet andra. För denna 
avhandling har dessa skillnader varit en fördel. 
 
Nybro med sina särskilda kännetecken lämpar sig väl för en studie som riktar sig 
mot hur uppfattningar om kompetens formar äldreomsorgens inriktning. 
Kompetens som lösning på skilda problem inom välfärden kan beskrivas som en 
generell idé som i Nybro fick sin konkreta lokala form (jfr Czarniawska & 
Joerges, 1996; Rövik, 2000; 2008). Även om det skulle dröja åtskilliga år innan 
det sociala innehållet i äldreomsorgen fick handfast politiskt gehör, bland annat 
med den nationella värdegrunden (Socialstyrelsen, 2011a), var diskussionen om 
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På samma sätt som bilden av kompetens som lösning på äldreomsorgens 
problem kan spela in i omsorgsgivarnas syn på sin kompetens, kan bilden av 
äldreomsorg som marknad inverka. Jag tänker då framförallt på den ideologiska 
drivkraften där omsorgsmottagaren som kund har rätt att få den äldreomsorg 
den vill ha och därigenom antas få ökade möjligheter till självbestämmande.  
 
En bakomliggande tanke med kundval är att ge kunden makten, vilket i 
förlängningen gör personalens kompetens till ett konkurrensmedel. En 
övergripande fråga om ”Hur kan omsorgsgivarnas kompetensambitioner förstås 
utifrån marknadiseringens villkor om köpkraft?” skulle i så fall kunna fungera 
som ett redskap för att förstå hur marknadisering som kontext påverkar 
omsorgsgivarnas uppfattning om sin befintliga kompetens och sina kompetens-
ambitioner. Det handlar även om hur kompetens i konkurrens förhåller sig till 
omsorgsarbetet. Med fler privata aktörer och med en syn på äldreomsorgen som 
en marknad får omsorgsarbetet en tydligare ton av service snarare än av stöd 
samt hjälp till självhjälp som denna avhandling visar. Hur förhåller sig 
avhandlingens resultat till äldreomsorg i kommuner där det kan tänkas finnas en 
mer kundorienterad och servicepräglad äldreomsorg?  
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Forskningsuppgifter för framtiden 
Äldreomsorgen är i ständig förändring. Likt andra välfärdsområden behöver 
äldreomsorgen anpassa sig till både ideologiska förändringar och ändrade 
resursriktningar. Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem i kraft 
(SOU, 2008:15) i syfte att underlätta för kommunerna att införa kundvals-
modeller inom äldre- och funktionshinderområdet (Szebehely, 2011). 
Kommuner kan på olika sätt överlåta utförandet av omsorgstjänster till privata 
utförare genom entreprenad, köp av tjänster eller genom kundval där den äldre 
efter att ha blivit beviljad hjälpinsatser får välja utförare (Svensson & Edebalk, 
2010; Szebehely, 2011). Inom äldreomsorgen är valfriheten oftast begränsad till 
valet av utförarorganisation och det sker inte sällan under tidspress där det kan 
vara svårt att få tillgång till information (Socialstyrelsen, 2012b; 2013b). I valet 
av utförare spelar flera faktorer in, såsom boendets eller hemtjänstens rykte, 
personalomsättning, ekonomi och personalens kompetens (a.a.). Om den äldre 
har ett särskilt behov, exempelvis på grund av sjukdom, kan personalens 
kompetens komma att bli avgörande i valet.  
 
Att göra omsorgsgivarnas kompetens till ett konkurrensmedel har sin naturliga 
grund i den marknadisering av äldreomsorgen som fått ytterligare kraft i och 
med lagen om valfrihetssystem. Huruvida omsorgsgivarna själva betraktar sin 
kompetens som konkurrensmedel är en empirisk fråga som jag finner 
betydelsefull för framtiden. Det kan finnas betydelsefulla skillnader i hur man 
värderar sina befintliga kunskaper och sina kunskapsambitioner. Det är möjligt 
att omsorgsgivarna inte ser någon vinning med någon slags kompetens-
utveckling för arbetet och mottagarnas behov men däremot vill kompetens-
utveckla sig för att få en konkurrensfördel i förhållande till sina kollegor. 
 
Föreställningen om de framtida äldre som framkommer i denna studie 
inkluderar en betoning på service, d.v.s. dessa omsorgsmottagare kommer att 
kräva mer och få mer (eller ska ha mer). I jämförelse med den tid då studien 
genomfördes kännetecknas dagens retorik om äldreomsorgen av tal om behovs-
styrning snarare än insatsstyrning (ÄBIC – Äldres behov i centrum) 
(Socialstyrelsen, 2013d). Att rikta sig mot behov framför insatser är en 
betydelsefull förändring. Det är naturligtvis svårt att förutse vad som ska komma 
ur det men det är en omriktning där kompetens som konkurrensmedel kan 
tänkas få nya och särskilda ramar. 
 
Frågorna jag nyss ställt öppnar upp för en studie som centrerar begreppet 
marknadisering. Begreppet syftar till att samla marknadsorienterade ideologier 
och drivkrafter som påverkar olika varianter av både utförare och tjänster som 
tillhandahålls av privata (vinstdrivande, och icke vinstdrivande), kommunala, 
ideella och informella aktörer inom svensk äldreomsorg (jfr Djelic, 2006; 
Anttonen & Meagher, 2013). Begreppet kan därmed fungera som en 
synliggörare av bakomliggande drivkrafter som inverkar på omsorgsgivarnas 
uppfattning om den befintliga kompetensen och deras strävan med sin 
kompetens.  
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Aktiveringsprincipen blev i sin praktiska materialisering en lösningsorienterad 
åtgärd för sysselsättningsproblem (arbetsmarknaden), hälsoproblem (vården) och 
problem kopplat till ett naturligt åldrande (Jönson, 2001). I och med 
folkpensionsreformen blev en underliggande fråga vad alla äldre människor 
skulle göra med sin tid. Jönson har visat att pensionärsorganisationerna 
propagerade för fortsatt arbete för äldre med bättre villkor och behandling. Det 
går att urskilja tre anledningar till den starka betoningen på äldres fortsatta 
arbete eller annan aktivitet (a.a.): Övertalighet/bidrag – de äldre som grupp var 
(för) stor och de äldre måste fortsätta bidra på grund av att de medförde ökade 
samhällskostnader. Risk/vård – vilan från arbete (egen formulering) ansågs med-
föra risker som ensamhet och passivitet. Underskattning/motstånd – denna sista 
anledning handlade om pensionärsorganisationernas kritik om att äldres 
arbetskraft nedvärderades och att deras arbetsförmåga inte motsvarade deras 
position på arbetsmarknaden.  
 
Under mitten av 1970-talet började man fokusera mer på äldres hälsa, bland 
annat på möjligheterna att skjuta upp åldrandet med olika typer av aktiviteter 
(Jönson, 2001). Åldrandet framställdes som ett individuellt val. Som en motbild 
till äldre som odugliga lanserades den vitala pensionären och de möjligheter 
pensionärer har – som mer tid åt fritidsaktiviteter. Att betrakta åldrandet på 
detta sätt kan även inringas med resonemang och teorier om den tredje åldern 
(Laslett, 1991; Thelin, 2011). Ett argument som framkommer med en 
utgångspunkt i tredje åldern, är att det fokuserar andra delar av ålderdomen än 
de som betraktas som sociala problem. Synliggörandet av äldres (efter 
pensionering) möjligheter och resurser bidrar med en positiv bild av ålderdomen 
och utmanar de negativa stereotyper som finns om äldre. Samtidigt riktas kritik 
mot perspektivet då det i ringa utsträckning synliggjort de skillnader som finns i 
livsvillkor för människor efter pensionering (Thelin, 2011). Det är långt ifrån 
alla som har möjlighet att leva ut dessa ”gyllene år” och förverkliga de drömmar 
de burit med sig genom livet. Det riskerar även att framställa människor som 
misslyckade om de inte har tillräckliga resurser, är aktiva och produktiva. 
 
Det finns anledning att ställa sig kritisk till den praktiska konsekvensen med 
aktivering av människor i en viss ålder. När äldre diskrimineras mäts de mot vad 
Jönson benämner som den normerande kategorin produktiv och reproduktiv 
mellanålder (Jönson, 2001 med vidare hänvisning till Tornstam 1992) vilket kan 
förstås som att ålderdom mäts mot egenskaper och ageranden som är typiska för 
icke-äldre. Retoriken om det aktiva åldrandet ger den äldre ett ansvar för sin 
hälsa och sjukdom blir ett tecken på bristande moral (Andersson, 2007c). På det 
sättet drivs äldre in i en självdisciplinering som även gör det svårt att hävda 
behov relaterade till ohälsa och åldrande (jfr Söderberg, Ståhl & Melin 
Emilsson, 2013). Även internationella studier visar att äldre ska fortsätta leva 
upp till ideal om självförverkligande, kontroll, oberoende och att bevara sig själv 
(Lamb, 2014). 
 
Aktiverande inslag inom äldreomsorgen kan utifrån vad som här framkommit 
ses som en del i att göra ålderdomen till ett problem och bekräftar avhandlingens 
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EXKURS – AKTIVERING INOM 
ÄLDREOMSORGEN 

I denna avslutande exkurs redogörs för några funderingar som dykt upp under 
arbetets gång om aktivering som en del i ett större välfärdspolitiskt 
sammanhang. Mina funderingar formuleras i en exkurs eftersom de inte bygger 
på empiriska resultat utan utgör just reflektioner om mina slutsatser.  
 
Aktivering som företeelse kan förstås på olika nivåer. På den övergripande 
samhällsnivån får aktiveringsprincipen ett vägledande normativt innehåll och 
problematiserar det/de som avviker utifrån dess kännetecknande värden. Jag 
diskuterar i föreliggande avsnitt möjligheterna att betrakta kommunens fokus på 
aktivering som en del i en övergripande samhällslogik om en aktivering som 
riktar sig till människor i olika åldrar, men som till viss del har ett gemensamt 
innehåll. Jag vill med detta knyta an till avhandlingens analys om den andra 
betydelsen av aktivering, den kognitiva aspekten, hur de yrkesverksamma förstår 
det de gör. Hur kan aktivering motiveras på olika grund, men ändå få liknande 
uttryck? Fortsättningsvis benämns aktivering på den övergripande nivån som 
principen om aktivering eller aktiveringsprincipen.  
 

Aktivering och ålder 
Aktiveringsprincipen inom äldreomsorgen kan lokaliseras tillbaka till 1900-talets 
mitt. Ett socialdemokratiskt projekt som Jönson (2001) innesluter i begreppet 
social ingenjörskonst. Ålderdomen lanserades som ett problem under denna tid 
och äldres aktivitet betraktades som en lösning på problemet. Pensionärer som 
grupp började också undersökas – deras levnadsvillkor, deras vanor, deras 
aktivitetsgrad (ej aktiv, något aktiv och påtagligt aktiv), och vad de hade för 
önskemål om förbättringar. Äldres ensamhet problematiserades särskilt och man 
litade inte heller på de äldres förmåga att uttrycka sig, eftersom ämnet var 
känsligt. Ensamhet bland äldre människor framhålls fortfarande som ett 
problem bland omsorgspersonal (jfr Wreder, 2005) och aktivering är idag både 
en politisk och en yrkesmässig lösning på äldres sociala isolering (jfr 
Socialstyrelsen, 2002a).  
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retoriken och förhållningssätt inom praktiken känns igen inom äldreomsorgen 
men med betydelsefulla skillnader som jag snart återkommer till. Hotet om en 
åldrande omsorgsbehövande befolkning blir än större om den utgörs av passiva 
individer, det vill säga en grupp som väntar/inväntar samhällets ansvarstagande 
för deras omsorgsbehov. Om dessa individer betraktas som alla andra, utan 
hänsyn till deras ålder, får de också ett helt annat ansvar för sin livssituation och 
sitt mående. Här går det att finna flera propåer på temat ”se över din kommande 
äldreomsorg” (egen formulering) inom socialpolitiken och den allmänna 
debatten. Individer som tar del av äldreomsorgen får den viktiga uppgiften att se 
över sitt beroende av andra i välfärdssamhället och av välfärdsstaten. Detta 
knyter an till förra avsnittets diskussion om att åldrandet blir ett individuellt 
projekt och ett mått på individens moral.  
 
Arbetsmarknadspolitik riktas mot att underlätta sysselsättning och motverka 
sysslolöshet, vilket implicit riktar fokus på individers kapacitet att delta och bidra 
till tillväxt/samhällsutvecklingen. Föreställningar om den gode medborgaren 
(”den ideale”, Dahlstedt, 2009) är starkt förknippade med den ekonomiska 
modellen (Jordan, 2008), och beskrivningen av människan som en rationell 
individ. Antagandet bygger på att individen agerar som om man hela tiden 
avväger nytta mot kostnad i sina beslut och ageranden. Om denna kalkyl inte 
överensstämmer med samhällets kalkyl (att sträva efter att vara sysselsatt), måste 
individen aktiveras genom politik. Åtgärderna kan variera såsom lösning från 
intervention/åtgärd, uppfostran och stöd till ekonomiska incitament för att 
tillrättalägga beteenden (Hasenfeld, 2010c). Idealet är ett ”personligt 
ansvarstagande för sin egen situation” (Petersson, 2009: 108). 
 
Att ur ett samhällsperspektiv låta praktiken inom människobehandlande 
organisationer ha ett inslag av kontroll som värde (jfr Hasenfeld, 2010ab) 
motiveras många gånger av en solidaritetsprincip – finns vi till hands för andra? 
Att äldreomsorgen kännetecknas av en slags skepsis som strategi kan betraktas 
som ett verktyg för att lokalisera brister i individens motivation till aktivitet. Att 
inta en skeptisk hållning till vissa individer och beteenden innebär att man i 
samma ögonblick intar en godkännande hållning gentemot andra individer och 
beteenden, till dem som exempelvis uppvisar ett aktivt åldrande. En betydelsefull 
skillnad mellan vad som sker inom arbetsmarknadspolitiken och inom 
äldreomsorgen är att de äldre inte riskerar att bli fråntagna sina rättigheter när 
de väl har fått dem. Om omsorgsmottagarna uppvisar passivitet utesluts de inte 
från äldreomsorgen. Vad som istället sker är att vissa behov blir betraktade som 
önskemål som därmed kan bortses från. Om en mottagare blir kategoriserad 
som passiv kan hennes eller hans uttryckta behov om städhjälp frångås genom 
motiveringen att det är till hennes/hans bästa att städa själv, för att bli mer aktiv. 
Likheten som legitimerar en jämförelse är att aktiveringskraven inom båda 
områdena har en moraliserande karaktär och utgör ett individualiserande av 
ansvar. Båda områdena kännetecknas också av en reciprocitetstanke – inom 
arbetsmarknadspolitiken ska man utveckla sina förmågor, medan man inom 
äldreomsorgen ska bevara dem.  
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enhetschefers och omsorgsgivares strävan efter att få mottagargruppen att uppnå 
ett slags ”produktivitetsideal”. Det bygger på ett problematiserande av en grupp i 
en viss ålder även om det är karaktären som ibland beskrivs vara det främsta 
problemet och inte åldern. Att tillskriva framtida äldre egenskaper som skiljer 
dem från dagens generation äldre har beskrivits som ett återkommande 
historiskt kontinuerligt fenomen (Jönson, 2013; Harnett, Jönson & Wästerfors, 
2012)47.  
 
I analysen med både omsorgsgivare och enhetschefer framkommer en 
individualisering av mottagarnas beroende. Enhetscheferna till exempel menar 
att de ogärna ger några direkta exempel på insatser som ska tillgodose sociala 
behov, eftersom man inte ser möjligheter att diskutera lösningar som bör vara 
lika individuella som behoven. Istället är det enligt dem viktigt att fokusera på 
grunden till de sociala behoven och de återkommer till mottagargruppens 
svårigheter att hävda dem och problemen med att möta dem. Sett ur ett 
samhällsperspektiv kan kommunens fokusering på ett socialt synsätt betraktas 
som en form av samhällsinförlivande av individualiseringsprocesser, där 
omsorgsmottagarna aktivt måste delta för att bevara sig själva då de själva bär 
ansvaret för funktionsförluster (jfr Andersson, 2007a). Individualiserings-
processen riktar sig till alla invånare oavsett ålder och alla invånare har också till 
(livs)uppgift att svara upp mot kommunens centrala värdebegrepp såsom 
självständighet och aktivitet med givna konnotationer till begrepp som 
flexibilitet och produktivitet. Som jag tidigare nämnt i metodkapitlet ställdes 
samma krav på aktivitet hos äldre som hos kommunens övriga medborgare. Det 
har gett mig anledning att gå vidare och se hur aktivering förstås inom andra 
välfärdsområden.  

 

Aktivering och personligt ansvarstagande 
Aktiveringsbegreppet som sådant ger utrymme för en bredare tolkning av vad 
som sker i individualiseringens kölvatten på det välfärdspolitiska området. Det är 
möjligt att även inbegripa arbetsmarknadspolitiken och exempelvis kompetens-
utvecklingsprogram, socialförsäkringar och utbildningsfrågor (Johansson & 
Møller, 2009; Dahlstedt, 2009). Vid en betraktelse av vad som sker inom 
arbetsmarknadspolitiken idag går det att härleda aktiveringens rötter till 
fattigvården och dess utveckling (Salonen, 2009). Olika insatser kännetecknas av 
varierande avvägningar mellan kontroll och hjälp och relaterar till föreställningar 
om mottagargruppen.  
 
Företeelsen aktiveringspolitik kan förstås som en symbolpolitik med en 
avskräckande och legitimerande dimension (Salonen, 2009). Det är även en 
politik som ofta kräver motprestation. Delar av den arbetsmarknadspolitiska 
––––––––– 
47 På motsvarande sätt som dagens ungdomsgeneration anses äga andra egenskaper än tidigare 

ungdomsgenerationer. 
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ungdomsgenerationer. 
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sektorns många arenor (Hirdman, 2001:176). Ellen Key anförde på sin tid att 
kvinnor som av någon anledning inte kunde bli mödrar skulle applicera 
förmågan till moderlighet inom lämpligt yrke, såsom lärare eller sjuksköterska. 
Det skulle dock vara ett yrke som inte konkurrerade med männens48 (Dufwa, 
2004:53). Detta blev också verklighet när hemmafruarna erkändes som en 
lämplig och kostnadseffektiv arbetskraft (Edebalk 1990). Kvinnan släpptes in på 
arbetsmarknaden mot en låg ersättning som grundades på föreställningar om 
hennes låga arbetsmoral, bristande intresse för att arbeta och att kvinnor rent 
biologiskt inte ansågs ha samma förutsättningar som män (Sörensdotter, 2009).  
 
Ett yrkesmässigt motiv till aktiveringen kan grundas i att de hushållssysslor som 
omsorgsgivarna vill få bort från sin arbetsfunktion i och med aktiveringen skjuts 
tillbaka till omsorgsmottagarna så mycket som möjligt. Den förändringen kan 
tjäna till att dels göra arbetet mer eftertraktat och roligare att utföra, dels höja 
yrkets status. Höjd status handlar inte bara om högre lön, det handlar kanske 
framförallt om bättre arbetsvillkor. Omsorgsyrket kännetecknas inte bara av 
försämrade möjligheter att möta omsorgsmottagarnas behov utan även av att det 
har blivit tyngre – kroppsligt och psykiskt (Szebehely, 2000). Det faktum att 
yrken som omsorgsarbete med hög arbetsintensitet och negativ stress (Le 
Grand, 2001:115), till största del befolkas av kvinnor gör att denna grupp även 
får svårigheter senare i livet med sjukskrivningar (Trydegård, 2005; Dellve, 
2003) och låga pensioner. Resultatet blir att dessa kvinnor fortsätter att tillhöra 
en underordnad grupp i samhället (Gustavsson & Szebehely, 2005; Szebehely 
1999 & 2006).  
 
Yvonne Hirdman har med sin forskning lyft fram att kvinnor på olika sätt har 
motiverats och styrts in i att bli omvårdande (Hirdman, 2001:176). I exemplet 
med vård- och omsorgsyrken skapades flera av dessa (och de med lägst status) 
för kvinnor (Hirdman, 2001; Sörensdotter, 2009; Waerness, 2007; Andersson, 
2007b). Sörensdotter visar med sin avhandling att deras situation även formar en 
gemenskap som de förstärker genom att beklaga sig (Sörensdotter, 2009). 
Studiens omsorgsgivare gav många gånger uttryck för en viss hopplöshet vad 
gäller deras yrkesval, exempelvis att de är fast inom äldreomsorgen för de inte får 
något annat arbete, men där finns också en vilja att förändra sin situation till det 
bättre. Argumenten om betydelsen av aktivering för omsorgsmottagarna kopplas 
gärna samman med betydelsen för omsorgsgivarnas egen yrkesidentitet och 
deras arbetssituation.  
 

––––––––– 
48 Yrken som sjuksköterska, präst och polis har varit enkönade under långa tider i Sverige (Dufwa, 2004). 

Fler av dessa yrken blir därmed kopplade till respektive kön med tillhörande könsstereotyper. När ett 
yrke som varit enkönat blir tvåkönat blir stereotypen tydlig i och med att den utmanas och bryts. Idag är 
arbetsmarknaden fortfarande segregerad och fler kvinnor än män återfinns inom den offentliga sektorn, 
och tvärtom inom det privata näringslivet (Sörensdotter, 2008; Erlandsson, 2009). 
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Begreppet reciprocitet blir ett relevant redskap i diskussionen om 
äldreomsorgens utveckling och hur den präglas av krav på ett aktivt åldrande, 
men också av föreställningar om individens ansvar som finns inom andra 
välfärdsområden. I en tillbakablick till Svallfors (2008) hantering av begreppet 
reciprocitet i förhållande till äldres behov finns utifrån avhandlingens analys 
både en viss överensstämmelse och vissa skillnader. Äldres förtjänande av 
välfärdspolitiska insatser utifrån en tanke om reciprocitet ska enligt Svallfors 
kännetecknas av att ju mindre kontroll över behov, desto mer förtjänade, ju 
större behov, desto mer förtjänade, ju närmare ”oss”, desto mer förtjänade, ju 
mer tacksam, desto mer förtjänade och ju större möjlighet att ge tillbaka, desto 
mer förtjänade (a.a.: 383-384). Avhandlingen visar att reciprocitet inom 
äldreomsorgen kan handla om motprestation under livets senare del mer än ett 
livs intjänande av vissa rättigheter. Kontroll över sina behov är snarare en 
förutsättning för att få hjälp än ett motiv, och ju mer omfattande behoven är, 
desto mer kan de problematiseras. Tacksamhet är i kommunen inte en variabel 
som talar för mottagarnas rätt till omsorg, utan det är något som talar för 
behovet av att förändra vissa mottagare. Tacksamheten är också något som 
bidrar i särskiljningen av mottagarnas generationskaraktär och framtida 
mottagares. Kravet på motprestation handlar framförallt om mottagarnas visade 
vilja till förändring och till att göra så mycket som möjligt själva. Det är på det 
sättet begreppet reciprocitet blir aktuellt.  
 
Hur kommer det sig att aktivering med förtecken som produktivitet, rationalitet 
och kontroll tar plats inom omsorgsyrket? För att en idé, som den om 
aktiveringens betydelse för äldreomsorgens inriktning, ska få fäste inom en 
yrkeskår måste det finnas något inom kåren, en slags återklang, som möjliggör 
att idén uppfylls. Jag undersöker närmast olika yrkesmässiga motiv för en 
aktivering av mottagarna. 

 

Aktivering och yrkesmässiga motiv  
Ett yrke som fortfarande till största del befolkas av kvinnor, vänder sig till främst 
kvinnor (Gunnarsson & Szebehely, 2009; Andersson, 2007b; Gustavsson & 
Szebehely, 2005) och centrerar en kunskap som många gånger kopplas till 
”omsorgen om det egna hemmet”, kräver sin särskilda belysning. Att betrakta 
omsorgens historik blir att betrakta en del av kvinnohistorien. 
Kompetensfrågans tre delar avspeglar också omsorgsyrkets särskilda historia och 
förutsättningar. Även om omsorgsarbetet inkluderar män som både ger och tar 
emot omsorg så benämns det kvinnohistoria när yrkesmässiga motiv diskuteras, 
utifrån vad tidigare forskning synliggjort nämligen: att yrket skapades för 
kvinnor (Hirdman, 2001; Skeggs, 1997).  
 
Den socialdemokratiska retoriken under Olof Palmes tid tydliggjorde att både 
män och kvinnor skulle lönearbeta. I ett slags rättighetsperspektiv för kvinnan 
tydliggjordes även var kvinnorna skulle lönearbeta, nämligen på den offentliga 
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––––––––– 
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SUMMARY   

Introduction  
This dissertation examines how perceptions of competence affects the care of 
older persons, and the norms and values of care work and care recipients that 
are tied to the perceptions of what skills are needed and why. Competence is 
defined by three parts with relevance for the content of care work: what 
knowledge the care givers should have, what tasks they should perform and 
how they should respond to care recipients. Within the definition of 
competence, there is an assumption that the knowledge and the tasks 
preferred are based on ideas about the care recipients and their needs. This 
will ultimately also affect the fulfilling of the needs as expressed by the care 
recipients. The aim of this dissertation is to analyze how the care managers' 
and care workers' perceptions of competence form the direction of the care 
work and how that direction relates to the care recipients' perceptions of and 
expectations on the care work.  
 
Previous research has highlighted the structural factors that influence the 
discussion about competence claims in care of older persons, such as the 
organization of the care (Szebehely, 1995), prioritization processes in 
management (Peterson, 2006; Blomberg, 2004) and professionalization of 
occupational groups (Gustavsson, 2000). What has been focused in this thesis 
is how "the question of competence" as a normative structure affects the care 
work. 
 
The thesis focuses the practical implications of the appliance of competence. 
Thus, the values that characterize daily care work are revealed. The thesis 
highlights perceptions of competence both from a vocational perspective, that 
reflects the unit managers’ and care workers’ perceptions, and from a care 
recipient perspective, that reflects the care recipient’s perceptions. The three 
parts of competence; care needs, care work and the care relationship are 
included in both perspectives as the following questions are answered: 
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Samtidigt som omsorgsgivarna i studien vill minska hushållsrelaterade uppgifter 
vill man i allt högre grad ägna sig åt sociala behov, något som ofta kopplas till 
traditionellt kvinnliga yrken (Sörensdotter, 2008). Det sociala innehållet 
fokuserar i sig det ”traditionellt kvinnliga” och fångas med termer som mjuk, 
lyhörd och moralisk. Det är ett fokus som ligger i tiden, i ett samhälle med 
splittrade familjestrukturer som kan lämna de äldre ensamma, och som historiskt 
är något nytt (som en arbetsfunktion, omsorgsgivare har naturligtvis alltid på 
olika sätt skänkt yrket ett socialt innehåll) vilket några år senare fått lagligt stöd 
(Socialstyrelsen, 2011). Det nya innehållet bidrar även i sig med ytterligare 
argument för att skjuta bort hushållssysslorna (det tar tid från tillgodoseendet av 
de sociala behoven). Vårdbiträden och undersköterskor har länge befunnits sig i 
spänningsfältet mellan egna önskade arbetsuppgifter och de uppgifter andra 
yrkeskategorier vill och inte vill utföra. Främst har sjuksköterskorna som 
yrkesgrupp varit de som påverkat och dirigerat vilka arbetsuppgifter som skall 
utföras av omsorgsgivare (Gustafsson, 1987; Evertsson, 1995; Thunborg, 1999). 
Ett sätt för omsorgsgivarna att särskilja sig från andra yrkeskategorier kanske är 
att tillskriva sig sociala uppgifter som andra inte hinner med, vare sig det gäller 
andra yrkeskategorier eller omsorgsmottagarnas närstående.  
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responsibility. Hereby, the care recipients socio-cultural background is 
important as well as the organizational context. 
 
In the theoretical framework an understanding of recipient's ability to 
influence care work (Hirshman, 2008) and a complementary understanding of 
discretion and the social construction of a client (Lipsky, 1980, 2010; 
Johansson, 1992) is also presented. The framework also includes an 
understanding of different forms of expertise, formal, informal and non-
formal, and reasons for these. The possibility to analyze the use of knowledge 
is examined in order to make the social construction of a client visible.  
 

Method 
The empirical material of the study was collected in a smaller municipality 
between 2006 and 2007. The material consists of individual interviews with 
care managers in the municipality, focus group interviews with care givers and 
individual interviews with care recipients. The material also includes 
documents and observations aimed to validate and complement the empirical 
material.  
 
The research process was initially characterized by a "discovery"-approach, 
where the reading of the transcribed material made some key empirical themes 
visible. These were self-help, physical and social needs and the elderly of today 
and of the future. After the written material had been divided into these 
themes, I read every interview again and highlighted key sentences that 
clarified or problematized the themes. In the next step of the process, the 
different empirical themes were categorized. The categories are the result of a 
process that was characterized by interplay between empirical understanding 
and reading of previous research. In the concluding part of the research 
process the categories were analyzed using the theoretical framework. 
 
An assumption in this thesis is that perceptions of competence forms a 
normative frame around the care of older persons and carries values and norms 
that are significant when deciding what needs should be recognized, which 
tasks care work should consist of and what the care relationship should look 
like. These values and norms can vary depending on which target group that is 
focused; the care recipients, the care managers or the care givers. When all 
groups are included in a study such as this, it is possible to examine what 
transpires when different groups' perceptions of needs, work and relationship 
are contrasted. Both similarities and differences that emerge when contrasting 
the perceptions can provide an understanding of the consequences when 
different occupational skills are used.  
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 What care recipient needs are described as significant? What sort of 
competence is described as important to satisfy these needs?   

 Which tasks are described as significant for the care work? What 
conceptions about the care recipients justify these tasks? 

 What is described as an appropriate attitude towards care recipients? 
And how do conceptions about attitude shape the care relationship? 

 Do the care recipients' conceptions confirm or reposition the 
vocationals' conceptions?  

 

Theoretical points of departure  
In the theoretical framework of the thesis, an understanding of human services 
organizations is presented with core concepts as social value, technology and 
classification (Hasenfeld, 1983, 1992, 2010). In the analytical work, social 
status has been defined as a social construction in which individuals are 
positioned in relation to other individuals based on interpretation of 
significant dominant characteristics. The dominant characteristics can be of 
different nature - disease, socioeconomic status, level of education etc. - and 
individuals can be attributed with different characteristics in different contexts. 
Through its moral status the social construction is given a normative content 
with certain values. Based on this argument the term social value is used as a 
synonym for what has been defined as a social and moral status.  
 
Work with people in human service organizations require social (own addition) 
technologies (Hasenfeld, 1992, 2010). The social feature of technologies is 
intended to show that these include both what you do (the cultural aspect) and 
what you think you should do (the cognitive aspect). Technologies in human 
service organizations are required to conform to dominant cultural ideas about 
what is desirable and accepted to do with people with certain needs in a 
particular situation (Hasenfeld, 1992, 2010). 
 
After the care recipient has become part of the organization, she or he 
undergoes a process of assessment, classification and categorization, which 
defines the role of the recipient in the organization (Hasenfeld, 1983). The 
role of the care recipient is both preceded by and entailed with a social value in 
society but also personalized in the organization as a product of the 
typification process the recipients undergo (cf. Hasenfeld, 1983, 1992). This is 
particularly reflected in the formulation of care needs and the establishment of 
the organizational moral responsibility and the care recipient’s moral 
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by who-perspective. The top down perspective over-shadows the bottom up 
perspective; user participation is construed as partner- in-care rather than 
partner- in-decision-making. In the transformation of user participation care 
givers use their personal qualities and abilities, which may be understood as 
informal competence. Care givers describe that they treat the care recipients as 
if they were children, using psychological rewards, and question their 
willingness to cooperate. 
 
The care recipients in the study have opposing conceptions and perceptions of 
care work compared to the care givers. The recipients’ central objective for 
care work is to prevent what has been interpreted as the disrepair of the home. 
The result concerning the recipients shows a care work ideal that centers the 
importance of home and practical material needs. The care recipients’ position 
in the organization raises the problem of loyalty towards the care givers and in 
some sense the care managers. Their loyalty reduces their ability to complain 
and to influence their situation to the better.  
 
In the analysis of the material with the care recipients a fourth part of 
competence emerges, namely where the care needs are to be met. The care 
receiver ideal of a home raises the possibility to influence what happens in 
their home and within the care relationship. Where the care work is taking 
place is also where the home is being shaped and the possibility to influence 
has been interpreted as being of equal importance to the recipients as what 
needs that should be met and with what skills. 
 
A further finding is the care managers' and care givers’ perceptions of what 
should be the core of care work, namely to meet social needs. This includes a 
belief that the medical perspective is less important than the social and reflects 
an emphasis on care givers' personal abilities above medical formal 
competence. Chores such as talking, having coffee and in other ways 
socializing with the recipients, are highlighted and valued opposed to cleaning 
and health care-related tasks. According to the managers and care givers, it is 
however impossible to focus on social needs because they perceive the care 
recipients as too ill and passive and without insight into what is in their best 
interests. Activation, as part of a social technology, is therefore what 
characterizes the care in the studied municipality.  
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Main findings 
A key finding in the thesis is that a perception of competence reveals a care 
ideology which is not based on chronological age. The term generation 
characters is used to understand how care managers' and care givers' 
perceptions of the care recipients' character are influenced by their conceptions 
about the society that the care recipients grew up in. The vocational claim that 
the care recipients have been given special structural conditions in educational, 
economic and material standard, which have made them special in relation to 
future care recipients that will be more educated and independent. The 
recipients of today are also claimed to have been given specific cognitive 
conditions with designations as grateful and passive, which gives them a 
character that further distinguishes them from other generations in the 
community. The idea about today's recipients’ specific generational character 
is made clear in discussions about future care of older people. Managers and 
care givers argue that future care recipients will be much more demanding, 
active in their own care, and will know what is best for them. 
 
As a consequence of the conception of generational characters, care managers 
and care givers use different strategies to learn more about the care recipients’ 
character and to find out what is best for the recipient. A strategy that begins 
in the aid assessment and that has been interpreted as skepticism as strategy 
signifies that care managers question the care recipients' expressed needs and 
instead make decisions based on their own perception of the recipients’ 
generational character. Then, this strategy is followed up by the care givers in 
the practical care work.  
 
The practical work is characterized by what is analyzed as an activation of the 
recipients - that the recipients themselves should perform as much of the care 
work as possible. The activation aims at managing the decay of the aging 
body. Activation embodies values like autonomy and activity and is also visible 
in the local value system which serves as a vocational guideline. The 
interpretation of activation allows it to be something more than a variation of 
care work. It also serves as a structural perception of the care recipients’ 
generational character. Activation is by this providing an answer for the care 
workers to the questions of what tasks that should be performed and why.  
 
Furthermore, the study reveals that there are differing outlooks on user 
participation among care workers and care recipients regarding scope and 
form. For care workers, user participation is construed as user involvement. 
For care recipients it means the possibility to affect care from a when, how and 
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Furthermore, the study reveals that there are differing outlooks on user 
participation among care workers and care recipients regarding scope and 
form. For care workers, user participation is construed as user involvement. 
For care recipients it means the possibility to affect care from a when, how and 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
ENHETSCHEFER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Humanvetenskapliga institutionen 
 

 
 
 
Magdalena Damberg 
 
Intervjuguide, enskilda intervjuer med enhetschefer 
 
 
Inledning: bakgrund, nutid och roll i verksamheten 
Vad har du för tidigare arbetserfarenheter?  
Vad har du för utbildning?  
Hur kom det sig att du började arbeta som enhetschef inom äldreomsorgen?  
Beskriv dina arbetsuppgifter utifrån den dubbla funktionen som 
biståndsbedömare och verksamhetsledare. 
Beskriv hur du har planerat och lagt upp arbetet med att vägleda din personal i 
deras arbete. 
 
Omsorgsmottagaren 
Beskriv din allmänna syn av äldre människor i dagens samhälle?  
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
OMSORGSGIVARE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Humanvetenskapliga institutionen 

 
 
 
 
Magdalena Damberg 
 
Intervjuguide, fokusgrupper med omsorgsgivare 
 
 
Inledning: bakgrund, nutid och roll i verksamheten 
Vad har ni för tidigare arbetserfarenheter?  
Vad har ni för utbildning?  
Hur kom det sig att ni började arbeta inom äldreomsorgen i Nybro?  
Beskriv era arbetsuppgifter. 
Berätta vad ni tycker om era arbetsuppgifter, ert arbete? 
 
Omsorgsmottagaren 
Hur ser ni på äldre människors situation idag?  
Vad anser ni karaktäriserar de äldre ni möter, vad har de för önskningar, 
intressen och engagemang?  
Vad anser ni är viktigt att tänka på när man möter äldre? 

214 
 

Vad anser du karaktäriserar de omsorgsmottagare du möter, vad har de för 
önskningar, intressen och engagemang?  
Vad anser du är viktigt att tänka på när man möter omsorgsmottagare?  
Beskriv hur ett möte med en mottagare brukar gå till. 
Hur upplever du dina möten med mottagarna? 
 
Omsorgsmottagarnas omsorgsbehov 
Vilka omsorgsbehov har äldre i dagens samhälle?  
Beskriv hur du tänker kring sociala respektive fysiska behov hos de 
omsorgsmottagare du möter. 
Beskriv hur du upplever de omsorgsbehov som du möter i din verksamhet. 
 
Omsorgsarbetet 
Hur ser du på äldreomsorgen i Sverige idag? 
Hur ser du på omsorgen i din verksamhet?  
Vad är din erfarenhet av omsorgsmottagarnas sociala och fysiska behov och 
hur de bäst tillgodoses? Ge några exempel. 
Beskriv hur olika behov tillgodoses idag och hur ska de, enligt dig, tillgodoses 
i samhället generellt. 
Beskriv hur olika behov tillgodoses idag och hur ska de, enligt dig, tillgodoses 
i just din verksamhet.  
 
Omsorgsrelationen 
Beskriv vilken roll omsorgsmottagaren har i omsorgens utformning i din 
verksamhet? 
Beskriv vilken roll du upplever att omsorgsmottagarna vill ha i omsorgens 
utformning. 
Beskriv vilken roll du anser att de ska ha i omsorgens utformning. 
 
Framtiden 
Hur tänker du dig den framtida äldreomsorgen?  
Hur tänker du dig att din verksamhet kommer att se ut i framtiden? 
 
Är det något ytterligare du vill ta upp kring omsorgsmottagarna, deras 
omsorgsbehov, omsorgsrelationen eller ert arbete som vi inte har diskuterat?  
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE 
OMSORGSTAGARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanvetenskapliga institutionen 

 
 
 
 
Magdalena Damberg 
 
Intervjuguide enskilda intervjuer med omsorgsmottagare 
 
 
 

 Inledning: bakgrund och nutid  
o Berätta om var du är född och uppväxt 
o Berätta om vad du har haft för olika intressen i ditt liv 
o Berätta om vilka olika sysselsättningar som du har haft under 

ditt liv 
o Berätta om hur ditt liv ser ut idag. Hur ser en vanlig dag ut 

för dig? 
o Berätta om vad du tycker om att göra. Hur ser en bra dag ut 

för dig? 
o Hur du skulle beskriva dig själv som person? 

 

216 
 

Beskriv hur era första möten med äldre brukar gå till. 
Hur upplever ni dessa möten med äldre? 
 
Den äldres omsorgsbehov 
Vilka omsorgsbehov har äldre i dagens samhälle?  
Beskriv hur ni tänker kring sociala respektive fysiska behov hos äldre. 
Beskriv hur ni upplever de omsorgsbehov som ni möter i er verksamhet. 
 
Omsorgsrelationen 
Beskriv vilken roll den äldre har i omsorgens utformning i er verksamhet? 
Beskriv vilken roll ni upplever att de äldre vill ha i omsorgens utformning. 
Beskriv vilken roll ni anser att de ska ha i omsorgens utformning. 
 
Omsorgsarbetet/Framtiden 
Hur påverkar äldrepolitiken er omsorgsverksamhet? 
Hur ser ni på omsorgen i er verksamhet?  
Hur tänker ni er den framtida äldreomsorgen?  
Hur tänker ni er att er verksamhet och ert arbete kommer att se ut i framtiden?  
 
Är det något ytterligare ni vill ta upp kring omsorgsmottagarna, deras 
omsorgsbehov, omsorgsrelationen eller ert arbete som vi inte har diskuterat?  
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omsorgsbehov, omsorgsrelationen eller ert arbete som vi inte har diskuterat?  
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 Om att bli äldre 
o Berätta om hur du upplever det att åldras. 
o Berätta om hur ditt liv ser ut idag jämfört med när du var 

yngre. Vad finns det för skillnader och likheter?  
o Hur upplever du andra människor i din ålder? 
o Hur upplever du dagens ungdomar respektive dagens vuxna? 

 
 Om att vara i behov av andras omsorg 

o Berätta om vad behöver du ha hjälp med idag. 
o Berätta om varför du behöver denna hjälp. 
o Berätta om hur du upplever det att vara i behov av hjälp 
o Berätta om hu du upplevde mötet med enhetschefen när dina 

hjälpbehov skulle utredas 
 
 Den omsorg du får idag 

o Berätta om vad du anser om den äldrepolitik som vi har idag 
i Sverige  

o Berätta om den äldreomsorg och den hjälp som finns att få i 
Nybro 

o Berätta om dina möjligheter att själv bestämma hur din hjälp 
ska se ut 

o Berätta om hur du ser på din rätt att få den hjälp du vill ha 
o Berätta om vad du tycker är viktigt att personalen ska tänka 

på när de hjälper dig 
o Berätta om hur du gör eller skulle göra om det var något som 

du inte var nöjd med gällande din omsorg 
 

 Avslutning/Framtiden 
o Hur upplever du den omsorg som du får idag? 
o Berätta om hur du tror att äldreomsorgen kommer att se ut i 

framtiden? 
 
Är det något du vill ta upp kring ditt liv, din omsorg eller din livssituation idag 
som vi inte har diskuterat?  
 
 
 

 

 

Linnaeus University Dissertations 
 
Nedan följer en lista på skrifter publicerade i serien Linnaeus University Disser-
tations. För fler titlar och mer information se Linnaeus University Press sidor 
på Lnu.se 
 
120. Erik Rosell, 2013. Entreprenörskap som kommunikativ handling – skapande 
av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer (företagsekonomi/business 
administration) ISBN: 978-91-87427-09-1. 
121. Karl-Johan Persson, 2013. Influence of cyanobacterial blooms on coastal fish 
recruitment (akvatisk ekologi/aquatic ecology) ISBN: 978-91-87427-11-4. 
122. Hongzhen Wang, 2013. Studies on the expression of enzymes related to the 
artemisinin biosynthesis in Artemisia annua L. (biokemi/biochemistry) ISBN: 
978-91-87427-12-1. 
123. Linda Fälth, 2013. The use of interventions for promoting reading develop-
ment among struggling readers (pedagogik/education) ISBN: 978-91-87427-13-
8. 
124. Minh-Dao Duong-Thi, 2013. Introducing weak affinity chromatography to 
drug discovery with focus on fragment screening (biokemi/biochemistry) ISBN: 
978-91-87427-14-5. 
125. Einat Karpenstam, 2013. Causes and consequences of niche differentiation be-
tween color morphs of pygmy grasshoppers (biologi/biology) ISBN: 978-91-87427-
15-2. 
126. Judy Chow, 2013. Vårdandets symfoni – fenomenet vårdrelation i skenet av 
två världsbilder (vårdvetenskap/caring science) ISBN: 978-91-87427-17-6. 
127. Nayani K. Vidyarathna, 2013. Influence of Human-induced Environmental 
Changes on the Physiology of the Harmful Benthic Marine Microalga Ostreopsis 
ovata (akvatisk ekologi/aquatic ecology) ISBN: 978-91-87427-19-0. 
128. Anna Callenholm, 2013. Erinnerte Erfahrung der Shoah in den Werken von 
Ruth Klüger und Cordelia Edvardson (tyska/german) ISBN: 978-91-87427-20-
6.  
129. Chantal Albépart Ottesen, 2013. L'auto-reformulation corrective : une stra-
tégie dans la production orale de FLE (franska/french) ISBN: 978-91-87427-21-
3.  
130. Hanna Palmér, 2013. To become - or not to become - a primary school mathe-
matics teacher. A study of novice teachers’ professional identity development (ma-
tematikdidaktik/mathematics education) ISBN: 978-91-87427-22-0.  
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147. Ulf Pettersson, 2013. Textmedierade virtuella världar. Narration, perception 
och kognition (litteraturvetenskap/comparative literature) ISBN: 978-91-87427-
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