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Abstract
The Swedish welfare state, and public elderly care of today in particular, is
under transformation in many respects. Organisational restructuring, such as
downsizing and new forms of organisation, mainly influenced by New Public Management, are some of the factors that have affected home care service. The purchaser/provider model is the applied organising model in the
investigated municipality in one of the bigger towns in Northern Sweden.
These changes, in combination with demographic changes which means an
increasing elderly group who receive home care service, and the fact that
more men carry out the care work, point towards some important themes
such as time, needs and gender.
The empirical material, consisting mainly of interviews, has been
analysed from both a theoretical and empirical perspective. The voices of
three groups; the care managers’, the care workers’ and the elderlys’ have
been allowed to “inform” each other. The focus has directly and indirectly
been on the elderly and the care they do or do not receive. The aim is to describe and analyse the conditions for meetings that take place between the
elderly and staff in a home care service in transformation, based on the
statements given by the different actors. Twelve women and four men in the
group of care workers and six female care managers were interviewed. Four
women and two men represented the group of elderly. A perspective on
strangership, influenced by Simmel, is introduced to illustrate some of the
aspects that cannot be taken for granted in care in a changing public home
care service.
Methodological choices and how these are handled, have been crucial.
Important conclusions made are that meetings that take place in the home
care service may look very different and can therefore not be viewed in
terms of either only one aspect or another, or a combination of both, but
rather as in concurrence. Time, needs and gender are subjected to negotiations in the hierarchy of the social services. The problems connected with
time and the view of needs, are constantly moving around within and between the groups, but nevertheless remain. Gender is present in home care
service in a way that contradicts the officially fixed neutrality of gender. A
typical example is when care managers argue that gender is not a relevant
factor in the needs assessments, even though this seems to be the case. The
public home care service constitutes an arena, where constant negotiations
between different groups and on different levels take place. In this divided
organisation, negotiations concerning time, needs and gender are continuously in progress.
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Förord
När jag var sex år ville jag bli forskare för då skulle jag ta reda på sanningen
om alla de stora frågorna. Om jag då hade vetat vad jag vet idag, hade jag
blivit besviken. Jag ville också bli författare och skriva böcker. Inte visste
jag då att jag faktiskt skulle få möjligheten att göra bådadera, även om det
inte blev på det sätt som jag då tänkte. Det har varit lärorikt och för det mesta kul att arbeta med denna avhandling. Nu i skrivandets sista stund vill jag
tacka alla betydelsefulla personer som har stöttat mig och medverkat till att
avhandlingen blivit skriven, då den ju inte skrev sig själv. Jag är många tack
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än en. Tack Hildur Kalman för att du med din klokhet och skarpa blick har
delat med dig av din kunskap och Tack Stina för din vidsynta hållning genom hela arbetet. Särskilda tack till er båda för många intressanta möten och
ett gott samarbete kring, och stöd i mitt avhandlingsarbete – ni har varit samtidigt kompletterande.
Avhandlingsskrivandet har inneburit en resa, tack Frank och Frida för att
ni ville följa med – att upptäcka Norrland på egen hand hade nog inte varit
möjligt. Vår första skidutflykt gjorde oss tidigt påminda om att Norrlands
vägar inte är som Upplands, (jag börjar ana vad älghjärtat gjorde i plastpåsen
på räddningsstationen). Norrländska traditioner delade doktorandkollegorna
vid institutionen generöst med sig av, särskilda tack till Eva Wikström,
Anna-Lena Perdal, Lennart Sauer och Jan Hjelte m.fl. för er gemenskap. Jäst
fisk blir dock aldrig min favorit. Ett särskilt tack riktar jag till Petra Ahnlund
– samtidig doktorand och rumskamrat för ditt stöd och din vänskap. Tack
även till rumskamarat Marie-Louise Snellman för alla trevliga pratstunder
under året då jag väntade Lea. Tack också till alla kollegor vid institutionen
för möten, pratstunder och givande seminarier i olika sammanhang, det har
varit en kul miljö att vistas i.
Jag har haft tur som fått möjlighet att tillsammans med Stina Johansson
ingå i Linköpingsprojektet ”Utvecklingsprocesser i magra organisationer”
vid centrum för studier av människa, teknik och organisation (CMTO), finansierat av VINNOVA (verket för innovationssystem). Tack Josefin Bara-
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jas, Kerstin Eklund, Jörgen Eklund, Per-Erik Ellström, Maria Gustavsson
och Anette Karltun för många inspirerande och kreativa möten. Resorna
söderut var en bonus på flera sätt.
Särskilda tack till mina två bästa vänner som följt mig genom åren och
som med sina speciella yrkeskunskaper dessutom har medverkat till avhandlingens konkreta slutförande. Tack Kiki Rosander Andersson för alla kreativa omslag till avhandlingen, det var inte lätt att välja ur den bildkavalkaden.
Tack Catarina Andersson, mitt alter ego som år efter år har granskat och
hjälpt mig att förbättra mitt skriftspråk, så även i delar av avhandlingen.
Tack också för att du översatte min sammanfattning till engelska. Tack
mamma för att du tålmodigt har korrekturläst större delen av mitt manus.
Andra personer som jag särskilt vill tacka för att ni vid olika tillfällen har
bidragit med kritiska synpunkter och hjälp till färdigställandet av manus är
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Avhandlingen tillägnar jag mina föräldrar och minnet av min farmor.
Katarina Andersson
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1. Möten i hemtjänsten
Introduktion till avhandlingens problemområde
Omsorg och främlingskap
Den här avhandlingen handlar om möten i äldreomsorgen i en alltmer resurssnål hemtjänstverksamhet, vilket väcker en rad frågor kring hjälpen som
ges till äldre och det som sker i möten mellan personal och äldre.
När själv inte längre är bäste dräng, som en äldre kvinna uttryckte sig,
vem ser då om man har spillt morgonkaffet på byxorna, om skjortan är felknäppt eller om håret står på ände? Tänk om man valt att flytta till ett servicehus för att man upplever det som en tryggare boendeform än det egna
hemmet eftersom det där finns nattillsyn. Men så en dag bestämmer kommunen sig för att istället kalla servicehuset för seniorboende – ett boende för
friska äldre kräver ingen nattillsyn. Kanske man har väntat hela förmiddagen
på att hemtjänsten ska komma. Till slut måste man gå på toaletten och i
samma stund ringer någon på dörren. Utanför står det en person som man
inte har sett förut och säger att han heter Jonas och ska hjälpa dig att duscha
idag.
Att laga mat kan bli en alltmer besvärlig uppgift när fingrarna värker och
inte lyder. Biståndsbedömaren från kommunen informerar om att mathjälp
kan beviljas (under förutsättning att du är berättigad till hjälp), en insats som
innebär att en färdiglagad matportion ställs fram på matbordet. Kanske man
upptäcker att den inplastade matlådan är omöjlig att öppna, men då har vårdbiträdet redan hunnit gå vidare – det är ju flera andra äldre som också väntar
på mat. Att bli gammal och hjälpberoende kan i flera avseenden innebära en
stor omställning, vilket kräver att man söker hjälp från kommunens socialtjänst. Det är inte heller säkert att den hjälpinsats som ges verkligen hjälper
den äldre i vardagen.
Att teckna ett problempanorama av den offentliga äldreomsorgen är en
vansklig uppgift. Det är en svår balansgång att inte svepa över eller återge
för mycket av tidigare forskning. Att urskilja mediala eländesbeskrivningar
från forskningsresultat kring de förändringar som passerat revy inom detta
fält de senaste två decennierna, är inte alltid så lätt då dessa två ofta slår
följe. Äldreomsorgen är ett ämne som berör. De flesta av oss har någon
gammal släkting eller bekant som inte har fått den vård eller omsorg den
borde. Lösningen blir då enkel – mer resurser till äldreomsorgen, mer perso13

nal med utbildning och så vidare. Allmänna föreställningar och folklig skepticism kan göra det problematiskt att närma sig ett fält som bär med sig en
bred vardagskunskap med till synes givna lösningar.
Ett socialt omsorgsperspektiv på den offentliga äldreomsorgen innefattar
frågor som rör omsorgsarbete och omsorg om äldre samt de möten och relationer som sker mellan äldre och personal. Omsorg och omsorgsarbete har
diskuterats, tolkats och delvis omtolkats sedan Kari Wærness (1983) tidiga
definitioner av omsorg och omsorgsarbete. Detta vittnar inte minst vår skandinaviska omsorgsforskning om. Wærness (ibid.) definierar omsorg som mer
än ett arbete, något som alltid uppstår i relation mellan minst två människor.
Därför menar hon att aspekter av makt och asymmetri blir centralt, något
som leder till ojämlikhet i relationen. Wærness påpekar också att omsorg
inte har ett precist avgränsat innehåll. Omsorg beskriver både en kvalitet och
är en beteckning på bestämda verksamheter, vars uppgift är att ta hand om
människor som inte kan ta hand om sig själva. Eftersom omsorg beskriver en
kvalitet av omsorgsarbetet, kan den betraktas som en normativ dimension av
omsorgsarbetet, menar Karen Christensen (1997).
Att omsorgsbegreppet görs mer precist, betyder inte nödvändigtvis att det
blir mer användbart. Det beror på vad vi ska ha det till, påpekar Rosmari
Eliasson (1992a). Begreppsdiskussioner och hur vi definierar begrepp speglar också den tidsanda ur vilken de är uppkomna. Eliasson-Lappalainen &
Szebehely (1998) menar till exempel att den offentliga äldreomsorgen förtjänar beteckningen omsorg ifall begreppet service läggs till, vilket syftar till
mottagarens möjlighet att bestämma innehållet i hjälpen. Att omsorg och
omsorgsarbete kommit att bli näst intill synonymer kan förstås utifrån det
faktum att vi i Skandinavien länge har haft en välfärdsstat som tillgodoser
avlönat omsorgsarbete. Den offentliga äldreomsorgen är ett lönearbete med
rötter i husmorskulturen och har präglats av olika välfärdsideologier och
yrkesideologier (jfr Acker 1992; Johansson 2002a). Lars Evertssons (2002)
avhandlingsstudie är ett exempel på hur historiska förändringar i välfärdspolitiken kunde bidra till att få en hel yrkeskår – de välutbildade hemvårdarinnorna – på fall, då de blev utkonkurrerade av hemmafruarna i arbetet med de
gamla.
Min första kontakt med äldreomsorgen var då jag som 21-åring fick ett
kvällsvikariat vid ett servicehus i de södra delarna av Sverige i mitten av
1980-talet. Utan erfarenhet och utbildning förväntades jag att ensam ansvara
för alla gamlingar på servicehuset och ge dem den tillsyn och hjälp som de
var i behov av, förutom på tisdagar då vi var två. Jag minns det som ett
ovanligt ansvarsfullt arbete som kunde innefatta bedömningar och uppgifter
av medicinsk karaktär – även om de sociala inslagen dominerade. Det fanns
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ofta tid till att fika och spela fia med knuff med de äldre som tog sig ner till
servicehusets gemensamma utrymmen. Mycket har hänt sedan denna tid,
vilket jag själv kom att märka av under ett antal år i hemtjänsten. Den offentliga äldreomsorgen bedrivs idag under andra omständigheter.
Jag minns arbetet med de äldre som stimulerande och kul, men också
som mycket påfrestande och krävande. Även om det finns forskning som till
del har uppmärksammat svårigheter och dilemman i omsorgsarbetet (se t ex
Christensen 1997; Eliasson 1992c; Franssén 1997; Szebehely 1995; Wærness 1984), så diskuteras dock sällan att de äldre och deras behov kan vara
komplexa, olika och svårtolkade. Diskussionen tycks förutsätta att om bara
villkoren är tillräckligt gynnsamma, det vill säga att personalen bereds tillräckligt med tid, inflytande och självbestämmande så kan kvinnorna i hemtjänsten göra gott.
I omsorgsarbetet antas den erfarenhetsbaserade kunskapen vara en
grundpelare. Den erfarenhetsbaserade kunskapen beskrivs ofta som oartikulerad och tyst, och detta är något som exempelvis Anders Gustavsson (1996)
har ifrågasatt. Han menar att det primära målet är att visa på värdet av denna
kunskap för dem som besitter den, istället för att beskriva den som en särskild typ av kunskap. Eftersom den tysta kunskapen är så illa förstådd är det
viktigt att synliggöra den, menar han. I en empirisk studie där vårdbiträden
själva fått beskriva sitt kunnande, framkom tvärtom en uttalad saknad av
viktiga kunskaper (ibid.). Detta pekar mot att det knappast räcker med tid,
inflytande och självbestämmande i omsorgsarbetet.
Forskningens begrepp kan liksom vardagsbegrepp innehålla en uppsättning av förgivettagna innebörder som kan försvåra i forskningsarbetet. Herbert Blumer (1969) menar att begrepp skall hjälpa oss i forskningsprocessen
och inte begränsa eller hindra oss från att komma vidare. Enligt min mening
kan omsorgsbegreppet göra det svårt att förstå olikhet och förändring, framförallt med tanke på att det i botten ligger en idealiserad bild av omsorg som
återspeglas både i teorin och i praktiken. Omsorgshandlingars särdrag, där
närhet och personligt engagemang betonas, har kommit att idealiseras som
ledstjärna i den offentliga äldreomsorgen (jfr Wreder 2005). Omsorgsrationalitet är ett av Wærness kanske mest kända begrepp som riktar fokus mot
det personliga engagemang som omsorgsarbetare uppvisar gentemot de äldre. Omsorgsrationalitet har enligt henne själv tjänat som ett sökbegrepp och
ett empiriskt redskap för att belysa det kvinnobefolkade fält som äldreomsorgen utgör (Wærness 1984, 1990, 1999b). Dessvärre har begreppet omsorgsrationalitet kommit att framstå som en ideologisk motkraft till ”manlig”
rationalitet, varvid dess betydelse associerats till kvinnliga egenskaper och
har kommit att representera kvinnors rationalitet (jfr Eliasson 1992b, 1992c).
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Utifrån dessa grunder har omsorgsrationalitet kritiseras på en teoretisk nivå
för omsorgshandlingars könsbundenhet (se t ex Franssén 1997), istället för
att användas som ett empiriskt redskap.
Agneta Fransséns (1997) avhandlingsstudie visar med hjälp av deltagande observation och intervjuer att kvinnorna inte handlar så omsorgsrationellt
i vård- och omsorgsarbetet som ofta tas för givet i betydelsen att sätta den
andre i första rummet och att förhålla sig emotionellt i arbetet. I kvinnornas
förhållningssätt till arbetet finner Franssén en diskrepans mellan tanke och
handling, där de förvisso i tanken förhöll sig omsorgsrationellt, men uppvisade ett instrumentellt tekniskt handlande i arbetet. Denna iakttagelse motsades inte heller av kvinnorna själva. För att förstå detta förhållningssätt inbegrep hon kvinnornas hela vardagsliv i analysen. Hon fann tre former av omsorgshandlingar; patientorientering, kollegial orientering och familjeorientering. Med dessa begrepp tydliggör Franssén hur handlingarna hänger samman
och påverkar varandra. ”Omsorgens triangeldrama” kallar hon det och syftar
till kvinnornas strävanden att skapa balans i sitt omsorgshandlande genom
att försöka anpassa sig till de tre gruppernas behov och förväntningar. På
detta vis synliggör hon vård- och omsorgsarbetande kvinnors vardagsverklighet.
Även om Franssén (1997) egentligen inte släpper tankefiguren ”kvinnors
omsorgsrationalitet”, så ger hon en förklaring till varför kvinnor inte alltid
kan handla i enlighet med det som beskrivs som omsorgsrationellt i det offentliga omsorgsarbetet1.
Begrepp har en tendens att bli dogmatiska i sin betydelse om man inte
ifrågasätter dem och är kritisk till dess användning (Blumer 1969). Begreppet omsorgsrationalitet har anammats av andra forskare till att bli ett mer
definitivt begrepp som snarare tycks utgå från hur omsorgen är eller bör
vara, än att upptäcka nya innebörder. Som forskare bör man ta hänsyn till att
begrepp och teorier är uppkomna i en specifik social och historisk kontext.
Kanske har omsorgsrationalitet, som tycks ha blivit alltmer lösgjord från sin
ursprungliga kontext därmed förlorat delar av sitt syfte som sökbegrepp?
Möten i äldreomsorgen innebär många gånger också möten mellan främlingar. Det finns omsorgsmöten där man står främmande för den andre och
där klyftan kan försvåra men som även kan berika mötet. Men vad händer
till exempel med omsorgsmöten om främlingskapet blir för stort för att förstå
1

Här skulle man kunna fråga sig om detta kan betyda att männen egentligen har större potential att handla omsorgsrationellt i omsorgsarbetet jämfört med kvinnorna då ju forskning visar
att män inte tar samma omsorgsansvar för familjen (Ahrne & Roman 1997; Björnberg &
Kollind 1997; Hörnqvist 1997).
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den andre? Både att ge och ta emot omsorg kan innebära en rad motsägelsefulla upplevelser och tankar om detta som kan tolkas och förstås på flera sätt.
Då vi står en bit in i 2000-talet kan det vara dags att fundera över hur omsorg
– ett begrepp som också innefattar omsorgsarbetet och som tillskrivs mänskliga värden som har med vår existens att göra så som grundläggande sårbarhet, beroende och dödlighet – kan förstås i termer av mångfald och förändring. För att vidga och problematisera möten i avhandlingen ser jag det som
nödvändigt att lyfta in ett perspektiv på främlingskap för att fånga det flertydiga och det som inte alltid syns på ytan av omsorgsmöten.
Om vi ska definiera vad som är god omsorg måste vi inte utgå från likhet.
Det torde snarare vara nödvändigt att utgå från olikhet. Det som är gott för
mig behöver inte nödvändigt vara gott för dig. Att tolka behov i termer av
likhet, det som är gott för mig är gott för dig, innebär en generalisering av de
äldres behov, vilket kan komma att osynliggöra den andre (Benhabib 1992).
Kan då allt omsorgsarbete räknas som omsorg? Marta Szebehely (1995) som
har lyft fram arbetets organisering för omsorgsarbetets villkor, menar att den
ofta omtalade möjligheten att använda både huvud, känsla och händer snarast är uttryck för ett arbetsideal som sällan uppfylls. Detta kan tolkas som
att det arbete som inte kan leva upp till dessa ideal inte skulle vara omsorgsarbete. Bengt Ingvad (2003) är kritisk mot en begränsning av omsorgsbegreppet. Han menar att allt omsorgsarbete som utförs av vårdbiträden i de
äldres hem är ett omsorgsarbete – annars skulle det inte kunna värderas som
gott eller dåligt.
Hellre än att på förhand försöka klassificera vad som är omsorgsarbete eller inte, eller vad som är att betrakta som god eller dålig omsorg – ser jag det
som nödvändigt att hitta öppningar mot nya sätt att belysa, tolka och förstå
omsorg och omsorgsarbete.

En äldreomsorg i förändring
Äldreomsorgen har varit och är föremål för omfattande och snabba förändringar, både då det gäller organisering av och förutsättningar för att bedriva
omsorg (se t ex Johansson 2006 för en genomgång). Förändringarna är
många och svåröverskådliga, och konsekvenserna är flera, både för de äldre
som är i behov av hjälp och för personalen som har till uppgift att tillgodose
de äldres behov. Ledord som rationalisering, effektivitet och individualisering kan sägas utmärka den offentliga äldreomsorgen i vår samtid och är
kännetecknade för en mer övergripande samhällsutveckling i västvärldens
länder (jfr Giddens 1991).
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Decentralisering av samhällets institutioner har medfört att kommunerna fått
överta ansvaret för att organisera och bedriva den offentliga äldreomsorgen
(Blomberg 2004). Krav på effektivitet och ekonomiska besparingar har drivit
på organisationsförändringarna i marknadsekonomisk riktning, vilket även
kommit att innefatta olika former av privatisering av äldreomsorgen (Blomberg 2004; Christensen 1998). Städning och inköp av matvaror är uppgifter
som ofta lejs bort från kommunens repertoar av tjänster och som upphandlas
med privata utförare eller bekostas av den äldre själv. Sammantaget innebär
detta att möjligheten att få hjälp från kommunens äldreomsorg kan variera
mellan kommuner (jfr Christensen 2001).
Nya organisationsformer har introducerats överlag i Sveriges kommuner
där den specialiserade biståndshandläggningen står modell – en organisationsmodell som är uppdelad i en beställar- och en utförarenhet (Blomberg
2004). Idag bygger tilldelning av insatser till de äldre på en utredning i form
av en biståndsprövning med stöd av socialtjänstlagen 4 kap. 1 §, där den
enskilde som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd (se SoL
2001:453). Det här innebär att det görs en behovsprövning av äldres hjälpinsatser utfört av en speciell yrkesgrupp, något som idag är alltmer vanligt i
Sveriges kommuner. Det är alltså i de flesta fall biståndsbedömarnas huvudsakliga uppgift att pröva om det finns ett behov hos den äldre och om den
äldres behov i så fall skall tillgodoses eller inte. Som i de flesta lagtexter
finns det stort utrymme för tolkning av socialtjänstlagen, något som givetvis
kan få konsekvenser för den hjälpsökande äldre. Hur de äldres behov tillgodoses – om de gör det – kan se väldigt olika ut. På senare år har dessutom
behovsprövningen i ökad grad formaliserats och standardiserats avseende
insatserna (Blomberg & Petersson 2003).
Det har skett nedskärningar i personalgrupperna som i huvudsak består av
kvinnor och ett flertal studier visar att den tid per person som finns för att
bedriva omsorgsarbete har minskat (se exempelvis Szebehely 2000, 2003).
Svårigheter att rekrytera personal har inneburit riktade arbetsmarknadsåtgärder för att rekrytera fler män till arbetet i äldreomsorgen (jfr Ede 2005) vilket
riktar fokus mot jämställdhet mellan kvinnor och män (jfr Johansson 1999,
2006). Studier har till exempel visat att kvinnor som vårdar en sjuk anhörig
får mindre offentligt stöd än män (Johansson & Åhlfeldt 1993; Mossberg
Sand 2000). Hjälpinsatser till de äldre har stramats åt. Numer kan bara de
allra sämst ställda räkna med att få hjälp från kommunen (se exempelvis
Szebehely 1998, 2000). De äldre som är i behov av insatser är dessutom en
mer heterogen grupp än vad man tidigare antagit. Wanja Astvik & Gunnar
Aronsson (2000) har exempelvis belyst omstruktureringar inom psykiatrin
som en källa mot en ökad heterogenitet. Det finns dessutom en etnisk mång-
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fald och sociala problem som inte upphör per automatik då ålderskrämpor
infinner sig, vilket gör det svårt att kvarhålla en homogen bild av den äldre
befolkningen.
Det senmoderna samhället anses vara förenat med osäkerhet och risk, något som ställer individen i centrum (Beck 1994, 1998; Giddens 1991). Den
individualisering som vanligtvis omtalas i samband med denna samhällsutveckling följer ofta ett marknadstänkande vilket på ett ideologiskt plan representerar en syn på de äldre som aktiva medborgare och fria aktörer med
möjlighet att ta för sig av marknadens utbud. Det är dock orimligt att framställa de äldre som rationella och handlingskraftiga, då de ofta är gamla och
svaga, menar Gunilla Silfverberg (1999). Individualisering och att ställa
individen i centrum kan betyda olika saker för olika grupper och signalerar
snarare om en ansvarsförskjutning mot individen. En individualisering på det
sättet innebär en ökad osäkerhet, snarare än möjligheter till individuella anpassningar av hjälpinsatserna för de äldre.
Den utveckling som blivit synlig i äldreomsorgen i form av rationaliseringar, en ökad mångfald av gruppen äldre, nya organisationsformer och fler
män i hemtjänsten innebär nya utmaningar men också en ökad osäkerhet för
individen. Bengt G Eriksson (2004) diskuterar vad det innebär att åldras i
senmodernitetens risksamhälle, vilket bland annat innebär att tillit måste
knytas till abstrakta system som sjukvård och hemtjänst – snarare än till
enskilda individer som tidigare. Detta medför att tillit måste återskapas i nuet
under andra premisser än långvariga kontakter, något som ställer ökade krav
på individerna, både på den enskilde äldre och den enskilde arbetstagaren
och dennes kompetens. Men det ställer också krav på en ökad flexibilitet i de
offentliga organisationerna, vilket bör betyda att det finns professionella
utövare för de äldres snabbt skiftande behov av omsorg och vård, menar
Eriksson vidare (ibid.). Det är således viktigt att notera att de förändringar
som blivit synliga också kan inrymma möjligheter. Vare sig det ses som
förändringar eller möjligheter så kommer det att kräva nya lösningar i sätten
att hantera de äldres hjälpbehov.
För den äldre har den nya utvecklingen inte bara medfört att det blivit
svårare att få hjälp och att överblicka den hjälp som tilldelas, till exempel då
hjälpbehoven skall prövas i enlighet med lagen och då behov värderas utifrån en standardmall. Det har också inneburit en ökad osäkerhet över att inte
säkert veta vem som kommer eller när denna någon kommer för att utföra
hjälpen. Ur dessa förändringar som kännetecknar en utveckling mot det
senmoderna samhället har jag tagit fasta på tre centrala begrepp – tid, behov
och kön – som fångar in och aktualiserar frågor kring de möten som äger
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rum i dagens äldreomsorg. För att belysa mötena har jag sett det som nödvändigt att tillfråga flera grupper som följer hemtjänstens organisering.

Tid, behov och kön
I skärningspunkten mellan tradition och förändring som senmoderniteten kan
sägas synliggöra i äldreomsorgen ser jag begreppen tid, behov och kön som
relevanta att problematisera och analysera vidare som empiriska teman i
avhandlingen. Tid är relevant för det omsorgsarbete som bedrivs i äldreomsorgen. I den tidigare organiseringen var tid något som tilldelades de äldre
för att mer fritt kunna styra sina hjälpbehov. Men tid har i dagens hemtjänstorganisering blivit ett laddat begrepp, något som man helst väljer bort att tala
om på bedömarnivån som något som tilldelas till de äldre i min undersökta
kommun (Andersson 2006). Tid aktualiserar på så sätt frågor som rör synen
på tradition och förändring i denna verksamhet.
Att tillgodose de äldres behov är nu liksom tidigare något som hela hemtjänstverksamheten handlar om. Däremot har förutsättningarna för att tillgodose de äldres behov förändrats, och utrymmet för de äldre att själva definiera sina behov har i en behovsprövad organisation minskat (jfr Blomberg &
Petterson 2003; Christensen 2001). Frågan är hur de äldre ser på sina egna
behov och hur dessa överensstämmer med biståndsbedömarnas beslut. Frågorna kan bli många kring det som i dagligt tal uttrycks som behov. Då äldres behov skall inpassas i en standardmall kan de kanske istället uppfattas
som begär eller önskningar av personalen, eller rent av ses som orimliga
krav och därför inte ingår i kommunens repertoar av tjänster?
Äldreomsorgsverksamheten som i huvudsak är befolkad av kvinnor, bär
med sig en historia i en socialpolitisk reform där hemmafruarna upptäcktes
som billig arbetskraftsresurs i hemtjänsten redan i slutet av 1940-talet. Utbildning var inget krav. Den husmorskompetens som kvinnorna antogs besitta, ansågs räcka gott för att tillgodose de äldres behov i hemmen (Johansson
2002a). I denna ordning fanns implicita antaganden om att kvinnligt kön är
betydelsefullt för omsorgshandlingar. Det här innefattar givetvis föreställningar om kön både hos äldre och hos personal, såväl explicit som implicit,
såväl i teori som i praktisk verksamhet. Kön och genus är därför väsentliga
begrepp för att studera den offentliga hemtjänsten. Jag kommer att använda
mig av begreppet kön i avhandlingsarbetet. Kön, och tankar kopplade till kön
är alltid närvarande, det vill säga att vi har alla blivit tillskrivna ett kön utifrån uppfattade biologiska skillnader, en könstillhörighet som vi sedan förhåller oss till och formas av. I detta förhåller vi oss såväl till oss själva som
till varandra där olika egenskaper uppfattas som mer eller mindre kvinnliga
respektive manliga. Kön är länkat till våra förväntningar och föreställningar
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om vad som är kvinnligt och manligt och till makt och asymmetri – socialt
och biologiskt kön kan därför inte skiljas ut (Andersson 2002; Widerberg
1993). Jag avser att tydliggöra när det handlar om enskilda kvinnor och män,
och när det handlar om förväntningar och föreställningar om vad som är
kvinnligt och manligt, liksom där makt och asymmetri länkas till socialt och
biologiskt kön.
Mitt samlade antagande är att tid, behov och kön är centrala teman och
viktiga analytiska begrepp för att belysa de möten som kommer till stånd
mellan äldre och personal i en föränderlig hemtjänstverksamhet. Jag väljer
därför att låta forskningsgenomgången i kapitel 2 struktureras av tid behov
och kön.

Syfte och frågeställningar
Äldreomsorgen är en del av samhället där det har skett och sker särskilt omfattande förändringar, både vad gäller det demografiska läget med en åldrande befolkning och hur denna verksamhet ska organiseras. Förändringar är
ständigt pågående och kan förväntas bli fler, något som innebär ständigt nya
utmaningar och möjligheter. I den undersökta kommunen liksom i många
andra av Sveriges kommuner görs en behovsprövning av de äldres hjälpbehov. De biståndsbedömare som bedömer och tilldelar insatser är en egen
yrkeskategori med stort inflytande över de äldres fortsatta liv. Många möten
i hemtjänsten sker mellan främlingar. På senare år har dessutom den personalgrupp som arbetar närmast de äldre i deras hem, vårdbiträden och undersköterskor, det vill säga de som har till uppgift att utföra biståndsbedömarnas
beviljade insatser, fått omdisponera sin tidsanvändning i arbetet med de äldre. Nu som tidigare är kvinnorna i majoritet inom denna sektor och ett gott
omsorgsarbete har av tradition kodats och kommit att förstås som ett kvinnligt arbete. I takt med att omvärlden och äldreomsorgen med den förändras,
behövs nya angreppssätt för att analysera och förstå vad som pågår i denna
verksamhet. Den forskning som studerar relationer och möten mellan personal och äldre tycks generellt ta utgångspunkt i ett antagande om att relationer
i grunden bygger på närhet. Om inte detta antagande problematiseras, kan
det komma att förutsätta likhet. Mänskliga möten och relationer förutsätter
dock både likhet och olikhet – ett slags främlingskap. Man kan ställa frågan
om möten mellan äldre och personal inte bör vara baserade på tankar om
främlingskap, vilket däremot inte anger karaktär eller kvalité på dessa möten.
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Det empiriska materialet som främst består av intervjuer med tre grupper –
äldre, hemtjänstpersonal och biståndsbedömare – riktar fokus på möten i en
offentlig hemtjänstverksamhet.
Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera villkoren för de möten
som sker mellan äldre och personal i en föränderlig hemtjänstverksamhet,
med hjälp av de beskrivningar som ges av dessa olika aktörer.
Övergripande frågeställningar är:
- På vilket sätt kommer betydelser av tid, behov och kön till uttryck i
intervjuerna med de olika aktörerna?
- Vad händer med temana tid, behov och kön om man följer dessa i
mötena mellan de olika grupperna?

Tre perspektiv på hemtjänsten med fokus på äldre
Den undersökta kommunen är till sitt invånarantal betraktad som en större
stad2 och finns belägen i Sveriges norra delar, vilket kan vara värt att notera
då den mesta forskningen som bedrivs på området utgår från empiri från
Sveriges södra delar. Skillnader kan finnas mellan olika regioner i Sverige,
men jämförelser av detta slag ingår inte i denna studie.
Det kan vara idé att uppmärksamma läsaren på att avhandlingen i indirekt
mening kan sägas fokusera på möten. Den viktigaste empiriska källan är
intervjuer, vilket innebär att det inte är direkta observationer utan det är aktörernas erfarenheter av och syn på möten som står i fokus. Kvalitativa intervjuer utgår från tre perspektiv och har genomförts med tre grupper som figurerar inom äldreomsorgen, nämligen personal närmast de äldre – vårdbiträden och undersköterskor, kommunens beslutsfattare, ofta benämnda biståndsbedömare och äldre med hemtjänstinsatser. I intervjuerna med personalen har framförallt frågor kring de äldres situation ventilerats, men samtalen har även berört den egna arbetssituationen och vad det innebär att möta
äldre. För att få fatt i intresserade intervjupersoner har en enkät levererats till
ett stort antal anställda i de två personalgrupperna i den studerade kommunen. I enkäten gavs den anställda personalen möjlighet att ange om den ville
delta i en intervjustudie och/eller i en dagboksstudie genom att skriva dag-

2

Enligt SCB (http://www.scb.se/templates/Publikation_99266.asp) definieras större stad som
kommuner med 50 000-200 000 invånare. Till storstäder hör kommuner med en folkmängd
som överstiger 200 000 invånare (06-08-14).
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bok under en begränsad tidsperiod3. De flesta valde dock att bli intervjuade.
Gruppen äldre har rekryterats via personal till mig.
I avhandlingen använder jag ibland benämningen aktör4 på de personer i
grupperna som deltagit i studien. Ibland benämner jag deltagarna utifrån
grupptillhörighet – ”en av de äldre”, ”hemtjänstpersonalen” och så vidare.
Denna variation är delvis till för att få språket mer flytande samtidigt som
aktör används i en betydelse som ligger nära ”the sentient actor”, det vill
säga en både känslomässig och förnuftsmässig aktör som kan handla såväl
mer eller mindre medvetet respektive omedvetet.
De två valda personalgrupperna, biståndsbedömare och vårdbiträden/undersköterskor är nyckelaktörer5 i de äldres omsorgsinsatser i den så
kallade specialiserade biståndshandläggningen. I den undersökta kommunen
är beställar- och utförarenheterna fysiskt åtskilda. Biståndsbedömarna hör till
kommunens myndighetsutövning och sitter tillsammans med kommunens
övriga myndighetsutövare inom socialtjänsten. För att bedöma ett hjälpbehov gör bedömarna hembesök i de äldres hem och fattar efter en utredning
beslut om lämplig hjälpinsats. Under utredning eller efter ett fattat beslut om
insats, kontaktas hemtjänstpersonalen som ska tillgodose hjälpen. Bedömarna har som regel lite kontakt med vårdbiträdena i hemtjänstgrupperna ute i
kommunen och ofta sker kommunikationen om äldres hjälpinsatser via faxen.
Det är de äldre som står i fokus både direkt och indirekt i avhandlingen,
även om de möten som äger rum i hemtjänsten belyses ur tre perspektiv.
Med det menar jag att äldre har tillfrågats direkt hur de ser på sin hjälp, men
att även personal har ombetts att prata om mötena, istället för om sin egen
arbetssituation och hur de upplever att de äldre ser på möten med personalen
och den hjälp de får. På så sätt menar jag att de äldre står i fokus, vilket också inbegriper personalens syn på mötena. Jag har i detta låtit mig inspireras
3

Ett tillvägagångssätt inspirerat av Karin Widerberg (2002).
I sociologin finns en omfattande diskussion om aktörsbegreppet som är förknippat med
människors handlingar, vanligtvis i betydelsen avsiktligt handlande (Engdahl & Larsson
2006). Arlie Hochschild (1975) riktade tidigt kritik mot framställningen av aktören som antingen styrd av ett avsiktligt kalkylerande (the conscious, cognitive actor) eller av omedvetna
känslor (the unconscious, emotional actor). Bilden av aktören som känslomässigt medveten
(the sentient actor) måste därför introduceras som sammanför förnuft och känsla, aktörer kan
handla både medvetet och emotionellt, menar hon (ibid.). Wærness omsorgsrationalitetsbegrepp bygger på aktörsförståelsen av ”the sentient actor” (Wærness 1999b).
5
Enhetschefen är en annan personalkategori som återfinns på utförarsidan med ansvar för
ekonomi, drift och personal. Enhetschefen har inte setts som nyckelaktör i denna studie som
fokuserar möten i äldreomsorgen där de äldre står i fokus.
4
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av Gerd Gustafsson (1999) som i sin avhandlingsstudie har tre grupper representerade; omsorgsmottagare, vårdbiträden och hemtjänstassistenter för
att beskriva de relationer som sker i hemtjänsten. Genom att belysa denna
omsorgstriad kan interaktionen mellan grupperna tydliggöras, menar hon.
Det är viktigt att de äldre får komma till tals då det ju faktiskt är till dem
som hela verksamheten riktar sig. De äldre som grupp har i flera avseenden
uppmärksammats i alltför liten utsträckning i forskningen. I en nordisk kunskapsöversikt konstaterar Szebehely (2005) att det finns mer forskning om
personalen än om äldre, särskilt äldre utanför den offentliga äldreomsorgen
men även om de mest hjälpbehövande äldre. Ett exempel på senare avhandlingar där äldre utanför den offentliga äldreomsorgen stått i fokus är Sofie
Ghazanfareeon Karlssons (2006) avhandling om särboenderelationer mellan
äldre kvinnor och män i Sverige.
Om hemtjänsten är den verksamhet som är mest utforskad, är omsorgsinsatser i frivilligsektor och i familj där äldre agerar både som omsorgsgivare
och omsorgstagare, minst utforskad (Szebehely 2005). Ett fåtal studier har
lyft in etnicitet i forskningen om äldre, konstaterar Szebehely vidare (se Forsell 2004; Olsson 1995, 2000; Songur 1996, 2002). Men framförallt pekar
Szebehely på kunskapsluckor vad gäller konsekvenser av pågående omstruktureringar inom äldreomsorgen.
De tidigare studier som fört in de äldres perspektiv, antingen genom intervju och/eller observation har pekat på svårigheter som har med den äldres
tillstånd att göra. Ulla Melin Emilsson (1998) valde i sin avhandlingsstudie
helt bort att intervjua dementa äldre på grund av detta. Andra forskare har
varit ytterst noggranna med anonymitetskravet och informationsspridning
om den egna rollen. Det finns alltid en risk att den äldre kan sammanblanda
forskaren med personalen (se till exempel Ingvad 2003; Szebehely 1995).
Dessutom finns det en särskild etisk problematik inblandad då det gäller att
komma i kontakt med äldre. Dels för att man i en omsorgsverksamhet måste
gå via personalen, som i sin tur agerar som sorteringsinstrument med allt vad
det innebär. Dels för att säkerställa om de äldre verkligen vill delta i en intervjustudie, utan att göra intrång på den personliga integriteten. Att gå via
personalen skulle kunna uppfattas som tvång att delta, med tanke på den
beroendeställning de äldre befinner sig i.
De äldre som har deltagit i denna avhandlingsstudie har blivit tillfrågade
av personal och informerade av mig, innan de själva tagit ställning till om de
velat delta i ett intervjusamtal. Detta innebär att det enbart är äldre som av
personalen bedömts vara kapabla att svara för sig som har deltagit i studien.
Det kan vara en anledning till att det var svårt att rekrytera äldre till min
studie. Av detta ställningstagande följer att de äldre som har en speciell pro-
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blematik så som till exempel demens, inte finns representerade i min äldregrupp. Enligt vårdbiträdespersonalen är flertalet äldre idag dementa eller
förvirrade i sina hem, ”lite snurriga” som de säger. Å andra sidan behöver
inte detta utesluta att tankar och åsikter som framförs av de ”rediga” äldre,
även kan vara relevanta för andra äldre, trots en demens. Det kan finnas delade upplevelser bland äldre som har hemtjänst, vilka inte är avhängiga den
äldres hälsa och välstånd. Att acceptera ett hjälpberoende är inte alltid självklart och enkelt. Bara att ha ett flertal individer som kommer och går i hemmet kan innebära en stor omställning. Att kanske dessutom behöva ha hjälp
med intimhygien vid exempelvis blöjbyte och dusch, aktualiserar ytterligare
en problematik i de äldres livssituation där kroppen blir central (se t ex Dahle 1996; Widding Isaksen 1994).

Omsorgsrelationer och makt i hemtjänsten
Möten sker i många olika konstellationer i hemtjänsten, inte bara mellan
äldre och personal närmast dem, utan även mellan äldre och andra personalgrupper så som biståndsbedömare, enhetschefer, distriktssjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster. I denna studie har jag emellertid valt att
göra en avgränsning som enbart innefattar den kommunalt anställda personalen, vilket utesluter de tre sistnämnda personalgrupperna. För denna kommun blev således min avgränsning mot dessa yrkesgrupper naturlig, då dessa
yrkeskategorier var anställda av landstinget, något som inte alltid är fallet
bland Sveriges kommuner. Oavsett mina avgränsningar möter de äldre ett
stort antal människor i sina hem. Beroende av hjälpbehov och andra omständigheter kan antalet personer från olika personalgrupper som besöker de
äldre kraftigt variera. En äldre man i min intervjustudie hade räknat och angav att han träffat 53 stycken olika personal sedan tre år tillbaka då hans
hjälpinsatser startade. De tillhörde alla den personalkategori som stod honom
närmast, det vill säga vårdbiträden och undersköterskor. En orsak till det
höga antalet uppgav han var att kommunen hade organiserat om hemtjänstgrupperna i området och därmed hade också nya administrativa gränser skapats.
Omsorgsrelationer är en vedertagen beteckning för de möten som sker
mellan givare och mottagare i omsorgsforskningen. Beteckningen har rötter i
amerikansk moralfilosofi – omsorg är en ömsesidig relation som ytterst
handlar om hur vi möter den andra moraliskt (Noddings 1984). Det finns
flera diskussioner som problematiserar omsorgsrelationer i forskningen och
som förs i olika kontexter. En sådan diskussion handlar om huruvida omsorg
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kan vägledas av etiska regler och principer – rättviseprinciper ställs mot ett
individuellt omsorgstagande. Helga Kuhse (1997) menar att sociala verksamheter behöver universella etiska principer, regler och normer för att identifiera karaktären av det goda som eftersträvas. Å andra sidan menar Nel
Noddings (1984) att organisationer inte kan vara etiska eftersom de reducerar individers ansvar och den reflektion som är nödvändig. Därmed menar
jag att Noddings antyder att den omsorgsetik som hon förespråkar inte är
giltig i professionella sammanhang, även om det är i just dessa sammanhang
som den diskuteras. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna moraliska
diskussion förs i en annan kulturell kontext än vår svenska. Idag då behovsprövningen är central kan man ställa sig frågande till om dessa två synsätt
verkligen är oförenliga i omsorgsarbetet.
Dessa två moraliska orienteringar som blir synliga som rättvisa (den generaliserade andre) och omsorg (den konkreta andre) har aktualiserats genom
Kohlberg och Gilligans kontrovers om moralutveckling och har ställts mot
varandra (Benhabib 1992; Fjørtoft 2002). Christensen (1998) menar att ett
relationsarbete inte kan ta utgångspunkt i rättvisenormer eftersom det handlar om ett möte med den konkreta andre. Den ”hjälp till självhjälps-ideologi”
som är synlig idag där äldre ses som brukare snarare än klienter, kan inte ta
utgångspunkt i normen om ömsesidighet eftersom det inte kan klassas som
ett relationsarbete. Andreorienteringen riskerar därmed att gå förlorad om
inte dessa principer byggs in i organisationen, menar hon (ibid.). Den konkrete andre i termer av omsorg och den generaliserade andre som aktualiserar rättvisa behöver dock inte ställas mot varandra, menar jag. Kjersti
Fjørtoft (2002) tar utgångspunkt i Seyla Benhabibs (1992) modell som för
samman omsorg och rättvisa och menar att omsorgsetiken inte är tillräcklig
som kritisk teori i demokratiska sammanhang. Både den konkreta andres och
den generaliserade andres perspektiv är nödvändiga. Det är till exempel inte
möjligt att vara en person som visar omsorg utan att samtidigt respektera
andra människors frihet, konstaterar Fjørtoft (ibid.).
En annan diskussion problematiserar maktaspekter som obalans i relationen och hur denna obalans kan minska på olika sätt. Wærness (1984) särskiljer omsorgsrelationer från servicerelation och behandlingsrelation, vilket
anger graden av symmetri i relationen. Omsorgsrelationen är asymmetrisk i
sin grund då den som är beroende av omsorger befinner sig i underläge. Att
den som är beroende av omsorg alltid skulle vara i underläge kan dock ifrågasättas. Det finns omständigheter som kan förändra denna maktställning
menar Ingvad (2003). Här har det känslomässiga samspelet stor betydelse,
som han menar bygger på ett ömsesidigt beroende. De äldre strävar efter att
uppnå jämbördighet med vårdbiträdena genom att visa tacksamhet och be-
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kräftelse av deras arbete. Ingvad visar också att i konfliktsituationer kan
vissa hjälpberoende äldre sträva efter att göra sig oberoende av hemtjänstens
insatser genom att ta kontroll och inflytande eller genom visad integritet. Det
motsatta förekommer också, att den äldre gör sig svag och beroende av
vårdbiträdet. Ingvad ser således ömsesidighet och närhet som nödvändigt för
det sociala samspelet. Om inte inflytandet på varandras upplevelser och
handlingar fungerar, definieras detta av Ingvad som en konflikt. Maktdimensionen är således komplex i omsorgsrelationer, konstaterar han. Christensen
(1997) ser omsorgsmötet som en förhandling om närhetsgränser och menar
att man inte kan ta önskan om närhet för given, särskilt inte då det gäller
omsorgsmottagaren. Samtidigt är närheten en grundläggande princip för
omsorgsinteraktionen när omsorgsarbetet kopplas samman till omsorg
(ibid.). Närhet framstår enligt detta resonemang således som en viktig förutsättning för omsorg.
Då maktaspekter problematiseras i termer av asymmetri i relationen
framstår ömsesidigheten som ett möjligt sätt att upphäva denna asymmetri.
Det finns dock en fokusering på ömsesidigheten i relationer som främst
handlar om att kompromissa om tid och tillgänglighet och som genomsyrar
diskussionen, menar Eva Feder Kittay (1999). Men denna ömsesidighet är
inte applicerbar i situationer då vi står inför totalt beroende individer som
inte kan svara ömsesidigt. Det kan innebära att som omsorgsgivare avsäga
sig delar av sin egen autonomi. Det är därför nödvändigt att omformulera
synen på ömsesidighet och hur det kan bli möjligt i ett omsorgsarbete med
beroende människor, menar Kittay vidare. Begreppet ömsesidighet används
ibland på ett i stort sett oproblematiskt vis, men kan få olika betydelser beroende av vilken innebörd man syftar till. Ömsesidighet syftar allmänt till en
form av växelverkan mellan två individer och har i omsorgsforskning kommit att framstå som ideal för ”goda” omsorgsrelationer. Det finns en underförstådd betydelse av begreppet ömsesidighet som utgår från de inblandade
parternas autonomi, vilket Kittay (ibid.) pekar på.
Det finns med andra ord ett flertal sätt att problematisera omsorgsrelationer på. Jag har nämnt aspekter som rör moral, makt och ömsesidighet. Dessa
aspekter går i varandra och problematiseras utifrån skilda utgångspunkter
och i varierande grad i litteraturen. Det som blir problematiskt att hantera då
vi talar om omsorgsrelationer är det normativa inslaget. Det finns en uppsättning idéer om hur de ideala omsorgsrelationerna bör gestaltas i äldreomsorgen. Några av dessa idéer utgår från givarens egenskaper och kompetens.
Exempelvis gör Wærness (1999a) en senare koppling till de olika formerna
av relationer och till olika förhållningssätt som har med den professionellas
teoretiska kunskaper och makt att göra. Hon menar att en professionell ut-
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bildning inom hälsosektorn och den sociala sektorn tillför en teoretisk kunskap om generella mänskliga symtom och behov. Patienten/klienten objektiveras därmed och behandlaren kan utifrån sin fackkunskap avgöra vad som
är bäst för denne. Hjälparen blir experten genom sina speciella ämneskunskaper. Denna relation är i sitt utgångsläge paternalistisk, menar hon. En
servicerelation bygger på att patienten/klienten själv känner sina behov och
önskningar och är därmed baserad på mottagarens autonomi. I en omsorgsrelation krävs det ett personligt engagemang och en nära relation där givaren
påtar sig ansvaret för mottagarens situation här och nu.
Här menar jag att även en omsorgsrelation kan framstå som paternalistisk
just genom att givaren påtar sig ansvaret och därmed definierar vad som är
bäst för mottagaren. Ett personligt engagemang förmår inte i sig att upphäva
den asymmetri och paternalism som kan finnas i en omsorgsrelation i hemtjänsten.
Wærness är kritisk till att professionalisera omsorgsarbetet eftersom de
värden som hon menar är viktigast i en omsorgsrelation då riskerar att gå
förlorade. Teoretisk kunskap förbättrar inte alltid kvaliteten i omsorgsarbetet, konstaterar hon (1999a). Här ser Wærness kunskap och professionell
kompetens som en källa till övertag. Som jag ser det kan en teoretisk kunskap även utgöra en källa till insikt om den andre genom kunskap om generella mänskliga fenomen. Idag framstår risken med bristande kunskap hos
personalen som mer överhängande och då kan övertaget framstå som än
större, exempelvis vid svåra situationer som tangerar våld. En aktuell fråga
att ställa i detta sammanhang blir därför om det är möjligt att uppnå en
maktbalans genom att försöka skapa så lika förutsättningar för parterna i
omsorgsrelationen som möjligt. När och i så fall hur kan man veta att man
uppnått en balans och vem skall värdera det? Här kan begrepp som värdighet
och respekt för varandras olikhet i möten, vara en bra utgångspunkt för att
förstå relationer i vård och omsorg (Kalman 2003). Det finns även andra
angränsande diskussioner som rör omsorgsrelationer och som förts i olika
sammanhang i äldreomsorgsforskningen än de som jag tagit upp här.
Jag tror att det finns anledning att ställa frågan om det ens är möjligt eller
önskvärt att eftersträva den idealiserade omsorgsrelationen. Det blir dessutom svårt att tala om omsorgsrelationer utan att inbjuda till tänkesätt och
teoretiska utvikningar som inte är avsiktliga. Om nu många av de äldre möter uppåt ett femtiotal olika personal, finns det säkert ingen önskan från den
äldres sida att upprätta en nära relation till var och en av dem i personalgruppen. Det är troligt att det kan innebära en enormt ansträngande operation
för den äldre att ens försöka skapa en nära relation. Det är lätt att fastna i ett
tänkande som uppvärderar den nära relationen mellan äldre och personal och
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se den som den enda tänkbara relationen, en relation som båda parter eftersträvar. Malin Wreder (2005) har i sin avhandling genomfört en diskursanalys av äldreomsorgen. Hon har ett empiriskt material bestående av forskningsmaterial från tre forskningsdiscipliner och personals utsagor i en öppen
enkätfråga som hon delar in i tre diskurser. En diskurs benämner hon ”den
goda omsorgen” där hon pekar på just dessa begrepp som personliga relationer, närhet och ömsesidighet som kommit att idealiseras i teori och praktik.
Även om det kan finnas anledning att vara försiktig med begreppsanvändningen omsorgsrelationer, med tanke på begreppets olika innebörder i
forskningen, innebär det inte att jag tar avstånd från talet om omsorgsrelationer. I de fall då jag använder omsorgsrelationer är det mer i vardaglig bemärkelse än som ett teoretiskt ställningstagande. Det finns således flera anledningar till att jag i avhandlingen föredrar att utgå från möten istället för
relationer. Ett möte är i vardaglig form mindre laddat och betecknar någon
form av sammankomst mellan olika aktörer. Genom att sätta de möten som
sker i hemtjänsten i förgrunden anger jag därmed också att det är möten som
fenomen som står i fokus för avhandlingen.

Ett främlingskapsperspektiv på äldreomsorgen
Dagens samhällsutveckling har aktualiserat frågor om främlingskap – vilket
vanligtvis beskrivs som ett problem i tiden. Främlingskap är emellertid ett
allmänmänskligt tillstånd som alltid är närvarande (jfr Kristeva 1991). Om vi
utgår från att främlingskap alltid finns i möten mellan individer, kanske vi
kan se något annat. Främlingskapet behöver inte vara en komplikation.
Med inspiration av bland annat Georg Simmels (1908/1981) texter om
främling och främlingskap som pekar på enheten av både närhet och distans,
ser jag möjligheten att använda främlingskap för att vidga och problematisera omsorgsmöten i hemtjänsten. Den samtidighet som främlingskapet i
Simmelsk mening uttrycker, ser jag som fruktbar för att tolka och förstå
omsorgsmöten. Det är viktigt att ha i åtanke att det alltid finns en oförutsägbarhet och spänning mellan närhet och distans, ett slags främlingskap i
mänskliga möten och relationer. Ett främlingskap kan framstå som både
begränsande och stödjande vid tolkning av möten.

Främlingskap som redskap och sökljus för att fånga det
mångtydiga
Främlingskapet tangerar både likheter och det ”främmande” i mänskliga
möten. Främlingens närvaro kan upplevas hotfull eftersom främlingen väck29

er ambivalens och motsägelsefullhet inom oss, menar Zygmunt Bauman
(1995a). Hemtjänstarbetet innebär att ett vårdbiträde/undersköterska skall
bistå med hjälp i den äldres vardag, vilket kan innebära ett möte mellan två
för varandra okända parter. Det innebär ett möte mellan främlingar, där olikheter kan bädda för ett främlingskap i kön och sociala kategorier som klass,
generation och etnicitet. Ett främlingskap kan givetvis även uppstå ur likheter och det redan kända, såväl som att man kan uppleva ett främlingskap
inom sig själv. Att åldras kan till exempel innebära att inte känna igen sin
kropp och sin sociala position, att bli en främling för sig själv.
Utifrån Simmels (1908/1981) tankar om främlingskap läser jag in en
samtidighet i mänskligt varande som kan vara fruktbar för att förstå omsorgsmöten i en föränderlig äldreomsorg. Främlingen utgör en enhet mellan
att vara lösgjord och fixerad vid det givna, menar Simmel. Främlingskapet
innebär en positiv relation enligt Simmel, och kan utgöra en växelverkan
mellan närhet och distans. Den samtidighet eller ”både och” som finns med i
Simmels beskrivning av främling och främlingskap ser jag som potentiellt
för att ta fasta på det till synes självklara och kända. I den meningen ser jag
främlingskap som ett sökbegrepp – ett redskap för att vidga och problematisera omsorgsmöten i analysen.
Genom att ta fasta på den samexistens eller samtidighet som finns i begreppet främlingskap blir det ett redskap att ifrågasätta det ofta förgivettagna
och självklara inom detta fält. Genom att väga in den dubbelhet och ambivalens som finns i den sociala omsorgsverkligheten, ser jag främlingskap som
ett användbart redskap för att fånga det mångtydiga som utmärker möten i
hemtjänsten.

Ett metodologiskt förhållningssätt
Främlingskap som metodologiskt förhållningssätt syftar till att inte ta något
för givet. Med det menar jag en strävan efter att inte låsa fast eller ta för
givet etablerade tänkesätt om den sociala omsorgsverkligheten. Främlingskapet inrymmer en form av samexistens vilket ger utrymme för mångfalden som jag ser det. Den sociala verkligheten är flertydig och komplex
och kan inte fångas av entydiga förklaringar. Även främlingskapsperspektivet kan bli entydigt i försöken att se något annat. Att tala om främlingskap
och att förhålla sig till det är två olika ting.
Ett främlingskap i bemärkelsen att göra sig främmande för, eller att
främmandegöra sig i forskningsarbetet innefattar en mer medveten eller tydlig strävan att distansera sig. Här blir det nödvändigt att bli medveten om vad
man distanserar sig ifrån. Ett sätt att genomföra detta är att förhålla sig kritisk till de val och överväganden man gör i forskningsprocessen. Främ30

lingskap som förhållningssätt handlar om att inte låsa fast etablerade tänkesätt. Detta låter sig inte enkelt göras, då ju forskaren är del av den verklighet
som studeras. Detta ställer reflexiviteten i fokus, något som kan beskrivas
som tänkandet om sitt tänkande, menar Billy Ehn & Barbro Klein (1994).

Främlingskap som beteckning på samtidens tillstånd
Främlingskap kan ses som en beskrivning av ett tillstånd som är utmärkande
för vår samtid och som av vissa teoretiker benämns den senmoderna epoken
(Beck 1994, 1998; Giddens 1991). Enligt Bauman (1995b) är främlingskapet
ett permanent tillstånd och en del av det moderna livet som kännetecknas av
snabb teknisk utveckling, konsumtion och individualism. Främlingskapet
kan sätta fingret på vad postmoderniteten, som är Baumans beteckning på
vår samtid, kan sägas innebära och medföra för konsekvenser (Ståhl 2003). I
den betydelsen tangerar främlingskapet det okända och främmande i vår
tillvaro. De drag av rationalisering som i moderniteten inneburit att ta fasta
på förnuftet och tygla känslor, är i postmodern mening ett tvivel och en insikt om det missriktade i detta. Vår tid präglas av ambivalens och motstridiga val, vilket skapar moralisk osäkerhet, menar Bauman vidare (1995a). Den
här osäkerheten kan få långtgående konsekvenser eftersom avståndet mellan
våra handlingar och resultat inte kan bedömas, något som faktiskt får oförutsedda konsekvenser, menar Bauman (ibid.). Våra moraliska verktyg är dock
inte avpassade för nutidens oförutsägbarhet. Alla moraliska beslut är ambivalenta, hävdar Bauman. I den meningen måste vi helt enkelt lära oss att leva
med ambivalens och olikhet.
Men det senmoderna samhället är också förenat med en form av social reflexivitet, enligt dessa teoretiker. Äldreomsorgen är förenat med flera osäkerhetsmoment som kan tolkas på flera sätt. Med krav på ökad effektivitet i
verksamheterna prövar kommuner ständigt nya former för organisering vilket också ställer ökade krav på individerna att se sin roll i denna. Detta gäller
även personalen närmast de äldre som bör känna till vilken hjälp som är
möjlig att ge, hur lång tid den får ta och så vidare. Biståndsbedömarna måste
hela tiden vara medvetna om nya tolkningar av lagen och de förhållningssätt
som gäller. Ständig osäkerhet och minskad möjlighet att förutse betingelser
kring de omsorgsmöten som sker, till exempel att veta vem som kommer och
när den kommer, minskar möjligheterna att överblicka och kontrollera hjälpinsatser. För att få överblick om hur organisationen fungerar ”tvingas” individen att förhålla sig socialt reflexivt och medvetet till den. Den äldre kan till
exempel inte enbart utgå från sina egna hjälpbehov, den måste också känna
till sina rättigheter och veta vad som är möjligt att få hjälp med och hur man
går till väga för att få hjälp. På så sätt krävs det hela tiden ett medvetet re31

flexivt förhållningssätt av de äldre för att hänga med i vad som pågår i organisationen. Den moderniseringsprocess som vi befinner oss i ställer omsorg i
ett nytt ljus och aktualiserar frågor om främlingskap. Äldreomsorgen måste
därför förstås och tolkas ur flera aktörers perspektiv och på olika nivåer.
Osäkerheten som följer av senmoderniteten inrymmer inte bara hot. Det
finns även utrymme för möjligheter, kan man uttolka av Bauman, Beck och
Giddens. Det här väcker frågor om den äldreomsorgsverksamhet som vi har
idag och hur den kan förstås i termer av förändring. Hur uppfattar och tolkar
inblandade aktörer de möten som tar plats inom ramen för en offentlig hemtjänstorganisation? Här tror jag att främlingskapets tolkande aspekt som
därigenom fokuserar samtidigheten i möten, kan utgöra en möjlighet att nyansera bilden av det som pågår.

Olika nivåer av främlingskap
Främlingskapets tillstånd kan utläsas på framförallt tre nivåer – den individuella, den relationella och den strukturella nivån. Ett främlingskap kan upplevas inom individen, det kan handla om att inte känna igen sig själv i olika
situationer och varanden. Kroppen kanske inte längre fungerar som den tidigare gjort och man upplever kanske någon form av förlust. Att åldras kan
innebära en känsla av främlingskap, något som inte behöver betyda något
negativt. Julia Kristeva (1991) betonar den mänskliga sidan av främlingskapet och nödvändigheten i att se främlingen i oss själva för att upptäcka olikhet mellan människor. Ett upplevt främlingskap kan innebära att stå främmande för sitt eget åldrande, men det kan också innebära nya insikter om det
och om oss själva. Lars Tornstams (1994) teori om gerotranscendens berör
detta om åldrandet som kan innebära att upptäcka nya dimensioner av sig
själv.
Vi lever i ett ålderssegregerat samhälle och den organisering som råder
idag inom hemtjänsten med en uppdelad verksamhet i form av en beställaroch utförarmodell, kan bädda för ett främlingskap sett som ett fjärmande
mellan grupper. En sådan organisation kan initiera ett främlingskap i möten
och relationer mellan aktörer och grupper, då möten många gånger sker mellan främlingar. Möten i hemtjänsten innefattar dock alltid en mängd oförutsägbara moment – vi kan inte säkert veta den andres intentioner. Om avståndet blir för stort mellan äldre och personal kan en form av främlingskap uppstå då det blir svårt att förstå den andre. Det finns dock alltid en spänning
mellan närhet och distans i mänskliga möten, vars konsekvenser inte är givna på förhand.
Främlingskap på en strukturell nivå kan gälla de frågor som övergripande
förändringar väcker. En behovsprövad äldreomsorg som blivit mer standar32

diserad riktar fokus på frågor om vem som ska få ta del av resurserna och
hur det ska avgöras (jfr Blomberg & Pettersson 2003). Tidigare forskning
pekar på förändringar i den offentliga äldreomsorgen där till exempel tidsutrymmet har minskat och de äldres behov har blivit mer komplexa då de som
får hjälp idag blivit allt sjukare (se t ex Szebehely 1998, 2000). Dessutom
ökar andelen män i denna av tradition kvinnobefolkade verksamhet, vilket
reser en rad frågor. Dessa strukturella förändringar av äldreomsorgen riktar
fokus mot det som pågår i hemtjänsten – det arbete som brukar beskrivas i
termer av omsorgsrelationer och möten.
Sammanfattningsvis innefattar främlingskap ett tillstånd som kan vara
permanent men också skapat utifrån de betingelser som råder i äldreomsorgen. Men främlingskapets mellanmänskliga sida gör det dock nödvändigt att
förhålla sig mer dynamiskt och tolkande. Främlingskapet sätter således fingret på samtidigheten i möten och vikten av att inte på förhand utesluta andra
tolkningsmöjligheter. I den bemärkelsen fungerar främlingskap som en form
av sökbegrepp i avhandlingen där innebörder av främlingskap inte är färdiga
utan föremål för tolkning och reflektion.
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2. Tidigare forskning med avstamp i tid,
behov och kön
I mötet mellan tradition och förändring som det senmoderna samhället aktualiserar, blir det nödvändigt att fundera över vad som är föränderligt, och
hur det i så fall kan förstås som föränderligt, utifrån hur aktörer talar och
tänker om verkligheten. En organisering där tid blir en bristvara; där de äldres behov klassificeras på förhand, eller där fler män blir synliga i verksamheten – väcker frågor och gör det nödvändigt att problematisera till synes
självklara begrepp som tid, behov och kön då de inte kan tas för givna.
Min forskningsgenomgång tar fasta på temana och begreppen; tid, behov
och kön vilka i någon mening har framstått som mer eller mindre självklara
och oproblematiska i den ”traditionella” äldreomsorgen och som just därför
blir intressanta att analysera.

Tid i omsorgsforskningen
En (o)tidsenlig omsorg
Tiden är något av ett försummat begrepp i teorier om omsorg, även om tid
implicit anger omsorgens strukturella villkor. Kanske är det så att tid inte är
problematisk, så länge det finns tillräckligt av den. Ingrid Motevasel (1996)
diskuterar hur tiden förhåller sig i olika omsorgsformer och relationer. Hon
identifierar situationell, kontinuerlig och generell omsorg. Den kontinuerliga
omsorgen sträcker sig över nuet till morgondagen, tiden är cirkulär på så sätt
att aktörerna ständigt är i varandras tankar, även om omsorgshandlingen är
avslutad. I den situationella och den generella omsorgen är den linjära tiden
styrande och handlingar riktas mot nuet och mot framtiden, menar Motevasel.
I Socialmedicinsk tidsskrift från 1989 diskuterar Stina Johansson tidsbegreppet i relation till professionaliseringssträvanden, som hon menar tycks
förutsätta en effektiv tidsanvändning. Det är någon som bestämmer tidsåtgången och en sak görs i taget. Men så går inte vård och omsorg till i praktiken, påpekar hon. Vårdbiträden kan inte fullt ut råda över tidsanvändningen,
vare sig då det gäller tidsföljd eller omfattning för uppgiften. Dessutom utför
vårdbiträdena flera arbetsuppgifter samtidigt.
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Tio år senare konstaterar Wærness (1999b), att personalen måste beredas
mer tid utifrån omsorgsarbetets speciella karaktär, och försvarar sitt begrepp
omsorgsrationalitet. Syftet med begreppet var just riktat som kritik mot den
resultatorientering och effektivitet som råder inom välfärdsstatliga tjänster.
När åtstramning av tid och olika former av rationalisering ger sig till känna i
hemtjänsten är inte tiden självklar längre, något som man tidigare tycks ha
kunnat förutsätta. Den diskussion som har förknippats med tid i omsorgsforskningen har förts i riktning mot att teoretisk utbildning har stått i kontrast
till att beredas mer tid i omsorgsarbetet. Wærness (1999a, 1990) menar att de
positiva värden som är viktigast i en omsorgsrelation, riskerar att gå förlorade då teoretisk kunskap tillförs, vilken brukar handla om generella fenomen
och förhållanden. När det gäller mänskliga behov har sådan teoretisk kunskap en tendens att ge dessa en generell beskrivning, vilket inte nödvändigt
motsvarar den unika individen vi står inför. Men här måste vi ställa oss kritiska till den kunskapssyn som förmedlas. Resonemanget implicerar att det
finns en motsättning mellan genuint omsorgsarbete och en formaliserad kunskap. En motsättning som inte skulle vara förenlig med goda omsorgsrelationer. Som jag ser det, förutsätter dock Wærness att tillämpandet av teoretisk kunskap skulle innebära en teknisk verksamhet utan reflektion.
Blickar vi mot vetenskapsfilosofins domäner, ses emellertid inte teoretisk
kunskap nödvändigtvis som stående i motsats till praktisk kunskap. Ingvar
Johansson & Niels Lynöe (1997) diskuterar exempelvis vetande och kunnande som två former och menar att optimal utveckling av en viss kunskapsform innebär ett samspel mellan dessa två. Om vi utgår från att kunskap på
ett eller annat sätt måste erövras, innebär detta att kunnande och vetande är
samspelta. Det kan komma till uttryck som en form av växling mellan handling och reflektion, menar Hildur Kalman (2006).
Vi bör alltså efterfråga en mer nyanserad bild av både kunskapens och tidens betydelse i dagens omsorgsarbete. Det viktiga är förstås vilken kunskap, och vilken kunskap om generella mänskliga förhållanden, som bör
förmedlas i en teoretisk del av omsorgsutbildningar, och vilken övning denna ger att förhålla sig öppen för reflektion och att se den unika individen. En
teoretisk kunskap kanske även kan vara tidsbesparande i dagens hemtjänst
genom att den kan vara en nyckel till individers kreativitet och förmåga att
hitta nya lösningar i arbetet. Men dessvärre tenderar ofta beskrivningar av
personalens upplevelser av omsorgsarbetet att framstå som stereotypa. Wreders (2005) diskursanalys av äldreomsorgen visar exempelvis att problembeskrivningen av omsorgen i personalens utsagor är påfallande homogena i en
av de diskurser hon benämner ”den goda omsorgen”. Några av dessa pro-
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blem är stress, tidsbrist och underbemanning och de beskrivs som omsorgens
fiender.

Tid som socialt konstruerad och könad
Tid är ett svårfångat begrepp och det krävs reflektion över dess olika betydelser. Karen Davies (1989) har i sin avhandling gett tid en objektiv och en
subjektiv betydelse. Tid är något som ofta tas för givet i forskningen, den
antas vara könlös och tiden existerar, oavsett hur vi hanterar den. Men tiden
är inte konstant och kan inte tas för given, menar Davies. Tiden är socialt
konstruerad och varierar historiskt och kulturellt mellan individer och grupper. Hon menar vidare att den objektiva tiden – klocktiden – är linjär till sin
karaktär, förknippad med traditionellt sett manliga intressen och av tradition
det dominerande synsättet på tid i det västerländska samhället. Den subjektiva tiden är mer cyklisk och reproduktiv, mer kvinnlig och är förknippad med
vardagslivet, där tid är mer uppgifts- eller processinriktad. Tid är således
könad konstaterar Davies, även om den linjära och cykliska tiden inte är
varandras motsatser i en absolut mening, de förekommer mer eller mindre
parallellt i individers liv.
I avhandlingsstudien fokuserar Davies (1989) kvinnors förhållande till tid
i vardagslivet, situation som löntagare och som omsorgsgivare. Studier förbiser ofta kvinnors användning av tid och ofta förblir kvinnors obetalda omsorgsarbete osynligt, eftersom det inte kan mätas i tid, och enligt sådana sätt
att definiera och mäta arbetet kan det inte räknas som produktivt. Omsorgsarbete karaktäriseras av korta cykliska och upprepande handlingar och låter
sig svårligen inordnas i strikt klocktid, menar Davies. Tid är en fråga om
makt. Ju mer makt och inflytande vi har, desto mer kan vi bestämma över
vår egen och andras tid. Kvinnor har som regel mindre tillgång till sin tid,
både i den privata och i den offentliga sfären, menar Davies. Tidsanvändning
är ofta en fråga om förhandling med andra, för kvinnor handlar det om förhandlingar med man, barn, arbetskamrater och arbetsgivare. Vid dessa förhandlingar blir makten synlig. Kvinnor är inte fria att välja hur de använder
sin tid, konstaterar hon.
Davies studie är intressant och är ett av få bidrag som för in tiden i ett
samhällsvetenskapligt och feministiskt perspektiv. Med exempel från kvinnor i fabriksarbete och i omsorgsarbete, visar hon hur klocktiden infiltrerar
kvinnors arbete. Fabriksarbetet upplevdes inte helt oväntat styrt av klocktiden, vilket även omsorgsarbetet med de äldre gjorde, enligt kvinnorna i studien. En invändning man kan göra mot hennes studie, är den indelning av tid
som hon gör. Vilka är förtjänsterna med att dela in tiden i en objektiv (linjär
tid) och subjektiv (cyklisk tid) del?
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Tid som osynliggör kvinnors arbete
Även om tid inte kan tas för given och är impregnerad av de betydelser som
individer ger den i en specifik kontext, så finns tiden alltid där. Tiden existerar oavsett vi väljer att ta in den eller ej. Ett problem med att hantera två
kategorier av tid är att tid då framstår som två disparata enheter, ett ”antingen eller”, något som kan ställa till problem vid studier av tid. Ett omsorgsarbete som enligt Davies inte kan mätas i klocktid, gör det också svårt att påvisa tidsbrist och ett minskat tidsutrymme, något som ju blivit alltmer vanligt
idag, menar jag. Det blir därför problematiskt att fasthålla den cykliska tiden
i omsorgsarbetet, då den samtidigt har en tendens att osynliggöra arbetet. En
uppgift vore då snarare att hitta ett annat sätt att mäta tiden.
Davies påstår förvisso inte att linjär och cyklisk tid är varandras motsatser, men de framstår lätt så, särskilt när en koppling till kön görs. Den linjära
tiden uttrycker manlig dominans och förtrycker kvinnor – de som förhåller
sig mer processinriktat och cykliskt till tid. Frågan är väl om detta dilemma
går att lösa överhuvudtaget. Kopplar vi bort kön i diskussionen, framstår tid
som könlös och neutral och därmed kan viktig kunskap om kvinnors liv och
tidsanvändning gå förlorad. Om vi å andra sidan väljer att diskutera tid i
förhållande till omsorgsarbetet fastnar vi i diskussioner om omsorgsarbetets
speciella natur, vars teorier tenderar att låsas fast i en kodning av arbetet som
kvinnligt.
På senare år har det blivit alltmer vanligt att föra in tidmätningar av olika
slag i det direkta omsorgsarbetet. Det har inneburit en hel del problem för
vårdbiträden och undersköterskor att definiera tiden, eftersom omsorgsarbetet i hemtjänsten innefattar vardagliga sysslor som inte enkelt kan kategoriseras och mätas avgränsat från varandra (jfr Johansson 1989). I min undersökta kommun var försök på gång, att med hjälp av en speciell dosa, knappa
in tidsåtgång för de sysslor som utförs hos de äldre. Farhågor fanns angående
detta, dels för att det skulle gå åt mer tid till att knappa in sysslan än att utföra den och dels för att detta system inte tar hänsyn till att många sysslor utförs samtidigt. Risker med detta menade man vara att tidmätningarna felaktigt skulle visa på överflödig tid i arbetet, vilket skulle kunna innebära fler
personalnedskärningar i en redan ansträngd hemtjänstorganisation. Ett tredje
problem med tidmätningar är att dessa bortser från tid för förflyttningar i
rummet. För att hjälpa en äldre herre med blöjbyte till exempel, krävs det
inte bara den direkta sysslan som måste utföras. Var avgränsar man egentligen tiden för insatsen?
Å andra sidan kan man faktiskt se just tid, som ett sätt att göra omsorgsarbetet synligt. Det behövs både klocktid och processtid i omsorgsarbetet,
menar Davies (1996) i en senare studie av en barnomsorgsverksamhet. Det
37

är dock viktigt för omsorgsarbetaren att själv kunna växla mellan dessa tidsrelationer, istället för att kontrolleras av dem, konstaterar hon vidare.
En annan iakttagelse som blivit synlig i mitt material på beslutandenivån
är att man medvetet valt att inte prata om tid. Istället pratar man om insatser,
det vill säga konkreta sysslor istället för klocktid i förhållande till de äldres
hjälpbehov (se Andersson 2004). Den uppdelade organisation som råder med
tilldelning av insatser istället för tid, innebär inte bara att de äldres inflytande
över deras hjälpbehov minskar, det innebär också ett osynliggörande av tiden. Frågan är om inte denna transformering av tid till insatser i hemtjänstarbetet också riskerar att osynliggöra relationen i omsorgsarbetet, den som
man samtidigt värnar om i teorier om omsorg. Det kan rentav innebära problem att betrakta tid som socialt konstruerad, eftersom tiden i omsorgsarbetet
då tillskrivs subjektiva dimensioner, där arbetet kan komma att individualiseras. Således blir det upp till den enskilde individen att hantera tid och tidsbrist och inte organisationen, menar jag.

Teorier om omsorg osynliggör tiden
En fråga att ställa är vilken betydelse tid har för omsorg idag, när organisering och verksamhet kännetecknas av omstruktureringar, minskad personaltäthet och allt sjukare äldre som får hemtjänstinsatser. Szebehely (1995)
jämför i sin avhandling bland annat tidsåtgången i tre organisationsformer –
den traditionella, det löpandebandslika servicehuset och det självstyrande
smågruppsdistriktet. Dessa tre organisationsformer har rötter i olika tidsepoker. Den traditionella modellen har sina rötter i 1950 och – 60-talet och utgår
från hushållshjälp och uppmuntrande besök som officiell policy. Den löpandebandslika modellen växte fram i 1970-talets tidsanda med kollektiva insatser och stärkt arbetsledning som officiell policy. Under 1980-talet tar det
självstyrande smågruppsdistriktet form med aktivering och grupparbete som
officiell policy (ibid.).
Szebehely (1995) fann, kanske inte helt oväntat, att de äldre fick ut mest
tid i den traditionella organiseringen. Där gick hela tre fjärdedelar av arbetstiden till de äldre, medan i de senare två endast cirka hälften av tiden gick till
de äldre. Den här skillnaden menar Szebehely är en direkt följd av arbetets
organisering. Det krävs mindre samordning i den traditionella modellen,
eftersom varje vårdbiträde ensamt ansvarar för en äldre persons hemtjänst,
till skillnad från servicehuset som kräver hög grad av horisontell arbetsdelning. Varje vårdbiträde gör där många snabba hjälpinsatser, vilket leder till
mer tid för planering och mer tid för förflyttning mellan vårdtagare. I servicehuset där arbetet är upplagt kring olika pass och ett stort antal vårdtagare,
måste exempelvis ett morgonpass avslutas i rimlig tid för vad som är att
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betrakta som frukost. Vad som väntar hos de vårdtagare som återstår för
morgonpasset är ovisst, vilket skapar stress. På så sätt menar Szebehely att
det finns en schemalagd stress inbyggd, eftersom det inte finns några tidsangivelser för respektive syssla och vårdtagare, menar hon. Detta gör att vårdbiträdena måste ruscha sig igenom de olika passen vid förmiddag, lunch och
så vidare för att hinna med alla vårdtagare. Tiden blir med andra ord osynligt på pappret, konstaterar hon. Det här visar att det är svårt att bortse från
tiden i praktiken, även om tid och särskilt klocktid inte tillskrivits någon
större betydelse då den ofta tas för given i teorier om omsorg (jfr Davies
1989). Christensen (1997) menar emellertid att tiden är en mycket viktig
komponent i omsorgen, det går inte att tidsbestämma ett omsorgsarbete, än
mindre själva omsorgen, vilket har att göra med den oförutsägbarhet som
finns i omsorg och omsorgsarbete.
Även om det framkommit i empirisk forskning att tiden har betydelse för
omsorgsarbetet, så har den inte gett några nämnvärda avtryck i teorin, menar
jag. I teorier om omsorg är det framförallt relationen mellan den som ger och
den som mottar omsorg som fått utrymme. Litteraturen är mycket omfattande idag och omsorgsbegreppet har diskuterats på något olika vis, beroende
av vilket perspektiv som intas (för en utförlig översikt, se Johansson 2002a).
Ett framträdande perspektiv i skandinavisk samhällsvetenskaplig omsorgsforskning med rötter i amerikansk moralfilosofi, är att betrakta omsorg som
en ömsesidig relation. Noddings bok från 1984 med titeln: ”Caring, A Feminine Approach to Ethics & Moral Education”, är flitigt citerad i vår skandinaviska omsorgsforskning, och förekommer frekvent än idag. Noddings
betonar relationen istället för ensamheten i mänskligt varande och handlande
och ser omsorgens ontologiska bas som ett kvinnligt sätt att ta ställning till
etik och moral. En omsorgshandling kännetecknas av att ta ställning i varje
enskilt fall, att möta den andre moraliskt, och att bevara det unika i mänskliga möten, där parternas subjektiva erfarenheter är av avgörande betydelse.
Hon tar således avstånd från regler och principer för hur omsorgen ska bedrivas.
Genom att se omsorg som en relation och ett moraliskt ställningstagande
har tiden kommit att framstå som ointressant. I nedskärningstider blir emellertid ett ointresse för, eller bortseende av tiden problematisk, menar jag. En
brist på tid skapar till exempel nya moraliska dilemman. Vem står ansvarig
inför de försummelser som kan ske i omsorgen då personalens tid inte räcker
till? Tid väcker en mängd frågor av denna karaktär som inte går att bortse
från. Då teorier om omsorg till varje pris söker idealisera närhet och ömsesidighet i relationen, riskerar teorin att konserveras och bli immun mot de
förändringar som pågår i omvärlden. Omsorg framstår då som något som
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sker bortom tid och rum. En viktig förändring som blivit påtaglig i den offentliga äldreomsorgen är en ökad tidspress. Personalens tidsutrymme får
betydelse, vilket det inte med självklarhet haft tidigare. Dessutom är den
idealiserade omsorgsrelationen inte alltid ”god” och eftersträvansvärd mellan
givare och mottagare, menar jag.

Rutiner – ett sätt att skapa rätsida på tiden?
Det blir svårt att hantera tid då framförallt den så kallade klocktiden framstår
som mer eller mindre osynlig i omsorgens teori och praktik. Omsorgsarbetet
skall utgå från insatser till de äldre – inte tid, hävdar biståndsbedömarna
(Andersson 2006). I teorier om omsorg är det främst relationen som synliggjorts i omsorgsarbetet. Därför menar jag att tid inte stått i fokus i teorier om
omsorg och som dessutom tenderar att osynliggöras i praktiken. Istället har
man sett en överhängande risk med att omsorgsarbetet kan bli ett rutinarbete
om det underkastas regler och principer för hur det ska bedrivas. Ett problem
med att föra in tiden i teorier om omsorg kan faktiskt vara omsorgsarbetets
normativa bestämning och idealen om ”den goda omsorgen” som inte får gå
förlorad. Tid och rutiner förblir osynliga i teorier om omsorg ifall en omsorgsrelation betecknas som ett genuint möte och därför inte kan inordnas
som rutiner. Davies (1989) finner i sin studie om kvinnors arbete på sjukhem, att rutiner styrde på ett strikt sätt. Det fanns bestämda tider för respektive syssla, vilket påverkade kvinnornas syn på de äldre i en avhumaniserande riktning, konstaterar hon. Men rutiner behöver inte betraktas som negativt. För äldre och personal kan rutiner faktiskt skapa en viss trygghet genom
att på förhand veta vad som skall ske. Problemet är väl inte rutiner i sig,
menar jag, problemet ligger snarare i hur rutinerna hanteras i hemtjänstarbetet.
Ett rutinarbete kan upplevas instrumentellt och enformigt, men ändå föredras i arbetet med äldre, visar Franssén (1997) i sin avhandling. Idag bör
man dock ställa sig frågande till huruvida dagens omsorgsarbete är fyllt av
rutiner, med tanke på många av de förändringar som ägt rum. Forskning
visar idag att allt fler äldre är sjuka och dementa i sina hem (Szebehely 2000;
Thorslund 2002). Frågan är väl i vilken utsträckning det finns tid för fastlagda rutiner i dagens hemtjänstarbete överhuvudtaget, med tanke på att tid
helst inte skall diskuteras i organisationen (Andersson 2006). Den tidigare
analysen av mitt empiriska material, visar att arbetet är allt annat än rutinmässigt och mycket tyder på att arbetet blivit allt svårare att överblicka med
ständiga omprioriteringar av arbetsuppgifter. Därför kan det tvärtom vara
viktigt att värna om rutiner i arbetet, både för personal och äldre. Rutiner
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kräver synlig tid i personalens arbete och skapar trygghet för de äldre, som
därmed kan planera sin dag på ett mer förbestämt sätt.
Davies (1989) studie tar framförallt fasta på tid förknippat med makt i
kvinnors arbete. Detta är en viktig dimension, men genom att köna tiden
riskerar kvinnor att komma till korta likväl, eftersom osynlig tid lätt blir ett
osynligt arbete i omsorgen. Därför vill jag hävda att tid i form av klocktid är
viktig för omsorgen och här kan rutiner vara en dimension att utforska i omsorgsarbetet för att synliggöra kvinnors arbete. Med tanke på att teorier om
omsorg har fäst så stor vikt vid moraliska aspekter, är det betydelsefullt att
väga in tidsaspekter eftersom tidsbrist i värsta fall kan innebära att tvingas
göra avkall på den goda omsorgen.

Att stå främmande inför tiden
Inom äldreomsorgens praktik och teori framträder en dubbelhet till tid. Å
ena sidan är omsorgsarbetet inte möjligt att mäta i tid, å andra sidan är tid en
maktfaktor som kan komma att osynliggöra omsorgsarbetet. Den här dubbelheten som faktiskt innebär både ett krav på tidens synlighet och osynlighet – väcker en viss ambivalens. Är det teorier om omsorg som osynliggör
tiden, eller är det tiden som osynliggör omsorgen? De studier som på något
sätt har hanterat tid, har framförallt lyft fram tidens problematiska sidor (jfr
Davies 1989; Szebehely 1995). Tid är framförallt förknippat med tidsbrist
och stress på fältet och ett antagande om att kvinnors omsorgsarbete inte kan
mätas i tid. Men framförallt är det få studier som har fokuserat tid i äldreomsorgen överhuvudtaget. Tid är inte alltid problematisk. Tid i form av rutiner
kan skapa trygghet för både personal och äldre. Å ena sidan framstår tiden
som självklar, å andra sidan som vag. Det finns en form av samtidighet i
tiden, en form av närhet och distans till tid som gör den svår att greppa.

Betydelser av behov i äldreomsorgen
Behov kan beskrivas utifrån olika perspektiv, ett sådant framträdande perspektiv är det som återfinns inom hälso- och sjukvårdsforskningen. En vanlig utgångspunkt här är att beskriva behov utifrån sambandet med efterfrågan
och konsumtion. Det finns till exempel ett antagande om att medicinska
framsteg kan medföra nya typer av vårdbehov (Thorslund & Larsson 2002).
Den diskussion som förs inom den medicinska forskningstraditionen, har jag
inte för avsikt att ge mig i kast med. I avhandlingen är behov intressant som
begrepp utifrån hur behov kommer till uttryck i hemtjänstens offentliga
verksamhet och de aktörer som där återfinns. Fokus ligger således på subjek41

tiva erfarenheter av behov och beskrivningar av verksamhetens behovsprövning.

Behovsprövningens logik
I tider då de offentliga resurserna minskar, har kommunernas intresse för att
hitta system för hur dessa ska fördelas, ökat. Behovsprövning är något som
tagits i bruk överlag i många av landets kommuner. Staffan Blomberg (2004)
har i sin avhandling visat, hur en specialiserad biståndshandläggningsreform
genomförts i åtta svenska kommuner. Han beskriver tre genomförandediskurser för denna reform, som kan kopplas till strömningar i det omgivande
samhället i form av förändrade förutsättningar, externa krav och ideologiska
strömningar. Den marknadsorienteringsdiskurs som inte självklart mottogs i
alla de undersökta kommunerna, fick senare stöd i en effektivitets- och rättssäkerhetsdiskurs till stöd för organisationsmodellens interna och externa
legitimitet (ibid.). Den specialiserade biståndshandläggningen har kommit att
framstå som ideal för hur äldreomsorgsverksamheter bör vara organiserade.
Dessutom visar Blomberg hur denna reform har tillskrivits alltfler nya och
problemlösande egenskaper, vilket i sin tur har lett till en likriktning i val av
organisationsform bland Sveriges kommuner.
Syftet med en behovsprövning är framförallt att värdera och bedöma de
hjälpbehövande äldres behov av hjälp i vardagen. Szebehely (1998) menar
att behovsprövningen bygger på grundprincipen att hitta de verkligt behövande, de värdiga klienterna som kan få del av de offentliga resurserna. Historiskt sett har denna fråga om vilka som ska få del av resurserna framstått
som förhållandevis konstant (Odén 1993). Förutom att en behovsprövning
rent faktiskt kan leda till en noggrannare kontroll av det offentliga åtagandet,
följer en rad ”skadeverkningar” menar bland annat Bauman (1998). En välfärdsstatlig behovsprövning leder till splittring istället för integration och
exklusion istället för inklusion. En av de mest långsiktiga effekterna av en
behovsprövning är en försämring av välfärdstjänsternas kvalitet, menar
Bauman vidare (ibid.). Genom att rikta välfärdstjänster till en liten del av
befolkningen, ligger det inte i allas intresse att upprätthålla en god standard.
Att vara i behov av stöd kan då ses som en oförmåga att leva upp till normer
och standards som andra klarar. En byråkratiserad behovsprövning minskar
dessutom utrymmet för den enskildes delaktighet och är ett tecken på att det
sociala medborgarskapet försvagats, menar Staffan Blomberg & Jan Petterson (2003).
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Vem ska få ta del av resurserna och vem definierar
behoven?
Ett ökat kommunalt självstyre med en marknadsorientering i offentlig verksamhet, har lett till nya organisationsformer, där det i offentlig äldreomsorg
handlar om att genomföra en individuell behovsprövning (jfr Blomberg
2004; Christensen 2001). Det här gör att tilldelning av hjälpinsatser sker med
tolkning och stöd av lagen och med ökat fokus på rättssäkerheten menar
Christensen (2001). Men dessvärre konstaterar hon att en förstärkning i rättssäkerheten, samtidigt gör det svårare att få hjälp. Det är viktigt med ett underifrånperspektiv på välfärdsstatlig fördelningspolitik för att avtäcka lagens
faktiska betydelse, menar hon. Denna norska studie visar också på en stor
variation mellan kommuner i fördelningspraxis av sociala tjänster som hemtjänst till äldre (ibid.). Det är troligt att det förekommer en stor variation
även mellan Sveriges olika kommuner vad gäller fördelning av hjälpinsatser
till de äldre.
Biståndsbedömaren, eller gräsrotsbyråkraten i Michael Lipskys (1980)
terminologi, har ett stort inflytande över välfärdstjänsterna och fungerar som
en länk mellan organisationen och klienten, därför är denna grupp viktig att
studera för att förstå konsekvenser av politiska beslut. Rollen som gräsrotsbyråkrat är problematisk, Roine Johansson (1992) visar att rollen som organisationsrepresentant och människa är konfliktfylld. För att hantera detta
dilemma måste först klienten konstrueras och ges en byråkratisk identitet,
vilket innebär en förenkling av individen för att möjliggöra en placering i
lämplig kategori i organisationen enligt olika gränsdragningar (ibid.). Med
tanke på denna mellanposition som gräsrotsbyråkraten befinner sig i, kan det
innebära att de handlar utifrån de yttre ramar och förutsättningar som finns,
och inte utifrån de egentliga behoven. Christensen (2001) visar till exempel i
sin studie att biståndsbedömarna tilldelar mindre hjälp till de äldre än de
själva menar är deras faktiska behov. Därför menar hon att det är viktigt att
varje beslut görs etiskt försvarbart. Det etiska perspektivet är viktigt att belysa i biståndsbedömarnas arbete som ställs inför en rad dilemman, som har att
göra med ansvar för den äldre och dennes självbestämmande samt olika intressemotsättningar i de äldres nätverk (Dunér & Nordström 2003).
Behovsbegreppet är ett politiskt kontroversiellt begrepp och flyktigt till
sin karaktär, menar Åke Bergmark (1998). Behov kan definieras utifrån
normativa bestämningar, upplevda behov, uttryckta behov och komparativa
behov, menar han vidare. Inom ramen för socialt arbete intar behovsbegreppet en normativ karaktär, eftersom det är professionella och experter som
definierar vad som är ett behov. Upplevda behov menar Bergmark, likställs
ofta med önskemål och får i praktiken lite utrymme. Uttryckta behov inbe43

griper upplevda behov men innefattar ett aktivt handlande av individen.
Komparativa behov syftar i praktiken till att jämföra de som får ett bistånd
med dem som inte får. Denna definition är inte relevant inom socialt arbete
menar Bergmark, eftersom insatser i det sociala arbetet bygger på individuella prövningar. Kan man vara den som själv vet vilka behov som finns utifrån
Bergmarks tankemodell? Man kan åtminstone fundera över vilket utrymme
som ges för egna definierade behov om individen är passiv, det vill säga inte
själv kan agera aktivt i sitt handlande.
Med en översättning av dessa definitionsprinciper till äldreomsorgen, är
det troligt att det inte ges utrymme för de äldres uttryckta behov eller upplevda behov. Främst med tanke på att gruppen äldre som söker bistånd, inte
alltid är att betrakta som en aktiv grupp. Utifrån min tidigare analys av de
intervjuade biståndsbedömarna, är det troligt att behov förskjuts alltmer mot
att bli komparativa (Andersson 2004). Steget mellan bedömt behov och insats till ett konkret utförande kan vara långt eftersom det finns två olika yrkesgrupper inblandade – biståndsbedömare och vårdbiträden/undersköterskor med skilda utbildningsbakgrunder, förutom de andra som också kan
uttrycka och ha synpunkter på äldres behov. Graden av standardiserade insatser används dessutom i allt högre utsträckning vid behovsprövningar, till
nackdel för de äldres egna önskningar och upplevda behov (Se Blomberg &
Petterson 2003). Ett annat sätt att hitta de verkligt behövande, kan vara att
definiera olika typer av omsorgsrelationer utifrån graden av symmetri i dessa
som Wærness (1984) gör. Hon skiljer ut omsorg av behövande, omsorg för
överordnade och omsorger i symmetriska relationer. Enligt dessa relationsformer skulle enbart omsorger av behövande bli aktuella i dagens offentliga
omsorg som bygger på en asymmetrisk relation.

I behov av hjälp – standardiserade insatser av kända behov
I den äldreomsorgsverksamhet som vuxit fram är det knappast en självklar
rättighet att få hjälp med det man anser sig vara i behov av. Blomberg &
Petterson (2003) har visat att behovsprövningen kommit att standardiserats
alltmer, vilket även min analys av biståndsbedömarna tyder på (Andersson
2004). Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäck (1997, 2004) har jämfört
handläggares agerande i den specialiserade och den integrerade handläggningsmodellen. En integrerad handläggningsmodell innebär ett ansvar för
både handläggningen av hjälpinsatser och utförandet, vilket i praktiken innebär ett ansvar för hemtjänstens hela verksamhet. Den specialiserade modellen utgörs av speciella tjänstemän, som enbart har ansvar för handläggningen
(Lindelöf & Rönnbäck 2004). Vid jämförelser mellan dessa två modeller
finner de vissa skillnader, framförallt med avseende på beviljad tid till de
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äldre. De specialiserade handläggarna beviljade mindre tid än de integrerade.
Det finns även likheter mellan dessa två handläggningsmodeller avseende
handlingsmönstret och en omfattande tillämpning av insatskatalogen som
bidrar till en ökad styrning. Oavsett om insatskatalogen – det vill säga kommunens utbud av insatser – är av informell karaktär eller bygger på mer formella riktlinjer, begränsas handläggarnas handlingsutrymme av insatskatalogen. Däremot vill författarna inte tillskriva den ökade standardiseringen i
handläggningsprocessen en organiseringsfaktor. Standardiseringen är inget
nytt fenomen utan återfinns även i den integrerade organiseringen, konstaterar de. Det har snarare skett en standardisering av de äldres insatser i den
informella delen av handläggningsprocessen (ibid.). Detta påpekande är
intressant med tanke på att denna standardisering skett informellt och långt
från lagstiftningens normer, något som antagligen ytterligare ökar skillnader
i tilldelning av insatser till äldre, både inom och mellan kommuner. Men
detta konstaterande motsäger inte att det skett en standardisering av behovsprövningen, menar jag.
Oavsett vilken typ av handläggningsmodell man refererar till, eller om
man hävdar att standardiseringen inte är ny och sker informellt istället för
formellt – blir en ökad standardisering problematisk för den äldre. Inte enbart därför att den enskilde äldres delaktighet och inflytande över insatserna
minskar, utan också därför att ett behov också måste vara känt. En på förhand bestämd insats bygger på redan kända behov. Det kan då bli svårt för
nya grupper av äldre, vars behov kanske inte redan är kända, att få hjälp från
äldreomsorgen överhuvudtaget.
Antropologen Erik Olsson (1995) med fokus på social interaktion i sin
avhandling, ser dock denna standardisering som genomsyrar biståndsutredningen som nödvändig. Det speglar snarare det institutionella tänkandet som
förmedlas i form av typifieringar och är vad man kan förvänta sig i institutionella sammanhang med en asymmetrisk maktrelation (ibid.). Lindelöf &
Rönnbäck (2004) pekar i sin litteraturgenomgång på en viss paradox i hur
forskningen har framställt handläggningen av bistånd. Den har framställts
som både ostrukturerad och utan koppling mellan den hjälpbehövandes behov och biståndsbeslut, och som styrd och förutbestämd. Men frågan är ändå
om inte denna styrning mot en ökad byråkratisering har förändrats över tid
till att bli alltmer reglerad. Denna dubbelhet som de pekar på, kan ha att göra
med att handläggarnas uppdrag inte tydliggjorts, menar de. Här efterlyser de
forskning om hur handläggarna hanterar sitt uppdrag och handlingsutrymme.
En behovsbedömning som bygger på redan kända behov blir alltjämt
problematisk, vare sig bedömningen framstår som ostrukturerad eller styrd,
menar jag. Dessa bedömda och beslutade behov som utförts av biståndsbe-
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dömaren, skall nämligen omtolkas av utförarna, det vill säga av vårdbiträden
och undersköterskor. Det är inte alls säkert att de väljer att följa biståndsbedömarnas beslut så som insatserna formuleras. Mia Vabø (2003) finner exempel på hur hemhjälparna håller fast vid omsorgsrationaliteten, och således
omformulerar biståndsbedömares beslut, vilket ”räddar” behovsbedömningsreformerna från att bli avslöjade som byråkratiska och ineffektiva.

Kön och den kvinnobefolkade äldreomsorgen
I avhandlingen väljer jag att använda begreppet kön för att markera såväl
enskilda kvinnor och män, som för att fånga in en social och kulturell genusförståelse, där kön är socialt förmedlat och historiskt föränderligt (Gothlin
1999; Holm 1993). Detta inbegriper sådana föreställningar och förväntningar
på kvinnor och män som är länkade till socialt och biologiskt kön, samt
kvinnors och mäns levnadsförhållanden (jfr Andersson 2002).
I forskningen har distinktionen kön och genus debatterats i flera decennier utifrån engelskans ”sex-gender” distinktion, vilket inte enkelt låter sig
översättas till svenskan. Den svenska betydelsen av kön är vidare än engelskans ”sex” och innefattar i större utsträckning ett socialt kön (se Gothlin
1999; Holm 1993:64; Kalman 1999). Karin Widerberg (1993) menar att
begreppen ”sex” och ”gender” ger mening och innehåll åt varandra, just
genom att de ställs mot varandra. Toril Moi (1997) påpekar att just därför att
genusbegreppet vilar på en distinktion mellan kön och genus, så för det vårt
tänkande i riktning mot en sådan dualism som natur/kultur, vilket samtidigt
är en dualism man vill ta avstånd ifrån. Därför bör begreppet genus överges,
menar hon. Det är emellertid viktigt att påpeka att genus tidigare har varit
betydelsefullt för att avvisa essentialistiskt och biologiskt tänkande (Gothlin
1999; Vetenskapsrådet 2003). Joan Scott (1999) menar att denna begreppsliga och terminologiska förvirring som uppstått kring distinktionen mellan
”sex” och ”gender”, faktiskt uttrycker en reell avsaknad av en skiljelinje
mellan dessa, eftersom biologiskt kön inte kan skiljas ut. Med tanke på att
”gender” förlorat sin kritiska styrka har Scott kommit att föredra att alltmer
tala om skillnader mellan könen (differences between the sexes) och kön
(sex) som ett historiskt varierat begrepp, snarare än genus (gender). Yvonne
Hirdman föredrar att använda begreppet genus i svensk kontext, och med
begreppet genussystem beskriver Hirdman (1988) könens ordningsstruktur.
Genussystemet är en grundläggande ordning och utgör förutsättningen för
andra sociala ordningar som bärs upp av två principer, menar Hirdman. Den
första logiken är dikotomin som innebär en isärhållning av könen, manligt
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och kvinnligt bör inte blandas. Den andra logiken är enligt Hirdman hierarkin – det är mannen som är norm, det är mannen som är det normala och
allmängiltiga (ibid.). Att använda begreppet kön kan vara vanskligt, menar
Hirdman (2003), med tanke på att det är laddat och kan föra in vårt tänkande
mot stereotypa betydelser av kön. Därför föredrar Hirdman genusbegreppet
som inte lämnar utrymme för tvetydigheter.
Betydelsen av kön och genus kan alltid missförstås, och har tolkats och
innefattat olika innebörder, som skiftat över tid och varierat mellan olika
vetenskapliga discipliner. Det kan anföras invändningar mot såväl kön- som
genusterminologin (Carlsson 2001). I svensk forskning används båda begreppen parallellt och definitionen har därför kommit att bli viktigare än
valet mellan kön och genus.
Sandra Harding (1986) menar att det finns tre viktiga analytiska nivåer av
kön (gender), en individuell nivå, en strukturell nivå som synliggör könsarbetsdelningen och en symbolisk nivå. På något sätt återfinns det i alla kulturer skillnader mellan könen som individer identifierar sig med, som organiserar sociala relationer och som symboliserar handling och processer (ibid.).
Den symboliska nivån handlar om föreställningar om könen i kulturen, vetenskapen och ideologin. Det finns en rad dikotomier, som aktiv-passiv,
förnuft-känsla, som associeras med vad som anses vara manligt och kvinnligt och passande för respektive kön (jfr Carlsson 2001). De nivåer, som jag
framförallt kommer att ta fasta på i avhandlingens analysdel av kön, är
främst den strukturella och den symboliska nivån, det vill säga könsarbetsdelning samt föreställningar om kön och vad detta får för betydelser.
Genus kan förstås som både föränderliga tankefigurer om könen, samtidigt som det finns mönster i dessa tankefigurer som är mera fixt (Hagemann
1994). Det är framförallt förhållandet mellan könens föränderliga respektive
stabila form, som jag ser som intressant i analysen av kön och där jag väljer
att använda begreppet kön för att synliggöra detta. Jag avser att tydliggöra
när det handlar om enskilda kvinnor och män, och när det handlar om förväntningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, liksom
där makt och asymmetri länkas till socialt och biologiskt kön. Hur ser maktrelationer och könsarbetsdelning ut i hemtjänsten, hur återskapas kön i äldreomsorgen och vilka tolkningar av kön är möjliga inom äldreomsorgens
domän?

Underordning och könens komplexitet
Äldreomsorgen är en kvinnodominerad verksamhet, det finns det väl ingen
anledning att bestrida, men är det nödvändigt att identifiera kön då detta fält
studeras? Å ena sidan påpekar Rannveig Dahle (1997) att det åtminstone
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inom hälso- och sjukvården är viktigt att skilja mellan dominans och majoritet. Att en verksamhet består av flest kvinnor till antalet, behöver inte betyda
att den är kvinnodominerad. Hon visar med exempel från hälso- och sjukvården att denna sektor är mansdominerad, trots en kvinnomajoritet. Även
om läkare, byråkrater, politiker och forskare till antalet är i minoritet, är den
könade arbetsdelningen och den hierarkiska organiseringen i sjukvården
mansdominerad. Det är en viktig poäng Dahle gör här, men om det är direkt
överförbart till äldreomsorgen kräver en funderare. Åtminstone den kommunala äldreomsorgen har en historia i en horisontell arbetsorganisering och
vad man skulle kunna betrakta som en kvinnodominerad organisation på
grund av kvinnomajoritet. Det Dahle pekar på, är att nya organiseringar inspirerade av managementfilosofin skapar vertikala arbetsorganiseringar som
mer tydligt baseras på en över- och underordning. Å andra sidan är detta
något som pågår även i äldreomsorgen, vilket talar för jämförbara mönster
mellan hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.
Dahle lutar sig mot sociologen Joan Ackers (1993) resonemang om könade processer, då hon konstaterar att alla förändringar i hälsosektorn är till
synes könsneutrala. Det är processer som är dolda, men som alltid har könsmässiga implikationer (Dahle 1997). Acker (ibid.) konstaterar att det pågår
ett tillsynes oändligt återskapande av kön där manlig makt ständigt tar sig
nya uttryck. Acker menar att det finns fyra könade processer som bör undersökas noggrant. Det är viktigt att få grepp om hur könsarbetsdelningen skapas och återskapas i ständigt nya former. Symboler och symbolproduktionens roll är väsentlig så väl som enskilda individers relationer för hur könsarbetsdelningen återskapas i organisationer. Det är dessutom centralt att få
fatt i individers handlingsalternativ, självförståelse och hur de skapar mening. Dessa fyra processer är alla delar av samma verklighet och utgör konkreta handlingar, så som vad människor gör, säger och tänker om dessa
handlingar och som framträder explicit såväl som implicit (Acker 1993).
Det är således nödvändigt att fundera över vilken betydelse kön har för
äldreomsorgens fält, som är så befolkat av kvinnor, och som dessutom är ett
område med låg status. I litteraturen finns ett framträdande feministiskt perspektiv på kvinnor i omsorgsarbetet. Detta kan vara svårtolkat med tanke på
att det i detta arbete finns en tredje part att förhålla sig till, nämligen de äldre. Ofta utgår den feministiska litteraturen från kvinnors underordnade positioner i organisationen (se till exempel Kari Wærness forskning). Med en
tredje part som också intar en underordnad roll i organisationen, kan det bli
svårt att inta ett feministiskt perspektiv. Åtminstone om vi med det menar att
förändra rådande könsmaktsstruktur och inta ett emancipatoriskt kunskapsintresse (jfr Eduards 1995; Holm 1993). Kan vi frigöra vårdbiträdet från sin

48

underordnade position och samtidigt värna om de äldre och den genuina
omsorgsrelationen?
Min avsikt med begreppet kön, är framförallt att peka på att kön har betydelse för äldreomsorgen. Hur och på vilket sätt kön har betydelse får bli en
empirisk fråga. Detta medför en medvetenhet om att kön existerar och som
kontinuerligt skapas i relation med andra. Det finns könsspecifika förväntningar inom och mellan människor, som skapas och återskapas i den sociala
verkligheten (jfr Dahle 1997). Kön kan således studeras på ett flertal analytiska nivåer. Jag har på ett flertal ställen påpekat att kvinnligt kön har förknippats med omsorg. Detta kan ses som att det finns en historisk kulturell
könsarbetsdelning som lever kvar, det vill säga ett område som traditionellt
tilldelats kvinnor. Det innebär att omsorgsarbetet värderas lågt och att det
finns en symbolisk kodning mot det kvinnliga, kvinnor förväntas att söka sig
till denna sektor (jfr Dahle 1997). Samtidigt som arbetet förknippas med
något som faller sig naturligt, finns det också en låg värdering och lönesättning.
Som jag ser det blir det komplext att hantera kön inom en verksamhet
som äldreomsorgen. Dels för att det är en verksamhet med kvinnomajoritet,
dels för att teorier om omsorg kan vilseleda i riktning mot essentialistiska
ställningstaganden.

Omsorgens kön eller omsorgens krav?
En könsmedvetenhet inom detta fält kräver kritisk eftertanke för att synliggöra könen utan att reducera aktörernas verklighet till enbart en fråga om
kön. Finns det ingen väg förbi könen, kan man undra.
Margareta Hallberg (1998) för en diskussion kring kvinnodominansens6
betydelse för vårdområdet och ger exempel utifrån fokus på olikhet respektive likhet i synen på könen. Med betoning på olikheter menar hon att kvinnors uppgifter och förhållningssätt skall uppvärderas, men egentligen inte
förändras. Med fokus på likhet eftersträvas att få in fler män för att uppvärdera vård- och omsorgen. Båda dessa ytterligheter kan betraktas som ett
”könets fälla”, genom att könsaspekter betonas för mycket och därmed blir
orsaken till att vården är som den är, konstaterar hon. Hallberg menar att ett
sätt att ta sig ur denna fälla är att vända blicken mot vård och omsorg som
praktiker. Dessa praktiker bygger på en omsorgsmoral, som inte nödvändigtvis är beroende av kvinnligt kön eller genus. Omsorgsmoral kan istället för6

Kvinnodominerad är en vanlig begreppsanvändning i flera forskares texter. I de fall då de
själva använder begreppet, har jag inte ändrat det i min text, även om det kan vara missriktat i
sin användning (jfr Dahle 1997).
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stås på ett annat sätt, bundet till de krav vissa praktiker ställer. Vård och
omsorg är praktiker där moraliska överväganden är oundvikliga, menar hon.
Att använda sig av begreppet omsorgsrationalitet som Wærness (1999a)
gör, innebär enligt Hallbergs ovan förda resonemang, en argumentation för
att hävda att kvinnor är lika rationella i sitt handlande som män fast på ett
annat sätt. Detta talar egentligen bara för att kvinnors kunnande skall uppvärderas och i grunden inte bli annorlunda, men att omsorgspersonalen måste beredas mer tid utifrån omsorgsarbetets speciella karaktär. Det Hallberg
(1998) föreslår, är väl egentligen att det finns en väg förbi könen genom att
inte fortsätta att könskoda vård- och omsorgsarbetet. Hallberg uttolkar dock
detta på en teoretisk nivå, medan Wærness (1999a) utgår från den praktik
som faktiskt är befolkad av kvinnor. Även om omsorgsarbetet i ett feministiskt perspektiv i dess ytterligheter kan betraktas som könets fälla, kan omsorgsmoral också leda in oss på återvändsgränder. Inte minst ifall det goda
omsorgsarbetet beskrivs som genuint och ömsesidigt, vilket därmed ofta blir
kopplat till individuella inneboende egenskaper som kvinnor implicit antas
besitta.
Problemet i dessa verksamheter är, att det är ett lågstatusyrke för den
breda massan. Detta gör det dock inte mindre intressant att studera de könsskillnader som kan finnas inom denna domän. Det finns kulturella föreställningar om vad som är kvinnliga och manliga uppgifter, vilket sätter gränser
för vilka förändringar som är möjliga inom äldreomsorgen i en given tid.
Tanken att föra in fler män behöver därför inte innebära en mer jämställd
omsorg, vilket bland annat konsekvenser av jämställdhetslagsstiftningen
visar (se Johansson 1999; Schlytter 1999). I jämställdhetsdebatten framställs
”den traditionella kvinnligheten”, både som förlegad och som en positiv
motpol till ”det traditionellt manliga”, menar Marie Nordberg (2005). Ofta
får kvinnan och hemmet symbolisera det stabila i det föränderliga senmoderna samhället. Vård och omsorg av barn, sjuka och gamla framställs som
motpol till modernitetens och senmodernitetens opersonliga relationer (jfr
Björk 1999; Nordberg 2005). Föreställningen om kvinnliga individer som
mer omsorgsinriktade och empatiska, bidrar till att osynliggöra manliga individers omsorgspraktik. Den dubbelhet som finns i det kvinnligt kodade
omsorgsgivandet, framställs således som en positiv bristvara i vissa av samhällets kontexter, men bidrar samtidigt till att stämpla manliga individer som
icke-empatiska, menar Nordberg (ibid.).
Jämställdhet kan borga för en könsneutral eller könsblind hållning, som
på något sätt har att göra med en ”missbedömning” av könen. Antingen bortser vi från könen eller ser för mycket i dem. Just därför är det viktigt att problematisera kön och dess betydelse i olika sammanhang. Då männen blir allt
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fler i äldreomsorgen är det viktigt att söka betydelser och innebörder av de
könade strukturer, hierarkier och så vidare som återfinns i den sociala omsorgsverkligheten. Det är därför viktigt att vara medveten om den könskodning som återfinns, både historiskt och än idag, vilket gör att kön blir en i
första hand empirisk analytisk fråga. Att könskoda verksamheter på förhand
framstår då som mindre intressant.

Organisationsform och könsskillnader som bundna till
vana och tradition
Att omsorg skulle vara beroende av kvinnligt kön, kan utifrån Motevasels
(2000) studie förkastas. Hon har i sin avhandling studerat mäns och kvinnors
syn på omsorg, och de omsorgshandlingar som kommer till stånd i fyra
mans- respektive kvinnodominerade yrken, varav ett är vårdbiträde i hemtjänsten. Hon finner att det i första hand är arbetsgruppens organisering och
inte könsfrågan, som är avgörande för de omsorgshandlingar som blir synliga.
Sammantaget indikerar den mesta forskningen att det främst är personalens perspektiv som uppmärksammats i det feministiska perspektivet, även
om det naturligtvis finns undantag. Ann-Britt Mossberg Sand (2000) har till
exempel visat hur kvinnliga anhörigvårdare misskrediteras i systemet, som
ska ge ekonomiskt stöd till denna grupp. Kvinnor förväntas ta en stor omsorgsbörda för sin vårdbehövande anhörig, utan ersättning, nu då resurserna
kraftigt minskat. Även Stina Johansson & Johan Åhlfeldts (1993) studie,
påvisar hur kvinnor missgynnas som anhörigvårdare i en annars så kvinnodominerad organisation. Johanssons (2002a) genomgång av forskningsresultat kring dessa frågor visar att män som vårdar en anhörig, upplever mindre
stress än vad kvinnor gör. Några av förklaringarna är att män får mer stöd
från sin omgivning då de tar på sig vårdarrollen, men även att männen med
stigande ålder skulle inta ett mer feminint stadium i sitt liv med ett mer flexibelt förhållningssätt till könsroller (ibid.). Studier som lyfter in betydelser
av kön i förhållande till de äldre hjälpbehövande är i det närmaste obefintlig
om vi går till Szebehelys (2005) nordiska kunskapsöversikt. Endast en avhandling tar upp något om vilken typ av hjälp som kvinnor och män får
(ibid.). Tornstams socialgerontologiska forskning tar de äldres perspektiv,
men den problematiserar inte kön i någon nämndvärd utsträckning (se t ex
Tornstam 1992, 1994).
Anders Bergh (1995) visar i en studie att de äldre har olika förväntningar
på kvinnliga och manliga vårdbiträden. De äldres normsystem tycks gynna
männen, vilka ofta får till uppgift att göra enklare tekniska uppgifter i de
äldres hem som att byta glödlampor och batterier. Att förändra så av tradi51

tion grundläggande könsmönster hos äldre, kan synas vara en omöjlig uppgift, åtminstone är det något som kan komma att ta tid. Men kanske är en
organisation som följer en beställar- och utförarmodell mer rättvis och utjämnande mot könsskillnader? För om det nu är så, att behovsprövningarna
blivit mer standardiserade till sin karaktär, minskar ju de äldres inflytande
och möjlighet att styra över sin hjälp. Det skulle med andra ord inte vara
möjligt att äldre skulle komma att kräva andra uppgifter av kvinnor än av
män. Och en organisation som är medveten om kvinnors och mäns ojämlika
villkor skulle kunna ta hänsyn till detta, nu när det görs en individuell behovsprövning.
Lindelöf och Rönnbäck (2004) som studerat handläggningsprocessen i
äldreomsorgen intar inte ett könsperspektiv, men har exempel på fall som
skulle kunna beskrivas som könade processer. Genom två fiktiva fall – en
man och en kvinna som söker bistånd, skall handläggarna bedöma hjälpbehovet utifrån en kortfattad beskrivning. Intressant nog visade det sig att majoriteten av handläggarna beviljade mannen mer hjälp än han själv hade begärt. I kvinnans fall beviljade de mindre hjälp än vad hon begärt. Lindelöf
och Rönnbäck ser detta som ett utslag av att det parallellt finns ett mer informellt handlande i handläggarnas beslut. De konstaterar att kvinnan inte
fick samma omtanke som mannen, men de gör tyvärr ingen poäng av detta.
Det här utgör ändå ett tydligt exempel, på hur individers könade förväntningar kommer till uttryck som konkreta handlingar inom denna verksamhet,
helt oreflekterat så som de ju oftast framträder. Exempel av dessa slag är
viktiga att belysa i en organisation som äldreomsorgen.
En ambition jag har med att föra in kön som analytiskt verktyg i avhandlingen, är att sätta ljuset på de till synes självklara förståelserna av kön som
finns i hemtjänsten, och hur dessa kommer till uttryck. Med tanke på att det
finns flera olika aktörer involverade i denna verksamhet, vilka kan ha bakgrund i delvis olika sociala, kulturella och generationsspecifika erfarenheter,
kan inte förståelsen av kön vara självklar utan hållas öppen för komplexitet. I
äldreomsorgsforskningen där kvinnors omsorgsarbete framförallt har studerats, har sällan de olika hierarkiska nivåerna i organisationen synliggjorts.
Ofta ligger ett implicit antagande om att kvinnor alltid är underordnade och
att kvinnor är i majoritet i organisationen. Men det kan finnas könade processer som pågår parallellt på olika nivåer i organisationen, men som oftast
inte är synliga (jfr Dahle 1997).
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3. Hemtjänsten som forskningsarena –
metodologiska överväganden
Vetenskapligt förhållningssätt
Metodologi är inte något avgränsbart i tid och rum, det finns alltid där men
ger sig inte självklart. Det krävs en medveten tanke och ett förhållningssätt
till forskningsuppgiften. Det handlar om att utveckla en dialektik mellan den
abstrakta och den mer konkreta nivån. I dessa beskrivningar finns alltid en
risk att bli övertydlig och trivial, såväl som det motsatta – luddig och fylld av
floskler.
Det finns en mängd litteratur, som har för avsikt att vara till stöd för forskaren inom den så kallade kvalitativa forskningen. Mycket av denna litteratur har kommit att framstå mer som en regelbok än en inspirationskälla, en
receptsamling som många gånger framställs på ett stereotypt och tekniskt
vis. Många författare menar att det har att göra med den gränsdragning som
gjorts mellan kvantitativ och kvalitativ metod i litteraturen (Alvesson &
Sköldberg 2000; Widerberg 2002). Även då denna uppdelning gett upphov
till många improduktiva avtryck i forskningen, speglar den ändå en långvarig
debatt om samhällsvetenskapens förhållande till naturvetenskapen. SvenEric Liedman (1998) menar att det handlar om dels den diskussion som förts
kring vad som utmärker human- och samhällsvetenskapernas studieobjekt,
dels om de forskningsmetoder och teorier som kan nyttjas inom detta fält.
Den ursprungliga debatten om naturvetenskapens vara eller icke vara, är
därför viktig att förstå och identifiera. Framförallt eftersom den alltjämt
kommer att influera de metodologiska diskussionerna inom samhällsvetenskapen, om än i reviderad form (Polkinghorne 1983).
Anledningen till att jag omnämner denna till synes förlegade diskussion,
är att jag tycker mig se en tendens till ortodoxism i dagens metoddiskussioner. Den kvalitativa forskningslitteraturen med betoning på metoder och med
empiriska förtecken, beskrivs alltmer strikt och doktrinärt. Mats Alvesson &
Kaj Sköldberg (2000) varnar för alltför stark tilltro till beskrivningar av metod i empirisk forskning. Eftersom det finns grundläggande problem i forskningsprocessen, krävs det alltid en hel del reflektion över de val som görs,
språkets roll och tolkningens betydelse, oavsett hur etablerad metoden är
(ibid.). Val av kvalitativa metoder är inte alltid detsamma som att bedriva
kvalitativ forskning, påpekar Widerberg (2002). Det krävs en kontinuerlig
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kvalitativ tillämpning och utveckling av metoder, eller snarare kvalitativa
analyser, för att tala om kvalitativ forskning på ett meningsfullt sätt (ibid.).
Med dessa insikter och utan att gå till överdrifter eller försjunkenhet i
dessa frågor, så har jag försökt att förhålla mig till de olika val som gjorts
genom hela forskningsprocessen. Detta innefattar att valen motiveras. Jag
har även försökt att förhålla mig kreativt, men samtidigt på ett medvetet sätt
till de konsekvenser som olika val kan innebära. Det här innebär att metodologi inte kan avslutas i ett kapitel. De val och reflektioner som gjorts under
arbetets gång kräver kontinuerlig och löpande diskussion genom avhandlingens olika delar.

Intervjuer och språklig representation
Empiriskt material i form av intervjuer ställer en rad frågor och funderingar
på sin kant. Inte minst då filosofins språkliga vändning, det vill säga språkets
betydelse för våra tankar om världen, har blivit alltmer synlig i samhällsvetenskaplig forskning (Alvesson 2003; Potter 2000; Potter & Wetherell 1987).
Man kan undra i vilken utsträckning språket speglar den sociala verkligheten. Är det möjligt att i de enskilda intervjuerna uttala sig om socialt delade
representationer? Man kan också fundera över om det finns en förbindelse
mellan tanke och handling och i så fall vilken?
Hur man förhåller sig till frågor av detta slag, har till stor del att göra med
vilken roll man tillskriver språket. Ett postmodernistiskt förhållningssätt
förskjuter fokus bort från den autonoma och medvetne individen till en
språklig och diskursiv kontext. Intervjuuttalanden bär således spår av de
diskurser som är i omlopp i hemtjänsten och är något som intervjupersoner
är underkastade (jfr Alvesson 2003).
Fenomen i den sociala världen är komplexa. Genom att ta fasta på den
mångtydighet och komplexitet som finns, kan nya kreativa insikter om sociala fenomen göras. Jag menar, att genom att intervjua individer, kan man få
reda på något väsentligt om den sociala verklighet som de befinner sig i,
även om det som förmedlas inte är direkta avspeglingar av denna verklighet.
I och med att vi inte fullt ut kan dela deras upplevelser via beskrivningar, så
krävs det ett mått av tolkning av de sagda orden, utifrån den kontext de befinner sig i. I den hermeneutiska tolkningstraditionen skapas textens mening
i relation mellan del och helhet. Det gäller dock att vara uppmärksam på
textens riktning och budskap. Även om det finns många möjliga läsningar av
en text, så är inte vilka tolkningar som helst rimliga (Thornquist 2003). Jag
eftersträvar att göra det möjligt för läsaren att avgöra giltigheten i mina tolkningar, genom hur jag gått till väga och beskriver kontextuella betingelser.
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Man kan inte bortse från språkets betydelse för hur individer tolkar och förstår sin verklighet – den verklighet som min empiri söker att fånga in med
hjälp av intervjuer. Empirin kan ses som gemensamt skapad i samtalet mellan informant och intervjuare, vilket således aktualiserar förekomsten av
kontextuella och diskursiva uttryck i denna (Mishler 1991; Polkinghorne
1983). Det jag framförallt vill lyfta fram med dessa läsningar är att språket är
centralt för hur vi kan beskriva, uppleva och förstå vår omvärld och berör
frågor som har med representationsproblemet att göra. Det finns inga enkla
lösningar eller svar på hur detta problem ska hanteras, men en medvetenhet
är dock nödvändig.
Språklig framställning kan också variera; ett tal i interaktion skiljer sig
från skriftligt tal och kan antas generera andra kunskapsförståelser (Nygren
& Blom 2001). Mitt huvudsakliga empiriska material består av intervjuer,
men också av dagboksanteckningar och enkäter. De dagboksanteckningar
som lämnades in, framstod som i en mening kontextlösa. Eftersom jag inte
själv fått möjlighet att delta i textens tillblivelse i form av samtalspartner
eller intervjuare, blev dessa anteckningar svårtolkade. Det är dock alltid
viktigt att reflektera kring olika val och de kontextuella betingelser som ett
material blivit till i. Dessa frågor och val ställer också epistemologiska funderingar i fokus. Vilken kunskap är möjlig?
I avhandlingens tre analyskapitel har jag valt att främst fokusera intervjumaterialet, eftersom det är mer nyanserat och variationsrikt, då det gav
mig möjlighet att ställa frågor till informanterna om hur de tänkte och menade i sina uttalanden. Att reda ut frågor och funderingar som uppkommit under intervjuns gång hos informanterna eller hos mig, såg jag som centralt och
underlättade analysarbetet. Tvetydigheter kan givetvis inte helt elimineras,
men att i efterhand reda klarhet i tvetydigheter som uppkommit ur bristande
språklig kommunikation, är mödosamt och näst intill omöjligt. Däremot
finns det givetvis en mängd tvetydigheter i intervjuerna som uppkommit ur
olika referensramar, men detta utgör material för tolkning i analysen. Därmed vill jag också skjuta över tyngdpunkten mot de sagda orden och vad de
kan förmedla om det jag och mina informanter refererar till i vårt gemensamma samtal – det vill säga om de möten som sker i äldreomsorgen.

Främlingskap och tolkningar om den kunskapande
processen
Min utgångspunkt är att det går att säga något om omsorgsmöten genom
intervjuer med de inblandade aktörerna. De är givetvis inte direkta speglingar av individers erfarenheter, men talet – hur man talar om – säger någonting
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om deras sociala verklighet. Detta förutsätter givetvis en medvetenhet om
tolkningens betydelse, vilket i sin tur ställer reflektion och reflexivitet i förgrunden. Reflektion och ett reflexivt förhållningssätt är alltmer uppmärksammade ideal i samhällsvetenskaplig forskning, ofta med varierande innebörder. Feministiska forskare har framförallt betonat kritisk reflexivitet för
att synliggöra makt och etik i forskningen.
Alvesson & Sköldberg (1994, 2000) ställer tolkningen i fokus och listar
fyra centrala teman för reflektiv forskning. Det krävs en systematik i forskningsprocessen och en klarhet över tolkningens betydelse, en medvetenhet
om forskningens politiskt ideologiska karaktär samt reflektion om representationsproblemet. De menar således att det krävs reflektion om tolkningens
betydelse på flera nivåer och om hur dessa är förbundna, för att tala om reflexivitet.
Jag ser främlingskap som ett reflexivt element i betydelsen sökbegrepp.
Främlingskap utgör ett rörligt tankeredskap, som kan genomsyra alla nivåer i
forskningsprocessen. I analys och tolkning ser jag främlingskap som potentiellt för att upptäcka andra dimensioner i tolkningsarbetet än de till synes
uppenbara. Simmels (1908/1981) beskrivning av främlingen i termer av
avstånd och närhet, skulle kunna ses som ett optimalt förhållningssätt i
forskningsprocessen.
Främlingskapet är samtidigt förenat med en hel del förvirring och oklarheter. I det ögonblick man försöker bestämma dess innebörd, löses det upp.
Ett fixerat främlingskap kanske omöjligt kan existera? Mitt sätt att tänka
kring detta begrepp har förändrats vartefter mitt avhandlingsarbete fortskridit. En fast tanke med främlingskapet och som fungerat som ledstjärna är
just dess dubbla natur, som både något lösligt och fixerat – ett både och – en
form av samtidighet.
Som metodologiskt förhållningssätt betraktat, är kombinationen av närhet
och distans knappast nya ideal i forskningsprocessen (jfr Alvesson & Deetz
2000). Antropologer inte minst, har tagit fasta på den dubbelhet som etnografiskt fältarbete innebär. Michael Agars the Professional Stranger (1980),
är som titeln antyder ett exempel på detta och forskarrollens komplexitet.
Främlingskapet som förhållningssätt betraktat, utgör emellertid ingen
etablerad genväg. En fokusering på främlingskap kan också riskera att bli för
endimensionellt. En fixering i tänkandet kan utgöra en källa till ett distanserat förhållningssätt, och en tro på en privilegierad position för ett bättre och
sannare seende. Som ett tankeredskap ser jag emellertid främlingskapets
dubbelhet och samtidighet som användbart, för att tolka och förstå det som
visar sig i omsorgsmöten, inom den offentliga hemtjänstverksamheten.
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Studiefältet och det empiriska materialet
En introduktion
Att leta sig bort från datorns bildskärm av texter, till ett verksamhetsområde
befolkat av individer i olika positioner, innebär en stor omställning. Denna
kommun som jag valt att studera, var i en pågående omorganisering, vilket
bland annat innebar att nyckelpersoner hade bytts ut mellan olika poster i
organisationen. Uppgifter på kommunens hemsidor var inte alltid uppdaterade, och de anställda visste inte själva riktigt ansvarsfördelning, och vem som
gjorde vad. För att få någon form av helhetssyn av organisationen, valde jag
att i ett första skede genomföra en så kallad expertintervju med en nyckelperson i kommunen. Det var en person som varit med om att planera och
sjösätta den nya organisationsstrukturen. Genom denna intervju fick jag en
skjuts in i organisationen, vilket underlättade mina fortsatta kontakter med
fältet. Dessutom kunde jag få ta del av tankarna bakom organisationsförändringen, något som kan vara värdefullt att känna till.
Att planera och genomföra en fältstudie kräver noggranna överväganden
och ett stort mått av flexibilitet inför alla eventualiteter. Dessutom krävs det
tålamod och besinning, när inte allt klaffar eller fortskrider i den takt man
själv vill och har planerat. Folk är sjuka, svarar inte på mail och kan inte nås
på telefon, vilket jag stötte på allt som oftast. Därtill skall läggas, att denna
verksamhet i äldreomsorgen är i ständig brist på personal ute i verksamheterna – det var något som framkom från flera håll. Det var därför ingen
självklarhet att jag skulle få tillträde till fältet överhuvudtaget.
Efter detta snåriga arbete, som det innebar att söka sig fram i en något
oklar organisation, skulle det empiriska materialet som bestod av enkäter,
intervjuer och dagboksanteckningar bearbetas, hanteras och tolkas. Detta
innebar stundvis att gå på gungfly där jag körde fast när det var sankt, tills
jag så småningom landade i en form av förståelse.

Genomförande av enkäter, intervjuer och dagboksanteckningar
Då jag presenterade min studie skriftligt och muntligt i ett första skede, hade
jag medvetet tryckt på tidsaspekterna. Dels för att föra ned studien på en mer
konkret nivå, samtidigt som jag också ville visa på min medvetenhet om
förändrade arbetsvillkor. Tid är också ett av de analytiska begrepp, som jag
identifierat som centrala för denna studie. Syftet med enkäten var dels att få
en bred bild av personalen och deras arbetssituation, dels för rekrytering av
personer till intervju- och dagboksstudien. I slutet av enkäten ombads infor-
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manten att kryssa för om de kunde tänka sig att ställa upp i en intervju
och/eller skriva dagboksanteckningar under en vecka. På så sätt fick jag
uppgifter om namn och telefonnummer på intresserade personer. Detta visade sig vara ett mycket användbart och friktionsfritt tillvägagångssätt, inspirerat av Widerberg (2002), för att få fatt i intresserade deltagare till studien. I
och med att samtliga deltagare i intervju- och dagboksstudien hade fyllt i en
enkät, kunde jag få bakgrundsinformation som kön, ålder och utbildning.
Dessutom utgjorde enkäten ett diskussionsunderlag för intervjun.
Enkäten utformades kring personalens arbetstider, främst för att ge en
bred bakgrundsbeskrivning om frågor som hade med deras arbetssituation att
göra. Men också för att få intryck av deras förnöjsamhet/missnöje med arbetet. En avslutande öppen fråga löd: Kan Du kort beskriva vad Du känner för
Ditt arbete i äldreomsorgen/socialtjänsten. Jag strävade efter att utforma
enkäten så enkelt som möjligt, samtidigt som jag ville tänka in möjliga
aspekter, som skulle kunna vara relevanta för deras eventuella trivsel med
arbetet. Totalt blev det 17 frågor till biståndsbedömargruppen och 18 frågor
till vårdbiträdesgruppen, mestadels kryssfrågor (se bil 4 och 5).
Min ambition var hela tiden att intervjua alla deltagare som angett att de
ville ställa upp i en intervju. Detta förfaringssätt skulle i princip kunnat innebära ett väldigt stort antal intresserade, något som då skulle ha inneburit
ytterligare en valsituation. Det visade sig emellertid inte vara så många som
valt att delta vidare i studien. Alla som angett sitt namn och telefonnummer
kontaktades, men under tiden intervjuerna fortskred, hade ett fåtal ändrat sig
eller flyttat, och var inte längre aktuella för intervju. Intervjuerna med de två
personalgrupperna genomfördes efter överenskommelse, vanligtvis i något
rum på deras arbetsplats. Några intervjuer genomfördes även i offentlig lokal
på stan, såväl som i deras eget hem och på min arbetsplats. Som regel pågick
samtalen i en timme upp till en och en halv timme, med vissa undantag uppåt
och neråt. Bandspelare har använts i samtliga fall då ingen har haft invändningar mot detta. Det är lättare att gå in i en dialog om man slipper oroa sig
för minnets begränsningar. Till min hjälp hade jag konstruerat en intervjuguide, där jag försökte täcka av alla tänkbara relevanta teman, som kan påverka personalens förhållningssätt till sitt arbete med de äldre (se bil 9 och
10). Jag försökte få dem att förhålla sig till de äldre i samtalet. Dels genom
mer direkta erfarenheter av äldre, och dels genom att få dem att fundera
kring vad de själva tror är viktigt för de äldre.
Intervjufrågorna var strukturerade kring temana; tid, behov och kön för
att fånga in frågor om de äldres behov och hur hjälpen kunde upplevas, och
eventuella dilemman i arbetet. Frågor kring arbetskamrater och hur de upplevde organisationen ventilerades också. Guiden utgjorde ett stöd i de flesta
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fall för att fokusera på relevanta frågor i förhållande till mina valda teman.
Jag strävade hela tiden efter att följa upp och förtydliga intervjupersonernas
utsagor genom att försöka ställa frågor som: hur tänker du här, kan du ge ett
exempel…” eller ”så om jag har förstått saken rätt så…
På liknande sätt genomfördes intervjuerna med de äldre, men då efter
överenskommelse i deras hem. Temana var här mer fokuserade kring deras
situation, och vad de menade var viktigt för dem, och hur de menade att de
som behövande skulle vara i kontakten med personalen. Tidsaspekter och
möjlighet till inflytande av hjälpen berördes också (se bil 11).
De fåtal av personalen som angett alternativet att skriva dagboksanteckningar hade fått som instruktion att skriva i en vecka under temat: mina tankar om arbetstiden. Denna särskilda skrivbok som lämnats ut, skickades
sedan åter till mig.
Intervjuerna med personalen och de äldre har genomförts parallellt. Syftet
med detta var förutom att spara tid, också ett sätt att föra vidare intressanta
spår till nästa grupp. Dessa spår kunde ge nya infallsvinklar genom att låta
olika grupper fundera kring dem. Som exempel kan nämnas att hemtjänstpersonalen inte har delgett de äldre sina arbetsrutiner. Då jag diskuterade
detta med de äldre, tolkades detta som en rörighet och inkompetens hos personalen. Det fanns en frustration bland de äldre att inte känna till personalens
arbetsrutiner och vad de kunde förvänta sig, något som också gjorde det
svårt för dem att överblicka och planera sin tid.
Hade jag inte medvetet och parallellt kunnat ”gå emellan” grupper, skulle
inte kommentarer av detta slag ha blivit synliga. Det blev givetvis inte alltid
synligt eller möjligt att kontrastera olika tänkesätt mot varandra i intervjun.
Men i de fall det var möjligt, framkom en hel del intressanta spår. Detta
kommer att utvecklas vidare i analysen, där inte enbart deltagarnas direkta
utsagor är föremål för kontrastering, utan även olika tolkningar av dessa.
Som framgår av tabell 1 består mitt empiriska material av intervjuer, enkäter och dagboksanteckningar med vårdbiträden/undersköterskor, biståndsbedömare och äldre. En expertintervju är också genomförd med en planeringssekreterare med god kännedom om organisationen och är en central
figur på ledningsnivå i kommunen.

59

Tabell 1. Översikt av det empiriska materialet
Empiri

Planeringssekreterare
-

Biståndsbedömare
8 Kvinnor

Intervju

1 expertintervju,
Kvinna

6 Kvinnor

Dagbok

-

1 Kvinna

Enkät

Vårdbiträde/
undersköterska
74, 64 Kvinnor,
10 Män
16, 12 Kvinnor,
4 Män
2 Kvinnor

Äldre
6
4 Kvinnor
2 Män
-

Vårdbiträdes- och undersköterskegruppen utgör den största gruppen i mitt
empiriska material. Detta speglar den stora stab av personal närmast de äldre, som finns representerad i denna hemtjänstorganisation. Den uppmärksamme läsaren kan konstatera och ifrågasätta, varför inte enhetschefer finns
representerade. Då studien i sin helhet planlades, var tanken att enhetschefer
skulle finnas representerade då jag hade en idé om att täcka av alla inblandade grupper i ”omsorgskedjan”. Men ett viktigt motargument var frågan om
avgränsning. Vilken typ av avgränsning får man egentligen? Att ha innefattat
enhetschefer utifrån kriteriet att täcka av alla grupper i kedjan, hade enbart
signalerat om en rent tekniskt administrativ avgränsning. Dagens hemtjänstinsatser blir alltmer komplexa och svåra att avgränsa i tid och rum. Dessutom finns det andra yrkesgrupper som också är involverade i de äldres insatser, exempelvis arbetsterapeuter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. För
närvarande är denna personal i just denna kommun anställd av landstinget,
men det kan vara en tidsfråga innan även denna personal har kommunen som
arbetsgivare.

Med blicken riktad mot omsorgsmöten
Möten står i fokus för avhandlingen, något som inbegriper möten på olika
nivåer; teoretiskt, begreppsligt och empiriskt. För att beskriva och analysera
hur äldre och personal upplever och förstår mötena, krävs det ett närmande
till deras förståelse. För att få ökad kunskap om och förståelse för de möten
som sker, och villkoren för dessa i en föränderlig hemtjänstverksamhet,
krävs det att teori möter empiri och den begreppsliga problematik som omgärdar möten i teori och praktik. Med detta vill jag ha sagt, att för att möjliggöra ett närmande av möten som fenomen och få ökad kunskap om och förståelse för de villkor som råder idag, måste en dialektik mellan det mer empirinära och det teoretiska upprättas. Detta pendlande arbetssätt, som jag
förhåller mig till mellan olika nivåer, vill jag benämna abduktivt, vilket syf60

tar till nödvändigheten av både en teori- och empiristyrd analys. Eftersom
verkligheten redan är tolkad och således teoribunden handlar abduktion om
att försöka upptäcka underliggande mönster i studerade fenomen (Alvesson
& Sköldberg 2000). Det kan handla om att gå från en föreställning om ett
visst fenomen, till en annorlunda eller mer utvecklad och fördjupad föreställning om det. Abduktion kan därför beskrivas som en form av rekontextualisering, att faktiskt söka tolka och beskriva omsorgsmöten inom ramen
för en ny eller annan kontext (Danemark et al. 2003).
Det empiriska materialet riktar fokus på möten som sker mellan personal
och äldre i en offentlig hemtjänstverksamhet. I avhandlingen finns personal
representerad från utförarsidan – vårdbiträden och undersköterskor, samt
personal från beställarsidan – biståndsbedömare. Dessa personalgrupper har
valts utifrån en avgränsning om kommunalt anställd personal. Det finns åtminstone en grupp ytterligare som kunde ha ingått i denna studie, nämligen
enhetscheferna, som är arbetsledare för vårdbiträdes- och undersköterskegruppen och ekonomiskt ansvariga för verksamheten. Enhetschefernas inblandning i de äldres situation sker sällan direkt, utan snarare indirekt, vilket
är en anledning till att denna grupp valdes bort. Det finns dessutom flera
chefsled på både utförar- och beställarsidan som i så fall också kunde ha
ingått i min studie. Deras syn på möten med äldre, även om de inte är direktupplevda, hade givetvis kunnat vara ett intressant perspektiv, men valdes
ändå bort. Dessa första avgränsningar motsäger däremot inte en medvetenhet
om att dessa chefer, och även annan personal, påverkar de äldres vardag och
det som sker i olika möten.
Det finns all anledning att anta att omsorgsmöten kan se väldigt olika ut,
beroende av en mängd omständigheter. Det finns många led och olika parter
inblandade i den äldres hjälpinsatser, vilket förstärker komplexiteten. Som
intervjusubjekt betraktad, är det sällan som de äldre kommer till tals i samhällsvetenskapliga studier av omsorg.
Inom gerontologin, socialgerontologin och de medicinska vetenskaperna
som omvårdnad och geriatrik, är det mer vanligt med äldreorienterade perspektiv, både på makro- och mikronivå. Tornstams forskning kan beskrivas
som ett exempel, där livsloppsperspektivet utgör ett försök att förena den
makrosociala nivån med individrelaterade processer (se Tornstam 1992 för
översikt). Mats Thorslund har genomfört en rad studier om äldres vårdbehov
och villkor i samhället, vilket utgör ett annat exempel på ett mer äldreorienterat perspektiv (Thorslund 1993, 1998; Thorslund & Larsson 2002). Inom
medicinen är åldrandets sjukdomar och omvårdnad av äldre i förgrunden. Ett
omvårdnadsperspektiv kan handla om vad det kan innebära att vara dement
(se Norberg et al. 1994).
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Det finns en mängd teoretiska perspektiv och ansatser inom äldreforskningen. Egentligen skulle man väl kunna påstå, att all forskning på området intar
ett äldreperspektiv i någon mening. Det är de äldre som är i blickfånget. Att
däremot låta de äldre själva få komma till tals istället för att förhålla sig till
av forskaren färdigformulerade svarsalternativ i en enkät, är inte lika vanligt.
Här finns det givetvis etiska aspekter involverade som är nog så komplexa.
Men en del av förklaringen till att de inte tillfrågas, återfinns säkert också i
föreställningar om äldres eventuellt bristande tillförlitlighet i forskningen,
såväl som viljan till distansering från skröplighet och mänskligt förfall. Ett
annat skäl kan vara att mycket av forskningen haft yrkesgruppers specifika
kompetens i fokus, vilket inneburit att de äldres perspektiv har förutsatts
sammanfalla med personalens och har därmed tagits för given.
Min ambition är emellertid att fokusera både de äldre och olika personalkategorier som subjekt genom olika empiriskt material för att öka förståelsen
för olika slags omsorgsmöten och det som pågår mellan de parter som är
involverade. Genom att väga in olika aktörer, kan dessa möten problematiseras och analyseras på ett mer nyanserat sätt. En tanke med denna design med
olika grupper och typer av empiri har varit att de genomförs parallellt. Detta
har möjliggjort att intressanta tankar som framkommit från en grupp, har
kunnat föras vidare till nästa grupp. Exempelvis så här: vad jag har förstått
från hemtjänstpersonalen så… är det något som/hur tänker du kring…, för
att få fler infallsvinklar av ett tema. Med ett teori- och empirinära förhållningssätt, har jag eftersträvat ett öppet förhållningssätt för vad som kommer
till uttryck i det empiriska materialet, samtidigt som jag valt att tolka materialet utifrån de tre valda begreppen tid, behov och kön (Jfr Widerberg 2002).
Tolkning blir således centralt i mitt arbete.

En beforskad kommun
Den undersökta kommunen är en norrländsk kommun klassad som större
stad. Specifikt för norrlandsregionen är en stor glesbygd, något som även
finns i denna kommun, men som jag valt att inte lyfta fram i denna avhandling. Det är rimligt att anta att äldreomsorg i glesbygd bedrivs utifrån andra
premisser jämfört med storstäder. Äldreomsorg i glesbygd förtjänar dock
och skulle kunna utgöra en helt egen studie.
I denna kommun lyder äldreomsorg under kommunens socialtjänst och
utgör en stor organisation och är sedan januari 2002 uppdelad i tre geografiska områden – nord, syd och väst. Ett kännetecken för stora delar av socialtjänsten sedan 1990-talet, är att det ständigt pågår omstruktureringar och
organisatoriska förändringar. Under min empiriska fas med början under
hösten 2002 fram till sommaren 2003, var åtminstone ett par ytterligare för62

ändringar på gång i de olika personalgrupperna. Organisationen var sedan
2002, som så många andra kommuner i Sverige, uppdelad i en beställar- och
utförarmodell.
Mina tidiga kontakter med kommunen och försök att förankra studien var
inte käpprak. Personalen ute i verksamheterna var forskningströtta, menade
man på ledningsnivå. Många olika externa forskningsprojekt pågick. Dessutom genomförde kommunen själva ett flertal studier i form av kvalitets- och
vårdtyngdsmätningar i samband med de organisatoriska förändringarna. Ett
medgivande till min studie lät vänta på sig tills de tre socialcheferna kunde
utläsa ett mer tydligt syfte för studien, än det jag först presenterade. Det
fanns ingen medveten tanke från min sida att välja ut ett specifikt geografiskt
område, även om jag blev rekommenderad ett av dem under mitt samtal med
planeringssekreteraren (expertintervjun). Exempelvis var man intresserad av
att se resultat från ett av de tre områdena, som ansågs vara särskilt belastat
med många vårdkrävande äldre. Det skymtade fram en önskan och förhoppning om att få ta del av resultat om ”verkligheten”, genom min studie. Förväntningar och föreställningar av olika slag om syftet med min forskning hos
deltagarna, var ständigt närvarande och påverkade de bilder som kom till
uttryck. Vad ville man visa upp och inte? Vilka känsliga frågor fanns? Frågor av dessa slag blev intressanta att reflektera kring och utgjorde ett viktigt
led i analysen för att uppnå en slags kontextuell förståelse.
Ett viktigt argument från kommunens sida för att ge sitt medgivande till
min planerade studie, var att resultaten på något vis skulle återföras till personalen. Detta utlovade jag givetvis. Jag sammanställde enkätmaterialet i en
skriftlig version som diskussionsunderlag, utifrån några som jag bedömde
intressanta resultat, och som jag skickade till de olika arbetsplatserna. Jag
erbjöd mig även att själv presentera och kommentera mina resultat, men
ingen hörde av sig. Avhandlingen är också en form av återföring.

Kontakter och val av deltagare – ett etiskt spörsmål
Mina första kontakter med kommunen togs under våren 2002, då jag presenterade mina planer om projektet i ett skriftligt underlag. Då organisationen
omstrukturerats, var chefsnivåerna lite annorlunda än vad som gick att utläsa
av kommunens hemsida. Efter att min förfrågan så småningom ställts till rätt
personer, det vill säga till de tre socialcheferna, planerades ett möte in. Vid
detta möte närvarade förutom jag, två av socialcheferna samt min handledare
professor Stina Johansson. Dessvärre uppfattade socialcheferna mitt syfte
med studien som diffust, och de krävde ett förtydligande som klargjordes
under mötet. Andra frågor som var viktiga för socialcheferna att ta ställning
till, var i vilken omfattning och hur min studie skulle inverka på verksamhe63

ten. Dessutom ställde man sig undrande inför värdet av studien och vilken ny
kunskap som kunde förväntas. Dessa frågor lät sig inte enkelt besvaras, men
diskuterades.
Vi förstod att de, som socialchefer, ville ha uppsikt över de studier som
görs samt att även avstyra om det visar sig vara allt för betungande i krav på
medverkan. Det visade sig också att den öppenhet inför urval som jag presenterade, uppfattades av dem som en oklarhet. Man ville på förhand veta
exakt hur många intervjuer som skulle genomföras och vilken/vilka arbetsplatser som skulle beröras. Med tanke på forskningens krav på frivillighet i
deltagandet var detta inte möjligt att ta ställning till (HSFR/Vetenskapsrådet
1990)7. Efter att dessa frågor diskuterats samt att kravet på återföring till
berörda verksamheter utlovades, gav de sitt samtycke. Det här speglar också
en föreställning om vad vetenskap och forskning är som något som alltid kan
planläggas, definieras och mätas enligt förbestämda och uppställda kriterier.
Detta kom delvis att påverka min skriftliga projektpresentation till att mer
explicit rikta fokus mot tid och tidspress, framförallt för att ta fasta på ett
konkret tema av ett välkänt fenomen i äldreomsorgen. På vilket sätt detta har
påverkat mitt fortsatta arbete är svårt att säga, även om det givetvis är väsentligt hur olika representanter från fältet uppfattar syftet med projektet. Å
andra sidan var det inte socialcheferna som skulle intervjuas, utan personalgrupper med mer direktkontakt med äldre. Hur informanter uppfattar ett
forskningsprojekt och forskaren, varierar givetvis alltid och kan göras mer
explicit, genom att till exempel presentera sig själv på olika sätt till olika
informanter. Denna form av manipulation är dock inte helt oproblematisk ur
etisk synvinkel (Alvesson 2003).
I ett nästa steg tog jag kontakt med en av kommunens planeringssekreterare, som varit medverkande i förändringsarbetet av den nya organiseringen.
En tid bokades in för intervju med denna kvinna som jag tillskrev ”expertstatus”, eftersom hon var väl förtrogen med organisationens struktur och befann
sig på en hög position i kommunens hierarki. Syftet med denna första intervju var framförallt att ge mig en inblick i organisationsstrukturen och ge mig
förslag på kontakter, dock medveten om risk för ensidigt perspektiv. Denna
intervju bandades och transkriberades ordagrant och låg till grund för mina
fortsatta kontakter med fältet.
Organisationen framstod mer hierarkiskt organiserad än jag tänkt mig.
Ytterligare några led, både vertikalt och horisontellt hade upprättats i och
7

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning var antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 och gäller tills vidare även för
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap
(http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html. Hämtat 07-01-11)
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med omorganiseringen. Kontakter togs först med områdeschefer och därefter
med enhetschefer för myndighetsutövning, respektive verksamheter på utförarsidan (se figur 1.). Jag ”arbetade” mig således neråt i organisationen. Det
kändes viktigt att cheferna var införstådda med vad som pågick i deras område. Det var också nödvändigt att få dem med sig för att jag skulle kunna få
tillträde att informera deras personal om projektet.
Två av tre områdeschefer på utförarsidan, visade intresse för min studie
som jag hade presenterat skriftligt och skickat till dem per post. De lovade
att presentera min studie vid ett möte med enhetscheferna. Därefter gav de
mig namn på enhetschefer som visat intresse. Totalt finns åtta olika hemtjänstdistrikt representerade i min avhandlingsstudie.
Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att personligen informera fyra enhetschefer, då jag även lämnade ut enkäter att vidarebefordra till vårdbiträdesoch undersköterskepersonalen. Två enhetschefer ville att jag personligen
skulle komma och informera personalen i respektive arbetsgrupp, vilket jag
gjorde. Efter att jag hade informerat dessa två grupper, lämnade jag ut enkäterna. Andra enhetschefer föredrog att själva förmedla formulären till sin
personal, framförallt då möjligheterna att hitta tid och plats att samla all personal var minimal.
Några av enhetscheferna var också till stor hjälp vid förmedling av kontakter med äldre. Tillsammans med vårdbiträdespersonalen, bedömde de
vilka äldre som ansågs tillräckligt vitala för att delta i en intervju. Därefter
tillfrågades de äldre direkt av vårdbiträdespersonalen om jag fick ringa upp
dem, samtidigt som de levererade en skriftlig information om syftet med
studien och en utlovad konfidentialitet (se bil 8). Alla sex äldre som jag fick
namnuppgifter på, ville gärna träffa mig, fyra kvinnor och två män.
De personer i vårdbiträdesgruppen som jag kom i kontakt med, hade på
något sätt en områdeschef och en enhetschef som visat intresse för min studie. Detta förfaringssätt kan givetvis diskuteras utifrån vilka som finns representerade i studien och vilken betydelse detta kan få. Är det de mest intresserade, de mest konforma eller kanske de minst kritiska till organisationen? Å
andra sidan kan en alltför stark fokusering kring frågor av detta slag, spegla
en tendens till positivistisk syn på datainsamlingen. Data ligger där färdig att
hämta hem, bara förutsättningarna vid ”insamlingen” ordnas på ett tillräckligt minutiöst och strukturerat sätt (jfr Alvesson & Sköldberg 2000). Mitt
syfte är emellertid inte att söka representativet i område x av förekomst i
fenomen y. Det är snarare tolkningar av fenomen, som utgör bas för min
studie. Etiska överväganden är därför del i och ständigt närvarande i tolkningsarbetet.
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En viktig grundprincip för all forskning är frivillighetskriteriet, en regel där
det tydligt framgår att deltagandet är frivilligt (HSFR/Vetenskapsrådet
1990). Graden av frivillighet kan ifrågasättas i min studie, bara genom det
faktum att jag gått via chefer, kan uppfattas som en liering och i förlängningen som ett tvång att delta, framförallt i enkätstudien. Hur cheferna hanterade presentationen av projektet och graden av frivillighet, hade jag inte
alltid direkt insyn i. Detta är inte helt oproblematiskt. Emellertid var frågornas utformning i enkäten väldigt ytlig och berörde mest arbetstider. Enkäterna var dessutom anonyma för dem som inte valt att delta vidare i studien. De
ifyllda enkäterna har skickats till mig på lite olika sätt. Ett fåtal har sänt in
dem enskilt och anonymt i brev. Dessa har också innefattat en hel del kritik
till äldreomsorgsverksamheten. Det finns en rad frågor av detta slag som
kräver reflektion i samband med analysen. Däremot informerade jag personligen, var och en, om möjligheten att dra sig ur, innan intervjuerna genomfördes.
För att kunna intervjua äldre på ett forskningsetiskt försvarbart sätt, var
det nödvändigt att de äldre var i sådant tillstånd, att de själva kunde ge sitt
samtycke. Många är dock dementa även i hemmen, vilket påpekades av personalen. De äldre jag har kommit i kontakt med, har alla kunnat ge sitt samtycke till att medverka i en intervju.
Även om jag eftersträvat en viss variation i de olika grupperna med avseende på kön, ålder, arbetstid och arbetsgrupp, har det inte utgjort ett fast
kriterium. På vilka grunder skulle i så fall dessa kriterier skapas? I gruppen
äldre hade det till exempel inte varit möjligt att skapa ett strategiskt urval
utifrån fixerade kriterier.

Figur 1. Bild av kontakterna som togs i kommunen.
Kontakter
med socialcheferna

Expertintervjun
genomförs

Kontakter med
områdescheferna

Kontakter
med enhetschefter på
beställar- och
utförarsidan

Info till enhetschefer
och/eller
personal.
Enkät lämnas

mars 2002

juni 2002

augusti 2002

oktober 2002

oktober 2002

Sammanfattningsvis har de deltagare som finns representerade i detta material, styrts av deltagarnas eget intresse att medverka samt under förutsättning
att en områdeschef och enhetschef funnit studien intressant. Det här innebär
givetvis vissa dilemman. Jag har egentligen ingen aning om hur enhetsche66

ferna presenterade min studie och hur de lämnade ut enkäten och vilka som
har fyllt i den. Då jag var ute i arbetsgrupperna och själv kunde informera,
råkade jag vid ett tillfälle höra att enhetschefen rekommenderade timanställda, vikarier och praktikanter att avstå från att fylla i enkäten. Antagligen
ansåg enhetschefen att personal ur dessa kategorier inte var representativa
för anställda i hemtjänsten. Om detta var fallet i samtliga fall, vet jag inte,
men möjligheten finns att det är så. Dessa dilemman härstammar ur frivillighetskriteriet, men bör inte alltid ses som problematiska.

Att känna till fältet och ändå ställa sig främmande inför det
Förförståelse är ett vanligt begrepp som diskuteras i den kvalitativa forskningstraditionen. Det är ett begrepp som framförallt har sina rötter i den
hermeneutiska tolkningstraditionen (Widerberg 2002; Ödman 1979). PerJohan Ödman (ibid.) menar att det råder ett dialektiskt samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet. Vid tolkning vidgas vår förståelse
och vi kanske skapar ny mening och utvecklar en ny förförståelse. Förförståelsen är med andra ord nödvändig, eftersom vi inte kan förstå utan att redan
ha förstått, konstaterar Ödman. Widerberg (2002) kopplar förförståelse till
tillförlitlighet vad gäller kunskapsanspråk, i och med att förförståelsen tydliggör de antaganden som ligger till grund för de tolkningar som görs. Hon
betonar också nödvändigheten i ett reflekterande förhållningssätt till sig själv
som kunskapsproducent och medaktör. Idag är det väl ingen som skulle hävda fördelar med att komma blank till studiefältet, ens om det vore möjligt att
göra det.
Förförståelse handlar även indirekt om, vilken roll man tillskriver sig
själv som medaktör i forskningsprocessen och kunskapsproduktionen. Det är
alltid en svår avvägning vilken roll man tillskriver sig själv. Oavsett om man
väljer en mer framträdande roll eller inte, krävs det en reflektion och diskussion om de ställningstaganden man gör. Att inta rollen som medaktör, innebär således inte automatiskt att forskningen blir mer tillförlitlig. Mina tidigare erfarenheter av fältet har jag medvetet valt att tona ner, framförallt för att
rikta fokus mot informanternas erfarenheter. Jag har försökt att förhålla mig
intresserad och öppen inför deras erfarenheter. Dessutom är det viktigt att
komma ihåg att delade erfarenheter av ett arbetsfält som hemtjänsten, inte
innebär lika erfarenheter som någon annan har. Just därför är det viktigt att
samtala, lyssna och fråga vidare kring informanternas erfarenheter, och inte
betrakta det som uttrycks som något självklart som kan tas för givet. Det
finns alltid en risk vid exempelvis intervjusituationer att ett strävande efter
en gemensamt delad referensram skymmer individuella och unika erfarenheter (jfr Hollway & Jefferson 2000).
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Forskning är ingalunda en neutral verksamhet, både deltagare och forskare
ingår i och påverkas av forskningsprocessen. Forskningsrelationer är i sin
utgångspunkt asymmetriska, de kan dessutom vara det med avseende på
bland annat kön, klass, generation, etnicitet och andra sociala tillhörigheter
(jfr Magnusson et al. 1998; Oakley 1999). Reflexivitet blir därför en nödvändig del i det analytiska arbetet, det vill säga en systematisk bedömning av
forskarens del i forskningsprocesserna (Magnusson 1998, 2000). Det krävs
därför att forskaren reflekterar kring dessa förhållanden och även tar hänsyn
till detta i utformningen av sin undersökning. Språkets betydelse är här centralt eftersom det är via språket som jag har skapat kontakt via mötet med
mina informanter. Att upprätta ett samtal i dialog med mina informanter, har
jag sett som viktigt för möjligheten till att få dem att medverka som deltagande kunskapssubjekt (jfr Skjervheim 1976/2001).
Ett implicit antagande som ibland görs är att om man gör deltagare och
forskare till medaktörer i forskningen, så upphävs den asymmetriska relationen. Detta kan dock ifrågasättas, inte minst eftersom det är forskaren som
initierar, driver och utför forskningsuppgiften. Därigenom intar jag som
forskare alltid en maktposition som måste medvetandegöras, men som inte
nödvändigt kan undanröjas.
Ett annat sätt att låta deltagarna bli mer aktiva och delaktiga i forskningen, och som ibland omskrivs i litteraturen är att informanterna får ta del av
de transkriberade intervjuerna, något som även brukar anges som ett sätt att
validera forskningen (se t ex Merriam 1994). Detta måste ifrågasättas menar
jag, det är viktigt att ställa sig frågan varför deltagarna överhuvudtaget skall
ta del av forskarens material och i vilket syfte då? Här är det av stor vikt att
fundera över maktens betydelse och om det är möjligt att upphäva en asymmetri på detta vis och vad detta i så fall kan leda till. Här blir frågor som har
med tolkningens betydelse central.
Transkribering handlar om att säkerställa betydelser av de sagda orden,
men jag har valt att inte låta intervjupersonerna ta del av mitt transkriberade
material. Dels för att transkriberat material innebär en omtolkning från tal till
text, och dels för att materialet ständigt är utsatt för tolkning, varvid deltagarnas läsningar inte med nödvändighet skulle tillföra materialet något nytt.
Dessutom skulle det innebära att behöva besvära intervjupersonerna en gång
till. Det upplevdes inte alltid positivt av mina intervjupersoner, då jag frågade om jag fick kontakta dem igen ifall oklarheter uppstod. Det kan också
innebära att man ger en bild av att informanterna skulle kunna vara mera
medaktörer än de egentligen är, då analysen i slutänden ändå är forskarens
bidrag. Transkribering kan också tänkas handla om att säkra innehållet i
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intervjuerna, vilket jag har förhållit mig till genom att både jag och intervjupersonen kunnat fråga vidare.
Förförståelse och reflexivitet är delvis två skilda fenomen men härrör ur
antagandet om att forskaren inte är neutral i kunskapsproduktionen. Genom
hela avhandlingsarbetet har jag försökt att ställa mig lite vid sidan av, och
funderat kring en rad frågor som har med forskningsprocessen att göra. Dessa reflexioner kommer att behandlas löpande i det sammanhang där de
främst har aktualiserats. Något som jag ser som centralt i forskningsprocessen handlar om ett prövande förhållningssätt till det empiriska materialet.
Detta kan komma till uttryck genom att inte betrakta möten i hemtjänsten
som självklara och naturliga, utan att faktiskt ställa sig främmande för dem
och de tolkningar som görs (jfr Alvesson 2003; Alvesson & Deetz 2000).
Detta förhållningssätt innebär givetvis också en del svårigheter, framförallt
eftersom forskaren är del i, och av den sociala värld som studeras.

Bearbetning och analytiskt fokus
En första hantering av materialet
Enkäterna
Vårdbiträdes- och undersköterskegruppen är som framgick av tabell 1 den
största gruppen. Vartefter att enkäterna droppade in, numrerades och sorterades de enligt principen ”vill delta” respektive ”vill inte delta”. Ett kodningsschema upprättades av de 18 frågorna och bearbetades sedan i det statistiska datorprogrammet SPSS. Den öppna frågan: Kan Du kort beskriva
vad Du känner inför Ditt arbete med de äldre, kodades i en första vända och
kom att utgöra 30 nya koder. Efter ytterligare bearbetning av enkäterna, blev
fyra kategorier synliga som handlade om till vem man främst förhöll sig till,
då man beskrev vad man kände. Jag har benämnt dessa jagorienterad, äldreorienterad, arbetsorienterad och strukturorienterad. Den jagorienterade
kategorin kretsade kring dålig lön och arbetsförhållanden så som tidsbrist.
Man vill jobba mindre då kroppen blir utsliten. Det finns också de som upplever tillfredsställelse och menar att det är ett både roligt och stimulerande
jobb. Den äldreorienterade kategorin menar exempelvis att för lite tid stressar de äldre, och man ser konsekvenser av underbemanning och brist på
samarbete, som påverkar de äldre negativt. Den arbetsorienterade kategorin
förhåller sig till arbetet som ett arbete. Det är fritt, bra arbetstider och viktigt,
ett toppenjobb som någon uttryckte sig. Det är okej som extra jobb men inget arbete man skulle rekommendera till sina barn, framgår av andra. Den
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kategori jag benämnt strukturorienterad utgörs av uttalanden som att det
finns för lite boendeplatser och att politiska beslut och ekonomi styr negativt.
Då kodningen påbörjades av enkäterna, blev jag fascinerad av den variation som framkom i den öppna frågan. Den här variationen framstod i jämförelse mellan enkäterna, men också i ett och samma svar, vilket egentligen
inte är särskilt konstigt. Individer kan givetvis se både positiva och negativa
sidor samtidigt av sitt arbete. Men jag har sett variationer som mer fruktbara
att gå vidare med, än de fyra kategorierna.
Jag har gjort en del korstabuleringar av olika variabler, men har inte några häpnadsväckande resultat, vilket inte är så märkligt med tanke på enkätens
ytliga karaktär. En del motstridigheter i svaren återfinns, vilka skulle kunna
vara intressanta. Men motstridigheterna kan också spegla en brist i frågekonstruktionen och hur tolkning av frågan görs. De analyser som ändå genomförts av enkäterna har bidragit till min förståelse av verksamheten, och fungerar som en slags bakgrundsbeskrivning.
Nedan följer några korstabuleringar av enkätmaterialet utifrån variablerna
ålder/kön/antal år i arbetet samt yrkestitel se tabell 2.
Tabell 2. Vem arbetar i hemtjänsten? En översikt. Totalt antal besvarade enkäter: 74
ÅLDER
KÖN
ÅR I ÄLDREOMSORGEN YRKESTITEL
År
An- K
M
K
M VB
USK
tal
20-25
10
9
1 Mindre än 1 år
5
1 40
34
26-30
9
7
2 Mer än 1 år
6
6
33 K
31 K
31-35
4
4
Mellan 5-10 år
18
1
7M
3M
36-40
6
5
1 Mer än 10 år
35
2
41-45
5
4
1
46-50
13
11
2
51-55
9
8
1
55-60
9
8
1
615
4
1
Bortfall 4

Tot
60

Tot
10

Bortfall 0

Bortfall 0

Av den översiktliga tabellen framkommer det att cirka hälften av de anställda är 46 år och över och hälften är under 46 år. Den jämna fördelningen i
ålderskategorier visar att personalgruppen inte är homogen avseende ålder.
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Utifrån dessa bearbetningar, ser det ut som om kommunen har en trogen
skara av personal och som dessutom är rätt så utbildad, dvs. har en undersköterskekompetens. Att titulera sig som vårdbiträde kan innebära allt ifrån
ingen utbildning annat än grundskola, till högskoleutbildning. Syftet med
sammanställningen av enkäterna har framförallt varit att återföra till fältet –
de som deltagit i studien och de som medverkat och hjälpt mig med kontakter. Dessutom har den gett mig en överblick av deltagarna i studien och hur
de förhåller sig till olika frågor. Jag gjorde en sammanställning som skickades ut till mina kontakter, med en upplysning om att jag kunde kontaktas för
en närmare presentation. Ingen hörde dock av sig. Detta skulle kunna tolkas
som att resultaten inte uppfattades som nya, och att man faktiskt inte hade tid
att engagera sig mer i dessa frågor. Men det skulle också kunna tolkas som
ett ointresse från deras sida.
Intervjuerna
Efter varje genomförd intervju satte jag mig ner för att skriva ned mina intryck och känsla av intervjun. Dessa intryck varierade i omfång, men utgjorde en källa och del i analysen. De bandade intervjuerna har sedan transkriberats, dels av mig och dels av en person som anställts för uppgiften. Syftet
med transkriberingen av materialet har framförallt varit att få intervjuerna
som dokument och papperskopior, för att möjliggöra analys och tolkning.
Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att en intervju är en komplex social
interaktion och transkribering utgör alltid en tolkande aktivitet. En transkribering av audiellt material kan inte återskapa intervjun så som den var (Poland 1999).
Jag övervägde även att inte renskriva alla intervjuer. Jag funderade istället på att välja ut några av banden för ett mer aktivt lyssnande, och utgå från
dessa. Men med tanke på att jag har för avsikt att bland annat analysera hur
man talar om och vad som kommer till uttryck, skulle det inte vara särskilt
genomtänkt. Dessutom är det, som Widerberg (2002) påpekar, en möjlighet
med hela utskrifter att även få en uppfattning om hur man själv som intervjuare agerar och talar, vilket ju påverkar interaktionen.
Dagboksanteckningarna
Få personer ville delta med dagboksanteckningar, de som deltog förhöll sig i
mitt tycke väldigt konkret till temat: tankar om min arbetstid. Jag hade presenterat projektet i termer av tid och upplevd tidspress, att dessa anteckningar tog formen av uppräkning av arbetsuppgifter i förhållande till olika klockslag, var kanske därför inte så underligt. Tiden strukturerar arbetsdagen,
vilket gör det svårt att skriva annat än just konkret vad de gjorde vid olika
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tidpunkter. Samtidigt kan man tänka sig att det faktiskt är så man uppfattat
syftet med det hela. Det handlar ju om att man fått mindre tid att bedriva sitt
arbete – hur kan man visa det på annat sätt än att just strukturera upp arbetet
efter klocktiden? Det ”värsta” som skulle kunna hända, vore väl om det
framkom att man som personal gjorde för lite i förhållande till sin arbetstid?
Tid är något som går att mäta objektivt. Många personalgrupper har antagligen blivit utsatta för tidmätningsstudier. Det är något som ofta kommunen
använder sig av i olika syften.
En av dagboksskrivarna berättade att pennan glödde hela tiden, sida upp
och sida ner, och att hon därför var tvungen att komprimera och renskriva
anteckningarna. De var ju så snurriga, utsvävande och oläsliga att det var
nödvändigt, menade hon. Det här säger kanske något om deltagares föreställningar om forskning. Det säger också något om tolkandets natur. Min
avsikt med instruktionen, som var formulerad kring deras arbetstid, var diffus. Jag hade även förtydligat muntligt att det kunde innefatta allt möjligt
som de kom att tänka på under en arbetsdag. Trots detta var det den konkreta
tiden man tog fasta på. Även om jag inte fick de skrivningar jag förväntade
mig, säger anteckningarna något om arbetets karaktär. De säger något om
vad det innebär att skifta miljöer hela tiden, laga mat, tvätta kläder, byta
blöjor och så vidare, med ett ständigt sneglande på klockan. Vilken typ av
anteckningar hade jag förväntat mig egentligen?
Anteckningarna har renskrivits och kommer att analyseras mer övergripande, utifrån hur man skriver om sitt arbete, och vad som kommer respektive inte kommer till uttryck.

Ett kvalitativt datorprogram som analysstöd
Det finns mycket att fundera kring när det gäller användning av datorprogram för kvalitativ analys. Att inta en ogrundad skeptisk hållning till dessa är
inte fruktbart. Fördelar som brukar nämnas är programmens förträfflighet att
sortera och systematisera i empirin. Datorprogram bör ses som ett verktyg
och inget annat, påpekas det i litteraturen om CAQDAS8 (Barry 1998; Bruhn
& Lindberg 1996; Kelle 1997). Datorprogrammen följer vissa logiska kommandon konstruerade enligt vissa principer. Detta kan bli problematiskt som
verktyg betraktat, då många datorprogram utgår från principer som följer
”grounded theory” (Lee & Fielding 1996; Lonkila 1995). Av detta följer en
kritisk punkt, nämligen att datorprogrammen bidrar till en ökad homogenisering av analysmetoder (Barry 1998; Coffey et al. 1996; Kelle 1997; Lonkila
1995). En ökad homogenisering kan i förlängningen även leda till en ökad
8

computer assisted qualitative data analysis software
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ortodoxism i den kvalitativa forskningen, vilket definitivt bör ses med kritiska ögon. Det är, som Katie Buston (1997) påpekar, alltför naivt att acceptera
idén om kvalitativa datorprogram som ett neutralt verktyg.
Kvalitativa analysprogram väcker många frågor och funderingar, inte
minst om dess vara eller icke vara. Jag beslöt mig dock för att använda ett
datorprogram, efter att ha gått en doktorandkurs i kvalitativ metod med datorstöd, här vid institutionen. I kursen utgick vi från programmet Nud*ist,
som jag upplevde lite för hierarkiskt styrt i kodningsproceduren för mitt
syfte. Därför valde jag istället Nvivo som är en förenkling/förgrening till
Nud*ist. Dessutom var Nvivo tekniskt sett enklare att hantera på en mac som
virtual PC, än Nud*ist.
Texterna av de transkriberade intervjuerna fördes över i Nvivo som textfiler i ett så kallat skapat projekt. Efter flera överläggningar beslöt jag att
föra in respektive grupp för sig, men med en gemensam kodning. Kodning är
av central betydelse vid kvalitativ analys med datorprogram som ibland kräver noga överväganden, menar John Seidal & Udo Kelle (1995). I en första
vända kodades olika textavsnitt utifrån frågan: vad talar man om i detta textavsnitt?, varvid 119 ”fria” koder skapades. Detta var en ohanterlig mängd
koder, vilket innebar att jag genomförde en omkodning, vilket slutligen resulterade i 42 fria koder (se bil 12).
Under kodningens gång, märkte jag att det blev lättare att ta ställning till
val av kod. Detta är i sig inte problematiskt, det som däremot blev problematiskt var den uppdelning av text som blev synlig, då koderna skrevs ut. En
kodning innebär att en hel intervju hackas upp i små delar, då olika koder
bedöms förekomma i texten. Detta i sin tur gjorde att kontexten gick förlorad, vilket gjorde att jag var tvungen att återvända till papperskopiorna av
intervjuerna. För att skapa reda i de skapade koderna ställde jag mig under
analysens gång frågorna: hur kan man förstå dessa uttalanden? Ger dessa en
rättvis bild? I vilken kontext har dessa uttalanden ägt rum? Och hur kan
man tolka detta i en vidare referensram? Dessa frågor ansåg jag vara nödvändiga att ställa för att inte förlora kontexten. Detta förfaringssätt kändes
omständligt och skapade frustration över all den tid som detta tog i anspråk.
Jag var tvungen att åter ställa mig frågan varför jag valt att använda ett datorprogram.
Min tanke var ju att ta fasta på programmet som ett hjälpmedel att systematisera och strukturera i mitt material, vilket jag inte alltid kände att det
gjorde. Det är givetvis så att all empiri kräver någon form av sortering och
systematik, men frågan är återigen enligt vilka inledande principer. Att skapa
strukturella relationer mellan kategorier i ett hierarkiskt system, beskrivs ofta
som idealiskt för kvalitativ dataanalys (Richards & Richards 1995). Men
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frågan är om det är så idealiskt. Sortering av empiri i ett hierarkiskt ordnat
system ser jag som ett stort hinder för ett kreativt tänkande – vad är överordnat vad? Det finns en risk för ett stereotypt tänkande i denna procedur, vilket
kan komma att äventyra hela analysen. Det har utvecklats en kritik mot principer som följer grounded theory (Lee & Fielding 1996). I dess mest extrema
form följer sådana metodbeskrivningar inom grounded theory ett positivistiskt drag, där empiriska data nästan antas ligga i en teoretiskt obunden ansats (Alvesson & Sköldberg 2000).
Förtjänsterna med att nyttja Nvivo var framförallt nödvändigheten av att
kontinuerligt ställa kritiska frågor till det jag gjorde. Att använda ett datorprogram för analys kräver noga överväganden om syftet, så det inte blir ett
mål i sig. En förlorad kontakt med ett material kan inte beskyllas ligga i programmet, utan återfinns hos forskaren. Det motsatta kan också uppstå, det
vill säga funderingar om vad som händer med forskarens medvetande i programmet. Med denna insikt avstannade analysen i programmet vid kodningen. Syftet med min användning av datorprogrammet var trots allt att sortera i
empirin, och inte ett mål i sig.

Analys som en pågående aktivitet och förhållningssätt
Analys är ständigt närvarande och pågående i någon mening. En hel del intressanta reflektioner om mitt material uppkom redan vid transkriberingen av
intervjuerna. Även under själva intervjuerna uppstod en hel del frågor och
funderingar som hade en mer övergripande karaktär. Det var då inte intervjupersonernas förståelse som var intressant, utan uppkomna frågor kring
olika fenomen som rörde äldreomsorgen i stort.
Parallellt med den kodning som skett i Nvivo som beskrivits ovan, har
varje intervju lästs igenom ett antal gånger, för att skapa en helhetsbild av
intervjun. Frågor till materialet har ställts som:
- Vad talar man om och varför?
- Vad är det man inte talar om?
- Hur och på vilket sätt talar man om det?
Syftet med dessa frågor var framförallt att förhålla mig empirinära i analysens första skede. Det finns givetvis många principer för analys av material.
I ett första steg har jag fokuserat var grupp för sig, för att se vad som framkommer i materialet. Vilka teman blir framträdande i respektive grupp? Hur
kan man förstå dessa och så vidare. Här har jag också försökt att kontrastera
de olika materialen mot varandra.
En central utgångspunkt vid analysen har varit att ställa frågor till materialet med utgångspunkt i begreppen tid, behov, och kön. Jag har försökt att
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tänka in analysen redan innan enkäter, intervjuer och dagboksanteckningar
genomfördes. Detta har givetvis inte varit möjligt fullt ut. Men att ha en någorlunda utarbetad plan över hur en analys kan bli möjlig, har jag sett som
ett underlättande senare i arbetet. Här finns också en risk att på förhand låsa
fast sig i etablerade tankemönster, eller söka efter det man söker, så att säga.
Samtidigt är det nödvändigt att fokusera och avgränsa analysen, annars kan
den svälla och istället ta form av enbart en beskrivning. Hur de analytiska
begreppen som jag valt att fokusera, kan tolkas och förstås är därmed inte på
förhand bestämda.
Det finns många alternativa sätt att genomföra analysen på. Parallellt med
genomförandet av analysen, har jag funderat kring val av framställningsform. Är det respektive grupp, respektive begrepp eller kanske respektive
material, eller något annat som jag vill ska framträda? Materialet har analyserats på lite olika vis, dels utifrån grupp, dels utifrån begrepp. En artikel har
publicerats med fokus på biståndsbedömarnas förhållningssätt i de bedömningar som görs. Här var det framförallt begreppet behov som blev problematiserat i förhållande till biståndsbedömargruppen (Andersson 2004). I ett
annat sammanhang har fokus legat på begreppet tid, där alla tre grupper
finns medtagna i analysen (Andersson 2006). Det har varit viktigt vid val av
framställningsform, att den inrymmer uttryck för främlingskapet och den
parallellitet mellan grupper som jag försökt förhålla mig till. Val av framställningsform har också betydelse för avhandlingens helhetsbild.
Under analysarbetets gång har vissa intryck och tolkningar av respektive
grupp och i kontrast mellan grupper, blivit synliga. Jag har framförallt tagit
fasta på sådant som framstått som ovanligt och inte helt väntat utifrån tidigare antaganden som framställts i litteraturen på området.

Analys och tolkning av de tre begreppen
Tid, behov och kön är begrepp som jag identifierat tidigt i forskningsprocessen som relevanta i avhandlingen. Med utgångspunkt i den moderniseringsprocess, som jag valt att lyfta fram av den föränderliga äldreomsorgen, menar jag att begreppen tid, behov och kön ringar in frågor kring de möten som
äger rum i dagens äldreomsorg. Jag menar således att detta, som av vissa kan
uppfattas som ett teoristyrt förhållningssätt, är helt nödvändigt för att upptäcka och problematisera andra dimensioner av omsorgsmöten, än de i litteraturen redan kända. Att identifiera relevanta teoretiska begrepp utesluter
därmed inte ett empirinära förhållningssätt i analysen, menar jag. För att
upptäcka något annat och att samtidigt förhålla sig till forskningsfältet, måste
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både ett teorinära och ett empirinära förhållningssätt synliggöras i analysen
(jfr Widerberg 2002). Jag har problematiserat begreppen i teoretisk mening
för att få syn på något annat, men samtidigt har jag sett det som viktigt att
göra denna problematisering nära de röster som finns i mitt empiriska material.
Jag har på flertal ställen påpekat att tolkning är en central del i analysarbetet. Med detta menar jag en form av reflexivt förhållningssätt till det empiriska materialet. Det som uttalas bör förstås i den kontext som den uppkommit i, vilket gör det nödvändigt att förhålla sig mellan del och helhet för att
uppnå en tolkningsram eller helhetsförståelse. Här har språket och hur man
talar om detta fält utgjort en viktig källa för tolkningar. Det finns alltid alternativa tolkningar till givna fenomen, mer eller mindre synliga. De tre begreppen tid, behov och kön är till sin karaktär både självklara och flertydiga.
En tolkningsambition jag har, är att väga in främlingskapet, för att kontrastera det självklara mot det flertydiga, för att på så sätt nyansera analysen och
undgå ett alltför endimensionellt seende. Tolkningen tar även sin utgångspunkt i tidigare litteratur såväl som i informanternas beskrivningar.
I framställningen av analyskapitlen har jag valt att både rikta fokus mot
gemensamma mönster men även individuella uttalanden. De citat som jag
valt ut att exemplifiera med, innebär att dessa är typiska för ett fört resonemang, särskilt intressanta eller speciella och unika. Då fokus är på innehållet
i informanters utsagor, har en viss redigering ibland varit nödvändig, dels för
att undvika onödig talspråklighet och dels för att därigenom visa respekt mot
informantens förståelse och budskap. Ord som ”alltså” kan till exempel ha
tagits bort, … inte ute efter att göra dig något alltså, de är ju … har blivit: …
inte ute efter att göra dig något, de är ju … Det är med andra ord inga omfattande redigeringar som gjorts.

Den svårfångade tiden
Med stöd i litteraturen har fokus på tid i analysen kretsat kring ett synliggörande av hur de olika grupperna talar om tid. Eftersom tid visserligen anges
som centralt för hur omsorgen bedrivs, men inte problematiseras nämnvärt i
litteraturen, har fokus varit på att lyfta in tiden i tolkning av det empiriska
materialet för att belysa komplexiteten kring tiden i äldreomsorgen.
Konkret innebar detta att materialet har kodats både i Nvivo i koden ”tid”
och i papperskopian av varje intervju, där tid på ett eller annat sätt fördes på
tal i intervjun. I Nvivo var det enkelt att sen sammanställa alla textavsnitt
som berört tid, men de framstod som väldigt avhuggna, vilket gjorde att jag
var tvungen att återgå till helheten av intervjuerna i papperskopiorna.
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Tid har varit ett centralt tema i avhandlingen och som även gjorts explicit i
intervjuerna med de olika aktörerna. I intervjuguiden till de två personalgrupperna ställde jag frågor kring deras arbetsuppgifter, arbetstid och de
äldres behov bland annat. I intervjuerna med de äldre fokuserades framförallt
deras syn på den hjälp de hade och personalen som utförde hjälpen. Detta
innebär således att jag valt att rikta informanternas uppmärksamhet mot sådana aspekter som har med tid att göra, för att de medvetet skulle reflektera
kring dessa. Detta skulle kunna tolkas som att informanterna blivit för styrda
mot tiden, till nackdel för andra aspekter av hur arbetet och hjälpen uppfattas
och bedrivs. Detta framstod emellertid inte som ett problem eftersom intervjusamtalen kretsade kring så många andra aspekter än enbart tid, dessutom
gav jag informanterna möjlighet att uttrycka sina åsikter och upplevelser av
sin situation fritt. På det viset framstod tid som något mer indirekt än som ett
tydligt samtalsämne och där tid framträder mer i form av en analytisk kategori som måste tolkas.
I analysens första steg utgick jag från respektive grupp för att få en bild
av hur man där diskuterade och förhöll sig till tid. Hur och på vilket sätt
kommer tid till uttryck? Det är framförallt tre teman som blivit synliga i
olika förhållningssätt till tid som handlar om organiseringen av tid, innebörder av att arbeta mot tiden och som uttryck för omsorg om äldre under tidspress. Jag har parallellt försökt att kontrastera de olika gruppernas förhållningssätt till tiden mot varandra, vilket riktar fokus mot delvis motstridiga
bilder av tid. Tid görs ibland osynlig och ibland synlig, något som sker på
olika nivåer, vilket får konsekvenser för de olika grupperna av aktörer. Genom att ta fasta på den dubbelhet som finns kring tiden, söker jag synliggöra
det främlingskap som tid kan ge upphov till.

En mångtydighet i behov
Under analysarbetet av begreppet behov har framförallt fokus legat på den
behovsbedömning som ligger till grund för äldres hjälpinsatser i den undersökta kommunen. Denna biståndsprövning innefattar en rad närliggande
begrepp och terminologi som framförallt kom till uttryck i biståndsbedömarnas intervjuer, till exempel uttryck som ”individuell bedömning”, ”hushållsgemenskap” och ”skälig levnadsnivå”. Behov innefattade en speciell begreppsapparat och som vid kodning i Nvivo resulterade i åtminstone ett tiotal
koder, där behov på något sätt aktualiserades i intervjuerna. Vid en sammanställning av dessa kodade textavsnitt, framstod de som kontextlösa, röriga
och intrasslade i varandra, vilket gjorde att jag samtidigt återvände till hela
intervjuutskrifter, som också kodades utifrån hur behov kom till uttryck.
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Behov är ett brett begrepp som i intervjuerna med personalen framförallt
introducerades i relation till de äldres behov, och hur de förhöll sig till dessa.
Med tanke på biståndsbedömarnas och hemtjänstpersonalens skilda arbetsuppgifter, framstod även sätten att tala om behov som skilda åt. Till skillnad
från biståndsbedömarnas inriktning på lagtolkning och kommunens ekonomi, framstod hemtjänstpersonalens utsagor som mer nära de äldres behov
och hur de såg på dessa. Här har jag sett framförallt två olika förhållningssätt
till hur de pratar om de äldres behov, och som utgjort en yttre ram för hur
dessa kan tolkas och förstås. De äldre ombads att berätta om den hjälp de
hade och hur deras behov av hjälp upplevdes av dem själva, men också i
relation till hur de uppfattade att personalen förhöll sig i möten med dem.
I ett första skede analyserades varje grupp för sig, där framförallt biståndsbedömarna var av central betydelse för den fortsatta analysen, och hur
de förhöll sig till de behovsbedömningar som görs. Analysen har delats in i
tre olika teman som utgår från behovsbedömningen som grund för hur hjälpinsatser tilldelas, vem det är som ser behoven och hur hjälpbehov och omsorg kan tolkas och förstås. Då de tre grupperna kontrasteras mot varandra,
kan man fundera kring vem som innehar formellt beslutsmandat över de
äldres insatser, något som vid en närmare betraktelse framstår som mindre
självklar.

Kan man fråga om kön?
Då det gäller analys av kön, har jag försökt att tänka in helheten på ett sätt.
Hur kan kön förstås i en vidare diskurs? En fråga att reflektera kring är hur
man synliggör kön i intervjuandet så att man får fatt i något väsentligt.
Ett av mina teman i intervjuguiden som var riktat till de två personalgrupperna, utgick från några sociala kategorier som kön, ålder och etnisk
härkomst och hur de menade att det har haft betydelse för möten med de
äldre. Har det till exempel funnits några hinder eller fördelar som de själva
har upplevt? Då det gäller äldregruppen har frågan om kön fokuserats på
personalen och om hur de ser på personalens kön, ålder och härkomst och
om det har någon betydelse för hur de ser på möten till personalen. Direkta
frågor om det egna könets betydelse frågade jag inte om, men det kunde
ändå uttolkas i intervjuerna med de äldre. Frågor som rör ålder och etnicitet
gav inte nyanserade svar på det vis som kön gjorde, och har därför inte
kommit att utgöra fokus för avhandlingen.
Detta tillvägagångssätt att ställa direkta frågor om kön är inte helt oproblematiskt – vilka svar får man? Det finns en risk att informanterna lyfter
fram olika aspekter av exempelvis kön, så som de uppfattar att de förväntas
svara, och som följer de förväntningar som finns på kön i denna verksamhet.
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Eller man kanske bestämt förnekar att kön överhuvudtaget har betydelse för
hur man arbetar eller ser på hjälpen man får, i linje med vårt samhälles uttalade jämställdhetsideologi.
Jag menar emellertid att genom att fokusera kön explicit i intervjuerna,
kan en rad intressanta antaganden och föreställningar om kön bli synliga för
analys och tolkning. Hade jag å andra sidan valt bort att ställa mer riktade
frågor om detta tema som rör kön, ålder och härkomst, är det inte säkert att
detta kommit upp alls. För att hantera detta har jag vid analysen inspirerats
av framförallt Hardings (1986) tre analytiska nivåer för hur kön kan struktureras, och hur dessa nivåer samvarierar och påverkar varandra. Jag har försökt förhålla mig på en mer konkret nivå för att peka på hur kön kan komma
till uttryck i uttalanden från de tre grupperna. Detta innefattar en strukturell
nivå som ser till hur arbetsdelningen mellan könen uttrycks, och en symbolisk nivå som refererar till förväntningar på kön i en given kultur.
Med tanke på att kön inverkar på hur omsorgens tid struktureras och förstås samt på hur behov tilldelas och omtalas i hemtjänsten av olika aktörer,
grupper och på olika nivåer, kan man säga att kön har fått en överordnad
betydelse i analysen. En intressant aspekt av kön som jag avser att diskutera
mer övergripande och avslutningsvis, är synen på kön som något mer föränderligt eller stabilt (jfr Hagemann 1994; Hirdman 1988, 2003). Det finns ett
spänningsfält mellan det föränderliga och det mer stabila i äldreomsorgen,
något som framträder framförallt i hemtjänstpersonalens uttalanden.
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4. Hemtjänsten, grupperna och kontextuell
inramning
Hemtjänst är ett stöd i ordinärt boende som kan beviljas till kommunens
invånare som bistånd enligt socialtjänstlagen. Vanligen beviljas insatser för
hushållsgöromål och personlig omvårdnad för sådant som personen själv inte
kan utföra. Hemtjänsten är ett verksamhetsfält som återfinns på den så kallade utförarsidan i kommunens beställar- och utförarorganisation i den undersökta kommunen. På utförarsidan finns hemtjänstpersonal och deras chefer –
områdeschef och enhetschefer med arbetsledaransvar för hemtjänstpersonalen. Enhetscheferna har även ansvar för budget. Personal anställda i hemtjänsten har som huvudsaklig uppgift att tillgodose äldres behov i form av
beviljade insatser enligt biståndsbeslut. I mitt enkätmaterial finns vårdbiträden och undersköterskor representerade från åtta olika hemtjänstdistrikt i den
undersökta kommunen, dock inte från ett av de tre geografiskt indelade områdena. Detta har jag inte sett som ett problem, det viktiga för mig i denna
studie har varit att försöka återskapa en viss variation vad gäller kön, arbetsgrupp, tid på dygnet då man arbetar och anställningsform i den fortsatta intervju- och dagboksstudien.
På beställarsidan återfinns gruppen biståndsbedömare vilka i denna
kommun organisatoriskt sett hör till kommunens myndighetsutövning. Denna grupp sitter avskild från hemtjänstverksamheten tillsammans med socialtjänstens övriga myndighetsutövare (för barn, unga & familj och vuxna).
Biståndsbedömarnas arbete innebär ofta att göra hembesök i de äldres hem
och efter utredning fatta ett biståndsbeslut om beviljade insatser. Biståndsbedömargruppen fick också fylla i en enkät, men med tanke på den lilla
grupp bestående av cirka tio personer som var anställda i kommunen, var det
inte aktuellt med en sammanställning av enkäten. Om tanken med enkäten
riktad till vårdbiträdesgruppen var att skapa underlag för variation med avseende på vissa kriterier, var tanken här främst att rekrytera så många som
möjligt till intervju- och dagboksstudien.
Gruppen äldre har rekryterats via personal och ett givet kriterium för att
delta i intervjustudien var att de hade någon form av hemtjänstinsats och att
de var i ett sådant skick att de själva kunde fatta beslut om att delta.
Avhandlingens fokus är på möten mellan olika grupper i hemtjänsten. I
detta kapitel avser jag att skapa en känsla för de tre grupperna genom att på
en mer övergripande nivå beskriva likheter och olikheter som har kommit till
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utryck på olika sätt i materialet. Därefter introducerar jag de tre analytiska
begreppen; tid, behov och kön som kommer att behandlas var för sig i de tre
nästkommande kapitlen.

Bilder av vårdbiträdes- och undersköterskegruppen
Två hemtjänstdiskurser
Det förefaller som om det finns olika strategier eller förhållningssätt till arbetet i hemtjänsten som personalen ger utryck för, där framförallt två diskurser blir synliga. Den ena diskursen representerar det nya och föränderliga,
den andra står för det mer stabila och cementerade. De här två diskurserna
tycks leva parallellt och var för sig i olika sammanhang. Genom att betrakta
talet om hemtjänsten som diskursiva uttryck, syftar jag i en vidare mening
till att det finns sätt att tänka kring denna domän som formats i en historisk,
social och kulturell kontext, vilket också ger avtryck i vad som är möjligt att
säga (jfr Potter & Wetherell 1987).
Det här fick mig att fundera över vad som egentligen var nytt och föränderligt, med tanke på att personalen ofta tycktes falla in i något slags invant
tankemönster. Var det bara de yttre ramarna och förutsättningarna att bedriva
hemtjänst som förändrats, vilket i och för sig inte är så bara, eller fanns det
något mer? Att gruppen äldre idag var sjukare och mer dementa, samtidigt
som resurserna hade minskat, vilket inneburit mindre tid för social samvaro
med de äldre, var återkommande argument. I dessa negativa spår, finns det
även positiva sidor som följer av dessa yttre förändringar i form av ny organisering av hemtjänsten och där det finns en koppling till tid. Det har blivit
mindre städ, personalen menar nu att de kan säga ifrån till vissa uppgifter
med stöd i biståndsbesluten. Tiden är inte längre styrande – vilket många
upplever positivt. De äldre kan inte längre ”suga ut” personalen till sista
droppen, som de menade att de kunde tidigare då de äldre själva var fria att
bestämma vad de behövde hjälp med, exempelvis under en timme. Arbetet
har på ett positivt sätt blivit mer regelstyrt och gränssättande gentemot de
äldre, vad man ska och inte ska göra. De som här pratar i positiva ordalag
gör det utifrån någon slags yrkesroll ”nu kan vi bara gå in och göra det vi ska
och sen gå igen…”. Det framstår som att delar av personalen tycker att den
nya formen skapat en tydlighet och kanske även en viss makt att kontrollera
arbetet.
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I den mer stabila och cementerade diskursen verkar personalen känna behov
av att förklara varför de är kvar i yrket, ”vi är speciella vi som stannar, det
måste man vara…”. De menar att: ”det ger så mycket” att arbeta med de
äldre. Denna personal ser med stor noggrannhet på sina uppgifter med de
äldre; att småplocka, diska och ta ut sopor är självklara sysslor. Det är vanligt att de refererar till en rad praktiska sysslor, som de dessutom tar på sig
självmant. Är det många vikarier som arbetar blir detta ett extra betungande
arbete, för ”vikarier ids oftast inte engagera sig”. Vad som står i biståndsbeslutet är inte så viktigt, för denna personal. Med stark betoning på hushållssysslor, framstod denna bild som väl cementerad i traditionell hemtjänst på
det vis som den gestaltades då hemtjänstverksamheten en gång började, väl
förankrad i husmorskulturen (jfr Johansson 2002a).
Dessa två hemtjänstdiskurser vill jag mena är närvarande framförallt under intervjuerna med vårdbiträdes- och undersköterskepersonalen. Det jag
vill visa med detta, är att det finns ett spänningsfält mellan det mer stabila,
på gränsen till stagnation och det mer föränderliga, som går att avläsa ur
informanternas utsagor. Det kan vara nödvändigt att vara medveten om dessa
två diskurser vid analys och tolkning, vilket också pekar i riktning mot att
hemtjänstpersonalen är en förhållandevis heterogen grupp, utifrån hur de
talar och förhåller sig till detta fält.

Finns det en homogen bild av hemtjänstpersonalen?
I min undersökningskommun har totalt 74 personer som arbetar i hemtjänsten som vårdbiträde eller undersköterska fyllt, i en enkät och lämnat in den
till mig. Av dessa var 64 kvinnor och 10 män. Av den totala gruppen arbetade 40 personer som vårdbiträden och 34 som undersköterskor – det vill säga
att de hade undersköterskekompetens. Arbetsuppgifterna varierar inte alltid
mellan dessa två grupper, något som exempelvis undersköterskorna kunde
uppleva som negativt. Trots utbildning blev inte arbetsuppgifterna annorlunda och vissa eftersökte mer medicinska uppdrag, men långt ifrån alla (jfr
Ahnlund & Johansson 2006).
Enkäten har främst använts som ett rekryteringsinstrument till intervjuoch dagboksstudien, men den har även använts för att få en bred beskrivande
bild av vårdbiträdes- och undersköterskegruppen. Vid upplägget av enkäten
låg fokus på tid – till exempel hur länge man arbetat i äldreomsorgen, vilken
tid på dygnet man arbetar och i vilken omfattning man arbetar. En slående
bild av gruppen som framkom, var att drygt 75 % av dem som besvarat enkäten hade arbetat mer än 5 år i äldreomsorgen. Utifrån detta har jag dragit
slutsatsen att jag egentligen inte har kommit åt den mer tillfälliga och/eller
timanställda personalen, den grupp som man kunde ha förväntat sig vara rätt
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stor (jfr Szebehely 2005). En anledning till detta kan vara att enhetscheferna,
som har förmedlat mina enkäter, främst har uppmuntrat den fast anställda
personalgruppen till att delta i studien. Detta kan, men behöver inte betyda
att jag fångat en homogen grupp. Och även om gruppen framstår som homogen vad gäller yttre kriterier, behöver inte deras förhållningssätt gentemot de
äldre framstå som homogent.
Av de 74 personer som besvarat enkäten arbetar drygt 51 % heltid enligt
egen utsago. Cirka 46 % arbetar deltid, vilket kan variera från 50 upp till 80
% av heltid. Resterande andel (två personer) arbetar som timanställda. Av de
10 män som besvarat enkäten arbetar samtliga heltid, medan kvinnornas
vanligaste anställningsform är deltid (53 %), därnäst kommer heltid (44 %),
endast cirka 3 % (två personer) arbetar som timanställda. Bilden av kvinnor
som deltidsarbetande snarare än heltidsarbetande är väl förankrad i vård- och
omsorgssektorn, framförallt då barn kommer in i bilden. Familjen är det
främsta skälet till att kvinnor arbetar deltid och dessutom ofta på obekväm
arbetstid (jfr Berg 2000; Franssén 1997).
I nedanstående tabeller återfinns några av de vanligast angivna svaren i
den öppna enkätfrågan: Kan du kort beskriva hur Du känner inför ditt arbete
i äldreomsorgen? Dessa tabeller ger en fingervisning om hur kvinnor respektive män har svarat.
Tabell 3. Kvinnors vanligaste syn på arbetet i hemtjänsten
Känner inför arbetet
(flera svarsalternativ möjliga)
Upplever trivsel
Tidsbrist
Tycker om äldre
Behövd och uppskattad av äldre
Stressigt
Omväxlande

Antal kvinnor totalt: 64, varav 53 har besvarat frågan
27
20
14
13
13
11

Tabell 4. Mäns vanligaste syn på arbetet i hemtjänsten
Känner inför arbetet
(flera svarsalternativ möjliga)
Behövd och uppskattad av äldre
Upplever trivsel
Tillfredsställelse

Antal män totalt: 10, varav 7
har besvarat frågan
4
3
2
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Tabellerna är inte direkt jämförbara mellan könen med tanke på den stora
differensen mellan antalet kvinnor och män. Dessutom kan en och samma
person ha angett flera alternativ av olika karaktär, vilket inte kan utläsas av
tabellerna. Det jag vill lyfta fram med dessa tabeller är framförallt att männen i högre utsträckning angett positiva sidor av arbetet än vad kvinnorna
gjort. Andelen kvinnor som faktiskt har angett att de upplever stress och
tidsbrist är hög – cirka 62 % (33 av 53) emedan det endast är cirka 14 % (1
av 7) av männen som angett detta.
Här kan man fundera över varför männen inte anger att de upplever stress
och tidsbrist. En enkel förklaring kan vara att de valt att lyfta fram andra
aspekter av arbetet än vad kvinnorna gjort och att enkäten inte kan fånga in
något väsentligt. Men det kan också betyda att männen har tänkt igenom sina
val mer eftersom arbetet i hemtjänsten inte utgjort ett självklart val för dem.
Detta kan också tolkas som en indikator på att det finns allvarliga skillnader
mellan hur arbetets förutsättningar gestaltas för kvinnor och män, något som
i så fall måste bli föremål för fortsatt analys. Det kanske inte heller är så
konstigt om tillfredsställelse inte finns med bland det högst rankade på kvinnornas lista om de samtidigt upplever hög grad av tidsbrist. Det som kan
framstå som motsägelsefullt i en mening är att kvinnor i så hög grad upplever trivsel i arbetet, med tanke på tidspress och stress. Det här antyder att det
krävs en kvalitativ analys av de fenomen som dessa enkätsvar kanske är
uttryck för.
Sammanfattningsvis har enkäten pekat ut en grupp som arbetar i hemtjänsten och som skulle kunna beskrivas som en ”trogen” skara av framförallt kvinnor som stannat i yrket. Hälften av de anställda är 46 år eller äldre,
men alla ålderskategorier finns representerade och är dessutom förhållandevis jämt fördelade i dessa. De tio män som besvarat enkäten har inte varit
lika länge i yrket som kvinnorna, även om det finns två som arbetat i äldreomsorgen i mer än tio år. Tre män har dessutom undersköterskekompetens,
vilket kan visa att de satsningar som arbetsförmedling och kommun har genomfört sen tidigare för att utbilda och rekrytera övertaliga män från andra
områden, fått genomslagskraft. Därmed vill jag lägga enkäten åt sidan och
gå vidare med intervjuerna.
Den bild som har framträtt i enkäten, avspeglar sig i stort även i intervjugruppen, med vissa modifieringar. I intervjugruppen är det till exempel större andel som arbetar heltid (75 %) jämfört med enkäten. Möjligtvis kan detta
tyda på att de som är heltidsanställda också har mer intresse i frågor som kan
uppfattas handla om den egna arbetssituationen, men det är endast spekulationer och av ringa betydelse för denna studie. Däremot blev jag förvånad
över att det inte var fler som kunde tänka sig att medverka i en intervju eller
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att skriva dagbok. Dock visade sig männen vara mer benägna procentuellt
sett att ställa upp för intervju, jämfört med kvinnorna. Totalt var det endast
20 av de 74 personerna (27 %) som kunde tänka sig att gå vidare. Två av
dessa har skrivit dagbok och två hade senare ändrat sig, kvar blev således 16
personer för intervju. Detta är kanske inte så konstigt i sig, med tanke på att
det tar tid i anspråk att bli intervjuad, och inte minst vad gäller dagboksskrivandet.
Tabell 5. Bakgrundsbeskrivning av intervjumaterialet
Kön

Antal

ålder

titel

arbetstid

arbetstid
på dygnet

Tid i
arbetet

Kvinnor

12

7 undersköterskor,
5 vårdbiträden

8 heltid
4 deltid

4

4 vårdbiträden

4 heltid

7 dag
2 dag, kväll
2 dag, kväll,
natt
1 kväll, natt
2 dag
2 dag, kväll

Under 5
år: 2
Över 5
år: 10

Män

Mellan
25-63 år,
medelålder: 45,1
år
Mellan
22-64 år,
medelåder:
44,25 år
Mellan
22-64 år,
medelålder: 44,9
år

7 undersköterskor,
9 vårdbiträden

12 heltid
4 deltid

9 dag
4 dag, kväll
2 dag, kväll,
natt
1 kväll, natt

Under 5
år: 5
Över 5
år: 11

Totalt

16

Under 5
år: 3
Över 5
år: 1

Ovanstående tabell är gjord för att ge en mer överskådlig bild av gruppen
som blivit intervjuad utifrån några av de kryssfrågor som besvarats i enkäten. Denna bild av gruppen pekar i vissa avseenden på att det är en homogen
grupp. Ingen timanställd personal finns representerad, alla arbetar antingen
hel- eller deltid, medelåldern är ungefär 45 år, både för kvinnor och för män.
Den variation som återfinns är exempelvis att knappt hälften är undersköterskor och drygt hälften är vårdbiträden. En viss variation finns även mellan
den tidpunkt på dygnet då de arbetar. Detta är en variation som inte var helt
självklar eftersom de flesta hemtjänstgrupper enbart arbetar dagtid. De som
arbetar kväll och natt ingår i de så kallade kvälls- och nattpatrullerna som var
stationerade i ett av de tre områdena i kommunen. Trots en förhållandevis
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homogen grupp finns det en viss variation i intervjumaterialet med avseende
på yttre kriterier.

Allmänna bilder av arbetet i hemtjänsten
En annan bild som förvånade mig var att så många arbetat så länge i hemtjänsten – hela 75 % av dem som besvarat enkäten hade arbetat i mer än 5 år.
Det här skulle man kunna se som en spegling av en attityd som finns inom
hemtjänsten bland personalen som förmedlades via enkäten, ”det är en speciell sort av människor som stannar i yrket”. Det här är intressant eftersom
det framkommer från flera håll att man ger anledningar till och förklaringar
för varför man arbetar i hemtjänsten. ”Det är inte så dåligt som man kan tro”
och ”egentligen är det ett kvalificerat yrke”, uttalanden av dessa slag är vanligt förekommande. Det här visar, som jag ser det, att personalen förhåller
sig till allmänna föreställningar – sociala representationer – av yrket och
arbetet i hemtjänsten.
För att förstå varför dessa vårdbiträden och undersköterskor argumenterar
som de gör är det nödvändigt att se till de sociala representationer som finns
av detta fält. Att arbeta med äldre är inte särskilt högt värderat i samhället,
vare sig det gäller inom medicinen eller den sociala sektorn. Vårdbiträden i
hemtjänsten saknar ofta en formell utbildning. Kommunen genomför stundvis utbildningssatsningar som ibland kan innebära tio veckors betald vårdbiträdesutbildning för personal utan utbildning, men många som arbetar som
vårdbiträden har ingen vårdbiträdesutbildning alls. Det förekommer även
vissa satsningar för att uppnå undersköterskekompetens för vissa personer,
bland annat var det en av männen som jag intervjuade, som hade uppmuntrats till att gå en sådan utbildning. Dessutom är lönen låg inom detta yrke,
även om den är något högre för dem som har undersköterskekompetens.
I den öppna enkätfrågan finns också explicita uttalanden om de allmänna
föreställningar som finns om äldreomsorgen, så som att: ”det är trist att
många i samhället nedvärderar hemtjänstpersonalen”. Förslaget är att höja
statusen då det är ett undervärderat yrke, menar flera vårdbiträden. ”Allmänheten vet inte vad vårt arbete innehåller för sysslor. Den allmänna tron är att
vi bara städar, men det är det minsta vi gör”, påpekar ett vårdbiträde. Ett
annat vårdbiträde konstaterar att yrket är behäftat med dålig lön och för
mycket stress, det är alldeles för tungt – ”jag skulle aldrig råda mina barn att
jobba inom vården”. Några av de yngre personerna som arbetar som vårdbiträde menar att det är okej som extrajobb, men det vore otänkbart att ha det
som ett heltidsarbete i längden. Ett stort dilemma är den ”pinsamt låga lönen”, som ett av vårdbiträdena uttryckte sig, den står inte i proportion till
personalens flexibilitet och mängd arbetsuppgifter: ”vi utför både hälso- och
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sjukvårdsinsatser och den sociala hjälpen” (informantens understrykning).
Det finns även de som menar att man inte jobbar 30 år inom vården om man
inte trivs. Ett vanligt argument som framhåller arbetets positiva sidor är att
arbetet är omväxlande och trevligt ”för man trivs ju med äldre människor”.
Denna typ av uttalanden som framkommer i enkätens öppna fråga tyder
på att personalen samtidigt måste legitimera sig själva och varför de faktiskt
valt att stanna inom yrket. Här blir ”trivselfaktorn” hög. Det är vanligt att
man först anger en mängd negativa aspekter av arbetet som stress och tidsbrist, men trots detta så trivs man med att arbeta med äldre ”de ger ju så
mycket tillbaka”. Det finns en viss motsägelsefullhet eller ambivalens i
många av dessa svar som kan tolkas utifrån antagandet om att det finns socialt delade representationer om detta fält, som kommer till uttryck på så sätt
att personalen måste legitimera sig själva och sin ståndpunkt. En annan, kanske mer närliggande tolkning är att individer faktiskt har både negativa och
positiva tankar om sitt arbete som kan komma till uttryck på ett motsägelsefullt sätt.

Ett främlingskap inför arbetet i hemtjänsten
Denna bild av ambivalens som ändå finns, förstärks ytterligare i intervjuerna. En ung man som jag intervjuade arbetade på vikariat tre månader i taget
på heltid. Han menade att han själv ville ha det så, annars skulle han känna
sig uppbunden med en fast tjänst, han skulle ändå inte vara kvar i femton år.
Anledningen till att han har jobbet är för att han måste tjäna pengar och göra
någonting, att faktiskt ha en sysselsättning, som han utryckte det. Han berättade om sina tidigare universitetsstudier i ämnena historia och filosofi, men
då han blev ”skoltrött”, började han jobba i hemtjänsten. Då jag frågar honom om vad han tycker om sitt jobb, menar han att det är ett jättebra jobb.
Samtidigt menar han att hans synsätt på jobbet är fult, ”för att för mig är det
ju liksom inte någonting som jag överhuvudtaget kan tänka mig att jobba
med länge, och jag är egentligen inte intresserad av vård” (B1:2).
I nästa mening påpekar han att han inte är ointresserad av det så till vida
att han känner att det är jättetråkigt, men det är inte så att han skulle vilja
utbilda sig inom vården. ”Jag har en annan syn och inställning till jobbet”
(B1:2), påpekar han, det är något som han bara gör just nu. Han är medveten
om att den syn som han menar att han själv har på jobbet, inte är så bra, med
tanke på att han bara ser det som någonting att göra. Men det här är egentligen ingenting som han brukar prata om.
För mig som intervjuare känns det som om det är första gången dessa
tankar verbaliseras, varvid han upptäcker att de framstår som främmande för
honom själv. Han menar vidare att till vardags kallas detta ett skitjobb: ”utav
87

gemene man, så säger man, då menar man ett enkelt jobb som man får in lite
pengar på där man inte behöver ha någon utbildning” (B1:2). En intressant
fråga här är hur han ser på andra anställdas tankar om arbetet, eftersom han
själv menar att hans egen inställning är så negativ. Här tycks han utgå från
att de andra som jobbar i hemtjänsten drivs av ett kall för uppgiften och har
ett genuint intresse för arbetet – eftersom de är kvar så länge.
Det intressanta med denna mans uttalanden är att han hela tiden brottas
med sina allmänna föreställningar, som han menar finns hos gemene man,
samtidigt som han ger uttryck för stort engagemang och intresse för det jobb
han faktiskt gör med de äldre i hemtjänsten. Det finns en dubbelhet som inte
så enkelt kan hanteras, å ena sidan är han inte intresserad av vården, å andra
sidan är det ett intressant och varierande jobb. Det går inte att klättra eller få
andra arbetsuppgifter, det är outvecklande – samtidigt som det är ett utvecklande jobb för honom som människa. Detta till synes motsägelsefulla växer
fram ur de tankar han förmedlar och kommer över honom på ett sätt som
samtidigt förvånar honom själv. Bakom denna ambivalens och främlingskap
inför arbetet framskymtar genom hela intervjun en medmänsklighet och en
ansvarskänsla för alla dessa äldre människor som han har träffat på i sitt
arbete. Denna ansvarskänsla menar han finns bortom reglerad arbetstid.

De äldre – en heterogen grupp
Skröplighet och hjälpbehov
De sex äldre personerna med hemtjänst, fyra kvinnor och två män, som jag
har intervjuat är långt ifrån en homogen grupp, både med avseende på livssituation och med åsikter. Krämpor av olika slag är visserligen något som
ingår i deras vardag i varierande grad, men synen på den hjälp de får skiljer
sig delvis åt.
Två av de äldre bor på ett så kallat seniorboende, men denna form av boende är klassad som hemtjänst i ordinärt boende. Tidigare var detta seniorboende ett servicehus, berättar de två kvinnorna som bor där. En av dem
menar att anledningen till att de flyttat just dit var att hon ville ha nattillsyn,
vilket det fanns då det var ett servicehus. Men kort efter hennes inflyttning
omvandlades servicehuset till ett seniorboende, vilket innebar en indragning
av personal på kvälls- och nattetid. Numera finns det bara bemanning på
dagtid mellan halvåtta på morgonen och fem på eftermiddagen, påpekar de
bägge kvinnorna. En samlingsplats finns dock i huset där de har möjlighet att
äta lunch och middag och träffas för samkväm med de andra som bor i huset.
Lägenheterna är små – litet kök, stort badrum, vardagsrum med sovalkov i
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en öppen planlösning – och anpassade utifrån ett serviceboende som det ju
tidigare var. Det är väldigt svårt att få kontakt med personalen, larmen går
till en särskild larmpatrull och personalen är ständigt ute och springer i huset,
konstaterar en av kvinnorna. Bägge kvinnorna berättar om ”flickan som blev
tvångsförflyttad, hon ville inte alls, men hon kunde inte klara sig med rullstolen, och då går det ju inte, då fick hon inte stanna” (D4:10). Bägge kvinnorna påpekar hur hemskt de tyckte att det var, men det finns ett uttalat krav
om att det bara är friska äldre som kan bo på seniorboendet, menar de.
De fyra andra äldre kvinnorna och männen som jag har intervjuat bodde i
sina egna hem i lägenheter. Den hjälp de äldre har av hemtjänsten varierar i
omfattning och svårighetsgrad (se tabell 6).
Tabell 6. Gruppen äldre vid intervjutillfället
Ålder

Kön

Krämpor

Hjälp med

93 år

Man

84

Kvinna

88

Kvinna

Tillsyn, medicin, ögondroppar
Ögondroppar, massage på
fotlederna, duschhjälp
Frukost, småplock, dusch

89

Kvinna

83

Kvinna

Glömsk, lite stel, ser
dåligt, hör illa
Torra ögon, ont i leder
(artros)
Har tidigare brutit lårbenshalsen, besvär med
fötter, problem med fingrar, skolios, dålig balans,
ont i höfter, hör illa
Problem med tänder efter
operation i mun, kraftigt
synskadad, problem med
knäna, benen viker sig
ibland, värk i rygg
Dålig aptit, har MS, rullstolsbunden

79

Man

Har haft stroke, halvsidesförlamad, sitter i rullstol
men kan stå med stöd,
diabetiker, bor tillsammans med sin fru som
hjälper honom delvis

89

Antal
besök/dag
3 ggr
2 ggr
1 gång på
vardagar (ej
helger)

Bäddning av sängen, tvätt
och städ

1 gång på
morgon
resp. var
14: e dag

Bäddning av sängen,
städning, får specialbeställd vegetarisk kost från
annat kök som hon äter i
seniorboendets gemensamma matsal
Påklädning, toa och blöjbyte flera gånger per dag,
gåtränar med rollator,
avklädning, sänggående

1 gång på
morgon
resp. var
14: e dag

5 ggr

En man som var halvsidesförlamad efter en stroke för fyra år sen, hade hjälp
av hemtjänsten fem gånger per dag, vilket innebar att även kvälls- och nattpatrullen besökte honom. Trots hjälp av hemtjänsten, var det hans fru som
skötte tvätt, städning och matlagning och allt annat praktiskt i hemmet. Hon
hjälpte honom även periodvis med toalettbesök, men nu började även hon bli
lite skröplig.
Det som slog mig under analysarbetets gång var att så många av de äldre
hade rätt omfattande medicinska besvär och funktionsnedsättningar, men
förhållandevis lite hjälpinsatser, åtminstone enligt vad de själva har uppgett.
Under ett par av intervjuerna kom hjälpinsatserna som de hade fram mer och
mer, vartefter intervjun fortskred, men detta gällde långt ifrån alla. I de fall
då det framkom mer hjälpinsatser efterhand, fick jag intrycket av att de faktiskt såg sig själva som självgående individer, snarare än att de tyckte att det
var genant att prata om hjälpen. Åtminstone var det den bilden de förmedlade av sig själva i interaktion med mig.

Existentiella funderingar
Att samtala med äldre innebar ofta historiska tillbakablickar och existentiella
funderingar under intag av kaffe. Samtalen kom att handla om tankar om
åldrandet och vad det kan medföra i termer av sjukdomar, osäkerhet och
otrygghetskänslor, samt tankar om livet som varit och som är nu. Tankar om
döden fanns närvarande men omtalades i förhållande till andra, ofta bekanta
och inte i förhållande till dem själva. I dessa funderingar som förmedlades
till mig blev det synligt att de äldre distanserade sig på olika sätt genom att
omtala andras livsöden, hellre än sina egna, eller genom att referera till sina
krämpor och allmäntillstånd. Den äldre mannen framhöll att han var så
glömsk och gav ett uppgivet intryck då jag ringde för att fråga honom om
han ville ställa upp för en intervju, ”om jag nu har något att säga”. Han menade att direkt efter det att vi samtalat, skulle han ha glömt det. Senare under
intervjusamtalets gång blev han väldigt uppfylld av Sveriges historia, universum och världsalltet och olika drömmar som han haft. Här fick han även
en chans att briljera med sina historiska kunskaper och allmänbildning, då
han med fasa upptäckte mina kunskapsbrister i historia.
Många av de äldre återkommer till andra äldres öden och hur de har
drabbats av sjukdom och död, ”jag vet ju inte hur jag blir när jag är 94 år”
(D5:13). Kvinnan som saknade nattpersonal på seniorboendet är så upptagen
av detta, att det upptar nästan hela intervjun, ”det är skrämmande hur de
behandlar äldre människor tycker jag” (D4:13). Hon är övertygad om att alla
äldre har en otrygghetskänsla som följer av att bli gammal. Andra förhåller
sig mer avvaktande till sitt eget åldrande, men drar gärna historier om andras
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åldrande i sin omgivning. En av kvinnorna berättar om sin far och hur tokig
han blev, ”han ville egentligen att vi allihop, alla barn skulle bo på samma
ställe som han, han bodde på ålderdomshemmet” (D5:4), säger hon och
skrattar.
En av kvinnorna har en enorm analytisk förmåga och väver in sin egen
livshistoria med händelser från nuet. Jag fick även intryck av att hon tagit del
av min information som jag lämnat via vårdbiträdena, då hon drog flera episoder kring hur hon blivit bemött av både läkare och vårdbiträdespersonal.
Hon menade dessutom att hon hellre kunde identifiera sig med den mer tillfälliga personalen som ofta var studenter. De hade åtminstone planer för
framtiden och att komma vidare med sina liv, ”man hittar besläktade själar,
mera kanske hos dem” (D2:11).
Det var en rätt brokig bild jag fick av de äldre personerna som jag intervjuade, även om det fanns vissa gemensamma drag. Talet om sjukdomar
förekom genomgående hos alla, men man förhöll sig till dessa på lite olika
vis. Med tanke på att de flesta drabbas av olika sjukdomstillstånd i takt med
stigande ålder, är det inte särskilt märkligt att detta blir ett återkommande
samtalstema i intervjuerna.

Anhörigas insatser och syn på hemtjänsten – ”man vill ju
inte klaga”
Gemensamt för dessa sex äldre personer som jag har intervjuat är att de hade
en hel del hjälp av anhöriga – barn, syster eller maka – som utförde en hel
del praktiska sysslor så som tvätt, städning, inhandling och ekonomisk hjälp,
men de utgjorde även ett socialt stöd. Alla dessa äldre visade också på en
stor medvetenhet om hur organisationen fungerade, eller var tänkt att fungera och hur vårdbiträdenas och undersköterskornas arbetssituation såg ut.
Detta kan vara en förklaring till att trots att så många av dem hade omfattande krämpor som även innebar vissa funktionsnedsättningar – ändå hade så
pass lite hjälp av hemtjänsten. De flesta ville klara sig själva och kämpade på
i det längsta. Det fanns dock några av de äldre som tyckte att de hade för lite
hjälp och gärna ville ha mer, men menade att de inte fick detta. En kvinna
säger att hon inte är helt nöjd, även om hon är tacksam för den hjälp hon får,
problemet är den organisation som råder, menar hon. ”Det är inte en ovilja
från deras sida (hemtjänstpersonalen), utan det är de där beslutsfattarna”
(D2:19).
Kvinnan som saknar nattillsyn på det seniorboende där hon bor, menar att
hon får alldeles för lite hjälp, men de har inte tid. Samtidigt antyder hon att
det känns jobbigt att behöva be om hjälp, ”det är så svårt, och så säger de, ja
men jag har inte tid nu” (D4:4). Hon menar att hon skulle behöva mer tid.
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Om personalen bara tog sig lite tid att se efter hur hon har klätt sig eller om
hon har fläckar på kläderna, själv ser hon ju inte detta. Den äldre mannen
som har hjälp med ögondroppar menar att då han själv känner att han behöver mer hjälp, kommer han att anställa en person privat som kan komma och
hjälpa honom när det behövs. Detta var dock inte aktuellt vid intervjutillfället.
Det finns även ett par kvinnor som menar att de är helt igenom nöjda med
den hjälp de har och de talar gott om nästan all personal. En av dem är lite
bekymrad för att hon skulle framstå som lite av en besvärlig ”kund” som hon
uttryckte sig, eftersom hon har specialkost då hon är vegetarian. ”Jag har ju
inte klagat på maten för jag vet ju också att det inte är de som jobbar här nere
som lagar mat inte… det här att aptiten har försvunnit, gör ju det inte så roligt.” (D5:2), hon berättar om sin systers erfarenheter av att ha jobbat på
sjukhem där det fanns de som inte var nöjda med någonting, ”det finns ju
såna” (D5:12). Det fanns hos flera äldre en medvetenhet om risken med att
bli betraktad som en besvärlig person som ingen vill gå till. ”De tycker nog
att det är ganska kul att gå hit” (D6:20), menade en av männen, som sa sig
dra en rolig historia emellanåt.
Sammanfattningsvis är mina intryck av de äldre intervjupersonerna blandade, vilket även framkommer i intervjuerna. Det fanns ett visst missnöje
med de hemtjänstinsatser som gavs, men i det stora hela ville de inte visa
upp en bild av att de var missnöjda med den personal som hjälpte dem – det
var snarare fel på organisationen eller politiken. Detta kan förstås utifrån
tanken om att man inte gärna kapar den gren där man själv sitter. Det skulle
också kunna ses som att de kände sig osäkra på vem jag egentligen var och
vilka kontakter jag eventuellt hade med personalen, kontakter hade ju trots
allt tagits via personalen. Men det är framförallt troligt att det är just så som
de äldre själva uttrycker sig, de ser med stor medvetenhet och klarsynthet på
hjälpen de får och den organisation som omgärdar den. I intervjuerna med de
äldre framkom inga direkta inre motstridigheter i deras resonemang som
skulle kunna tolkas som ambivalens eller något annat. De framhöll framförallt en sammansatt bild av sig själva och den hjälp de fick från hemtjänsten,
något som kommer att analyseras vidare utifrån de tre begreppen i de nästkommande kapitlen.
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Biståndsbedömarna som en homogen grupp i
tanke och handling?
Biståndsbedömarnas bakgrund och vardag
Gruppen biståndsbedömare som arbetar med myndighetsutövning riktad mot
äldre var en liten grupp i kommunen. Vid ett möte fick jag möjlighet att informera gruppen om mitt avhandlingsprojekt och intresset var stort. Det
visade sig att den grupp som enhetschefen hade samlat inför träffen med
mig, var indelad i mindre grupper utifrån olika arbetsområden. Några hanterade enbart placeringar till särskilt boende och andra hanterade enbart utredning av avgifter. Då min ambition var att studera just biståndsbedömare som
hanterar hemtjänstverksamheten, var det vissa personer ur den samlade
gruppen som inte blev aktuella att delta i min studie, detta klargjordes under
mötets gång. Den grupp som satt samlad, träffades en gång i veckan för att
diskutera gemensamma frågor som rörde deras arbetssituation och arbetsuppgifter. Det var en mycket aktiv grupp som hade lätt för att prata.
De biståndsbedömare som kom ifråga för min studie var således en rätt liten grupp. Jag lämnade ut femton enkäter, men totalt bestod gruppen av cirka tio personer, dessutom var någon sjukskriven. Av de åtta enkäter som
kom in, var det sju som kunde tänka sig att ställa upp för intervju och/eller
skriva dagbok, alla dessa var kvinnor. Intresset var med andra ord stort i
denna grupp. Av de sju som visat intresse, var det en som valde att skriva
dagbok under en vecka.
Tabell 7. Bakgrundsbeskrivning av biståndsbedömargruppen för
intervju/dagbok
Ålder

Utbildning

40
39
28

Tid i arbetet
Mer än 10 år
Mer än 1 år
5-10 år

Socionom
Socionom
Högskoleutbildning

Arbetstid
Deltid
Deltid
Deltid

41

5-10 år

Högskoleutbildning

Deltid

26
25

Mer än 1 år
Mer än 1 år

Socionom
Socionom

Heltid
Heltid

54 (dagbok)

5-10 år

Högskoleutbildning

Heltid
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Hinner med arbetet
Tveksamt, tidspress
Ja
Tveksamt, pga.
deltidsarbete
Tveksamt, varierande
inflöde
Nej
Tveksamt, ojämn
arbetsbörda
Ja

Som framgår av tabell 7 är det en ung grupp kvinnor som arbetar som biståndsbedömare. Alla som blivit intervjuade återfinns i åldersgruppen 25-41
år, den tid då många har småbarn, något som även avspeglas i deras arbetstid. De två yngsta kvinnorna arbetade heltid och hade inga barn, de övriga
fyra arbetade alla deltid. En något bekymmersam bild som framkom av enkäten är att så många upplevde att de inte hann med arbetet på ett tillfredsställande sätt. Även denna personalgrupp upplevde tidspress, dels eftersom
arbetsbördan kunde variera kraftigt, dels eftersom deltidsarbetet inte avspeglade sig i den faktiska arbetssituationen, ”och är vi sjuka, vi har ju inga
vikarier… det är ju ett ständigt inflöde och alla har sitt” (C4:21), var det en
av kvinnorna som påpekade. De arbetsuppgifter som framförallt blir lidande
då tiden inte räcker till är uppföljning av ärenden och dokumentation, framkommer av intervjuerna.
En vanlig arbetsuppgift i biståndsbedömarnas vardag är att följa upp och
fatta beslut om äldres ansökningar om hemtjänst. Vid nya ärenden innebär
detta vanligtvis att hembesök görs i de äldres hem, ofta med anhöriga närvarande, för att utreda deras hjälpbehov. I vissa fall innebär det besök på olika
medicinska vårdavdelningar – så kallade vårdplaneringsträffar – för medicinskt färdigbehandlade patienter. Vid dessa träffar finns ofta flera olika
yrkeskategorier representerade från det medicinska fältet samt anhöriga, ofta
är biståndsbedömaren ensam kommunrepresentant. Telefonsamtal med äldre, anhöriga och personal från hemtjänsten upptar en stor del av arbetstiden,
liksom utredning och dokumentation av biståndsbeslut.

Biståndsbedömarna som en sampratad grupp
Redan under intervjuerna med bedömarna slogs jag av den likriktning i tänkande som avspeglades i deras resonemang. Denna bild kan delvis förstås
utifrån gemensam utbildningsbakgrund, men också utifrån den uttalade strävan som fanns om likhet i de bedömningar som görs. Alla biståndsbeslut
som görs skall förankras i socialtjänstlagen 4 kap. 1 §, och formuleras skriftligt, vilket kräver juridisk noggrannhet för att hålla vid en rättslig prövning.
Särskilt svåra beslut diskuterades gemensamt i gruppen vid speciella veckoträffar. Dessa veckoträffar som var av arbetsstödjande karaktär stärkte
gruppkänslan, menade biståndsbedömarna.
Trots att biståndsbedömarna inte har ansvar för kommunens budget och
ekonomi, är det slående hur de i intervjuerna argumenterar utifrån ett ekonomiskt tänkande, ”varje insats vi beviljar kostar ju i slutändan en massa
pengar” (C6:11). Ett annat ekonomiskt argument som framkommer är det
som har att göra med medicinskt färdigbehandlade patienter på sjukhusets
olika vårdavdelningar. När en patient är medicinskt färdigbehandlad har
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kommunen fem dagar på sig att arrangera en vårdplaneringsträff, för att därefter fatta ett beslut om hemtjänst eller ett särskilt boende; ”annars blir det ju
betalningsansvar för kommunen” (C4:9). Det är med andra ord inte så stora
tidsmarginaler, vilket innebär att dessa ärenden alltid prioriteras, påpekar
biståndsbedömarna. För att försäkra sig om att alla förhåller sig på samma
nivå i sina beslut, drar man ärenden på veckoträffarna, ”för att få jämnare
enhetligare bedömning” (C4:11).
Det är framförallt då bedömarna förhåller sig till ekonomiska argument,
som de framstår som en sampratad grupp, något som de själva också eftersträvar. Men denna samstämmighet återfinns även då de beskriver tolkningar
utifrån lagen. Med tanke på att socialtjänstlagen är en ramlag som inbjuder
till tolkning, har man sett det som viktigt att tolka lagen lika.

Dilemman i biståndsbedömarnas vardag
Det finns flera dilemman i arbetet som biståndsbedömare. Ett sådant dilemma handlar om en gränsdragning mellan socialt och medicinskt ansvarsområde, vilket framkommer särskilt av en av de intervjuade biståndsbedömarna.
I det ordinära boendet är det hälso- och sjukvården som ansvarar för medicinska insatser, det vill säga primärvården som lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Då en äldre person inte klarar av att hantera sin medicinering
själv är det således vårdcentralens uppgift att hjälpa den äldre. Beroende av
den äldres hälsotillstånd, kan detta bli ett dilemma. En distriktssköterska vill
som regel delegera till hemtjänstpersonalen att hjälpa den äldre att ta sin
medicin om personen i fråga inte själv kan hantera sin medicinering på
grund av exempelvis demens. Det här är egentligen en verkställighetsfråga,
menar biståndsbedömaren, ”om distriktssköterskan vill delegera, så brukar
enhetscheferna bara ta delegation på läkemedel de tider de ändå är där för en
SoL-insats” (C7:9). Här påpekar biståndsbedömaren att man från vårdcentralens sida tror att de bara kan bevilja insatser hur som helst, så kan hemtjänstpersonalen ge läkemedel samtidigt. Men detta är ju vårdcentralens uppgift,
annars ska ju hemtjänsten ha betalt från vårdcentralen som då gör deras arbetsuppgifter, påpekar bedömaren. Hade den äldre varit ”klar och redig”
(C7:10) hade detta inte varit ett problem enligt bedömaren, då hade den äldre
fått detta beviljat enligt socialtjänstlagen.
Denna argumentation förhåller sig till de äldres eget ansvar. I grunden
tycks detta dilemma handla om att hålla ryggen fri, då det just vid medicinhantering kan uppstå fel och missar av personalen som kan få ödesdigra
konsekvenser, då vill man inte stå till svars inför socialstyrelsen. Detta dilemma där man så tydligt begär skriftligt beslut om någon behöver hjälp med
medicinering, skulle i förlängningen kunna ses som en förskjutning från ett
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moraliskt ansvar till en rättslig prövning. Alla beslut kan komma att prövas i
rätten då misstag eller fel begås. Det problematiska här är att det kan man bli
vanskligt att klargöra vem som är klar och redig, det är inte alltid enkelt att
avgöra, dessutom finns det en mängd olika sätt att hantera medicin bland
individer, oavsett om man är dement eller inte. En aktuell fråga att ställa här
är vilken syn man egentligen har på de äldre och den grupp man möter. Vilka äldre är det egentligen som man tänker sig att hemtjänsten ska hantera?
Ett annat svårt dilemma som samtliga biståndsbedömare refererar till är
beslut om avslag till särskilt boende, något som ofta resulterar i konflikter
med anhöriga. I vissa fall uppstår även konflikter med medicinsk personal
från landstinget, som ofta förespråkar särskilt boende, ”och då ska jag bara
komma dit och säga ja” (C2:5). Ofta förstår inte den medicinska personalen
hur bedömarna resonerar och vilka riktlinjer de följer. Ett skäl till att anhöriga motsäger sig beslut om avslag till särskilt boende är för att de själva vill
att exempelvis föräldern ska flytta, ”för att få tryggt för sig själv” (C2:6),
menar flera av bedömarna. Det kan ibland bli otrevligt i kontakten med anhöriga, menar bedömarna. Ibland kan det bli direkta personangrepp då överklagansärenden formuleras till länsrätten, menar en av bedömarna.
I biståndsbedömarnas intervjuer framkommer ett missnöje kring rådande
organisation. De var inte själva med på denna nya organisationsform för
myndighetsutövning som de menar har inneburit fler inblandade chefer,
jämfört med tidigare. I och med den geografiska indelningen i tre områden
har bedömare från varje område tre chefer – en enhetschef, en områdeschef
och en socialchef, mot tidigare då de var underställd en äldreomsorgschef.
Tanken var att alla myndighetsutövare i kommunen skulle kunna jobba över
områdesgränser ”men det är ju sällan en äldre över 65 har missbruk”
(C4:17). Bedömarna menar att de inte samarbetar med de andra, ”så vi är ju
i vår lilla värld” (C4:17), dessutom menar några av dem att myndighetsutövning inom IFO (individ- och familjeomsorg) anses vara lite finare, de har
känsligare uppgifter. Många förstår inte vad äldreomsorg innebär, många ser
det som lättare och enklare, något som inte stämmer: ”flera av oss som är
socionomer känner till deras bit” (C7:22). Det finns en hel del okunskap
bland de övriga myndighetsutövarna om vad de som biståndsbedömare
egentligen gör, menar bedömaren vidare. Som biståndsbedömare har man en
stor ärendemängd per handläggare och dessutom en mer långtgående delegation att fatta beslut, menar en av bedömarna, ”vi har ju delegation på alla
våra beslut” (C7:13).
Sammanfattningsvis fick jag intryck av att dessa kvinnor som arbetade
som biståndsbedömare inte bara var en sampratad grupp, de var dessutom en
tuff och homogen grupp som var beredda att strida för sin sak. Gruppen
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framstod som en liten exklusiv grupp som hela tiden förhöll sig till ”dom
andra”, det kunde vara gentemot anhöriga, landstinget, hemtjänstpersonalen,
andra myndighetsutövare och även gentemot andra kommuner i Sverige. Det
här kan fungera som en framgångsrik strategi så till vida att man får stöd och
trygghet från gruppen, under förutsättning att man följer detta kollektiva
tänkande som har formats i gruppen.
De biståndsbedömare som inte arbetat så länge och kommit nya i gruppen
var alla positiva till den gruppkänsla som förmedlades av gruppen, det var
faktiskt en anledning till att de trivdes så bra. Genom detta ”vi och domtänkande” blir det lättare att värja sig från kritik utifrån. Alla de alarmerande
skrivelser som media lyft fram, till exempel att bedömare kräver av anhöriga
att ställa upp, eller missförhållanden bland äldre, framstår då lätt som ”sådana där storstadsproblem som inte vi har” (C7:1). Att definiera sig som ”vi”,
som biståndsbedömarna gjorde, kan underlätta för dem i arbetet med många
av de svåra beslut som de ofta kommer i kontakt med och kan väl i det närmaste betraktas som deras överlevnadsstrategi i vardagen.
Den här homogeniteten som framkommer kan till synes framstå som
självklar med tanke på att det är biståndsbedömarnas förhållningssätt i yrket
som framkommit i första hand och inte som privatpersoner. Jag menar att
denna form av homogenitet inte är trivial, även om fokus är på biståndsbedömarnas yrkesstrategier. Det är förståeligt att de agerar och tänker så likartat med tanke på uppställda riktlinjer som finns utarbetade av socialnämnden
och av dem själva. Men det är inte trivialt att dessa riktlinjer, som bedömarna söker efterfölja, fått ett så starkt fäste i deras yrkeshantering – det kanske
dessutom finns andra tolkningsalternativ?

Från grupper till analytiska begrepp
Dagböckerna
Ett skrivet dokument som en dagbok är, skiljer sig från en intervju man själv
har genomfört. Alla de icke-verbala intryck som man ofta får vid en intervju
försvinner vid skrivna dokument. Dagböckerna varierade förvisso i omfång
och detaljrikedom, men på något sätt framstod de dagböcker som jag fick ta
del av som lite platta. Det var inte lika självklart att komma bakom de sagda
orden vid analysen, då dessa inte hade kommunicerats i dialog. Detta gör att
de tre dagböckerna som jag fick in måste förstås och tolkas med viss försiktighet och i sitt sammanhang (jfr Nygren & Blom 2001).
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Den biståndsbedömare som skrivit dagbok lyfte in tiden som angivelse för
olika aktiviteter, 10.00 fika, 11.00 hembesök och så vidare, men vartefter
dagboken skrevs dag för dag, blev det mer utförligare beskrivningar och
upplevelser av hennes arbetssituation. Jag fick intryck att hon har försökt att
på ett ”korrekt” vis följa min instruktion som innebar att skriva om: tankar
om min arbetstid. Det märktes att kvinnan var van att skriva, hon tappade
inte tråden och återförde till det hon hade skrivit tidigare genom hela texten.
Den homogena bild som jag lyft fram av de intervjuade biståndsbedömarna kan grumlas om man tar del av den här kvinnans dagbok. Som framgår av tabell 7 avviker hon så till vida att hon är betydligt äldre än de övriga i
gruppen. I dagboksanteckningarna framkommer det att hon inte är helt nöjd
med gruppens sammanhållning och syn på beslut. Hon beskriver en incidens
där hon blivit ifrågasatt av sina kollegor efter att hon fattat ett beslut om
särskilt boende till en dement man, ”jag känner hur man ifrågasätts när det
gäller bedömningar” (DC1:2). Hon återkommer till denna händelse flera
gånger i sin dagbok, men avslutar detta med att hon reder ut det hela genom
samtal med andra kollegor och med en av dem som hade angripit henne.
Konflikten tog utgångspunkt i att hon hade beslutat om särskilt boende utan
att prova hemtjänst i hemmet först, ”hon säger att hon inte kände igen mig”
(DC1:4). Av det som går att uttyda av dagboksanteckningarna, verkar det
som att hon ändrade sitt beslut till hemtjänst istället.
Här både grumlas och stärks bilden av de likriktade biståndsbedömarna.
Alla är inte odelat positiva till gruppens gemensamma förhållningsregler.
Samtidigt stärks bilden av en homogen grupp, åtminstone med avseende på
vad en sådan grupp kan åstadkomma om någon avviker från den gängse
upparbetade normen. Man kan också fundera över om hon hade uttryckt
denna händelse av påhopp från de övriga kollegorna om hon hade medverkat
i ett intervjusamtal. Det är möjligt att hon kände sig mer fri att skriva vad
hon kände, just därför att detta inte behövde kommuniceras muntligt med en
främmande människa.
De två vårdbiträden som skrivit dagbok förhöll sig inte lika konkret till
klocktiden som biståndsbedömaren gjorde. Dessa dagböcker gav ett lite tillrättalagt intryck, kanske hade man valt en bild av sig själv och sitt arbete
som man ville visa upp. Av dessa dagböcker framkommer lite av varje som
har med arbetssituationen och stressen i arbetet att göra. Att förflytta sig
mellan de äldre, ofta på cykel, är särskilt besvärligt på vintertid, påpekar de.
Jag fick intryck av att de inte ville framstå som ogrundat klagande personer
och därför framstod de i god dager. De bägge kvinnorna förhåller sig ofta till
de äldre som de menar inte får drabbas av deras stress. ”Jag vill verkligen
inte att våra pensionärer ska få så att säga lida för att vi inte har den tid vi
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behöver.” (DB2:1) De framhåller även hur viktiga de är för de äldre som de
besöker och hur glada de blir om de ger lite extra tid till dem. En av dem
menar att hon medvetet försökt att ge en positiv syn av sitt arbete i dagboken, ”vården svartmålas oftast” (DB1:2).
Ett stående intryck av dessa två dagboksskrivare är att de gärna ville
framhålla sitt yrke i positiva ordalag, ”i grund och botten är mitt arbete roligt
och stimulerande” (DB2:2). De menade att de styrde sin tid själva, vilket
gjorde att arbetet var så bra.
Om man betraktar de skrivna dagböckerna i kontrast till respektive intervjugrupp, så har det framkommit en annan bild vad gäller den annars så homogena gruppen biståndsbedömare. Frågan är om det varit fler som hade
nyanserat sina uttalanden om dessa hade skrivits ned istället för att kommunicerats som intervju. Är det lättare att förmedla känsliga ämnen i skrift än i
tal, kan man fundera. De två vårdbiträdenas dagböcker väcker inte lika
mycket uppseende, då det finns flera bilder av denna grupp, vilket även
framkommer av intervjuerna. Vårdbiträdes- och undersköterskegruppen
framstod helt enkelt inte som lika homogen.

Begreppen tid, behov och kön
Begreppet tid återkommer i mitt material på olika sätt, både vad gäller hur
man ser på tid i de olika grupperna, och hur man menar att man förhåller sig
till tiden. Det finns ett flertal olika bilder av tid som blir synliga i materialet.
I denna första mer övergripande analys, då jag var ute i verksamheterna och
samtalade med personalen, fick jag ett intryck av att hemtjänstpersonalen har
tillräckligt med tid, vilket även vissa av personalen själva menade. En kvinna
hade valt arbetet i hemtjänsten, framför det tidigare arbetet på sjukhemmet
då hon ville ta det lite lugnare, för att belöna sig på ålderns höst, som hon
uttryckte sig. Även om det är många som menar att det är ett stressigt arbete
som innefattar tidsbrist, är det inte alltid tid i form av mer timmar och ett
utökat tidsutrymme som de egentligen ger uttryck för. Det är snarare ett
missnöje med de arbetsuppgifter de har som framstår som problematiska.
Samtidigt som de uppvärderar och pratar gott om hur ansvarsfullt och givande arbete de har, finns det även en mindre positiv syn på arbetet. Det här
förefaller vara vanligare bland kvinnorna.
En fråga att ställa här är vilken möjlighet dessa kvinnor egentligen har
haft att välja yrke och sysselsättning. En kvinna i 50-årsåldern som har en
utbildning till vårdarinna i botten menar att om hon fått välja, så hade hon
hellre varit sjuksköterska. ”Men om jag hade varit undersköterska, då tror
jag inte att jag hade jobbat i hemtjänsten, då hade jag jobbat på lasarettet för
där krävs lite mer” (B9:26). Familjen framstår ofta som främsta skälet till att
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man ”hamnat” inom hemtjänsten. Här har kvinnorna åtminstone möjlighet
att styra sin arbetstid – många har arbetat kväll och natt tidigare då barnen
varit små.
Tid och kön är delvis förbundna med varandra på olika sätt, det blir framförallt svårt att tala om tid, utan att tänka in kön, snarare än tvärtom.
Några av de äldre upplevde att personalen inte hade tillräckligt med tid
för dem. Känslan av att personalen bara sprang ut och in i deras hem var
vanlig, samtidigt som de menade att de förstod att personalen hade mycket
att göra. De äldre själva har som regel gott om tid och såg det som en anledning till att kämpa på med sina vardagsbestyr, kanske långt mer än de egentligen orkade. Det faktum att man från kommunens sida inte längre delade ut
tid, utan insatser, var det fler som hade åsikter om; både bland hemtjänstpersonal och bland de äldre.
Tid innebar även vissa begränsningar i biståndsbedömarnas vardag, de
flesta menade att de inte hann med sitt arbete, mycket på grund av den ojämna arbetsbörda de hade. Ett stort inflöde av ärenden för biståndsbedömarna
innebar oftast det för hemtjänstpersonalen också, särskilt med tanke på att
hemtjänst alltid skall prövas först, innan det blir fråga om särskilt boende.
Det finns många osäkerhetsmoment i hela denna kedja, där tiden blir central,
något som kräver sin analys.
Kön har jag till viss del berört i förhållande till tid och arbete. Kön blir
också synligt utifrån de förväntningar som finns på vad som kan betraktas
som kvinnliga och manliga sysslor, och är något som tydligt framkommer i
de äldres tal. ”Han tar en kaffekopp och sätter sig med en smörgås, så vi
umgås lite smått” (D3:1), säger en äldre kvinna då hon pratar om det manliga vårdbiträdet som kommer ibland. Hon berättar att hon är väldigt nöjd med
flickorna, särskilt en, som hon menar är så noggrann, ”jag brukar tänka på
när jag själv var ung” (D3:1). Hon associerar till tiden då hon själv hade tre
småbarn, varav en skulle ammas, samtidigt som hon skulle städa och torka
golv i sin stora våning inför kvällens syjunta. Hon småskrattar förnöjsamt då
hon tänker på att hon faktiskt klarade av det.
”Man har nog fördel av att vara kille” (B1:14), menar en av männen som
arbetar som vårdbiträde, något som han dessutom fått märka av själv.
”Många tanter säger: ja men sätt dig ner, vill du ha lite mat?” (B1:15), menar
han. Även om han försökte att avstyra detta var det inte alltid så lätt. Att vara
man och arbeta i äldres hem uppfattas ofta av de äldre som att de är en praktikant av något slag. Män uppfattas också ha en högre befattning, ”en tjatade
hela tiden om att jag skulle bli läkare, hon hörde så fruktansvärt dåligt, till
slut sa jag att jag skulle bli läkare” (B1:15). Han berättar vidare hur hennes
tillit till honom då blev ofantligt mycket större.
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Beträffande vårdbiträdesgruppen finns det flera som menar att männen är
lösningen på de problem som finns med yrkets låga status och lön. Kön är
intressant på flera vis, fler än de jag berört här och kommer att vara i fokus
för fortsatt analys.
I hemtjänstpersonalens beskrivningar av de äldres behov, framkom en
samstämmig bild av att många av de äldre är alldeles för skröpliga för att bo
hemma. De äldre idag är mer dementa och förvirrade vilket medför att arbetet blir mer oförutsägbart, menade hemtjänstpersonalen. Det framkom även
att vissa bland personalen valde att framställa sig själv eller sin grupp i bättre
dager genom att påpeka hur de andra gjorde eller inte gjorde. De som arbetar
dagtid byter till exempel inte glödlampor hos de äldre, något som kvällspersonalen gör trots tidsbrist; vikarier och timanställd personal plockar inte
undan efter sig och så vidare. En återkommande uppfattning bland personalen var att de inte längre hade tid att tillgodose de äldres sociala behov.
Behov är ett begrepp som är centralt, främst utifrån de behovsbedömningar som görs av biståndsbedömarna, men också utifrån hur behoven uppfattas och tolkas av bedömarna såväl som av hemtjänstpersonal och äldre
och de förhållningssätt som finns till bedömningarna. Av hemtjänstpersonalens utsagor framkommer det att tid är en bristvara som inskränker möjligheten att tillgodose de äldres behov. I dessa behovsbedömningar där tiden förutsätts räcka till, blir både tid och kön intressant, något som kommer att utvecklas i förestående analyser.

Olikhet, ambivalens och främlingskap
Jag har i inledningskapitlet argumenterat för att främlingskapsbegreppet bör
förstås i relation till hela den omsorgsrationella diskursen. Varför har det
varit så viktigt att tala om omsorgen som nära, ömsesidig och genuin? Denna
diskurs är samtidigt fylld av motsägelser och inbäddade antaganden om hur
det goda omsorgsarbetet är. Den ensidighet som den omsorgsrationella diskursen i mina ögon vilar på, tillskriver inte omsorgen aspekter av olikhet och
främlingskap. Det finns till exempel behov som inte alltid låter sig beskrivas
i termer av insatser. En äldre kvinna som inte själv kunde se hur hon klätt
sig, eftersökte en handräckning i att upptäcka fläckar på kläderna, vilket hon
upplevt kunde framstå som en främmande tanke i vårdbiträdenas tankevärld.
Främlingskap kan förstås på olika vis och är en tråd att nysta vidare i. En
första analys av det empiriska materialet, pekar på nödvändigheten av att
fortsättningsvis tänka in olikhet och främlingskap i analysen. Jag har i ett
exempel pekat på hur ett främlingskap inför arbetet i hemtjänsten blev gestaltat inom en ung man. Han upptäckte hur hans tal om hemtjänstarbetet
framstod som främmande för honom själv. Han förhöll sig samtidigt till
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allmänna bilder av hemtjänsten och sin egen ambivalens inför arbetet – ett
främlingskap uppstod inom honom själv. Det här väckte en rädsla hos den
unga mannen över att bli kvar i hemtjänsten. Här skulle man också kunna
tolka mannens syn på sig själv som främlingen som är fri att komma och gå
när han vill, vilket utgör hela hans existensform i hemtjänsten (jfr Simmel
1908/1981). Det ligger nära till hands att se främlingskapet som något som
väcks i olika situationer i relation till sig själv och andra i det omgivande
samhället (jfr Berg 1996).
För att sammanfatta diskussionen så här långt rörande främlingskapet och
den olikhet och ambivalens som är förknippat med det, handlar främlingskap
framförallt om att ta fasta på denna samexistens som inryms i begreppet. Hur
detta kan komma till uttryck får kommande analyser visa.
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5. Omsorgens tid under förhandling
Tid är ett av de begrepp som jag har valt att fokusera på i den här avhandlingen. Jag har inledningsvis påpekat att tid är ett försummat begrepp i teorier om omsorg, vilket jag menar är en försummelse som bör uppmärksammas. Tiden strukturerar inte bara arbetet i omsorgen, den gör dessutom arbetet synligt. I detta kapitel står siktet inställt på tid och tar sin utgångspunkt i
analysen av det empiriska materialet.

Organisering av tid
I en verksamhet som hemtjänsten är det nödvändigt att vända blicken mot
tid, framförallt med tanke på de förändringar som ägt rum i form av nedskärningar och omorganiseringar. Hemtjänstens tidigare organisering, den
som ibland brukar betecknas den traditionella organiseringen, utgick mer
ifrån tid än vad den specialiserade biståndshandläggningen gör (jfr Lindelöf
& Rönnbäck 1997; Szebehely 1995). I den traditionella organiseringen var
det mer vanligt att de äldre tilldelades en viss tid per dag eller per vecka, att
mer eller mindre fritt, själva bestämma vilken hjälp de var i behov av. I en
uppdelad organisering då det är biståndsbedömarna som prövar och beviljar
insatser, utgår de från hjälpinsatser snarare än tid, något som framkommer av
min analys.
Tiden sätter sina spår på olika vis, vare sig vi väljer att synliggöra den eller ej. I mitt empiriska material aktualiseras tid på lite olika sätt i de tre
grupperna. Vilken betydelse får det för de äldre att man i dagens hemtjänstorganisation inte refererar till tid? Och hur förhåller sig vårdbiträdena och
undersköterskorna till sitt arbete med de äldre? Ett förnekande av tiden gör
avtryck i de olika möten som sker i hemtjänstens verksamhet.

”Vi pratar inte tid”
Ett genomgående tema som blivit synligt i intervjuerna med biståndsbedömarna är att de själva menar att tiden inte är central, ”vi pratar ju inte om
timmar, vi pratar om insatser” (C7:20), menar en bedömare. Är det så att en
äldre person behöver hjälp med påklädning varje morgon, så får han eller
hon hjälp med det. ”Och när de har hjälpt dig med det här, då går dom iväg.”
(C7:20), menar bedömaren vidare och syftar till hemtjänstpersonalen som
utför insatsen.
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När biståndsbedömarna förhåller sig till de äldres insatser, framstår det som
om de gör det på ett självklart och odramatiskt vis. Varför skulle det finnas
en anledning för vårdbiträdet att dröja sig kvar hos någon äldre när insatsen
redan utförts? Ett beslut om insats är något som förväntas följas helt enkelt.
Efter att bedömarna har beviljat en insats, måste de värdera på ett ungefär
hur lång tid en sådan insats tar, ”vi lägger en ungefärlig tid, för att de ska
hamna på rätt avgiftsnivå” (C1:2). Biståndsbedömarna kan således inte
frångå tiden helt, eftersom avgiftssystemet som de äldre är knutna till, utgår
från olika avgiftsnivåer som bedöms utifrån hjälpinsatsernas omfattning
mellan olika tidsintervaller. De äldre betalar en viss avgift för hjälp mellan
en och fem timmar i veckan. För hjälp som överstiger fem timmar, men
mindre än tio, betalar de en annan avgift och så vidare. Det här kan uppfattas
av de äldre som lite märkligt, menar en av bedömarna. De äldre själva kanske menar att de har hjälp i två timmar och så får de betala för upp till fem
timmar, ”så det är ju en otydlighet på ett sätt” (C7:20).
Det här visar att tid ändå utgör ett mätinstrument för hur insatser värderas
i exempelvis ett betalningssystem. Det måste även finnas en ungefärlig angivelse för hur lång tid en insats skall tas i anspråk av vårdbiträdena – de som
ska utföra insatsen. Här finns det vissa upparbetade standards för hur lång tid
olika insatser får ta i anspråk. Här framkommer det att tid styr betalningssystemen till de äldre och mellan beställare och utförare.
Flera av vårdbiträdena menar att det är tiden som styr, både beträffande
när en hjälpinsats ska ske och hur länge de ska vara hos en viss äldre, ”det är
spikade tider” (B10:14), menar ett manligt vårdbiträde. På utförarnivån tycks
det således inte vara enkelt att frångå tiden, särskilt inte då det gäller tidpunkt för insatser hos de äldre. Det framkommer att hemtjänstpersonalen har
svårt att tänka bort tiden eftersom de ju har de äldre att ta hänsyn till.
Tiden är ständigt närvarande på beställarnivån också, även om biståndsbedömarna själva menar att de inte utgår från eller talar om den. Biståndsbedömarna återkommer ständigt till hur viktigt det är att prata om konkreta
insatser, inte tid, ”superviktigt, de får insatser, och det har ju inte heller klart
framgått till alla som jobbar” (C4:16), menar en bedömare. Tid utgör dock
ett mätinstrument i det administrativa betalningssystemet mellan beställare
och utförare, något som hanteras av respektive enhetschef som har det direkta budgetansvaret för verksamheterna. Man kan således inte frångå tiden helt
i denna organisationsform.

Tid är pengar
Att ”tid är pengar” är inte längre bara en klyscha, det är en realitet och knappast något nytt i västvärldens samhällen av idag. De flesta välfärdstjänster
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idag utgår från tid som omvärderas i pengar för att möjliggöra ekonomiska
transaktioner mellan olika parter. Simmel (1900/1981) har fört en intressant
diskussion om utbytet av ekonomiska värden, som kan förstås som social
interaktion, en form av växelverkan. När penningtransaktioner ersätter tidigare former av utbyten sker viktiga förändringar i interaktionen mellan individer. Utbyten av ekonomiska värden har särskilt karaktären av en uppoffring, i betydelsen att uppoffra en nyttighet som skulle kunna användas på
annat sätt.
I äldreomsorgen sker en transformering av tid till pengar på en administrativ nivå. I denna transformering av tid, ligger ett indirekt ansvar för ekonomi på biståndsbedömarna, trots att de inte har ett direkt budgetansvar,
något som framkommit av min analys. I intervjuerna refererar biståndsbedömarna återkommande till ekonomiska argument som vägledande för de
bedömningar som de gör. ”Vi ska ju vara ganska snåla med tid, för att spara
pengar” (C1:3), menar flera bedömare. En viktig fråga i behovsbedömningen
är också om den äldre verkligen är berättigad till hjälp. Här pekar man på att
man ger avslag om de äldre har ekonomiska möjligheter och förmåga att
själv utföra något. Det gäller att vara noggrann, ”varje insats vi beviljar kostar ju i slutändan en massa pengar” (C6:11), påpekar en av bedömarna. Här
ser vi hur ett ekonomiskt tänkande framstår som rationellt och kalkylerande i
biståndsbedömarnas utsagor.
De här ekonomiska sparbetingen som biståndsbedömarna hela tiden förhåller sig till utgår inte enbart från konkreta insatser som ges eller inte ges
till de äldre. Bedömarna har även andra aktörer, så som landstinget, att förhålla sig till. En överhängande hotbild som förföljer biståndsbedömarna är
de medicinskt färdigbehandlade äldre på landstingets olika vårdavdelningar.
Bedömarna har då fem dagar på sig att arrangera de hjälpinsatser som den
äldre är i behov av, ”annars blir det ju betalningsansvar för kommunen, ett
antal tusen per dygn” (C4:9).
Kommunens betalningsansvar är en kritisk fråga. Flera bedömare påpekar
att kommunen uppmärksammar detta genom att föra statistik över hur mycket pengar de betalar till landstinget. ”Det är ju från flera hundra tusen upp till
en miljon per månad som kommunen betalar” (C4:10), konstaterar en bedömare. Även då dessa medicinskt färdigbehandlade äldre alltid prioriteras
först, är det inte alltid säkert att de hinner ordna för alla på fem dagar, eftersom det är många bitar som först ska falla på plats. En utredning ska göras,
personal i hemtjänsten skall kontaktas och ibland måste en plats på ett särskilt boende finnas, ”det är en lång kedja innan det är klart” (C4:10), menar
bedömaren uppgivet.
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Även här ser vi hur tid infiltrerar biståndsbedömarnas beslut som ständigt
tycks vara föremål för ekonomiska argument. Jag ställde mig själv väldigt
undrande inför denna bild som bedömarna förmedlade till mig om dessa
återkommande ekonomiska argument, speciellt då de ju själva menade att de
inte har ett övergripande ekonomiskt budgetansvar. Det här utgör en undran
som måste föras vidare i analysen.
I vårdbiträdes- och undersköterskegruppen, finns ingen medveten tanke
på kommunens ekonomi i den riktning som bedömarna ger uttryck för. Möjligtvis skulle man kunna se den övertid som ett av vårdbiträdena menade att
de ständigt hade gjort under åren, som en ambition att spara pengar åt kommunen. ”Vad många år man har jobbat utan att skriva upp all övertid man
egentligen har varit på jobbet” (B13:21), menar ett kvinnligt vårdbiträde.
Däremot har hemtjänstpersonalen fått känna av kommunens sparbeting som
de menar ibland leder till sjukskrivningar i personalgrupperna och där sjukskrivna inte alltid har ersatts med vikarier, ”periodvis kan jag ju säga, har det
varit tufft, om man går så under lång period då, det pallar man inte” (B6:18),
konstaterar en undersköterska. Dessutom drabbar dessa sparbeting alltid de
äldre. Ett av vårdbiträdena menar att kommunen mer i detalj har reglerat de
äldres hjälpinsatser, exempelvis då det gäller matleverans: ”Det ska ta den
här tiden att lämna en låda, det får inte ta mer tid” (B9:23).

Tid och rutiner
Arbetet i hemtjänsten innebär ofta att personalen utför en rad ständigt återkommande insatser. En återkommande händelse brukar vanligtvis betecknas
som en rutin, något som kan tolkas på olika vis. Ofta tillskrivs rutiner en mer
negativ betydelse, något mekaniskt i sitt upprepande och något mindre intressant. Men rutin kan även syfta till någon form av skicklighet som uppkommit genom erfarenhet, något som faktiskt framkommer av hemtjänstpersonalens utsagor bland dem som varit länge i yrket. Ett möte eller en insats
som följer en fastlagd procedur kan dessutom innebära ett trygghetsskapande, både för de äldre och för personalen. De äldre vet när de får hjälp och
personalen kan planera sin arbetstid på ett mer förutsägbart vis.
Vardagslivet är fyllt av rutiner som är svåra att frångå i arbetet med äldre
i hemtjänsten. De äldre behöver exempelvis ofta hjälp med vardagliga sysslor som har med uppstigning, mat, toalettbestyr och sänggående att göra. I
analysen av vårdbiträdenas och undersköterskornas intervjuer, framstår
emellertid inte arbetet som så rutinmässigt. En stor del av deras arbetstid går
åt till att lägga om scheman och arbetsrutiner, då det ofta med kort varsel
uppstår personalbrist och nya äldre som behöver hjälp. ”Det blir som ett
pussel man ska lägga” (B10:20), menar ett manligt vårdbiträde. Ett annat
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vårdbiträde berättar att hon glädjande nog varit med om en hel vecka utan
korttidsfrånvaro, för första gången på ett år, ”man behövde inte ändra i planeringen hela tiden” (B16:3), menar hon, vilket var otroligt skönt.
I hemtjänstpersonalens arbete går inte tiden att tänka bort, ”vi måste ju ha
någon slags hum om hur lång tid olika saker tar” (B16:13), menar ett vårdbiträde, annars går det inte att skriva ett schema som fungerar. Schemat bygger
faktiskt på tid, dels utifrån de äldres önskemål om tid, dels i förhållande till
alla de äldre som skall ha hjälp och dels utifrån antalet personal och tid som
finns att tillgå. Dessutom skall det finnas tid att förflytta sig mellan de äldre,
vilket ibland kan innebära att en del tid tas i anspråk, beroende på var de
äldre bor. Kvälls- och nattpatruller som ofta har hela kommunen som upptagningsområde, får planera utifrån det, ”vi kör ju ganska långa sträckor”
(B12:18), menar en undersköterska från kvällspersonalen.
Det är framförallt de äldre som är medvetna om tiden, menar hemtjänstpersonalen. För att undvika att de äldres rutiner ska brytas, finns det de som
menar att de då kontaktar den äldre som sitter och väntar och säger att: ”jag
blir en kvart sen, så slipper de bli oroliga” (B10:19), menar ett manligt vårdbiträde. Om inte de äldre hade klockan att förhålla sig till, hur skulle de då
veta när hemtjänsten skall komma?
Här visar vårdbiträdet tecken på att det är viktigt att försöka bevara de
äldres rutiner, för att skapa trygghet för dem. Dessutom vet personalen att
det kan bli värre för dem själva om arbetsrutinerna bryts, de äldre blir oroliga, ”de kan ju ligga på larmknappen” (B4:2), menar ett kvinnligt vårdbiträde. Men många av de äldre visar även en omtanke om personalen, menar en
undersköterska, ”vi var rädd att du skulle ha kört av vägen säger de”
(B11:10). Det här gäller särskilt för kvälls- och nattpatruller, de som tar sig
runt med bil.
De äldre menar överlag att personalen har för lite tid. ”De har inte tid så
att det räcker” (D2:19). Ibland kan det komma personal helt andra tider, ofta
vikarier, menar kvinnan vidare. ”Ingen vet någonting om vad det är som
gäller programmet för den dagen för de olika grupperna” (D2:25), menar
hon. Det blir med andra ord svårt för de äldre att veta vilka rutiner som gäller, då personalens tider och rutiner framstår som svåröverskådliga eller obefintliga i de äldres ögon.
Hemtjänstpersonalen ägnar en stor del av sin tid åt att planera och schemalägga för vardagliga rutiner, där tiden ständigt är närvarande. Återkommande argument från vårdbiträdes- och undersköterskegruppen är att det inte
är lätt för dem att fullfölja dessa rutiner, arbetet är alltför oförutsägbart.
Larm från någon av de äldre måste alltid prioriteras, personal blir sjuka och
nya äldre som behöver hjälp tillkommer ständigt. Här kan man ställa sig
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undrande inför om det är meningsfullt att prata om rutiner då dessa ständigt
måste omförhandlas.

Att arbeta mot tiden
Hemtjänstpersonalen och biståndsbedömarna söker på olika sätt att organisera tiden. I hemtjänsten försöker de att planera för rutiner genom schemaläggning, scheman som de ständigt skriver om. Biståndsbedömarna föredrar
att prata om insatser istället för tid och gör allt för att spara pengar åt kommunen genom att bevilja så lite hjälpinsatser som möjligt. Bedömarna anser
att hemtjänstpersonalen inte är så flexibla i sitt arbete med de äldre som de
kunde vara, men en fråga att ställa här kan bli, hur flexibel det går att vara i
en organisation som har äldre och hjälpbehövande människor att hantera.
I detta hanterande av tid finns en konstellation av tre parter med olika intressen och förhållningssätt till tiden och där tid tycks flyttas runt mellan
dessa tre parter. Tiden blir något som förhandlas om mellan dessa olika nivåer av grupper. De två personalgrupperna förhåller sig till tiden på olika
sätt. Biståndsbedömarna döljer tid både till äldre och till hemtjänstpersonalen – det är insatser som räknas. Detta kan tolkas som en form av förnekelse
av den problematik som finns kring tid. Hemtjänstpersonalen försöker framförallt att schemalägga tiden och upprätta rutiner, utan att riktigt få kontroll
över den. Vad händer egentligen med tiden som flyttas runt och förhandlas
om, men som egentligen inte görs synlig och hur agerar de äldre kring tiden?

Flexibilitet och kontroll
Om rutiner fått en negativ klang i arbetslivet så har flexibilitet fått positivt
gehör, visar Anne Grönlund (2004) som ifrågasätter den flexibilitetsdiskurs
som råder i arbetslivet. Hon menar att flexibilisering främst syftar till organisationernas anpassning till marknadens svängningar mellan produktion och
personal. Samtidigt antas denna flexibilitet gynna de anställda i form av
goda och utvecklande jobb. Flexibla arbetstider antas möjliggöra för individer att förena karriär och familj, men Grönlund konstaterar att flexibilitet
ofta utgår från organisationen; för anställda kan det innebära något helt annat. Krav på ständiga växlingar mellan olika arbetsuppgifter leder snarare till
stressigare jobb, menar Grönlund vidare (ibid.).
Biståndsbedömarna menar att det är viktigt att inte slösa med tid och betonar att det är insatser som de äldre får och inte tid. De äldre ska få den
hjälp de behöver ändå. En biståndsbedömare menar att det arbete som utförs
av vårdbiträdena, egentligen inte har med tid att göra utan snarare handlar
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om hur man gör det. Mat kan levereras av hemtjänstpersonalen på två sätt,
menar en bedömare. ”De tar inte av sig ytterkläderna, stoppar maten i mikron… ställer fram den på bordet och går därifrån. Det tar högst tio minuter
och då är det ju noll kvalitet. Eller så kan man göra det på ett bra sätt”
(C2:10). Här kan man ana att tiden tycks ha en viss betydelse för hur en matleverans kan gå till, även om inte bedömaren preciserar vad ett bra sätt innebär. Genom att betona ett flexibelt förhållningssätt hos personalen, framför
den tidsbrist som hemtjänstpersonalen demonstrerar, söker bedömarna att
förneka denna problematik som har med tid att göra.
Samtidigt visar biståndsbedömarna på en medvetenhet om hemtjänstens
personal- och resursbrist, då det finns ekonomiska ramar som måste följas.
”Enhetscheferna sitter ju på väldigt mycket ansvar” (C2:10), menar bedömarna och syftar till enhetscheferna på utförarsidan som har både ett budgetoch ett personalansvar för hemtjänstpersonalen. En bra planering är nödvändig, men det är inte alltid tillräckligt, konstaterar bedömaren vidare, ”hur bra
dom än planerar så går det inte ihop” (C2:10). Annars är inte tider något som
bedömarna har med att göra, ”just med tider och sådant, det kan inte jag, det
är verkställighet” (C2:13).
Biståndsbedömarna menar att då det uppstår problem med personalbrist
hos hemtjänsten och de inte hinner utföra alla arbetsuppgifter på schemat, då
måste de flytta en dusch till nästa dag, något som kräver en avvikelsehantering, ”det finns ju en speciell blankett som dom då ska fylla i” (C4:6). Här ser
bedömarna en administrativ lösning för att förhandla om och återta kontrollen över hemtjänstpersonalens förlorade tid.
Flera biståndsbedömare efterlyser en större flexibilitet bland hemtjänstpersonalen, ”det är dem som är där för pensionärerna, det är ju inte tvärtom”
(C1:16). Bedömarna menar att vissa personalgrupper, särskilt kvällspatrullerna, helst inte vill utföra vissa sysslor så som mathjälp till de äldre på kvällen, eftersom deras arbetssituation skiljer sig från personalen på dagtid. Ett
arbete i kvällspatrullen innefattar ofta akuta besök hos äldre som har larmat.
Dessutom har de ett stort antal äldre att besöka då upptagningsområdena är
betydligt större för kvällspatrullerna, jämfört med hemtjänsten på dagtid. Här
menar en av bedömarna att man då måste övertala kvällspatrullen, ”jag tycker inte att man ska behöva äta halv fyra-fyra bara för att det ska passa verksamheten” (C1:17).
Här eftersöker biståndsbedömarna en flexiblare hantering av tider för
hemtjänstpersonalens olika arbetsuppgifter, trots att bedömarna egentligen
inte har med tid för utförandet att göra, enligt dem själva. Ett flexibelt förhållningssätt som bedömarna eftersöker här, visar att de tar parti för de äldre.
För hemtjänstpersonalens del kräver den flexibilitet till arbetsuppgifter som
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bedömarna eftersöker, snarare en ökad kontroll av tiden för att inpassa alla
de arbetsuppgifter som ska utföras inom de begränsade tidsramar som finns.
Ett flexibelt förhållningssätt kräver med andra ord ett reellt tidsutrymme.
Vårdbiträdena och undersköterskorna menar dessutom att de hela tiden
måste omprioritera sina arbetsuppgifter, vilket gör att de samtidigt förlorar
kontrollen över tiden och inte kan följa det tidsschema de planerat för. Detta
är något som blivit kännbart för de äldre i och med att hemtjänsten ibland
kan komma helt andra tider, ”om jag har väntat i en och en halv á två timmar, då är det inte okej” (D2:21), menar en äldre kvinna. När personalen inte
kommer enligt fastställd tid, blir det känslomässigt påfrestande, menar kvinnan vidare. ”Vad gör jag under tiden, ska jag laga min middag eller ska jag
vänta?” (D2:21). Om personalen blir sen kan de ringa och berätta det, går det
över en kvart bör de ringa, menar kvinnan vidare och konstaterar att den
tiden annars går förlorad bara på att vänta.
Den här kvinnan upplever en enorm frustration över att inte kunna planera sin dag. Det händer ibland att personalen kommer en helt annan tid, ”ja
förlåt, jag höll på att glömma att jag skulle till dig” (D2:3), vilket hon framhåller att de faktiskt gjorde, eftersom det gått flera timmar ”det tycker jag är
lite svagt, det fattas arbetsledning” (D2:3). Hon menar vidare att personalen
saknar tidsmarginaler i sitt arbete. Här ser vi hur den äldre kvinnan ställer
krav på tid, då hon tycker att personalen kunde höra av sig och meddela henne denna försening. I nästa stund inser hon att det inte är möjligt att ta en
konflikt med hemtjänstpersonalen varje gång denna försening inträffar, utan
refererar till en dålig arbetsledning och en allmän tidsbrist i organisationen
istället. På det här sättet väljer kvinnan att ta vårdbiträdenas parti. Det här
kan ses som uttryck för att kvinnan inte vill öka det främlingskap som hon
upplever finns i hemtjänstverksamheten, vilket för hennes egen del faktiskt
innebär att hennes tid måste omförhandlas. Detta medför dock ett mått av
osäkerhet för kvinnan genom att inte kunna förutse när hemtjänsten kommer.
En annan äldre kvinna menar att det märks när personalen har bråttom,
”då brukar jag säga att nu behöver du inte göra mer, utan du kan gå till nästa” (D3:20). Den här kvinnan menar att hon själv inte har så stora behov av
hjälp som vissa andra kan ha, de kanske kan uppleva att de får för lite hjälp,
”men det syns när de är jäktade” (D3:20). Hon vill inte vara till besvär, utan
försöker snarare hjälpa personalen att få kontroll över sin tid genom att
skicka iväg dem till nästa som väntar. En av de äldre männen skojar och
säger att på förmiddagarna är personalen jäktade, ”så jag håller fast dem”
(D1:12), han har mycket att prata om, även om han är medveten om att personalen ofta sneglar på klockan. Både den äldre kvinnan och mannen här
märker av att hemtjänstpersonalen är jäktade och försöker att inte ställa till
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det värre för personalen, kvinnan vill inte vara till besvär och mannen intar
en skämtsam ton då han uttrycker sin medvetenhet om personalens tidsbrist.
Här ser vi hur de äldre i hög utsträckning blir flexibla gentemot personalens
tidsbrist. De äldre här är beredda att offra sin tid för att öka tidsutrymmet för
hemtjänstpersonalen. Det här väcker också en fråga om hur och i så fall när
dessa äldre ska få sina hjälpbehov tillgodosedda.
På seniorboendet där en äldre kvinna bor, finns inte möjlighet att bara få
sitta och prata med personalen, något man borde kunna förvänta sig, påpekar
kvinnan, ”någon som hade lite mer tid att sitta och prata med en” (D4:4).
Allra mest saknar hon nattillsyn, att bara veta att det finns personal på natten
om något skulle hända, ”nu är man otrygg in i sömnen så att säga” (D4:18),
menar hon. Tidigare då det var ett äldreboende fanns det nattpersonal, tillägger hon besviket, ”nu har de ändrat det här till seniorboende och det ska bara
vara friska människor som ska bo här” (D4:2). Hon undrar hur många äldre
det finns som är friska. Något som blivit märkbart irriterande för den andre
äldre mannen är ett ständigt byte av personalgrupper. Kommunen skall omfördela arbetet bättre efter tid, då fördelningen av äldre med hjälpbehov kan
skifta mellan olika arbetsgrupper, menar han. ”Jag tog och ringde arbetsledaren, jag vill veta varför, vad vinner ni på det här?” (D6:6), men han fick inget svar, konstaterar han. Här ser vi att det kan vara svårt för de äldre att få
gehör för sina krav. De upplever en uppgivenhet inför de beslut som de menar fattas högre upp i hierarkin, beslut som de inte kan påverka.
I en verksamhet som hemtjänsten som har en tredje person att förhålla sig
till, blir bilden av en flexibel verksamhet svår att förhålla sig till. Det som
framstår som ett flexibelt förhållningssätt på en nivå, gör det inte på en annan. På en mer övergripande nivå i kommunen tycks man ha sökt skapa flexibla lösningar i boendet genom att ändra namn från servicehus till seniorboende. Tanken om de friska äldre som ska bo där, kan te sig absurd och ogenomtänkt i de äldres ögon. I förlängningen kan detta också innebära stora
omflyttningar bland äldre då de blir för sjuka och skröpliga för att platsa på
seniorboendet. Det speglar en form av flexibilitet som snarare utgår från
organisationen, än från dem som organisationen ska ombesörja.
Den flexibilitet som biståndsbedömarna eftersöker i hemtjänstpersonalens
arbetsrutiner är svår att följa, menar flera vårdbiträden, för tiden räcker inte
till. ”Det kan se ut på pappret som att vi är för mycket personal” (B14:7),
menar en undersköterska, då tiden beräknas per dag och per antal anställda,
men det är inte så det fungerar, menar hon. ”Men det skulle fungera om vi
kunde börja duscha Beda på måndag morgon och avsluta det på torsdag eftermiddag” (B14:7). Här påpekar undersköterskan att tiden inte går att stycka
upp. Det går inte att samla ihop alla överblivna kvartar och halvtimmar som
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blir över när schemat är lagt, ”då skulle det stämma, men det går ju inte”
(B14:7), konstaterar hon vidare. Här visar det sig att det inte går att förhålla
sig till tiden på det flexibla sätt som biståndsbedömarna skulle vilja, eftersom arbetet består av omsorger om äldre – mänskliga relationer. För hemtjänstpersonalens del handlar det inte i första hand om att ta kontroll över
tiden, det handlar snarare om en flexibilitet i mötena med de äldre. Att arbeta
i de äldres hem kräver en förmåga att ställa om sig, ”ingen är ju den andra
lik… man får vara anpassningsbar” (B9:3), menar flera vårdbiträden. Ett
flexibelt förhållningssätt i mötena med de äldre kräver dock ett reellt tidsutrymme, framkommer av vårdbiträdena.
Vi har sett här hur den problematik som finns kring tid förflyttas och förläggs på olika nivåer i hemtjänstens hierarki. Då tiden för omsorgen framstår
som osynlig, förlägger de äldre problemen högre upp i hierarkin på en mer
organisatorisk nivå. Biståndsbedömarna som egentligen förnekar denna tidsproblematik, ser den snarare i termer av en avsaknad av flexibilitet i hemtjänstarbetet och förlägger således problematiken hos hemtjänstpersonalen.
Hemtjänstpersonalen förlägger problematiken framförallt i tiden som bristvara eftersom det helt enkelt finns för lite av den.

Upplevelser av tidspress
Ett återkommande tema i hemtjänstpersonalens beskrivningar är den tidsbrist
som de menar finns i arbetet, något som innebär att de hela tiden måste pussla med tider i schemat. Det är dessutom svårt att hela tiden behöva förhålla
sig till klockan, utan att visa det för de äldre, ”det ska inte återspegla sig så i
arbetet” (B16:5), men oftast märker de äldre att personalen inte har tid, menar ett kvinnligt vårdbiträde. Det är ett väldigt krävande arbete menar flera
av personalen, ”det är ju ett jagande om tid, hela, alltså jämt” (B8:7), menar
ett av de kvinnliga vårdbiträdena. Det händer dock ibland att det finns mer
tid än vanligt i arbetet, menar en av undersköterskorna, speciellt på helger då
personalen oftast bara utför det allra nödvändigaste hos de äldre, ”att kunna
bjussa på tid och sitta och prata” (B6:9).
Även om det finns arbete i form av pappersjobb, så föredrar många att
sitta med de äldre, ”då kan man ge dem lite extra” (B6:9), något som uppskattas av de äldre, menar hon vidare. Här ser vi hur den så kallade gamla
eller mer stabila hemtjänstdiskursen lever kvar då personalen refererar till de
förändringar i form av tidsbrist som ägt rum. Att ge tid och att utföra extra
sysslor hos de äldre talas om som viktigt för delar av personalen och det är
vad de äldre också vill ha, enligt dem.
Ett annat problem som vårdbiträdes- och undersköterskepersonalen tar
upp är att de sociala delarna i arbetet förväntas ingå i den tid som bistånds112

bedömarna beviljar. ”Jag har ju suttit i ett sådant möte, det de kan bevilja är
ju på- och avklädning, hygien, toahjälp, matlagning, städning” (B16:7), menar ett kvinnligt vårdbiträde, samtidigt är det allt runt själva insatsen som tar
tid, menar ett manligt vårdbiträde, ”det är det sociala som tar tid” (B1:12).
Personalen menar att det förut fanns tid för till exempel promenader med de
äldre, men inte nu, ”det finns ingen tid för spontana saker” (B2:14), menar
en undersköterska. Någonstans måste det ju synas om man inte hinner med
att utföra alla arbetsuppgifter, ”skriva att idag fick inte Göta duscha på grund
av tidsbrist” (B2:14), menar hon vidare. Det kan ibland förekomma att de
äldre vill ha hjälp med saker som att ta ut pengar från banken, har personalen
då inte tid får de säga nej, ”då är det lite frustrerande faktiskt” (B3:4), men
de flesta äldre respekterar det, menar en annan undersköterska.
Här framkommer att de sociala delarna i arbetet har osynliggjorts, att de
förväntas ingå i övriga beviljade insatser, enligt vårdbiträdena. Alla dessa
extra arbetsuppgifter som hemtjänstpersonalen tidigare gjort, hinns inte med
på samma sätt som tidigare. För personalens del upplevs det som frustrerande, men hur går det för den äldre som inte kan ta sig till banken själv? Det
tycks finnas hjälpbehov hos de äldre som inte är reglerade som insatser, utan
som snarare har förpassats till hemtjänstpersonalens goda vilja och tidsutrymme.
Det är inte enbart gentemot de äldre som hemtjänstpersonalen upplever
tidsbrist i arbetet. Flera av personalen uppger att det är svårt att hinna med
att träffas i personalgruppen och diskutera arbetet, som ju innebär mycket
ensamarbete konstaterar en av undersköterskorna. ”Vi har ju så lite tid att, ja
lufta och diskutera problem” (B16:10), menar ett vårdbiträde. Oftast pratar
de på lunchen, även om de har avsatt en timme i veckan. ”Men det är en kort
timme, för då ska vi hinna gå igenom alla vårdtagare och det är rätt många vi
har” (B16:10), menar hon vidare.
Flera av vårdbiträdena menar att detta jagande efter tid leder till utbrändhet och att sjukskrivningarna ökar i personalgrupperna. Ofta förhåller sig
personalen till hur det var förr, faktiskt så långt tillbaka i tiden som under
åttiotalet, ”alltså vi hade så roligt, det var en fröjd att gå på jobbet” (B4:13).
Nedskärningarna har förändrat stämningen, både inom och mellan personalgrupper. Vårdbiträdet som tidigare har arbetat i särskilt boende menar dessutom att dessa nedskärningar fått direkta följdverkningar för de äldre, ”de
boende kände av det plus att det ökade i sömntabletter och ångestdämpande”
(B4:13), menar hon.
Många av hemtjänstpersonalen menar att det helt enkelt var bättre förr,
även om det finns de som har en helt annan uppfattning. ”De som säger att
det var bättre förr, de ljuger” (B8:10), menar ett kvinnligt vårdbiträde som
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varit med länge. ”Tidigare fanns det inga hjälpmedel alls, dåliga rullstolar,
låga sängar, det går inte att jämföra med hur det var” (B8:10), nu är det
mycket bättre, konstaterar hon.
Bland hemtjänstpersonalen finns en föreställning om att det var bättre
förr, en föreställning som delvis har kommit att idylliseras. Alla har dock
inte arbetat så länge att de kan göra dessa jämförelser. Det är framför allt
slående att det är när de beskriver sin egen arbetssituation som de framhåller
hur mycket bättre det var förr. Vissa få har dock en motsatt uppfattning och
menar att det inte bara är de tekniska hjälpmedlen som förbättrats, utan även
arbetssituationen på det stora hela som blivit mer reglerad. Det här skulle
kunna ses som ett möte mellan de två hemtjänstdiskurserna som jag menar är
närvarande i hemtjänstpersonalens utsagor. I den traditionella diskursen
framhäver man gärna fördelar med det ”gamla” då det faktiskt fanns tid samtidigt som den mer föränderliga diskursen står för reglerad arbetstid och
möjlighet att agera gränssättande mot de äldre på ett sätt som inte tidigare
var möjligt.
Biståndsbedömarna, som egentligen inte behöver förhålla sig till hemtjänstverksamhetens tid och tidsbrist, tycker att personalen nog kunde vara
lite mer flexibla. Däremot kan deras egen arbetssituation vara pressad av
tiden, framkommer av flera bedömare, ”det går ju hela tiden upp och ner, det
enda jag kan göra är att försöka ha en bra planering” (C2:1), menar en av
bedömarna. Ibland kan det bli jättemycket att göra, särskilt inför sommar och
jul då det ofta sker neddragningar på sjukhuset, ”man skulle ju behöva mer
tid på sig för att tänka igenom sina beslut, formulera sig och tänka efter ordentligt” (C4:21), menar en annan bedömare. Det här kan i värsta fall leda
till att de fattar ett felaktigt beslut, menar hon vidare, ”men i brist på tid så,
så här är det, det tror jag många av oss tycker” (C4:21). Däremot tycker flera
av bedömarna att själva hembesöken som de gör hos de äldre inte är några
problem, ”jag sätter alltid av minst en timme” (C4:21), utan det är i utredningarna som tidsbristen visar sig, fortsätter bedömaren.
Den här tidsbristen är ett ständigt dilemma, menar biståndsbedömarna,
”alla har ju sitt” (C4:21), det är ett ständigt inflöde på nya äldre som behöver
utredas. ”Jag har ju jättebesvär med magkatarr och sen med nacke, ju mer
stressad jag blir, desto mer upp far mina axlar” (C4:21), menar hon vidare.
Bedömarna menar att de hela tiden måste prioritera i arbetet och handläggningstiderna är korta, ”snabbt iväg med det” (C7:17), annars blir det betalningsansvar. Detta är ett återkommande argument i bedömarnas intervjuer.
Denna tidsbrist gör även att vissa arbetsuppgifter måste prioriteras bort, ”till
exempel följa upp vissa beslut” (C1:17), menar en av bedömarna. Denna
tidsbrist drabbar även de äldre, ”det är korta betänketider när det gäller er-
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bjudanden” (C5:10), konstaterar en annan bedömare och syftar till andra
boendeformer som särskilt boende. Hemtjänstpersonalen springer fortare in
och ut hos de äldre, menar en annan bedömare, vilket kan vara problematiskt
om den äldre är dement eller på annat sätt inte törs säga vad den tycker. ”Då
kan de säga, gå till henne istället” (C4:19), eller så försöker de äldre kanske
att göra det själv, fast de inte orkar, menar hon vidare.
Som framkommer här kan tidspress innebära en mängd olika dilemman i
de båda personalgruppernas arbete, något som i förlängningen alltid drabbar
de äldre. Hemtjänstpersonalen menar framförallt att det saknas tid för promenader, att gå ärenden och att sitta ner och prata med de äldre. Men det bör
också finnas tid till att lyssna av hur den äldre har det, för att kunna närma
sig den äldre i mötet. Att ta sig tid att lyssna kan vara av avgörande betydelse för hur mötet kommer till stånd, men kan vara något som blir svårt att
genomföra under tidspress. Att inte tala om tiden för insatser, gör hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter mer osäkra och svåra att planera för, vilket i sin
tur gör att de hela tiden måste skriva om sina scheman, något som i sig tar
tid.
Biståndsbedömarna menar att de avsätter ungefär en timme för ett hembesök och de antyder att det är tillräckligt för att genomföra en bedömning.
Man kan dock undra om det inom denna tidsram verkligen är möjligt för
dem att närma sig en äldre person och samtidigt upprätta en dialog med den
äldre om dennes hjälpbehov.
Båda personalgrupperna är medvetna om de konsekvenser som drabbar
de äldre, men det framstår mer som konstateranden än försök till förändring.
Det är som om tid blir ett legitimt skäl att uppge då omsorger om äldre försummas, vilket knappast kan betraktas som en ringa företeelse. Är det så att
alla tre grupper står lika maktlösa inför tiden?

Omsorg om äldre under tidspress
Vad betyder det för dem som är i behov av hjälp och omsorg att personalen
stressar på och ständigt har brist på tid? Personalen har på olika sätt pekat på
flera dilemman i arbetet när tiden inte räcker till och det finns även en medvetenhet om att detta sätter sina spår bland de äldre. När tiden inte räcker till,
varifrån tas tiden då för att ge omsorg till de äldre? Man kan undra om det
finns osynlig tid som kan göras synlig då det behövs. Det finns uppenbarligen ett spänningsfält mellan tid och omsorg som behöver betraktas närmare.
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Tid för det oförutsägbara
Tid är ständigt närvarande i både hemtjänstpersonalens och biståndsbedömarnas arbete och styr mer än vad båda dessa grupper vill tillstå. På ett sätt
kan man säga att det finns tid i verksamheten eftersom båda personalgrupperna ägnar mycket tid åt att få kontroll över den. Bedömarna menar till
exempel att det handlar om att prioritera. Hemtjänstpersonalen pusslar med
sina scheman som egentligen är styrda av tid. Det kan ibland innebära ett
laborerande av tider mellan de äldre, ett slags ”Robin Hood” – attityd. ”Man
kan ibland ta av den ena och ge till den andra och tvärtom”(B9:5), säger ett
kvinnligt vårdbiträde. Det här är väl inte så märkligt egentligen, särskilt med
tanke på att biståndsbedömarna menar att det är insatser som räknas och inte
tid. Men detta visar ändå att hemtjänstpersonalen förhåller sig till tid gentemot de äldre, vilket kan tolkas som att det ändå finns tid att laborera med.
Man kan samtidigt undra hur mycket tid som går åt till att planera och skriva
scheman, som de sen ständigt får skriva om. Det här pusslandet med tider
och schemaläggning gav mig intryck av att det fanns ett visst tidsutrymme,
även om det framkommer att arbetets karaktär har förändrats.
Det är som om tid är både synlig och osynlig samtidigt, den kan göras
synlig då det behövs, verkar det som. Finns det alltid tid att ta från någon
som har för mycket av den, eller från någon som inte är medveten om den?
Idag är många av de äldre allt sjukare och mer dementa i sina hem, något
som framkommer från intervjuerna med hemtjänstpersonalen. Detta medför
att arbetssituationen blir mer oförutsägbar och att vardagliga rutiner inte låter
sig upprätthållas på samma sätt som tidigare. En annan fundering som återkommer bland flera vårdbiträden och undersköterskor är att man är övertygad om framtida förändringar i arbetet, ”det kommer säkert bli mer och mer
så att man kanske bara kan göra exakt det som står” (B15:17), säger ett
kvinnligt vårdbiträde och syftar till de formulerade biståndsbesluten från
biståndsbedömarna. Andra menar att så gör man redan, ”nu går man in och
gör sin grej och så fortsätter man till nästa” (B3:6), menar en undersköterska.
Här framkommer lite olika bilder av hur man menar att man hanterar tid
hos de äldre. Just det här lilla extra ”att ta sig tid”, som ett vårdbiträde uttryckte det, ansåg flera vara nödvändigt för att visa att man bryr sig om de
äldre. Det kan visa sig i form av att springa små ärenden på stan, rulla upp
håret, laga lite hemlagad mat och liknande, framkom av personalen. Flera av
hemtjänstpersonalen refererar till ett ansvar gentemot de äldre som de menar
att de har och som ibland sträcker sig utanför arbetstid, fastlagda rutiner och
insatser. Det handlar om att faktiskt visa för den äldre att man tar sig tid,
framkommer av flera av hemtjänstpersonalen. Här handlar det snarare om
olika förhållningssätt till att närma sig de äldre, än om en påtalad tidsbrist,
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även om det också kan ta tid. Att ta sig tid kan betyda flera olika saker, ser vi
här. Det man kan undra är vilka äldre som får ta del av det som uppfattas
bland personalen som ”det lilla extra”. Enligt hemtjänstpersonalen ser det ut
som om allt det som inte har beviljats explicit i ett biståndsbeslut, egentligen
blir ”det lilla extra”. Det här kan tolkas som att det många gånger är personalen själva som kontrollerar och gör tid osynlig eller synlig, då de använder
tiden mellan olika äldre på ett sätt som inte blir synligt för de äldre. Detta
betyder att ett osynliggörande av tiden högre upp i organisationen får direkta
konsekvenser för hur den äldres hjälpbehov kommer att tillgodoses då dessa
inte alltid tydliggörs i biståndsbesluten.
De äldre är långt ifrån en homogen grupp. För vissa av de äldre kan tiden
vara väldigt betydelsefull, framförallt för att veta när de kan förvänta sig en
hjälpinsats. För de äldre framstår dock tiden många gånger som osynlig. Att
inte veta när hemtjänsten kommer upplevs som enormt frustrerande av flera
äldre, vare sig det handlar om att planera för andra göromål eller att bara
sitta och vänta – det innebär likväl en oförutsägbarhet av tiden. Dessutom
finns det alltid en risk att de kan bli bortglömda helt och hållet, något som
faktiskt har hänt, enligt en äldre kvinna. Att leva i detta spänningsfält från att
inte veta när en hjälpinsats kan förväntas, till att den inte blir genomförd alls,
skapar antagligen inte bara frustration hos de äldre, utan även hjälplöshet.
Om ingen kommer, vad gör man då? Den här osäkerheten som detta ger
upphov till kan tolkas som respektlöshet gentemot de äldre, då personalen
inte tycks vilja förstå tidens betydelse för de äldre och behov av att planera
och överblicka sin dag.

”Det hänger i luften”
”Tiden är nog det största handikappet egentligen” (D2:2), menar en av de
äldre kvinnorna och syftar till att hon aldrig riktigt får vara ifred. ”Kunna ha
en sovmorgon och så vidare, det är ett ingrepp, ett nödvändigt men dock ett
ingrepp i den vanliga rutinmässiga tillvaron” (D2:2), menar hon vidare.
Skulle hon få för sig att göra något annat en dag, ”och inte alls svara på telefonen eller inte ta emot hemtjänsten eller någonting, det kan man inte göra”
(D2:2), säger hon. Det här ständiga pusslandet med personalens arbetsrutiner
är fullständigt obegripligt, ”det finns ju datorer för sjutton” (D2:3), påpekar
kvinnan. Den här äldre kvinnan har en mycket bestämd uppfattning om att
personalen saknar arbetsledning, ”det finns inte ens någon bottenplatta att stå
på” (D2:7). Hon påpekar att det dessutom förekommer enkäter där kommunen utlovar att de ska ha en kvarts marginal då det gäller klockslag, ”vi lovar
etc. etc. att ringa återbud, när det blir någonting, och du lovar…” (D2:7).
Ingenting av detta tränger igenom i verkligheten, konstaterar hon vidare.
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Enkäten som kvinnan refererar till är något som benämns som servicekontrakt, en form av ömsesidig förpliktelse, skulle man kunna säga, något som
enligt henne inte fungerar i verkligheten. Hon konstaterar vidare att personalen inte har tillräckligt med tid. Hon berättar att hon brukar fråga personalen
som kommer om de har väldigt bråttom, vilket de oftast svarar att de har.
Hon fortsätter med att berätta att hon då brukar föreslå en annan dag om det
är något särskilt som hon vill ha hjälp med, ”på det viset kan det fungera”
(D2:19), menar hon. Här ser vi att kvinnan handgripligen går in och själv
planerar för att få tid för det som hon behöver hjälp med. Däremot framkommer inte från intervjun om hon har blivit beviljad den insats hon syftar
till. Om tiden inte räcker för alla äldre som behöver hjälp, borde en slutsats
vara att några blir utan. Det är högst troligt att det blir de äldre som inte har
förmåga och ork att ställa krav eller själva planera för sin tid, som blir utan.
Den här kvinnan återkommer flera gånger till hur märkligt hon tycker att
hemtjänstpersonalens arbete framstår och att den största anledningen till
detta är brist på arbetsledning. Hon undrar om jag varit på lokalen och tittat
på deras schema, och fortsätter: ”Då är det så att de delar ut några underliga
lappar, förstår du, ingen vet någonting om vad det är som gäller programmet
för den dagen” (D2:25). De underliga lapparna menar hon är då några av
personalen skriver upp och delar ut till vikarier för att veta vilka vårdtagare
de ska gå till.
En av de andra kvinnorna som bor på seniorboendet menar att personalen
stressar hela tiden och att de inte har någon kontakt alls med de äldre, ”ingen
kontakt mer än det de ska ha, nödvändigt ha” (D4:4). Mannen som var i
behov av många besök per dygn menar att han inte kan bestämma själv när
personalen ska komma, ”ibland kommer de inte förrän kvart i elva, ibland
kommer de klockan tio, det är lite olika” (D6:2). Här framkommer en form
av maktlöshet inför hemtjänstpersonalens tidsplanering, något som de äldre
får lov att finna sig i. Samtidigt menar han att han är rätt nöjd med den tid
han har och tycker att det fungerar bra.
Det finns dessutom ett par äldre kvinnor som inte har någon speciellt uttalad åsikt om personalens tider mer än att de känner av när de har bråttom,
”det märks” säger de. Då brukar de inte hålla personalen kvar, menar de,
utan skickar dem vidare till nästa som säkert är i betydligt större behov av
hjälp, än de själva. Det här kan ses som ett uttryck för dessa äldre kvinnors
strävan att behålla sin värdighet i mötet med personalen, som ett möte mellan två subjekt.
Även om de äldre förhåller sig lite olika till tiden med personalen, så
märker de av en stress hos personalen, vilket kan förstås och hanteras på lite
olika sätt.
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Tid är omsorg
Att diskutera tid kräver en fundering över vad omsorg kan betyda och om tid
är förenligt med ”god” omsorg? Vad är det egentligen i arbetet med de äldre
som personalen menar är viktigt och hur ser de äldre själva på den hjälp de
får och mötena med hemtjänstpersonalen? I teorier om omsorg har exempelvis närhet och ömsesidighet beskrivits som centralt för omsorgsarbetet, att
eftersträva närhet mellan givare och tagare (se t ex Eliasson 1992c; Wærness
1984). I samband med tid blir respekt centralt. Omsorg blir då att bibehålla
den äldres värdighet i mötet, men också på så sätt att de äldre bibehåller
personalens värdighet genom att se till att inte personalen framstår som försumliga (jfr Kalman 2003). Omsorg kan här handla om att visa respekt för
den äldre genom att komma i utsatt tid. Att komma inspringande flera timmar för sent, eller att antyda att den äldre ska vara tacksam för den hjälp den
faktiskt får, framstår som fullständigt respektlöst bemötande av äldre. Ett
respektfullt bemötande kräver dock tid.
Frågar man hemtjänstpersonalen om vad de menar är viktigt i arbetet med
de äldre framkommer en rad egenskaper som de bör besitta, så som att känna
empati, sympati och medmänsklighet. Man ska vara lyhörd för de äldres
behov och vara en god lyssnare, menar flera vårdbiträden. ”Man ska ju kunna ta människor på olika sätt, för vi är ju olika” (B10:1), menar ett manligt
vårdbiträde.
Att tiden är viktig visar sig på flera sätt, har man lite tid över tycker och
menar flera av personalen att de gör lite extra för de äldre. ”Skulle jag kunna
få hjälp att tvätta upp de här strumpbyxorna eller någonting, och det är klart,
har vi tid så gör vi ju det” (B12:16), menar en undersköterska som arbetar
kväll och natt. Även om de som arbetar kväll menar att det är personalen på
dagtid som bör se till de äldres yttre, så gör de en hel del sådant ändå. ”För
man kan inte skicka ut dem och håret ser ut som ett troll, jag skulle inte
skicka ut min egen mamma på det viset (skratt) så det är ju faktiskt viktigt.”
(B12:17), menar hon vidare. Det finns de som arbetar och aldrig tar av sig
jackan, menar ett annat vårdbiträde, ”det är mycket den här nyare personalen
och även då de byter på de i sängen” (B13:22).
Här antyder personalen att det framförallt är vikarier och andra som inte
kan hantera de äldre på ett värdigt sätt. En lyhördhet för de äldres behov
kräver framför allt en tränad blick att se, även om detta ytterst begränsas av
tid. Finns inte tiden blir det inte möjligt att fixa till håret på alla dem som ser
ut som troll i håret. Om det är så att omsorg och respekt står och faller på
grund av brist på tid, är det i så fall viktigt att tid blir synlig i arbetet, menar
jag.
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Omsorg kan ta tid på olika sätt. Flera av personalen menar att det kan vara
väldigt påfrestande att arbeta med dementa, särskilt när många av dem fortfarande bor kvar hemma, ”det kan ju bli väldigt tjatigt ibland, då kan man
behöva tid kanske och gå hit och sätta sig någon stund” (B8:9), menar ett av
vårdbiträdena. Här blir det nödvändigt för personalen att få lite tid för sig
själva för att orka med arbetet i påfrestande situationer med äldre.
Ett tema som blivit synligt i analysen, är att några av hemtjänstpersonalen
refererar till en form av personkemi som måste stämma, ”då fungerar allt”
(B10:4), konstaterar ett manligt vårdbiträde. Om det skulle visa sig att någon
i personalgruppen inte går ihop med någon av de äldre, brukar de inte tvinga
den personen att gå dit. Den här personkemin som måste stämma, kan vara
ett skäl till att personalen ger extra tid till vissa äldre. Här framkommer en
form av omsorg som kan ses som en spänning mellan närhet och avstånd till
den äldre, tolkat utifrån Simmels (1908/1981) främlingskapsbegrepp i dess
mest konkreta form. Om avståndet, i bemärkelsen olikhet, till den äldre blir
för stort, upplevs ett främlingskap i mötet med den äldre hos personalen.
Detta kan då medföra att det blir svårt att ge omsorg i termer av ”det lilla
extra” till vissa äldre.
De äldre refererar också till personkemin som ett slags engagemang. Om
inte personkemin stämmer låter man bli att engagera sig, menar en av de
äldre kvinnorna. ”Jag behöver inte känna mig väldigt sympatiskt inställd
eller så där till alla människor i min närhet, det går bra ändå” (D2:16), fortsätter hon. Det är en svår balansgång att inte bli för nära bekant med personalen, menar den äldre kvinnan vidare, ”den situationen vill man ju inte
åstadkomma” (D2:7). Det är viktigt att känna till var och ens roller, menar en
annan kvinna som tycker att det är viktigt att personalen inte ser sura ut, ”det
är ju väldigt trevligt” (D3:12).
Det är framförallt viktigt att personalen kan utföra det arbete som ska göras hos dem, menar flera äldre, ”att se saker och ting själva och helt enkelt ta
initiativ” (D3:13), säger kvinnan vidare. Det finns även de äldre som påpekar
betydelsen av utbildning hos personalen, då ju medicinska åkommor kräver
kunskap om sjukdomar. Det märks ganska tydligt om personalen har utbildning som undersköterska eller inte, menar den äldre mannen som haft stroke.
Här ser vi att ett främlingskap i bemärkelsen avstånd eller avsaknad av närhet till personalen inte upplevs av de äldre som något direkt negativt. Det
finns andra aspekter av personalens arbete som kan vara viktigare än en
känsla av samhörighet och närhet till personalen.
I personalens ögon kan omsorg framförallt tolkas som att bry sig om och
ta sig tid, utifrån hur de beskriver viktiga ingredienser i arbetet. Det här är
visserligen ingen helt samstämmig bild, men till viss del. Vissa av persona-
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len menar till exempel att man måste akta sig att favorisera vissa äldre, som
man kanske har en relation till av något slag, ”för då blir det ju på bekostnad
utav de andras tid.” (B12:5), menar en undersköterska. Men det går inte att
bara komma in i de äldres hem och inte bry sig om, ”man kan ju inte bara gå
dit och värma mat och inte säga någonting utan att man pratar lite med dem,
utöver och så” (B15:8), påpekar ett vårdbiträde. Det finns en föreställning
om att man som personal måste vara engagerad i de äldre, för att visa att
man bryr sig om. De äldre ger också uttryck för att det har viss betydelse
vem som kommer till dem, men menar framförallt att de värdesätter personal
med kunskap och som själva kan se vad som behöver göras.
Hur kan man egentligen tänka kring tiden och det som kommit till uttryck
på olika sätt i analysen av de äldres och de båda personalgruppernas intervjuer?

Vad gör tid? – mot en förståelse av tid i hemtjänsten
Vad betyder det i en organisation som äldreomsorgen att det inte pratas om
tid – att tiden faktiskt osynliggörs? Man kan undra om det går att förneka
tiden i hemtjänstarbetet. Tiden är ju i en bemärkelse alltid närvarande, även
om den kan uppfattas olika och få varierande betydelser mellan individer,
grupper och kulturer. Tid är på så sätt socialt konstruerad, samtidigt som tid
kan antas utgöra en förutsättning för det sociala livets organisering (se Davies 1989; Sandvin et al. 1998). För att påvisa skillnader mellan olika sätt att
betrakta tid, har olika indelningar skapats, till exempel att tillskriva tid en
subjektiv och en objektiv betydelse. Den objektiva tiden, den så kallade
klocktiden, uppfattas som linjär, medan den subjektiva tiden betraktas som
mer cykliskt upprepande (jfr Davies 1989).
Denna distinktion pekar på att tid alltid upplevs olika och att det finns
svårigheter att definiera tiden. Jag har dock valt att inte dela upp tiden enligt
olika tidsuppfattningar, eftersom all tid – oavsett om den refererar till objektiv eller subjektiv tid – alltid upplevs subjektivt av någon. Det som däremot
är intressant och som jag valt att lyfta fram här, är hur tid kan komma till
uttryck och förstås inom ramen för det som sker i en offentlig hemtjänstorganisation som har flera aktörer involverade. Det finns gränser för hur tid
kan upplevas som väl tilltagen för något subjekt i denna verksamhet. Tid
både är och gör något med individer, grupper och organisationer.
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Osynlig tid gör tiden synlig
Av analysen framkom att biståndsbedömarna valde bort att tala om tid, istället talade de om insatser. Deras uppgift är framförallt att bedöma hjälpbehov
som omskrivs till insatser. Att bortse från tiden på detta vis på beställarnivå,
ställer krav på personalen på utförarsidan. Biståndsbedömarna menar att
hemtjänstpersonalen inte bör förhålla sig till tid, utan till insatser, något som
inte tycks ha uppfattats av all personal, enligt bedömarna. Tid uppfattas och
förstås på olika vis på olika nivåer. I bedömarnas arbete går det att bortse
från tid så länge ekonomin hålls utanför, något som samtidigt visats vara
svårt, trots att de inte har budgetansvar. Dessa återkommande ekonomiska
argument som biståndsbedömarna hela tiden förhåller sig till, framstår som
obegripliga på ett sätt. Men om vi tittar på vad tiden gör här, ser vi att bedömarna faktiskt verkar ha en ”piska” på sig. De har till exempel fem dagar på
sig för att ordna det för de medicinskt färdigbehandlade äldre på landstingets
vårdavdelningar. Här kan man också undra varför de kämpar så efter att
fullfölja dessa uppdrag i tid, trots att det många gånger framstår som omöjligt. Vad driver dem att göra det?
Ett enkelt svar på denna fråga är givetvis att de till varje pris strävar efter
att fullfölja sina arbetsuppgifter som de är ålagda att göra som biståndsbedömare. Om de inte lyckas slutföra uppdraget har de i en mening misslyckats
att utföra sitt arbete, vilket kan påverka arbetstillfredsställelsen i negativ
riktning. Dessutom har de som de själva menar, blivit delaktiga i kommunens övergripande budget. De delges siffror på hur stora utgifter som drabbar kommunen per månad för dessa medicinskt färdigbehandlade patienter.
Summor på flera hundra tusen upp till en miljon är rätt mycket pengar på en
månad, åtminstone för någon som i övrigt inte har någon direkt insyn i eller
möjlighet att påverka övergripande budgetfrågor.
En annan tolkning kan vara att de faktiskt har ett visst ekonomiskt ansvar,
även om det innebär ett indirekt budgetansvar, något som de inte riktigt
tycks ha medvetandegjort för sig själva. En ytterligare annan tolkning är att
tidsfaktorn faktiskt gör något här med biståndsbedömarna. Den utmätta tiden
på fem dagar tvingar bedömarna att agera utifrån tid och gör dem medvetna
om den – tid är pengar i denna organisation. Tolkat i termer av Simmels
(1900/1981) utbyten, utför biståndsbedömarna ekonomiska utbyten hela
tiden. Om vi betänker att ekonomiska utbyten speciellt har karaktären av en
uppoffring, kan biståndsbedömarnas kalkylerande av tid ses som en strävan
att uppnå minsta möjliga uppoffring av offentliga medel och professionell
självkänsla, det vill säga att fullfölja sitt uppdrag som ”välfärdstjänstfördelare”. Simmels teori om utbyten av ekonomiska värden handlar om vinst och
förlust, men ändå kan man fundera över om de offentliga medlen på ett sätt
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kan sägas bli ett individuellt utbyte i biståndsbedömarnas standardiserade
bedömningar då de faktiskt påtar sig uppgiften att utbyta ekonomiska värden. Den ekonomiska medvetenheten bland bedömarna, tycks emellertid
osynliggöra en del av omsorgen till de äldre.
Den medvetenhet om tid som ändå finns på beställarnivån, är något som
inte bör avspeglas i arbetet på utförarnivån, det är bedömarna överens om.
Det är konkreta insatser som styr, inte tid, påpekar bedömarna gång på gång.
På utförarnivån där vårdbiträden och undersköterskor verkar, går det inte att
förneka tiden på samma sätt, de har ju äldre människor som de ska ta hänsyn
till. Tiden styr och dessutom på ett i högsta grad konkret vis, både vad gäller
när en hjälpinsats skall ske, såväl som för hur lång tid den får ta. Man kan
undra hur hemtjänstpersonalen annars skulle planera sin verksamhet. Det
kanske är så att tiden inte går att tänka bort? Förnekas tiden på en nivå, blir
den istället desto mer synlig på en annan nivå. Det som har framkommit av
min analys är att hemtjänstpersonalen blivit mer styrda av tiden efter organisationsförändringarna.
Det är som om tid – i bemärkelsen brist på tid – följer av den organisering som råder. Rationaliseringar och krav på ökad effektivitet gör tiden
synlig och nödvändig att förhålla sig till i omsorgsarbetets konkreta utförande, även om den samtidigt osynliggörs på den administrativa nivån.

Omsorg om tiden och synen på de äldre
I min analys framkommer att tiden är central i omsorgsarbetet på olika vis.
Tid är centralt för att skatta eller mäta det arbete som görs med de äldre. Tid
är viktig för att hantera den oförutsägbarhet som hemtjänstpersonalen menar
finns i arbetet med de äldre. Oväntade händelser kan alltid inträffa som kräver ett tidsutrymme. Det har också framkommit att vissa menar att det krävs
tid för att kunna möta de äldre med värdighet och respekt, att kunna se och
vara lyhörd för de äldres behov. På det viset innefattar omsorg alltid tid;
vilket talar för att omsorg inte kan ske bortom tid och rum.
I Wreders (2005) diskursanalys av äldreomsorgen där en diskurs benämns ”den goda omsorgen”, framstår personalens problembeskrivningar av
omsorgen som påfallande homogena. Problem som stress, tidsbrist och underbemanning kan beskrivas som omsorgens fiender, menar hon. Utifrån
detta synsätt kan man tolka det som att en ”god” omsorg inte bör förhålla sig
till tid. Dessutom har det i teorier om omsorg argumenterats för att omsorgsarbetet inte kan underkastas regler och principer för hur det ska bedrivas,
omsorgsarbetet får inte bli till ett rutinarbete (jfr Noddings 1984). I teorier
om omsorg har således rutiner en negativ klang och som kan antas göra omsorgen mekanisk och standardiserad. Franssén (1997) visar till exempel att
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ett omsorgsarbete många gånger innebär ett rutinarbete som kan upplevas
instrumentellt, men ändå föredras i arbetet med de äldre. Jag har i en tidigare
analys av det empiriska materialet pekat på betydelsen av inrättade rutiner i
hemtjänstarbetet och hur rutiner är nödvändiga för att upprätthålla omsorgsarbetet. Tid och rutiner strukturerar arbetet och gör det synligt, något som ett
enbart moraliskt synsätt faktiskt inte gör (Andersson 2006). I rutinarbetets
återkommande upprepning ligger en omsorg och respekt gentemot de äldre,
som då kan förutse och planera för den insats de skall få hjälp med. Återkommande rutiner gör det dessutom möjligt för personalen att planera sitt
arbete.
I ljuset av detta framstår omsorgens normativa karaktär som problematisk, då den i förlängningen kan leda till ett osynliggörande av den omsorg
som beskrivs som nära och genuin i en omsorgsrelation – den omsorg som
samtidigt har setts som central att lyftas fram i teorier om omsorg (jfr Wærness 1984). En omsorg om tiden kanske därför inte bör förnekas?
I min analys av hemtjänstpersonalens arbete framkommer inte bara att
arbetet är fyllt av rutiner, den visar också att arbetet blivit mer oförutsägbart.
Arbetet idag är styrt av tiden och det handlar om att organisera tiden för att
hantera det arbete som ska utföras med de äldre. Schemaläggning är en återkommande syssla i hemtjänstpersonalens arbete, som de gång på gång skriver om då förändringar inträffar, exempelvis om någon i personalgruppen
har sjukanmält sig på morgonen och ingen vikarie finns att tillgå.
I analysen framkommer att biståndsbedömarna tycker att hemtjänstpersonalen kunde vara mer flexibel i arbetet med de äldre. Här kan flexibilitet
betyda olika saker. Bedömarna utgår från att arbetet med de äldre inte har så
mycket med tid att göra, utan att det snarare handlar om hur man gör det. De
antyder att personalen signalerar till de äldre att de har bråttom genom att
skynda in och inte ens ta av sig ytterkläderna.
Hemtjänstpersonalens arbete innefattar ofta att ständigt gå in och ut i
andra människors hem, vilket kräver återkommande omställningar i arbetet.
Att växla mellan olika äldre upplevs ofta som stressigt, samtidigt som de bör
ha kontroll över tiden. Den jakt på tiden som hemtjänstpersonalen menar att
de upplever, gör det antagligen svårt att dölja den stress de känner (jfr Grönlund 2004). I biståndsbedömarnas ögon kan detta framstå som fullständigt
obegripligt. Den administrativa hantering av tid som bedömarna refererar
till, kan regleras i efterhand genom att rapportera in en avvikelse då problem
uppstår, till exempel på grund av tidsbrist. Hemtjänstpersonalen som skall
möta de äldre måste sträva efter att hålla på de tider som de äldre blivit tilldelade. Här finns det personal som menar att tiderna hos de äldre är spikade.
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Kan de inte följa dessa måste de kontakta de väntande äldre för att undvika
onödiga orosmoment.
De äldre är ingen homogen grupp och ställer därför olika krav på tider så
som tidpunkt för insatser. En av kvinnorna upplevde till exempel en enorm
frustration då hon ibland fick vänta på hemtjänsten. Under den tiden kunde
hon ha gjort något annat om hon vetat om att personalen blivit försenad,
menar hon. Här kan man fundera över hur personalen tänker kring de äldres
tidsutrymme och om de överhuvudtaget tänkt tanken att de äldre faktiskt kan
ha andra saker att göra, än att sitta och invänta hemtjänsten. Stundvis framskymtar hos hemtjänstpersonalen en syn på de äldre som passiva, beroende,
tacksamma och alltid tillgängliga. Med det synsättet framstår det som att ge
mer tid är det ultimata uttrycket för att bry sig om och ge omsorg, då kan
personalen se de äldres behov och göra det där lilla extra som de annars inte
har tid med.
Den här fokuseringen på att ge lite mer tid, för att kunna göra ”det lilla
extra” kan tolkas olika. Det kan vara så, vilket också framkommer, att den
gamla organiseringen lever kvar, den som i litteraturen brukar betecknas
”den traditionella” organiseringen (jfr Lindelöf & Rönnbäck 1997; Szebehely 1995). Det finns dock olika förhållningssätt till tid, både bland hemtjänstpersonalen och bland de äldre. Att sitta ner och prata – att ta sig tid – betraktas ofta som eftersträvansvärt, något som också var möjligt tidigare. Idag, i
mitt material, som utgår från en uppdelad organisering, framkommer en
annan bild av hemtjänstpersonalens beskrivningar – det handlar om att ta
från en och ge till en annan. Trots att det inte handlar om att ge tid, enligt
biståndsbedömarna, omtalas det delvis på detta vis bland hemtjänstpersonalen.
Det ser ut som om gamla ideal ligger och skvalpar tillsammans med nya
ideal från olika former av organisering. Även om hemtjänstpersonalen vet att
det inte är tid som ges till de äldre, är det just det som de vill ge till dem.
Kanske för att de tror sig veta att det är tid de äldre behöver, kanske är det
också tid som personalen själva behöver, för att inte stressa för mycket i
arbetet. Det här lite rövarbeteendet i Robin Hood tappning som några av
personalen ger uttryck för, antyder inte bara att de förhåller sig till tid, det
antyder också att tid kan ägas.
I likhet med Davies (1989) framkommer det på olika sätt att tid blir en
fråga om makt. Vem äger tiden, kan man undra och vem tar sig rätten att
förvalta den? Här kan man dessutom spekulera över om hemtjänstpersonalen
som i sin iver att skriva scheman hela tiden, på det viset förlorar tid. De äldre
har intagit olika förhållningssätt till tid, där vissa av dem faktiskt framstår
som altruistiska då de menar att det säkert finns någon annan som behöver
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tiden bättre än de själva. Det kan också tolkas som ett sätt att bibehålla värdigheten i mötet genom att ta kontroll över tiden. En kontroll över tiden kan
ge den äldre autonomi att möta hemtjänstpersonalen som subjekt; mötet sker
då mellan två subjekt.
Tid gör något med individer på olika sätt i en verksamhet som hemtjänsten. Tid kan både strukturera och kontrollera omsorgsarbetet såväl som att
inge trygghet till dem som får ta del av den. Tid kan också skapa maktlöshet
och respektlöshet framförallt i mötet med de äldre då den osynliggörs. Tid i
bemärkelsen brist, kan skapa kaos och oförutsägbarhet i hemtjänstens omsorgsarbete då rutiner inte kan upprätthållas, något som alltid påverkar de
äldre. Det innebär också ett etiskt dilemma i linje med vad Eliasson (1995)
tidigare beskrivit, som handlar om balansen mellan att påta sig ansvar för
den äldre och respekten för dennes självbestämmande. Då tiden inte räcker
till kan hemtjänstpersonalen ”tvingas” att begå underlåtenhetssynd; att helt
enkelt försumma den äldre genom att faktiskt inte ha tillräckligt med tid.
Tidsbrist tycks ha blivit ett legitimt skäl att uppge då omsorger om äldre
försummas, vilket leder till funderingar om alla tre grupper egentligen står
lika maktlösa inför tiden. Biståndsbedömarna och en del av hemtjänstpersonalen tycks åtminstone stå främmande inför de äldres behov och vilja att
styra sin dag, vilket återspeglar en syn på de äldre som alltid tillgängliga och
tacksamma.

Ett främlingskap i tiden
Av analysen framkommer att det finns ett främlingskap mellan grupper som
aktualiseras då tid blir något som förhandlas om. Tid framstår i en mening
som både synlig och osynlig i hemtjänsten, vilket gör att den framstår som
dubbel. Biståndsbedömarna gör tiden osynlig genom att prata om insatser till
de äldre istället för tid och förväntar sig också att hemtjänstpersonalen förhåller sig till tid på detta vis. Hemtjänstpersonalen är ingen enhetlig grupp,
några av dem föredrar insatstänkandet istället för tid. Tid är dock alltid synlig i omsorgsarbetet med de äldre och något som personalen måste förhålla
sig till, både vad gäller upprättande av scheman och tidsangivelser till de
äldre. Biståndsbedömarna är visserligen medvetna om de problem som kan
förekomma på utförarnivån, men de förespråkar då en administrativ hantering av tiden. Ett hanterande av tiden på ett administrativt vis innebär att tiden
kan skjutas framåt, tiden blir något som inte behöver tas itu med här och nu.
Ett framskjutande av tiden genom att skriva avvikelserapporter då hemtjänstpersonalen inte hinner med, kan personalen ställa sig främmande inför,
då det varken löser de problem som uppstår i konkreta situationer, eller

126

minskar tidsbristen. I mötet med de äldre är tid alltid närvarande, oavsett om
den konkretiseras eller ej.
Biståndsbedömarnas administrativa förhållningssätt till tid är intressant i
flera avseenden. De ställer sig helt främmande inför tiden, både då de konstaterar att det är insatser och inte tid som ges till de äldre och då de menar
att de själva upplever tidsbrist i sitt arbete. Det här insatspratet som de för,
framstår som självklart och odramatiskt på något vis, det blir något som utförs och sen är det bra med det, det framstår som en form av distansering till
de äldre och som påläggs utförarna. Då de kommenterar sin egen tidsbrist,
som de stundvis menar att de har, konstaterar de att detta kan innebära att de
fattar felaktiga beslut. Dessutom menar de att uppföljning och dokumentation är några av de arbetsuppgifter som får stryka på foten då de inte hinner
med.
En fråga att reflektera kring är om detta förnekande av tiden som framkommer på beställarnivån, hade blivit lika tydligt om biståndsbedömargruppen varit mer heterogen. Det kan även vara så att det som egentligen avspeglas i intervjuerna, är en professionell hållning som de vill visa upp, vilket
inte behöver betyda att det är utifrån den som de agerar. En annan fråga att
ställa är om vårdbiträdes- och undersköterskegruppens förhållningssätt till
tid hade framstått på ett än mer varierat sätt om även den mer tillfälliga personalen funnits representerad i mitt material. Om detta kan jag bara spekulera även om vi har sett att tiden gör något med människor. Frågan blir då
också vad tiden gör med personal som arbetat väldigt länge i hemtjänsten,
som de i mitt material faktiskt har gjort – en övervägande del av dem har
arbetat i minst fem år.
Den här dubbelheten i tid har en förmåga att väcka en viss ambivalens i
de olika grupperna och kanske framförallt i vårdbiträdes- och undersköterskegruppen. Detta eviga pusslande med tid som de refererade till, hur kan
man förstå det? Hemtjänstpersonalen menade att de inte bara fick omstrukturera tidsschemana, de pusslade också med tid mellan olika äldre. Att ge tid
till någon, innebar allt som oftast att någon annan äldre fick avstå, vilket kan
framstå som orättvist, vem får och vem får inte ta del av tiden? Här framstod
vissa äldre som mer fokuserade på tid än andra. Vissa delade självklart med
sig av tiden, något som ofta blev nödvändigt i hemtjänstpersonalens jakt på
tid för att hinna med.
Det var speciellt en av de äldre kvinnorna som eftersökte en insyn i hemtjänstpersonalens arbete. Nu upplevde hon mest kaos och konstigheter i hur
de hanterade sitt arbete eftersom hon inte fick insyn i deras rutiner och förhållningssätt till tiden. Den organisering som personalen förhöll sig till,
framstod som fullständigt främmande i den här kvinnans ögon.
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Det finns ett främlingskap i hemtjänstarbetet som rör tiden, en form av förhållningssätt till personer där tid är både synlig och osynlig. Personalen gör
sig främmande för tiden – ibland finns tiden, ibland inte – samtidigt som tid
alltid är närvarande i alla fall. Biståndsbedömarnas tid kan skjutas på framtiden, vilket gör att de står främmande inför hemtjänstens tid i arbetet med de
äldre, som måste hanteras här och nu. Det här främlingskapet i tiden får konsekvenser för de äldre. Vad betyder det för de äldre ifall biståndsbedömarna
fattar felaktiga beslut? Förutom att de kanske inte får tilldelat de insatser
eller det boende som de faktiskt behöver, kan det också innebära att deras
upplevda behov ignoreras eller omtolkas till något annat, något som nästa
kapitel kommer att dryfta.
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6. Omsorgsbehov och standardiserade
lösningar
Tre grupper av aktörer står i fokus i denna avhandling. Dessa grupper är
valda utifrån den organisering som råder i den undersökta kommunen – den
specialiserade biståndshandläggningen – som innebär att de äldres hjälpbehov skall värderas och prövas utifrån socialtjänstlagen. Då hjälpinsatser skall
behovsprövas gör biståndsbedömaren en utredning av hjälpbehovets omfattning i förhållande till de äldres egen funktionsförmåga, innan ett beslut om
hjälpinsats fattas. Då ett skriftligt beslut finns formulerat om hjälpinsats,
kontaktas den personal som ska utföra insatsen till den äldre – det vill säga
vårdbiträden och undersköterskor i hemtjänsten. I detta kapitel är fokus på
behov och den argumentation som förs kring de bedömningar som görs av
biståndsbedömarna och hur dessa tolkas och förstås av biståndsbedömarna
själva, de äldre och hemtjänstpersonalen.

Behovsbedömning som grund för tilldelade
hjälpinsatser
I den undersökta kommunen görs en behovsbedömning av de äldres sökta
hjälpbehov, vilket innebär en prövning av de äldres funktionsförmåga, innan
ett beslut om bistånd fattas av biståndsbedömaren. Formellt sett är det således upp till en yrkesgrupp – biståndsbedömarna – att fatta beslut om de
hjälpinsatser som skall ges till de äldre. Hur förhåller biståndsbedömarna sig
till de äldres hjälpbehov och vilka dilemman menar de själva finns i arbetet
och kontakterna med andra aktörer i äldreomsorgen?

Gemensamma riktlinjer och argument för en ökad
rättssäkerhet
I kapitel fyra framställdes biståndsbedömargruppen som en homogen grupp,
framförallt utifrån hur de argumenterade kring de biståndsbeslut som de har
till uppgift att fatta. I en tidigare analys av biståndsbedömarnas syn på behovsbedömningen har jag visat att deras argumentation kretsade kring fyra
centrala teman (Andersson 2004). Dessa fyra teman som blev framträdande
speglade biståndsbedömarnas återkommande samtal om de äldres behov,
som de har att ta ställning till. Den första frågan som biståndsbedömarna
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ställs inför är att utröna om det verkligen finns ett behov och i så fall blir den
andra frågan: kan det lösas på annat sätt? En tredje fråga som biståndsbedömarna ställs inför är om den äldre verkligen är berättigad till hjälp, vilket
innebär en prövning av den äldres ekonomi och egen funktionsförmåga. I de
beslut som fattas måste biståndsbedömarna försäkra sig om att den äldre
genom insatserna uppnår en skälig levnadsnivå, vilket förutsätter en individuell bedömning. Socialtjänstlagens 4 kap§1. ligger som stöd för biståndsbedömarnas argumentation, men även andra lagtexter som äktenskapsbalken
kan bli aktuella för att argumentera för beslut i någon riktning (ibid.).
De argument som framförs av biståndsbedömarna framstår som väldigt
likriktade, vilket även visar sig vara något som biståndsbedömarna själva
eftersträvar. En fördel med denna organisatoriska uppdelning i beställare och
utförare är enligt bedömarna att den ger en ökad rättssäkerhet. ”Det blir en
rättssäkerhet för den enskilde som inte existerar när man har både myndighetsutövningen och utförarbiten” (C2:4), menar en bedömare.
Bedömarna syftar till den tidigare så kallade traditionella organiseringen,
då det var en och samma person som hade till uppgift att både pröva och
tilldela insatser till de äldre. Då kunde det förekomma bedömningar som lät
sig styras av ekonomin då budgeten var knapp, menar hon: ”nu har det gått
back, så då beviljar jag inte det här” (C2:4). Det är intressant att bedömarna
ofta refererar till just en ekonomisk styrning som tecken på en minskad rättssäkerhet, med tanke på den ekonomiska styrning som finns idag i den nya
uppdelade organiseringen. ”Pengar går före målsättning, det är budgeten som
styr” (C2:15), det framkommer från flera bedömare.
Ett annat argument för en ökad rättssäkerhet är att det finns gemensamma
riktlinjer, ”för att få jämnare enhetligare bedömning” (C4:11), menar en
annan bedömare. Det skall vara lika för alla i kommunen, oavsett var den
äldre bor, enligt bedömarna. Rättssäkerhet handlar således om en rättvis
fördelning av resurser enligt dessa resonemang. Bedömarna utgår från att det
med ett samordnat förhållningssätt och gemensamma riktlinjer går att upprätthålla rättssäkerheten. Det finns även någon av bedömarna som pekar på
en juridisk rättssäkerhet, utan att förklara närmare vad hon menar. En av de
andra bedömarna menar att det är viktigt att ha en bra grund att stå på, ”att
man vet att man har gjort en korrekt bedömning som håller utifrån lagen”
(C5:8). Det förekommer nämligen både att beslut överklagas och att speciellt
anhöriga framför klagomål, då är det viktigt att veta vad som gäller, menar
bedömarna.
Det framkommer också att betydelsen av att ha gemensamma riktlinjer
inte bara är nödvändigt för de äldres rättssäkerhet, utan framförallt för biståndsbedömarna själva. Alla bedömare var överens om att kollegorna och
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de veckoträffar som de hade var väldigt viktiga, inte minst vid svåra beslut
och konflikter med anhöriga. ”De möter ju på samma typer av problem, då
kan man ju resonera mera med varandra och då blir man stärkt i sin yrkesroll
också” (C5:8), menar en bedömare. Här uttalar sig bedömarna om vad som
är bäst för de äldre, det vill säga att en rättssäkerhet innebär att rättvisa på
något sätt har skipats. Bedömarna verkar utgå ifrån att rättssäkerhet är något
som per automatik följer av denna behovsprövning eftersom det sökta hjälpbehovet har prövats i enlighet med lagen. Dessutom antas denna rättssäkerhet vara bra för båda parter.
Bedömarna tycks således se betydelsen av gemensamma riktlinjer som
något odelat positivt och stärkande för yrkesrollen. Men denna standardisering som det ändå innebär att följa gemensamma riktlinjer kan tolkas och
förstås på andra sätt. När en profession inte längre kan styra över sina egna
arbetsmetoder, utan kontrolleras av andra, hotas också deras professionella
status (Freidson 1994). Biståndsbedömarna verkar i en byråkratiserad organisation där en stor del av riktlinjerna är fastställda på en politisk nivå, vilket
minskar, men inte eliminerar deras handlingsutrymme (jfr Lipsky 1980). Hur
denna standardisering och likriktning ska tolkas och förstås varierar, beroende av teoretisk utgångspunkt och perspektivtagande.
Biståndsbedömarna i mitt material menar att standardiseringen stärker
dem genom att de kan referera till beslut utifrån en mer kollektiv nivå och
genom att känna samhörighet till sina kollegor. Att detta skulle missgynna
deras ställning på en professionsarena tycks inte ha slagit dem. Detta ligger i
linje med de fynd som Ulla Hellström Muhli (2003) visar i sin avhandling,
där hon bland annat kommer fram till att biståndsbedömarna saknar ett kunskapsgrundat professionellt förhållningssätt. Hon har studerat biståndsbedömningssamtal i äldreomsorgen utifrån en dialogisk ansats och menar att
dessa samtal är ytligt informella och styrda av en institutionell agenda. För
att stärka biståndsbedömaryrket som profession och för att uppnå en ökad
rättssäkerhet i myndighetsutövandet, föreslår hon ett ökat fokus på kommunikativ metod.

Ekonomiska argument väger tungt
De här ekonomiska argumenten som hela tiden är återkommande i de intervjuer som genomförts med biståndsbedömarna, är så framträdande att de
framstår som motsägelsefulla i olika avseenden utifrån de andra argument
som bedömarna för. Å ena sidan hävdar de att det är de äldres behov som
styr tilldelning av hjälpinsatser, för att i nästa andetag referera till kommunens ekonomi. Det framkommer av flera bedömare att det ekonomiska tänkandet kommer uppifrån, ibland meddelar socialdirektören att de har lyckats
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bra med besparingarna, även om det finns ett underskott. ”Så nu ska vi spara
in ytterligare pengar, så det är ju ständigt det här med ekonomin som är, det
gör ju att man blir stressad i sig också” (C5:10), menar en bedömare. En
annan bedömare pekar tydligt på att de inte har något val, annat än att spara,
”det är vi ju tillsagda att, jag menar minsta möjliga, det kostar ju alla beslut
vi tar” (C4:10), påpekar hon.
Av bedömarna framkommer det att det är behoven som styr tilldelning av
insatser, det råder det ingen tvekan om, ändå framstår de ekonomiska argumenten som väldigt framträdande. ”Varje insats vi beviljar kostar ju i slutändan en massa pengar” (C6:11), därför är det viktigt att utröna om den äldre
verkligen är berättigad till en insats eller inte, menar en av bedömarna. Då
det gäller ansökningar till särskilt boende, ges ofta avslag utifrån argument
om riktlinjer och att till varje pris tillgodose hjälpbehoven med hemtjänst,
menar en bedömare. Den här bedömaren argumenterade starkt utifrån en
”professionell” hållning, som hon uttryckte det, ”att man känner, att man
tänker ur yrkes, som socialtjänstrepresentant, då är det så här” (C2:16), konstaterar hon. Här poängterar hon dock att hon personligen kan förstå att de
äldre vill bo på ett särskilt boende, men hon ger avslag, ”då det skulle kosta
kommunen otroligt mycket pengar” (C2:17), fortsätter hon.
Det här ekonomiska tänkandet kan även återspeglas i att bedömarna faktiskt beviljar extra insatser för att i längden spara in pengar åt kommunen.
Detta gäller framförallt äldre par då den ena är väldigt omvårdnadskrävande,
”jag vet att den här personen faktiskt skulle behöva bo på sjukhem, och det
skulle ju kosta jättemycket för kommunen om inte den här andra maken eller
makan fanns” (C6:7), menar hon. Då blir det billigare att avlasta den parten
med en billigare insats som städ, för att de ska orka, menar hon vidare.
I föregående kapitel framkom det även att betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade äldre på landstingets vårdavdelningar var en kritisk
fråga som alltid prioriterades först enligt bedömarna, just för att spara pengar
åt kommunen. Det är som om det ekonomiska tänkandet ständigt är närvarande och utgör en yttre ram för hur biståndsbedömarna resonerar i de beslut
de fattar.

Återkommande konflikter med anhöriga och sjukvården
Det framkommer av analysen att det finns speciellt två grupper eller aktörer
som har förmåga att störa biståndsbedömarnas beslutsordning, nämligen de
anhöriga till äldre och medicinskt utbildad personal som läkare och sjuksköterskor i primärvård och på sjukhus. ”Man måste kunna säga ifrån för man
utsätts för ganska hårt tryck, från anhöriga och från landstinget främst”
(C2:5), menar en bedömare.
132

Bedömarna är rörande eniga om att de aldrig någonsin hänvisar till anhöriga
att utföra vissa hjälpinsatser till de äldre, ”aldrig så att man tillfrågar anhöriga” (C7:7), något som de dock är medvetna om förekommer i södra Sverige.
Trots det kan anhöriga vara en besvärlig grupp att ha att göra med då det
oftast är de anhöriga som företräder de äldre. Då det gäller avslag till särskilt
boende kan det särskilt uppstå oenighet, menar en bedömare. De anhöriga
klagar och kan vara fientligt inställda menar bedömaren vidare, ”eller allmänt missnöjd så där och tycker att man inte alls förstår situationen” (C5:8).
Vid avslag till särskilt boende händer det också att de anhöriga kan bli direkt
hotfulla, menar en av bedömarna. ”Och så ska vi minsann se till att, vad har
du för utbildning och kunskaper? Dom kan ju stå med näsan framför dig och
skrika” (C4:22), menar bedömaren. Men vad kan vi göra, vi jobbar efter de
förutsättningar som politikerna har gett oss i kommunen, finns det inga platser så finns det inga platser, menar bedömaren vidare.
Anhöriga kan vara mycket påstridiga, framkommer från flera håll. En av
de yngre bedömarna menar att hon på grund av sin ålder ofta får höra: ”men
du som är så ung, du kan ju inte förstå hur min mamma har det” (C2:11). Då
gäller det att inte tappa humöret, ”det är bara att svälja” (C2:12), menar bedömaren vidare, inte visa något utåt, det är bara till ens egen nackdel, konstaterar hon.
Det förekommer också ofta kontroverser med landstingets personal, särskilt vid de så kallade vårdplaneringsträffarna, menar bedömarna. Ofta anser
landstingets personal att den äldre självklart ska in på ett annat boende, ”och
då kan man sitta på en vårdplanering, jag och anhöriga och fem från avdelningen, och så sitter alla utom jag och tycker att det självklart ska vara så
här” (C2:5), menar en av bedömarna. Då är det viktigt att våga ifrågasätta
och berätta hur bedömarna från kommunen resonerar och vilka riktlinjer som
gäller, menar hon vidare.
Det händer att sjukhuspersonalen redan har sagt till den äldre att den ska
få ett annat boende, när bedömarna kommer upp på vårdplaneringen har de
redan avgjort frågan, tror de. Sjukvårdspersonalen kan komma och säga: ”nu
ska den här personen ha ett annat boende, visst går väl det bra?” (C5:5),
menar bedömaren, som själv knappt fått någon uppgift om den äldre och om
vad saken gäller. Flera bedömare är emellertid noga med att påpeka att geriatriken är ett undantag, ”det går i stort sett alltid väldigt bra, de vet hur det
fungerar, börjar lära sig eftersom” (C2:13). Det är med akutklinikerna och
läkarna där som det oftast uppstår problem, menar en bedömare. Hon poängterar vidare att hon kan förstå problemet eftersom akutklinikerna har överbeläggningar och vill fort bli av med de färdigbehandlade äldre. ”Dom vill ju
helst vi ska komma upp samma dag som dom kontaktar oss” (C2:14), kon-
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staterar hon, vilket inte alltid är möjligt. Detta får bedömarna ofta kritik för,
menar hon vidare.
En annan kontrovers som kan uppstå är då det gäller rehabilitering av äldre. Det är fortfarande landstinget som har det fulla rehabiliteringsansvaret,
det är inte kommunens ansvar, menar en av bedömarna. ”Det är landstingets
ansvar, och ändå försöker de att komma undan” (C6:2), menar bedömaren
vidare. I dessa fall kontaktar de geriatriken som gör en bedömning, ”det kan
ju i och för sig hända att de säger nej, det finns ingenting att rehabilitera”
(C6:2), men då har ändå en geriatriker bedömt den äldres förmåga.
Det händer även att distriktsläkare från vårdcentralen kontaktar bedömarna och menar att någon äldre behöver särskilt boende för att den är så ”snurrig” eller kanske gammal, menar en av bedömarna. Det fungerar inte på det
viset att få särskilt boende, påpekar hon, ”då måste jag ställa frågan varför
personen är snurrig, ja men snälla nån, dom måste ju ha rätt till utredning,
har hon ätit för dåligt eller” (C4:4). Bedömaren menar att de i kommunen
kan se helheten på ett helt annat sätt än vad läkarna i landstinget kan. Ofta
kan det bli tuffa diskussioner som uppstår ”de kan vara ganska elaka i sina
uttalanden” (C4:5), säger hon och skrattar.
Här menar jag att det är viktigt att fundera över vad helheten betyder som
bedömarna menar att de har. Syftar det till de äldres behov eller är det ett
uttryck för biståndsbedömarnas riktlinjer och vad som är möjligt att få hjälp
med i kommunen? På ett sätt framstår det som att biståndsbedömarna gör sig
främmande för de äldres behov, då de framställer sina argument. Behov intar
en ytterst vag karaktär och är samtidigt mångfacetterat, på vilka grunder
skulle biståndsbedömarna vara de bästa uttolkarna av vad som är bäst för
den äldre, kan man undra.
I den här kommunen är det landstinget som har det medicinska ansvaret,
vilket kan innebära långdragna diskussioner. Då det gäller äldre som har
hemtjänst är det vårdcentralens sjuksköterskor som ansvarar för att de äldre
får den medicin de behöver när de inte själva kan hantera sitt medicinintag.
Istället försöker sjuksköterskorna delegera medicindelningen till hemtjänstpersonalen, men det görs bara de tider som den äldre ändå har hemtjänst,
menar en bedömare. Bedömaren påpekar dock att hon inte kan bevilja insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, ”för det är ju vårdcentralens uppgift”
(C7:9). Det händer att äldre får fel medicin, vilket är en anledning till att
man i kommunen inte gärna påtar sig det ansvaret, menar bedömaren. Dessutom innebär det också att hemtjänsten då skulle utföra landstingets arbetsuppgifter, ”då ska de ju få betalt från vårdcentralen” (C7:9), påpekar bedömaren vidare.
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De riktlinjer som har beslutats om i socialnämnden och av biståndsbedömarna själva som grupp, väger tungt, vilket ytterligare stärker den maktposition
bedömarna besitter. Det här väcker frågor kring hur biståndsbedömarna själva ser på det inflytande som de har över de äldres hjälpinsatser och om de är
medvetna om den makt de därigenom har. Det ser ut att finnas en hel del
konfliktsituationer i arbetet som biståndsbedömare. En stor anledning till
detta enligt bedömarna själva, är att vare sig anhöriga eller anställda i landstinget egentligen förstår de riktlinjer som bedömarna arbetar efter. Det finns
med andra ord en form av främlingskap som tycks fjärma grupper från varandra. Istället för att skapa möjlighet till samarbete mellan grupper, framstår
biståndsbedömarnas argument som revirmarkeringar och där faktiskt ett
förhållningssätt till de äldre och deras ”bästa” är frånvarande. Detta uttryck
av den hemtjänstorganisation som råder, tycks medverka till en form av
främlingskap inför olika arbetsuppgifter mellan kommun och landsting.

Vem ser behoven?
I föregående kapitel framkom det att hemtjänstpersonalens arbete består av
en mängd olika arbetsuppgifter där tid på olika sätt är centralt. Av analysen
framkom det bland annat att vissa arbetsuppgifter är mer synliga än andra.
Insatser av mer social karaktär har delvis kommit att osynliggöras då dessa
arbetsuppgifter sällan finns reglerade som insatser i biståndsbedömarnas
behovsbedömningar. Sådana uppgifter kan vara att ta sig tid för promenader,
att vara lyhörd för de äldres behov av att samtala, samt att faktiskt närma sig
den äldre med respekt. Hemtjänstpersonalen talar om att de i mån av tid
utför det ”lilla extra” till de äldre, så som att sitta ner och samtala, rulla upp
håret, laga hemlagad mat och springa små ärenden. Man kan undra hur stor
del av verksamheten som egentligen vilar på det här ”lilla extra” – det som
inte är beslutat om av biståndsbedömaren. Är det så att det blir upp till hemtjänstpersonalen att avgöra vilka sociala insatser, som ska utföras och till
vilka äldre dessa insatser skall ges?
Detta aktualiserar olika aspekter av rättvisa och makt. Vem är det som ser
de äldres behov och har makten att besluta om vad de äldre egentligen får
hjälp med?

En individuell prövning – kan det lösas på annat sätt?
Idag då de äldres hjälpbehov skall genomgå en prövning utifrån socialtjänstlagen, är det inte säkert att den äldres upplevda behov föranleder en hjälpinsats. Av analysen framkommer det att biståndsbedömarna återkommande
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refererar till den lagtext som ligger till grund för biståndsprövningarna i socialtjänstlagens 4 kap. 1§ som lyder:
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. (2001:453)
Denna lagtext är i viss mån vagt formulerad och ger utrymme för tolkning.
Det har framförallt blivit synligt att på annat sätt ger utrymme för tolkning
och som ofta görs till kommunens fördel. Genom att biståndsbedömarna kan
argumentera för att allting är en individuell prövning, går det att hitta individuella lösningar som kan innebära helt andra lösningar av de äldres behov,
än de sökta. En bedömare påpekar att allting är en individuell prövning och
alla är olika, vilket innebär att de måste se till varje individ. Om en äldre
ansöker om inköp kanske det finns en butik i närheten som kör ut varor,
”alltså kan det ju lösas på det sättet, matlagning kan lösas med hjälp av matleveranser” (C4:5) (min understrykning). Här framkommer att det finns en
annan lösning på den äldres behov av hjälp, men den lösningen tycks snarare
ha gått från en individuell till att bli en mer kollektiv lösning.
Det ser således ut att finnas vissa standardlösningar – eller så kallade
nämndbeslut för vissa hjälpbehov som till exempel städ, tvätt, inköp och
mat, enligt bedömarna. Det går ju att ansöka om vad som helst, men det är
inte säkert att det beviljas, framkommer av bedömarna. Skulle till exempel
någon äldre ansöka om hjälp med handtvätt blir det avslag, ”vi beviljar ju
hjälp med tvätt, inte handtvätt, utan vanlig, med tvättmaskin” (C2:3), menar
en av bedömarna. Däremot kan vissa upparbetade nämndbeslut kringgås som
till exempel att inte mangla, med hjälp av den individuella prövningen. En
person som manglat sina lakan i hela sitt liv, och inte får det, ”för dem blir
det ju svårt” (C2:3), konstaterar bedömaren. I vissa fall går det att hitta en
lösning, ”då skriver man alltså klädvård och så önskar manglat lakan”
(C2:3), då blir det upp till utförarna att ta ställning till det, menar bedömaren
vidare. Här framkommer faktiskt att biståndsbedömarna överlåter till hemtjänstpersonalen att avgöra om och i så fall hur vissa insatser ska utförs hos
de äldre.
Att hela tiden hitta andra lösningar är ett återkommande argument i biståndsbedömarnas intervjuer, ”behovet finns ju oftast, men kan man lösa det
på något annat sätt?” (C1:3), menar en annan bedömare. Här blir det vanligt
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att även referera till de äldres egen ekonomi, något som blivit mer vanligt
sedan maxtaxan införts i betalningssystemet. I och med maxtaxan måste alla
fylla i ett avgiftsunderlag, menar några av bedömarna. Då det gäller hjälp
med till exempel städ och inköp, kan den äldre själv ringa och ordna det,
”om det finns ekonomiska möjligheter och de har förmågan att göra det, då
får de avslag på det” (C1:3), menar en bedömare. Att ha egen förmåga här
syftar till att den äldre i princip är kapabel att lyfta på telefonluren.
Som framkommer ovan, så finns det stora möjligheter till tolkning utifrån
socialtjänstlagen, där en biståndsprövning innebär att en individuell prövning
görs. Det framgår dock av analysen att det finns olika tolkningar av vad som
menas med en individuell prövning. En individuell prövning handlar många
gånger om att hitta andra lösningar för ett sökt hjälpbehov, som i förlängningen syftar till att spara pengar åt kommunen. En individuell prövning kan
egentligen innebära vissa riktlinjer och upparbetade standards för hur göromål som inköp och mat skall hanteras. Men det går även att kringgå ett
upparbetat nämndbeslut genom att formulera besluten mer vagt, kanske till
förmån för den äldre, något som utförarna sedan får ta ställning till. En individuell prövning kan också användas för att ge avslag av ett ansökt hjälpbehov, framförallt med hänvisning till den äldres egen betalningsförmåga.
Som framgår här, har biståndsbedömarna väldigt mycket makt och inflytande över de äldres vardag. Frågan är om de äldre själva är medvetna om
detta.

”Tänk att vara en beslutsfattare”
Biståndsbedömarrollen är inte alltid självklar eller synlig för de äldre. En
äldre kvinna uttrycker sig diffust kring vart hon ska vända sig om hon till
exempel skulle behöva mer hjälp, ”ja men då vänder jag mig nog till flickorna här” (D4:9), säger hon och menar att det nog hänger på vilken hjälp hon
behöver. Då det handlar om hushållsgöromål blir det att hon kallar på sina
barn, ”då tvättar de fönster åt mig och byter gardiner, och hjälper mig med
kläder så att jag har det snyggt” (D4:9). Den här kvinnan är missnöjd med
den hjälp hon har, hon skulle behöva mycket mer, säger hon och framförallt
nattillsyn på det seniorboende där hon bor. Hon refererar både till hemtjänstpersonalen, och till hur kommunen hanterar seniorboendet, som hon menar
ger alldeles för lite hjälp.
Det finns dock en viss medvetenhet hos de äldre om vad som är möjligt
att få hjälp med av hemtjänsten. En annan äldre kvinna berättar att hon vid
ett tillfälle skulle testa bedömaren, som hon benämnde ”assistenten från
hemtjänsten” för att se om hon kunde få städhjälp. ”Kan de få sopa av köksgolvet? nähe (skrattar) sa hon då, men det får jag ju om det behövs” (D3:10),
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säger hon och syftar särskilt till en kvinnlig hemtjänstpersonal. Här framkommer att den äldre kvinnan ser ut att ha kontroll över sina hjälpinsatser,
då det visar sig att hemtjänsten mycket väl sopar köksgolvet om det behövs.
Det här kan också ses som tecken på att den traditionella hemtjänstdiskursen
är närvarande, det finns personal som följer de äldres önskemål. Detta framstår då som ett möte mellan två hemtjänstdiskurser; ett möte mellan å ena
sidan betydelsen av regler och riktlinjer och å andra sidan ett tillerkännande
av de äldres önskemål och preferenser.
En av de äldre männen som bor på ett seniorboende, menar att han bara
säger till sköterskan om han skulle bli sämre och behöva mer hjälp, ”hon
känner till varenda skröpling här i det här området och vet vad de behöver”
(D1:19), säger han. Någon biståndsbedömare tycks han inte känna till, men
ställer sig inte främmande inför att anställa någon privat. ”Om jag själv tycker att jag skulle behöva lite mer så tar jag och helt sonika anställer en som
kommer” (D1:19), menar han, det är bara att betala en bra lön. Dessutom har
han hjälp av sina barn med att sköta räkningar och olika inköp, menar mannen. Nästan alla äldre menar att de har anhöriga, oftast barn, men även andra
nära släktingar, som kommer och hjälper dem med olika småsaker och sådant som de inte får hjälp med från hemtjänsten.
Den andre äldre mannen menar att biståndsbedömaren träffade han första
gången har var i behov av hjälp, ”då skulle vi ju prata om vad jag ville ha
hjälp med för någonting” (D6:9). Men hans hjälpbehov är oförändrat, så det
har inte funnits någon anledning att ha mer kontakt med bedömaren, menar
han. Däremot är han förargad över en mängd personalbyten mellan hemtjänstområden som har skett, trots att kommunen har skickat ut en folder om
att lova informera om detta, ”det har aldrig existerat” (D6:6), konstaterar
han. Dessa personalbyten har enligt mannen inneburit att han sedan hemtjänstinsatserna startade för tre år sen, träffat 53 olika personal i sitt hem. Det
här var dock en fråga för utförarna och inte för biståndsbedömarna, ”jag tog
och ringde upp arbetsledaren” (D6:6), men hon ville inte diskutera frågan,
menar han.
Det ser ut som om biståndsbedömarna inte har särskilt mycket kontakt
med de äldre, inte som de äldre själva refererar till i någon större utsträckning i alla fall. Detta kan ha sin förklaring i att de faktiskt inte är så synliga
för de äldre. En äldre kvinna refererar däremot till en annan auktoritet, då
hon beskriver hur hon fick komma till ett annat boende, som visade sig vara
ett seniorboende. Efter att hon legat på korttidshem efter en fallolycka menar
hon att det var läkaren på sjukhuset som sa: ”att jag fick absolut inte bo kvar
där för det var stentrappor och jag bodde på trean” (D4:1), säger hon. Samtidigt finns det diffusa uttalanden från flera äldre, som inte riktas mot någon
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särskild personalkategori, utan snarare som en form av uttryck för att det är
politiska beslut som lett till försämringar. ”Jag tycker inte att de skulle få ha
personalfritt på nätterna, absolut inte, det skulle vara lag på det” (D4:8),
menar en äldre kvinna. ”Det är skrämmande hur de behandlar äldre människor tycker jag” (D4:13), fortsätter hon. Det går inte riktigt att ta på den
otrygghet denna äldre kvinna känner inför den underbemanning hon refererar till. Den otrygghetskänsla som den här kvinnan påtalar är som jag ser det
snarare ett uttryck för en maktlöshet och ett främlingskap inför sin livssituation då hon upplever att hon inte får sin röst hörd.
En annan av de äldre kvinnorna menar att det i hemtjänstens organisation
finns en hel del problem, även om det inte direkt är hemtjänstpersonalens fel.
”Det är inte av ovilja från deras sida, utan det är de där beslutsfattarna eller
vad de är för några” (D2:19), konstaterar hon. ”Tänk att vara beslutsfattare,
vad är vi annat än beslutsfattare hela tiden? I varje steg vi tar” (D2:18),
skrattar hon roat åt titeln. Beslutsfattare används av både personal i hemtjänsten och av en del äldre då de talar om biståndsbedömarna.
Den här kvinnan upplever det som viktigt att veta vilka möjligheter det
finns att få hjälp, ”för jag vill inte begära det omöjliga” (D2:6), menar hon.
Om det framgick tydligt vilka realistiska möjligheter som fanns för olika
hjälpbehov skulle hon kunna anpassa sig till dem, ”mina behov och önskemål till vad de kan leverera” (D2:13), menar kvinnan. Den här kvinnan upplever ett slags främlingskap som bottnar i den osäkerhet hon menar finns i
hemtjänstorganisationen genom att hon som mottagare av insatserna inte kan
överblicka eller få insyn i vad som är möjligt att få hjälp med.
En av de äldre männen beskriver hur bra hjälpen var då hans fru var dålig
och behövde hjälp, då fanns det en sjuksköterska som bodde i huset, menar
han och på fem minuter kom det personal om de larmade. Men han konstaterar vidare att det var då det, ”nu blir det bara avpollettering till dödens väntrum höll jag på att säga, vem var det som skrev det?” (D1:3), undrar mannen
vidare. Trots att den här mannen försöker skoja bort den förändring han har
uppmärksammat vad gäller möjligheter att få hjälp, är han medveten om att
det skett förändringar till det sämre.
Då de äldre själva refererar till vem de vänder sig för att få hjälp, är det
inte självklart att det är till biståndsbedömarna. För de äldre framstår biståndsbedömarna och deras arbetsuppgifter som främmande, de framträder
snarare som en grupp som fattar beslut på ett mer distanserat sätt. Det har
framkommit att det finns andra aktörer, som de äldre har närmare kontakt
med, beroende av vilken typ av hjälp som efterfrågas. Ibland kontaktar man
hemtjänstpersonalen, de anhöriga eller kanske sköterskan, det är ingen som
direkt tycks kontakta biståndsbedömarna, även om det finns kunskap om att
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denna personalkategori finns. Det ser snarare ut som om de äldre förhåller
sig mer diffust till en politisk nivå, då de refererar till vem som har makten
att besluta om deras hjälp. Detta är som jag ser det inte konstigt i sig, då det
ju i en mening är så det går till, men det intressanta är att ingen egentligen
ser biståndsbedömarnas roll överhuvudtaget. Frågan är vilken roll hemtjänstpersonalen tillskriver biståndsbedömarna.

Hemtjänstpersonalens goda vilja
De vårdbiträden och undersköterskor som arbetar i hemtjänsten är en heterogen grupp, något som avspeglas i deras förhållningssätt till de äldre. Detta
framkom bland annat av analysen om deras förhållningssätt till tid. Ofta
menar personalen själva att de gör lite extra hos de äldre genom att stanna
lite längre hos dem, längre än vad de egentligen borde. Det framstod helt
enkelt som om stora delar av de äldres hjälpbehov blir tillgodosedda genom
hemtjänstpersonalens goda vilja, snarare än genom de biståndsbeslut som
bedömarna fattar. Liknande resultat har framkommit i en jämförande nordisk
studie (Vabø 2003). Ofta är det ju också så att det är den personal som står
den äldre närmast, som främst ser de äldres behov och som dessutom har
möjligheten att utföra de insatser som behoven kräver.
Bland hemtjänstpersonalen finns det en medvetenhet om vilka hjälpbehov
som skall utföras och inte, även om inte alla följer biståndsbedömarnas beslut eller dessa så kallade nämndbeslut. Ett typiskt exempel där personalen
inte alltid följer nämndbesluten är då det gäller att laga mat. Om inte personalen lagade mat, skulle de äldre antagligen inte äta någonting, menar ett
manligt vårdbiträde. ”Om vi skulle följa vad kommunen säger så får vi inte
laga mat, utan vi får bara värma mat” (B1:9), men ibland måste undantag
göras, menar mannen här. Ett annat manligt vårdbiträde menar att det finns
äldre som inte har några släktingar, då händer det att han gör vissa saker som
han inte borde göra och låter den äldre själv bestämma innehållet i hjälpen.
”Och när det blir lite lugnare då kan man göra det utan att säga någonting”
(B10:8), menar han. Om det är så att någon vill ha hjälp med något annat än
vad som är beslutat om, ”då kan man göra det istället och vad har det för
betydelse, vad man gör?” (B10:8), menar han vidare.
Undantag från beslut kan också göras för äldre personer som är lite besvärliga i något avseende, enligt hemtjänstpersonalen. Ett annat manligt
vårdbiträde menar att de tillåter en äldre kvinna att larma på kvällen då hon
vill gå i säng, trots att de äldre har bestämda tider. ”Det är ju fel det också,
men eftersom hon inte är så psykiskt frisk så får hon göra det” (B7:8), menar
han. Så länge den här kvinnan bor hemma har kvällspersonalen kommit
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överens om att göra henne till viljes, trots att hon är oberäknelig och kan
larma i stort sett när som helst på kvällen, menar han.
Här ser vi hur hemtjänstpersonalen tycks förhålla sig till en norm om vad
som är rätt och fel. De känner att de måste försvara vissa insatser som de
utför hos de äldre. Man gör det i smyg, eller gör undantag för någon äldre
som man anser bör få mer hjälp. Det ser ut som om hemtjänstpersonalen
upplever att de gör fel – fast man kunde tycka att de egentligen gör rätt mot
de äldre. Det här kan ses som att hemtjänstorganiseringen har byggt in ett
främlingskap i verksamheten vilket väcker ambivalens hos hemtjänstpersonalen. Den flexibilitet gentemot de äldres behov, som tidigare varit en självklarhet i den ”traditionella organiseringen”, är inte längre självklar utan kan
komma att ifrågasättas och framstå som främmande då hemtjänstpersonalen
tolkar vissa uppgifter som i grunden fel att utföra.
Det finns dock dem bland hemtjänstpersonalen som menar att inte all
personal ser de äldres behov och vad som behöver göras. Här framkommer
det en skillnad i vad man gör, beroende av om man arbetar dag eller kväll
och om man är timanställd eller arbetar mer regelbundet. Ofta får kvällspatrullen göra de uppgifter som personalen på dagen inte gjort, eller vägrat att
utföra, menar flera av dem som arbetar kväll. ”De har sagt till dem på dagen
att lampan i hallen är trasig, kan du byta, nej, det är inte mitt göra säger de”
(B13:8), menar en kvinna som arbetar kväll.
En undersköterska i kvällspatrullen menar att personalen på dagen medvetet lämnar vissa uppgifter till dem, särskilt då någon äldre är sjuk. ”Men
det tror jag beror mera på okunskap, och så förlitar de sig på mig att jag är
kunnig och van, och så ordnar det sig” (B12:17), menar hon vidare. Tillfälliga vikarier har också en tendens att inte utföra alla uppgifter som behövs, till
exempel att ta ut sopor eller diska. ”Det är ju aldrig rört på hela helgen, så
hos vissa här ska vi börja sätta upp lappar hos vårdtagarna att de måste fixa
det” (B5:16), menar det här manliga vårdbiträdet.
Det finns även hemtjänstpersonal som föredrar att tolka uppdraget som
går i linje med biståndsbedömarnas beslut om hjälpinsatser. Ett kvinnligt
vårdbiträde menar att inte alla äldre ser sina egna behov, det kan till exempel
gälla att få hjälp att ta sin medicin. ”Men det får vi ju inte lyssna på, är det
beviljat så ska vi utföra uppdraget” (B8:4), menar hon vidare. Ett annat exempel då personalen gärna följer besluten är då det gäller städning. De riktlinjer som finns, anger att det är två rum och kök samt toalett som skall städas. ”Så har de större, då får de välja rummen som ska städas” (B14:15),
menar en av de kvinnliga undersköterskorna. Har de äldre dessutom många
prydnadssaker överallt, behöver inte personalen dammtorka, ”det får de i så
fall göra själv” (B14:14), fortsätter hon vidare.
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Här möts de två hemtjänstdiskurserna, som jag menar representerar det traditionella respektive det mer föränderliga förhållningssättet. I hemtjänstpersonalens utsagor finns det olika förhållningssätt till hur de ser på de äldres
behov, ofta gör personalgruppen upp sinsemellan vad som är rimligt, men
det förekommer även tysta överenskommelser mellan personal och äldre.
Det förekommer också att personalen lutar sig mot biståndsbesluten för att
undgå orimliga krav från äldre, till exempel olika krav vad gäller städning.
Det framkommer också en form av främlingskap mellan olika hemtjänstgrupper. Det framkommer skillnader mellan dag och kväll samt mellan tillfällig och mer stabil personal, enligt flera av personalen och där den mer
stabila personalen tycks ställa sig främmande inför andras arbetssituation.
Vikarier tillskrivs ofta en oförmåga att tillgodose de äldres behov som de
borde. Den bild som framkommer av hemtjänstpersonalens analys, kan ställas mot biståndsbedömarnas uppställda beslut och i många fall gemensamma
riktlinjer. Här vill jag peka på att det inte är självklart att det är biståndsbedömarna som avgör vilka hjälpbehov som skall tillgodoses. Åtminstone inte
vad gäller hur hjälpinsatserna utförs i praktiken.
Det finns med andra ord en komplexitet i hur de äldres behov förstås och
förhandlas om. Det man ”bör” göra och vad som finns beslutat om, är ständigt närvarande i hemtjänstpersonalens tankar och förhållningssätt till de
äldre, vilket förmedlas genom de två hemtjänstdiskurser som jag har identifierat.

Hjälpbehov och omsorg
Det finns upparbetade riktlinjer som biståndsbedömarna följer, då de skall
fatta beslut om vilka hjälpinsatser som ges till de äldre. I många av de ställningstaganden som görs, handlar det om att hitta andra lösningar för de sökta
hjälpbehoven för att minimera kommunens utgifter. De äldre framstår som
förhållandevis omedvetna om biståndsbedömarnas roll att fatta beslut om de
hjälpinsatser som de behöver. Hemtjänstpersonalen följer däremot inte alltid
biståndsbedömarnas beslut till punkt och pricka, ibland tillåter de att de äldre
själva får bestämma innehållet i hjälpen.
Det här pekar i riktning mot ett tidigare känt fenomen som Johansson
(1995) har beskrivit som hemtjänstpersonalens dubbla arbetsledarskap, i
termer av vårdmottagaren och den formelle chefen. Vilken av dessa två arbetsledare som uppfattas som mest legitim att följa, kan ha med belöningssystemet att göra. Om organisatoriska regler skall efterföljas måste de uppfattas som riktiga och det måste dessutom löna sig att följa dessa regler. En
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form av belöning kan vara att visa uppskattning och som den äldre ofta är
mer benägen att visa, än den formelle chefen. Det kan för hemtjänstpersonalen vara viktigare att den äldre är nöjd än att chefen är det (ibid.) Idag kanske
det även blir tal om ett trippelt arbetsledarskap då hemtjänstpersonalen har
enhetschefen på utförarsidan som den närmaste formella arbetsledaren, den
äldre och dessutom biståndsbedömaren som ju beslutar om hjälpinsatserna.
En viktig fråga som jag ser som nödvändig att ställa med tanke på de riktlinjer som biståndsbedömarna utgår ifrån, är vilka behov hos de äldre som
räknas som behov och vem är det som avgör det? En annan fundering som
också kan göras är om den äldre tillåts vara autonom nog att bestämma sina
egna behov.

Vilka omsorgsbehov räknas?
Biståndsbedömarna eftersträvar gemensamma riktlinjer för hur ett omsorgsbehov skall prövas och vilka insatser som ska tilldelas. Det ser ut som om
det är mest praktiska hushållssysslor och personlig omvårdnad som återfinns
i en repertoar av insatser. Sociala behov har inte synliggjorts i biståndsbedömarnas insatser i någon högre utsträckning, det har snarare blivit något
som hemtjänstpersonalen själva får ta ställning till. Sociala behov anges ofta
vara något som förväntas ingå i beviljade insatser. En av bedömarna berättar
om ett nytt mätinstrument som skall användas för bedömning till särskilt
boende, ”det är aktivitetsförmågan, det sociala ingår ju här”, menar hon.
Biståndsbedömarna föredrar ofta att till varje pris använda standardiserade
lösningar i sina bedömningar. En bedömare menar att hemtjänsten aldrig
köper ut sprit till äldre, ”jag vet egentligen inte vart det står skrivet eller vem
som bestämmer det, men, sådant gör vi inte” (C1:15), menar hon.
Att följa standardiserade lösningar kan vara ett sätt för biståndsbedömarna att undvika moraliska dilemman som kan uppstå i kontakten med de äldre
och de hjälpbehov de står inför att besluta om. I en tidigare analys av biståndsbedömarnas förhållningssätt gentemot de äldres behov, menar jag att
kontakter med anhöriga istället för den äldre, bidrar till ett undvikande av
moraliskt svåra beslut. I och med att biståndsbedömarna ofta förhandlar med
de anhöriga, möter de också en mer jämbördig part som går att motargumentera på ett helt annat sätt än om det vore en sjuk och dement äldre person
(Andersson 2004).
Det har framkommit av denna analys att det inte enbart är biståndsbedömarna som är inblandade i och har åsikter om de äldres hjälpbehov och insatser. Anhöriga är en grupp som både biståndsbedömare och hemtjänstpersonal refererar till som har åsikter om de äldres hjälp. Det behöver inte enbart innefatta kontroverser med biståndsbedömarna, ibland kontaktar anhöri143

ga hemtjänstpersonalen direkt för att till exempel få tillsyn av den äldre, ”det
är ju ofta anhöriga som vill ha det här som bor långt borta” (B11:13), menar
en av undersköterskorna. Det förekommer också att barnen för fram åsikter
direkt till hemtjänstpersonalen om hur innehållet i hjälpen skall se ut, menar
ett vårdbiträde. ”Dottern eller sonen tycker att mamma ska ha hjälp med
avklädning och mamman vill absolut inte ha hjälp med avklädning för hon
tycker att det klarar jag själv” (B13:11), då tvingar vi inte någon att göra det,
påpekar hon. Det förekommer situationer av detta slag, då anhöriga har åsikter, som personalen ibland upplever kan vara kränkande för den äldre. ”Och
hon är väldigt förnärmad över att vi ska komma dit och säga åt henne att hon
ska fika” (B13:11), menar hon vidare.
En undersköterska berättar om en episod då hon följde en mycket dement
äldre man till sjukhuset för att få blod. Den sängliggande mannen hade fäktat
och kämpat för att inte bli påklädd, vilket resulterade i att han kom till sjukhuset iklädd blöja och kalsonger under täcket. Detta uppfattades av sjukhuspersonalen som ytterst oetiskt, berättar undersköterskan. ”Jag har ju lovat att
jag inte skulle göra något mer, för jag såg det som en omöjlighet att klä på
den här karln som nu var så arg och som slogs och sparkade och hade så ont”
(B2:10), berättar hon vidare.
I dessa exempel blir det också tydligt att då det gäller hemtjänstpersonalens direktkontakter med anhöriga och sjukvårdspersonal, har biståndsbedömarna ingen insyn. I de här två exemplen blir det tydligt att hemtjänstpersonalen strävar efter att främst följa de äldres önskningar, vilket inte alltid får
positivt gehör av anhöriga och av sjukvårdspersonal. Det här visar att det kan
finns ett omsorgsinriktat förhållningssätt till de äldre bland hemtjänstpersonalen, där uppställda regler och riktlinjer för hur hjälpinsatserna ska utföras i
grunden negligeras, eller kanske inte har uttryckts alls i beslutet. En mer
välvillig tolkning kan faktiskt vara att det inte går att detaljera och besluta
om alla former av situationer i hemtjänstarbetet. Det här kan snarare spegla
det dilemma som Eliasson (1995) beskrivit mellan ansvaret för den äldre och
dennes självbestämmande. Det kan också ses som ett uttryck för bristande
kunskap kring hur man kan hantera svåra situationer som denna (jfr Gustavsson 1996). Att möta en argsint äldre man som fäktar och slåss väcker antagligen inte bara rädsla, det framstår säkert också som främmande att tvinga
någon – som man trots allt kan kommunicera med – på detta sätt.
Men det skulle också kunna vara så som sjukhuspersonalen menar – de
har helt enkelt struntat i att klä på mannen för att det var för jobbigt. Och
personalen som väljer att lyssna till den äldre, framför den anhöriges önskan
om extra tillsyn eller hjälp av med kläder, kanske faktiskt gör det av bekvämlighetsskäl. Det är enklare att inte ta strid istället för att lirka med den
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äldre, särskilt om man dessutom riskerar att bli impopulär av den äldre. Detta skulle kunna förstås som att i grunden svåra etiska dilemman, kan bli en
förevändning för att ”slippa” utföra en hjälpinsats.
Återigen kan man fundera över hur de äldre upplever att de får gehör för
sina önskningar om vad de vill ha hjälp med. Det framkom tidigare att vissa
av dem inte ansåg sig få tillräckligt med hjälp, medan andra på något sätt
funnit sig i att det var på detta vis. En av de äldre kvinnorna ville först veta
vad som var möjligt att få hjälp med, för att hon inte skulle begära det omöjliga, som hon sa. Oavsett om de äldre var medvetna om vilken personalgrupp som tilldelade insatser, var de väl medvetna om att det skett försämringar av de hjälpinsatser som var möjliga att få.

Standardiserade lösningar – vems röst blir hörd?
Om man ser till biståndsbedömarnas syn på de äldres omsorgsbehov, är det
framförallt standardiserade lösningar som gäller, även om de menar att de
gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Fokus på standardiserade
lösningar kan förstås och tolkas på olika vis. En standardiserad biståndsutredning kan spegla den institutionella ordningen och är egentligen precis vad
som kan förväntas i dessa sammanhang med en asymmetrisk maktrelation,
menar antropologen Erik Olsson (1995). Det finns vissa typifieringar att
följa och som ligger i den institutionella kontexten. En standardisering behöver således inte ses som problematisk. En fråga att ställa här är vad som händer med standardiserade lösningar då maktrelationen blir mer symmetrisk,
till exempel i termer av att de äldres anhöriga agerar som en motargumenterande part till biståndsbedömarna. Hur förhandlingsbenägna är biståndsbedömarna egentligen?
Om biståndsbedömarrollen betraktas utifrån Lipskys (1980) begrepp
”gräsrotsbyråkrat”, kan biståndsbedömarnas standardiserade lösningar förstås utifrån de förväntningar som följer av delaktigheten i en byråkratisk
organisation. Det finns ett visst handlingsutrymme för gräsrotsbyråkraten,
samtidigt som organisationens uppställda regler och normer måste följas.
Johansson (1992) har pekat på den konfliktfyllda roll som det innebär att
vara både organisationsrepresentant och människa. I den organisation som
gräsrotsbyråkraten verkar skall klienten konstrueras, det vill säga inpassas
och tilldelas en byråkratisk identitet, vilket innebär en förenkling av individen, konstaterar han (ibid.). Även Christensen (2001) pekar på detta dilemma som gräsrotsbyråkraten ställs inför. Hon visar med exempel hämtade från
hur hemtjänst fördelas i norska kommuner och pekar på ett dilemma som är
förenat med ett glapp mellan tilldelningsarbetets praxis och ideal (ibid.). Det
här kom till uttryck på så sätt att gräsrotsbyråkraterna tilldelade mindre hjälp
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än de själva menade var de äldres faktiska behov. Just därför är det viktigt att
varje beslut som fattas görs till ett etiskt försvarbart spörsmål, hävdar Christensen vidare.
Det finns även en oenighet i tidigare forskning om det verkligen har skett
en ökad standardisering i handläggningsprocessen, menar Lindelöf & Rönnbäck (2004). Handläggningsprocessen har framställts som både ostrukturerad och styrd, vilket ställer krav på forskning om bland annat biståndsbedömarnas handlingsutrymme, menar de. I min tidigare analys av biståndsbedömarna framkommer det tydligt att det finns standardiserade lösningar,
men den springande frågan som framkom, var hur bedömarna skulle spara
pengar åt kommunen (Andersson 2004).
I den här analysen med fokus riktat mot de äldres behov, har även hemtjänstpersonalens och de äldres röster blivit hörda. I denna kontext framstår
biståndsbedömarnas standardiserade beslut som mer nyanserade. Det har
visat sig att det inte enbart är biståndsbedömarnas beslut som avgör vilka
insatser som blir utförda. Hemtjänstpersonalen har en hel del att säga till om
vad gäller vilka insatser som skall ges, men framför allt hur dessa insatser
blir utförda.

Formell beslutsordning och omsorgspraxis
Vilka slutsatser kan dras utifrån denna analys, då fokus varit på behovstemat? En slutsats som kan göras och som även framkommit i föregående
kapitel med fokus på tid, är att kommunens ekonomi ständigt finns i tankarna hos biståndsbedömarna, då de samtalar om och förhåller sig till behovsbedömningarna som de gör. Ekonomin tycks faktiskt utgöra en yttre ram
som biståndsbedömarna hela tiden förhåller sig till då de argumenterar för
hur bedömningarna går till. Det framstår också som att det inte uteslutande
är biståndsbedömarna som har makten att besluta om de äldres insatser, det
finns även andra aktörer som kan ta sig rätten att åtminstone definiera de
äldres hjälpbehov. Då det gäller utförandet av insatserna har biståndsbedömarna egentligen inte mycket insyn. Den rättssäkerhet som biståndsbedömarna refererar till i så positiva ordalag för den enskilde väcker en del frågor. Rättssäkerhet tolkat som rättvisa ställer omsorg i ljuset och reflektioner
kring hur en omsorgspraxis kan gestaltas.
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Vem får makt eller inflytande i beslut om äldres
hjälpinsatser?
En undran som väckts hos mig under analysarbetets gång är vilken betydelse
en uppdelad organisation har för de hjälpinsatser som blir utförda till de
äldre. I den undersökta kommunen finns det, liksom i så många andra kommuner, en organisation som särskiljer på beslut om bistånd från utförandet
av insatser. I min analys har det framkommit att det finns många andra aktörer som har en hel del att säga till om, då det gäller de äldres hjälpbehov och
utförda insatser. Det är inte alldeles uppenbart att makten att besluta om
hjälpinsatser ligger hos biståndsbedömarna, även om det formellt sett ser ut
vara så.
Av analysen framkommer det att biståndsbedömarna har både anhöriga
och sjukvården att argumentera mot i samband med de utredningar och biståndsbeslut som skall fattas. Biståndsbedömarna upplever emellertid dessa
två grupper som besvärliga att ha att göra med, något som ofta leder till konfliktsituationer. De anhöriga kan vara mycket påstridiga och otrevliga, enligt
biståndsbedömarna, särskilt vid avslag till särskilt boende. De anhöriga utgör
också en motargumenterande part som för de äldres talan, vilket gör att en
konfrontation kan framstå som mer symmetrisk än om den uppstått mellan
en äldre och en biståndsbedömare (jfr Andersson 2004). Det här väcker frågor om vad som händer med de äldre som inte har en påstridig anhörig som
för den äldres talan, menar jag. Dessutom kan det finnas en risk att den äldres faktiska behov överskuggas då ett möte framstår som mer symmetriskt.
Det blir antagligen lättare att ge avslag, exempelvis till ett särskilt boende,
efter en jämbördig konfrontation med en anhörig, jämfört med en skröplig
och förvirrad äldre person. Men det kan också vara tvärtom.
Landstingets sjukvårdspersonal möter däremot de äldre då de ofta är som
sämst i sitt allmäntillstånd. En vistelse på en av sjukhusets vårdavdelningar
kan vara en ansträngande händelse för den äldre och som dessutom är förenat med ohälsa, något som kan förstärka den äldres förvirringstillstånd eller
demens. Att som personal då kunna föreställa sig den äldre ensam i sitt eget
boende kan vara svårt, något som kan ge en förklaring till sjukvårdspersonalens inblandning i biståndsbedömarnas arbetsuppgifter. Inom ramen för denna konfrontation med landstinget, uppstår ett slags revirtänkande bland biståndsbedömarna, där de upplever att de måste klargöra de riktlinjer som
gäller för kommunen. Dessutom har biståndsbedömarna pekat på situationer
då landstinget försöker frångå sitt ansvar, både vad gäller rehabilitering efter
sjukhusvistelse, medicinhantering i hemmet samt allmän uppföljning av de
äldres hälsostatus.
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Det här pekar på de problem som tidigare har beskrivits i litteraturen som
just en kritik riktat mot Ädelreformen som genomfördes 1992 och dess konsekvenser. Om ädelreformens intentioner varit att stärka det sociala perspektivet på äldres behov, har det paradoxalt nog blivit tvärtom – medikaliseringen av äldres behov har ökat (Brodin 2005). Det finns en gränsdragningsproblematik förenat med dessa två huvudmäns ansvarsområden och som regleras av socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen. Det kan dock
vara värt att notera att denna ansvarsfördelning kan se väldigt olika ut i Sveriges kommuner. Biståndsbedömarna i min undersökta kommun refererar till
denna gränsdragning mellan ansvarsområden och är noga med att tydliggöra
var och ens arbetsuppgifter. I de fall då vårdcentralen delegerar medicindelning till hemtjänstpersonalen, skall det enligt bedömarna ske under bestämda
överenskommelser, då det ju handlar om utförda arbetsuppgifter som kräver
reglering i ett betalningssystem mellan kommun och landsting.
Det som blir påtagligt i biståndsbedömarnas resonemang kring de konflikter, som de refererar till att de har med anhöriga och sjukvården, är att de
inte direkt tycks förhålla sig till de äldre som det faktiskt gäller. I denna kontext framstår biståndsbedömarrollen som en roll fylld av konflikter och som
ofta blir ifrågasatt av andra aktörer, inte bara av landstinget som utgör det
andra ansvarsområdet. Mot denna kritik som riktas mot bedömarna som
grupp, ser det ut som om det blir nödvändigt för dem att distansera sig, genom att referera till de gemensamma riktlinjer som de arbetar efter. Detta
stärker i sin tur den myndighetsroll de intar och den makt som därmed följer,
något som de inte själva tycks ha reflekterat nämnvärt kring.
Hemtjänstpersonalen är en annan grupp som har ett visst utrymme att
själva besluta om vilka insatser som skall ges till de äldre. I vissa fall lämnar
biståndsbedömarna det öppet till hemtjänstpersonalen att själva besluta om
hur de vill utföra en insats, till exempel om vilka uppgifter som skall ingå i
klädvård. Men det är långt ifrån alla insatser som utförs av hemtjänstpersonalen som biståndsbedömarna har insyn i. Det finns framförallt två synliga
strategier för hur hemtjänstpersonalen prioriterar sina arbetsuppgifter som
utgår från de två hemtjänstdiskurserna – att följa eller inte följa biståndsbesluten. Att följa biståndsbesluten kan tolkas och upplevas som gränssättande
mot de äldres ibland orimliga krav. Ibland väljer personalen att istället följa
de äldres önskemål eller personalgruppens normer. Vilken strategi som efterföljs kan ha att göra med det belöningssystem som ger mest utdelning för
hemtjänstpersonalen (jfr Johansson 1995).
Utifrån denna bild som jag lyft fram här, ser det ut att vara fler aktörer än
biståndsbedömarna som gör anspråk på makten att definiera de äldres hjälpbehov och insatser, även om det formellt sett är biståndsbedömarens uppgift.

148

En av dessa aktörer kan även vara de äldre själva, direkt och indirekt, företrädda av de anhöriga – de som har förmåga att ställa krav. De äldre är ingalunda en homogen grupp och som alltid är passiva och tacksamma för de
insatser som ges.

Rättvisa och omsorg
Ett genomgående argument som framkommit i analysen av biståndsbedömarnas intervjuer är frågan om rättssäkerhet. Rättssäkerhetsbegreppet tycks
följa med denna typ av myndighetsutövning som biståndsbedömarna utför på
ett påfallande oreflekterat vis, även om det framkommer lite olika tolkningar
om vad biståndsbedömarna menar med rättssäkerhet. Några av bedömarna
menar att denna uppdelade organisation i sig självt innebär en ökad rättssäkerhet jämfört med tidigare former av organisering, där det är en och samma
person som både prövar och tilldelar insatser till de äldre. Det finns då risk
att bedömningar av insatser låter sig begränsas av ekonomiska förutsättningar, menar några av bedömarna. Utifrån de argument de själva framhåller,
tycks de däremot inte se att de själva är fångade av en ekonomisk styrning.
Istället har bedömarna framförallt valt att lyfta fram betydelsen av gemensamma riktlinjer för en ökad rättssäkerhet för den enskilde.
Den här rättssäkerheten som biståndsbedömarna refererar till, finns förankrad i deras förhållningssätt till gemensamma riktlinjer och standardiserade lösningar i biståndsbesluten, för att på så sätt skapa en rättvis fördelning
av kommunens resurser. Dessutom menar bedömarna att det är viktigt att
biståndsbesluten fattas i enlighet med lagen för att hålla vid en rättslig prövning. Här menar jag att det faktiskt blir nödvändigt att fundera över vad en
rättssäkerhet innebär för den enskilde, särskilt med tanke på att bedömarna
menar att de vid tidsbrist måste bortprioritera dokumentation och uppföljning. Rättssäkerhet framstår som ett vagt och oreflekterat begrepp utifrån
biståndsbedömarnas argument och något som framförallt tycks vara till gagn
för dem själva.
Biståndsbedömarrollen innebär på ett sätt att fördela de knappa resurser
som finns i kommunen i form av insatser till de äldre. Sett ur biståndsbedömarnas perspektiv, tycks det bli centralt att detta hanteras på ett rättvist sätt,
det vill säga att eftersträva likhet i bedömningarna. Här menar jag att det blir
synligt att ett omsorgsperspektiv inte kan inrymmas i biståndsbedömarnas
förhållningssätt, om man med omsorg syftar till omsorg om den enskilde och
dennes behov. Diskussionen om huruvida omsorg kan vägledas av rättviseprinciper har förts tidigare utifrån en omsorgsmoralisk kontext (jfr Kuhse
1997; Noddings 1984). Omsorg kontra rättvisa har i litteraturen framställts
som två oförenliga synsätt, men behöver dessa framstå så? Det kanske fak149

tiskt kan vara så att det i tider av knappa offentliga resurser, blir nödvändigt
att aktualisera rättviseaspekter för att överhuvudtaget kunna tala om omsorg
för den enskilde (jfr Benhabib 1992; Fjørtoft 2002). En annan fråga blir då
vilka principer som ska vägleda ett rättviseperspektiv och vem som ska reglera detta. Bara för att biståndsbedömarna i mitt material uttrycker sig i
termer av rättvisa, betyder inte det att de är rättvisa eller gör en rättvis fördelning av kommunens resurser. Att sträva efter likhet i bedömningarna och
standardiserade lösningar innebär inte per automatik att rättvisa erhålls, även
om det är på det viset som biståndsbedömarna tycks tolka och förstå rättvisa.
En annan aspekt jag vill lyfta fram och som överskuggar innebörder av
rättvis fördelning av hjälpinsatser, är att hemtjänstpersonalen inte alltid följer
uppställda biståndsbeslut som fattats av biståndsbedömarna. Silfverberg
(1996) diskuterar i sin avhandling yrkesetik i hemtjänsten och menar att det
måste vara hemtjänstpersonalen själv som formulerar sin etiska ståndpunkt,
då det inte går att arbeta utifrån uppställda normer. I min analys framkommer det att hemtjänstpersonalen väljer att många gånger följa egna riktlinjer,
men att det kanske inte alltid är möjligt att göra etiska ställningstaganden.
Det kan indikera att både ett rättvise- och omsorgstänkande i värsta fall kan
saknas, trots deras goda vilja.
Med tanke på den tidsbrist som framkommit i hemtjänstpersonalens arbetssituation, är det troligt att det finns andra principer som vägleder deras
arbete. En sådan central princip har visat sig vara uppställda rutiner för att
faktiskt hinna med alla de äldre som behöver hjälp. Kvällspatrullen är en
sådan grupp som ser nödvändigheten i att skapa rutiner i arbetet, även om
dessa ibland måste frångås. De tillät till exempel en äldre kvinna att larma
när hon ville gå och lägga sig, trots att de kommit överens om fasta tider för
alla äldre som behövde hjälp på kvällen. Att frångå detta betraktades som i
grunden fel, men nödvändigt för att få ett flyt på kvällens rutiner. Detta skulle också kunna tolkas som ett uttryck för omsorg i en mer kollektiv mening –
en omsorg om alla de äldre som behövde hjälp under ett kvällspass. Ett flyt i
rutinerna innebär på så sätt ett indirekt omsorgstagande mot var och en av
dem. Att däremot se möjligheten i att de äldre själva skulle få bestämma när
de ville gå i säng, uppfattades inte av hemtjänstpersonalen i sig som ett behov hos den äldre och som något som kunde vara rimligt att följa i en tidspressad verksamhet.
Det ser ut som att både biståndsbedömarna och hemtjänstpersonalen följer egna riktlinjer som de själva anser fungera på ett eller annat sätt, men är
det detsamma som ett etiskt förhållningssätt? Att ett omsorgstänkande skulle
genomsyra biståndsbedömarnas förhållningssätt till de äldre är inte det första
som blir synligt, delvis med tanke på den distans de ändå har till de äldre i
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det fysiska rummet, men också med tanke på ekonomisk styrning och standardiserade lösningar som de efterföljer. Men denna form av främlingskap
som blir framträdande kan också innefatta en form av omsorgstänkande som
är mer distanserat, då det kan handla om hänsyn till rättvisa och lika rättigheter att få hjälp.
Kunde man inte ha förväntat sig ett mer synligt omsorgsinriktat förhållningssätt i hemtjänstpersonalens utsagor? Det är ju på denna nivå där hemtjänstpersonalen befinner sig, som omsorg beskrivits tidigare i litteraturen,
ofta i termer av ett omsorgsrationellt handlande som sätter den andre före
sina egna behov (se Waerness 1984, 1990).
Visserligen pekar min analys på att hemtjänstpersonalen utför extra sysslor till de äldre utifrån deras önskemål, men innebär det nödvändigt en omsorgshandling? De extra sysslor som personalen framförallt har beskrivit att
de gör är att springa små ärenden, att rulla upp håret och att ta de äldre ut på
promenader. Är att ge omsorg det samma som att följa de äldres önskningar
eller det man tror är deras önskningar? Det kanske faktiskt blir mer omsorgsetiskt riktigt att se till hela gruppen äldre än att följa enskilda äldres
önskningar.
I mitt material framstår de äldre som en heterogen grupp. Där finns både
de som kan tala – de som jag har intervjuat, och de som inte kan tala i egen
sak – de som omtalas av personalen. Med en syn på de äldre som mer aktiva,
är det inte säkert att en avsedd omsorgshandling kan betraktas som en sådan
hos den äldre och något som är uteslutande eftersträvansvärt. I detta ljus kan
faktiskt ett rutinarbete framstå som mer omsorgsinriktat genom att till exempel visa respekt och komma i utsatt tid, än att i första hand försöka upprätta
nära kontakt med den äldre genom att stanna längre och utföra extra sysslor.
Jag menar att utryck för omsorgshandlingar inte bör tolkas så statiskt som
de ofta framstår i en omsorgsetisk kontext. Genom att ta fasta på omsorgsetikens ”både och”, att se omsorg som både nära och distanserat, rutinmässigt och med beredskap för det oförutsägbara – kan omsorgens samtidighet
bli synlig, menar jag.
En annan fråga att ställa utifrån detta blir om en omsorgshandling måste
vara en individuell företeelse. Det kan vara fruktbart att inte ställa sig främmande för omsorg i både en individuell och en kollektiv bemärkelse.
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7. Omsorg i hemtjänsten – en bekönad
verksamhet?
Kön har jag valt som ett analytiskt tema i avhandlingen, eftersom kön har
betydelse för hur omsorg i hemtjänsten kan tolkas och förstås. Äldreomsorgen är en verksamhet som i majoritet befolkas av kvinnor på alla nivåer,
även i gruppen äldre, då kvinnor lever längre än män och därför oftare har
hjälp av hemtjänsten. Av tradition har kvinnor tilldelats omsorgsuppgifter i
offentlig sektor – det finns en kodning mot det kvinnliga inom denna sektor.
En fråga att ställa är om denna verksamhet, som av tradition är kvinnligt
kodad, är i förändring med tanke på att nya organisationsformer införts och
att männen blir allt vanligare i hemtjänsten.
I detta kapitel kommer jag först att ta avstamp i hur kön kan manifesteras
konkret i hemtjänstens verksamhet, för att därefter utgå från tid och behov
sett som könade processer och hur dessa kan gestaltas.

Könade förväntningar i hemtjänsten
Den offentliga äldreomsorgens hemtjänst, som av tradition är en verksamhet
med kvinnomajoritet, gör det nödvändigt att peka på vilka könspräglade
förväntningar som finns, speciellt med tanke på att det blivit allt vanligare att
män arbetar i hemtjänsten. Hur fördelas arbetet i hemtjänsten och får kön
betydelse för arbetsdelningen? Det är således intressant att analysera hur
hemtjänstpersonalen och hur de äldre resonerar kring de hjälpinsatser som
ges och mottas. Vilka förväntningar finns på manlig respektive kvinnlig
personal och hur kommer dessa till uttryck och hur kan de tolkas och förstås?

Manlig styrka och höjd status?
Det finns motsägelsefulla budskap vad gäller hemtjänstens uppgifter att vårda hemmet och kroppens skötsel och vem som förväntas göra vad. Män tillskrivs en rad positiva egenskaper och ses ofta som en tillgång i hemtjänstens
tunga arbete. Med sin fysiska styrka antas männen underlätta för kvinnorna,
liksom att de med sin blotta närvaro förväntas höja hemtjänstarbetets status.
Att vara man i hemtjänsten kan ha både sina för- och nackdelar, konstaterar ett manligt vårdbiträde. I de situationer då speciellt äldre kvinnor nekat
honom att komma och hjälpa dem, har det uteslutande berott på det faktum
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att han är man, enligt honom själv. ”Det var inget annat, att göra med att jag
är jag, utan det hade ju att göra med att jag var av manligt kön.” (B1:5), menar han vidare. De äldre tycks ställa andra förväntningar på männen som
arbetar i hemtjänsten, något som även framkommit i tidigare studier (se
Bergh 1993, 1995). Män förväntas göra andra saker menar flera av hemtjänstpersonalen, de äldre säger ofta: ”det är bra att det kommer en stark
karl” (B1:6), menar ett manligt vårdbiträde. Den här mannen konstaterar att
de äldre besitter en mängd gamla fördomar, som är till männens fördel då de
äldre inte förväntar sig samma saker av dem som av kvinnorna i hemtjänsten. Männen förväntas inte kunna städa och att ha en man som duschar är för
vissa äldre kvinnor otänkbart, framkommer från flera av hemtjänstpersonalen. ”Den äldre generationen tycker att det är jobbigt att visa upp sig naken
inför en kille” (B2:7), konstaterar en kvinnlig undersköterska. Det finns ju
också äldre män som inte vill ha kvinnor till duschhjälp och andra äldre män
som inte vill ha män som duschar dem, vilket är förståeligt, påpekar en annan kvinnlig undersköterska.
Då det gäller hjälp med dusch försöker personalen att tillgodose de äldres
önskningar vad gäller kön på personalen som kommer, vilket inte upplevs
som något större problem för hemtjänstpersonalen. ”Och är man 95 och uppåt, i den åldern, då tycker jag man måste få säga ifrån” (B6:18), menar en
annan kvinnlig undersköterska. Här framstår ålder som en anledning till att
ge den äldre möjlighet att välja. ”Men det är klart, är de på sjukhus så finner
de sig i att det kommer en man också” (B6:18), fortsätter hon. Hon berättar
om en egen situation då hon var sjuk och det var en man som hjälpte henne,
”och visst, det kändes inte bra kan jag säga” (B6:19). Hon påpekar vidare att
hon ändå är yngre, ”så hur ska då en 95-åring känna det som har helt annat
synsätt då kanske och knappt klätt av sig när någon har sett det.” (B6:19)
Även om kvinnorna ofta får duscha fler av de äldre, så jämnar arbetsfördelning mellan män och kvinnor ofta ut sig i slutänden, menar flera av kvinnorna. Det finns emellertid också ett missnöje bland kvinnorna över att männen ska göra andra saker än kvinnorna, ”det är ju egentligen sagt så, att män
ska göra samma saker som kvinnor och därmed jämt, och då får vårdtagarna
lov att acceptera det” (B9:15). I nästa andetag konstaterar det här kvinnliga
vårdbiträdet att det är svårt att efterfölja, varvid hon får rucka på den principen, ”det är alltid lättare att ha en kvinna för både män och kvinnor”
(B9:15), konstaterar hon. Här slår hon huvudet på spiken – det finns könade
förväntningar som följer med hemtjänstarbetet – män förväntas helt enkelt
inte alls att arbeta i hemtjänsten.
De äldre kvinnorna tycker inte om idén att en man skulle komma och duscha dem. En av de äldre kvinnorna uttrycker sig i obekväma ordalag: ”då
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tycker jag att det inte är riktigt bra om det kommer en mansperson, kanske
inte så mycket för min skull som för hans” (D2:15), tillägger hon. Denna
kvinna tillfogar dock att hon inte haft några problem på sjukhuset med manliga sjuksköterskor, ”de heter sjuksköterskor även om de är män, har jag
inget emot alls, det stör inte mig det minsta” (D2:15), påpekar hon. Här
framkommer det att hemmet utgör en privat arena, där det finns andra förväntningar och där man som äldre faktiskt bör få ställa andra krav, jämfört
med i en offentlig miljö, något som även hemtjänstpersonalen tycks efterleva.
Ett återkommande argument bland både kvinnlig och manlig hemtjänstpersonal och de äldre, är att det behövs mer män för att det är ett så tungt
arbete. En av de äldre kvinnorna menar att hemtjänstpersonalen nog är glad
åt att det finns killar som arbetar, ”när det är lite tyngre patienter, då är de
nog väldigt glada för det” (D3:18), säger hon. Män har mer muskler än kvinnor, menar en av de äldre männen, ”vissa av patienterna ska lyftas kanske
och så vidare och det kan vara ganska tungt, då kan det vara bättre att en
kille är med” (D6:8). Det är emellertid inte säkert att den kvinnliga personalen ser det som odelat positivt med mäns muskelmassa. Istället för att utföra
vissa arbetsuppgifter två och två, exempelvis vid tunga lyft, så gör vissa män
det själva, menar ett av de kvinnliga vårdbiträdena. ”Vi ska ju vara två, oavsett om de har mycket muskelmassa, så är det ju ett arbete som ska göras
med två, för säkerhetens skull” (B4:17). Hon är inte positiv till att männen
klarar vissa uppgifter själv, något som kan underminera de principer de försöker efterfölja i arbetet och fortsätter vidare med att säga att det ofta inte är
styrkan i sig, utan det har med tekniken att göra.
Ett annat argument, som ofta sätts i relation till mäns närvaro i yrket, är
förhoppningar om högre lön. Ett av de manliga vårdbiträdena upplever att de
kvinnliga kollegorna alltid välkomnat honom. Han menar att de säger: ”att
det är så tungt och det är bra att det kommer några karlar, ju fler karlar, då
kanske vi får upp lönerna också, säger de” (B10:18) något som han själv
också börjar tro på, menar han. Ett av de kvinnliga vårdbiträdena menar att
det måste in mer män i vården, för då händer det någonting, konstaterar hon.
”För vi tjejer är så dumma, vi springer fortare, en karl säger det att då vill jag
ha mer lön i kuvertet” (B4:14), säger hon, och skräder inte orden. Hon fortsätter vidare och menar att kvinnor skulle behöva någon som slår näven i
bordet, ”alltså de lägger på oss jobb som egentligen, vi är ju vaktmästare, vi
är rörmokare” (B4:14), tillägger hon.
Dessvärre menar några av kvinnorna att de äldre ofta har överseende med
männen, ”ja men han är karl, han viker inte kläderna riktigt, han går inte ned
i tvättstugan ordentligt” (B4:17). Nu är det kvinnorna som får ta reda efter
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männen, men bara det blir fler män, då måste de ta hand om sin egen skit,
menar ett av de kvinnliga vårdbiträdena. Dessutom menar några av den
kvinnliga personalen att männen hellre tar hand om de äldre, ”sen lämnar de
det runt omkring, vi tar hand om tvätten och sådana här saker” (B4:17), konstaterar en av dem. Det finns många unga killar som inte kan koka gröt, menar ett kvinnligt vårdbiträde, ofta får de övertyga de äldre om att männen kan
utföra arbetet ändå. ”Våra karlar som jobbar hos oss är inte ute efter att göra
dig något, de är ju ute efter att hjälpa dig” (B13:13), säger hon för att övertyga de äldre.
De manliga vårdbiträdena visar inga tecken på svårigheter, som har med
arbetsfördelningen mellan könen att göra. En man berättar om en episod då
han kommit till en äldre kvinna för att duscha, och hur arg hon blivit, det
borde personalen veta om att hon inte tog emot manlig personal, hade hon
påpekat. Då såg mannen till att ordna upp situationen, något som han inte
såg som ett problem, det var bara att byta med en av den kvinnliga personalen, menar han. ”Men jag skjutsade iväg henne för att hon har två kilometer
med cykel och det var snöstorm, så jag slängde in cykeln i bilen och körde
iväg henne till damen och for tillbaka” (B7:5), säger han.
Förutom att man kan undra om kvinnan i fråga upplevde det lika oproblematiskt att snabbt skifta vårdtagare som den här mannen gjorde, kan man
också undra över varför hon cyklade och han körde bil. Det finns andra exempel på männens oproblematiserande hållning till att de inte kan utföra
samma uppgifter som kvinnorna i hemtjänsten. ”Det löser vi ofta, ja jämt,
oja, det är inga problem” (B5:11), menar ett manligt vårdbiträde som arbetar
i en grupp med två män. Ett manligt vårdbiträde som arbetar både dagtid i
hemtjänsten och i kvällspatrullen, berättar att då det är äldre som inte vill ha
hjälp av män, löser man det genom att låta kvinnan i patrullen gå själv, ”då
brukar jag stanna i bilen” (B7:5), menar han. Det här pekar tydligt i riktning
mot att männen i hemtjänsten slipper undan vissa arbetsuppgifter, vilket ofta
innebär mer och kanske tyngre arbetsuppgifter för kvinnorna.
Även om det förekommer vissa kritiska röster bland kvinnorna, är det
många som uppskattar männens närvaro i hemtjänsten. Ett kvinnligt vårdbiträde menar att det blir roligare med män, ”då blir det en annan jargong i
gruppen” (B8:17), menar hon. Det är bara positivt med män, samtidigt som
hon förstår att männen inte kan bli så många, ”med den här lönen så kan ju
ingen, det är ju helt… man förstår de” (B8:17), säger hon. En kvinnlig undersköterska menar att de män som blir kvar i yrket oftast är på ett visst sätt,
”de är oftast empatiska och gulliga så de blir ofta omtyckta till slut också”
(B2:7), menar hon.
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En kort summering av de förväntningar på manligt kön som kommit fram
här, visar att manligt kön hela tiden definieras i relation till kvinnligt kön,
män förväntas inte göra samma saker som kvinnorna. Ett stort antal kvinnor i
hemtjänsten ser enbart vinster med att få in fler män i yrket, främst för att de
är starka och dessutom förväntas höja statusen. Paradoxalt nog ser det ut som
om det blir kvinnorna som får utföra många av de tyngre arbetsuppgifterna
alltjämt, speciellt då inte de äldre accepterar män vid exempelvis dusch. Men
även då det gäller uppgifter som hemmets skötsel och att kunna se vad som
behöver göras, tycks det vara kvinnorna som får dra det tyngsta lasset.
Det blir också synligt att de äldre anses besitta en rad fördomar mot mäns
kompetens i hemtjänsten, men det är i så fall inte bara de äldres fördomar
som kommer till uttryck. Det är lika mycket personalens, det vill säga både
kvinnors och mäns fördomar, som avspeglar sig i många uttalanden där de
äldre tillskrivs vissa egenskaper och generationsspecifika yttranden. En av
de äldre kvinnorna menar att hon helst avstår från duschhjälp om den utförs
en man, inte så mycket för sin egen skull som för mannen i fråga. Vad hon
egentligen menar med det, framkommer inte av intervjun, men hon antyder
ändå att för henne själv spelar det ingen större roll vem som duschar.
Detta skulle kunna tolkas som att det jobbiga uppstår om duschhjälparen
upplever det som pinsamt, där hon ser en större risk med personal av manligt
kön. Dessutom innebär en duschsituation en form av fysisk intimitet, som
kan upplevas som utelämnande för den äldre, nakenhet är trots allt associerat
med intimitet och framförallt med sexuell intimitet (jfr Twigg 2000). Twigg
diskuterar också hur personal som konfronteras med åldrande nakna kroppar,
väcker existentiella frågor hos dem själva och deras egen framtid. Men i
förlängningen kan detta också innebära ett främlingskap då personalens reaktioner på den äldres kropp uppmärksammas av den äldre, menar jag.
En fråga jag vill ställa här är om hjälp med duschning egentligen kan reduceras till enbart kön i fråga om det är manlig eller kvinnlig personal som
duschar. Det är säkert nog så svårt att vara beroende av hjälp med duschning
för den äldre, och att dessutom behöva visa sig naken för en annan människa. Här kan intimitetens gränser sättas på spel och de skamkänslor och tabun som finns om äldres kroppar i omsorgsarbetet (jfr Dahle 1996; Twigg
2000; Widding Isaksen 1994). Det kan finnas en risk att tillskriva kön en
alltför stor betydelse i en beroendesituation, som hjälp med duschning innebär och de kroppstabun som finns, menar jag. Här är det antagligen av betydelse om duschhjälpen sker i det egna hemmet eller på sjukhuset, vilket även
framkommit av mitt material. De äldre verkade inte ha några problem med
duschhjälp av manlig personal på sjukhuset. Detta kan ha att göra med att de
äldre blir sedda på som ”normala”, då både den kvinnliga och den manliga
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sjukvårdspersonalens uppgifter till stor del bygger på att hantera kroppar där
kroppen och dess ”problem” står i fokus. Men också för att de äldre själva
förväntar sig att personalen har vana och kunskap i att hantera kroppar.
Hemmet som är mer privat kan däremot innebära en risk för den äldre att bli
sedd på med främmande ögon av personal, då hemtjänstpersonalens uppgifter inte självklart uppfattas vara att hantera kroppar.

Hemmets skötsel och kvinnlig ordning
”Vi säger att om det är kvinnan som är sjuk att hon ska få ha det rätt bra
ändå, hyfsat snyggt omkring sig, även om de inte har beviljat städ så kanske
man hjälper till med vissa saker.” (B14:16)
Om förväntningar på manligt kön definieras utifrån kvinnligt kön, det vill
säga att män inte förväntas göra samma saker som kvinnor, tycks inte motsatsen råda, då det gäller förväntningar på kvinnligt kön i hemtjänsten. Det
ser snarare ut som att förväntningar på kvinnligt kön är skapade ur vana och
tradition.
Ovanstående citat illustrerar ett exempel på hur könade förväntningar kan
komma till uttryck i hemtjänstverksamheten, då den ena äldre i en parrelation är skröplig och behöver hjälp. I en diskussion som jag hade med den
kvinnliga undersköterskan, framkom det att det fanns skillnader i förhållningssätt till könen, trots att hon pekade på motsatsen. ”Ja men det är ju ingen större skillnad egentligen” (B14:15), säger hon skrattande då jag föreslår
motsatsen. Hon fortsätter vidare och menar att de enbart ska hjälpa den äldre
som sökt hjälpen, ”samtidigt måste man ju underlätta för den andra också”
(B14:15), annars finns det en risk att de i slutändan får hjälpa dem bägge två,
tillägger hon. Då det gäller hjälp med städ och tvätt är det nog vanligare att
det görs av hemtjänsten i de fall då kvinnan är sjuk, ”för mannen har oftast
inte gjort det” (B14:15), menar hon. Då jag undrar om inte detta kan komma
att gynna männen, menar hon att hon inte ser det på det viset, ”jag ser det
som att kvinnan mår ju bra också om det är städat hemma, om han inte gör
det” (B14:15). Samtidigt konstaterar hon senare att om det var mannen som
var sjuk och kvinnan frisk, ”då kommer aldrig det här med städ på tal överhuvudtaget” (B14:15).
Här framkommer tydligt att en äldre kvinna förväntas vilja ha snyggt
omkring sig i sitt hem, då mår hon bra. Män förväntas inte kunna städa och
därför gör hemtjänstpersonalen det, men främst för kvinnans skull. Däremot
skulle det omvända inte inträffa eftersom kvinnor kan städa. Hemtjänsten är
en arena där kön återskapas hela tiden genom de förväntningar som finns på
vad som är manliga och kvinnliga förhållningssätt och uppgifter. Trots att
den här undersköterskan förnekar att hon behandlar äldre män och kvinnor
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olika, framkommer det ändå att så är fallet. Och även om hon är medveten
om denna skillnad, påpekar hon att det faktiskt inte är på det viset hon väljer
att se det. Istället för att åstadkomma förändringar i praktiken, kan det ibland
vara lättare att ändra sina tänkesätt. I det här fallet städar hon trots allt för
kvinnan och inte för mannen, för att hon ska må bra, menar hon. Hur städning ska utföras innebär ofta delade meningar mellan äldre och personal,
menar exempelvis Jorma Sipilä (2003), de äldre vill ha sina hem som de är
vana vid.
I en verksamhet som hemtjänsten finns det en tredje person inblandad,
det vill säga den äldre, som har sina individ- och generationsspecifika förväntningar på vad som skall göras, på vilket sätt och av vem – vilket ofta kan
låsa fast traditionella könsmönster. Av exemplen i föregående avsnitt framkommer det bland annat att äldres krav och preferenser, gör att den kvinnliga
hemtjänstpersonalen måste rucka på sina principer för hur arbetet ska organiseras. Här utgör duschning ett klassiskt exempel, det är emellertid inte alls
säkert att alla äldre män vill bli duschade av manlig personal, eller att alla
äldre kvinnor föredrar kvinnlig personal – tvärtom. Däremot tycks ingen av
de äldre ha problem med att ha manlig personal vid duschning, då det varit
inlagda på sjukhuset.
Här ser de äldre antagligen inte hemtjänstarbetet som professionellt på
samma sätt som de ser sjukvårdsarbetet. En anledning kan vara att hemtjänstarbetet utspelas på den privata arenan i hemmet, till skillnad från sjukvårdens offentliga rum (se Johansson 2002a för närliggande diskussion om
privat och offentlig omsorg). Av avgörande betydelse för hur professionellt
arbete uppfattas av de äldre är sannolikt även utbildning och arbetets karaktär. Vardagliga uppgifter som skötsel av hemmet och kroppen och som utförs i hemmet, uppfattas inte alltid direkt som ett professionellt arbete. En
annan aspekt, som framkommit av framförallt hemtjänstpersonalen, är också
ålderns betydelse och generationsspecifika förväntningar på könen. Med
ålderns rätt kan man inte tvinga en person i behov av duschhjälp att acceptera manlig personal.
Vi har en tendens att tillskriva äldre som kategori vissa egenskaper och
hur de bör vara, som inte alltid är sammanfallande med de äldre själva
(Tornstam 1992). Dessutom är samspelet mellan ålder och kön mångdimensionella processer, som innefattar både möjligheter och begränsningar för
individen (Krekula 2006). Det finns således en rad omständigheter som till
exempel de äldres ålder, hemmet som arbetsplats och arbetets karaktär – som
avgör könsarbetsdelningen i hemtjänsten.
Det ser ut som om kvinnligt kön är till nackdel för kvinnorna på flera sätt.
Kvinnor förväntas helt enkelt att göra bättre ifrån sig, jämfört med männen.
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Kvinnor – vare sig de är äldre eller personal – kan inte referera till sitt kön
på samma sätt som männen kan göra. Männen i omsorgsarbetet kan luta sig
tillbaka och konstatera att ett missnöje från en äldre uteslutande beror på att
de är män – inte för att de handlat fel. De äldre männen kan få vissa fördelar
i form av extra hjälp eftersom de inte förväntas kunna göra vissa saker, som
till exempel att städa. Finns det inga fördelar för kvinnorna?
En fördel som kvinnorna själva lyfter fram är betydelsen av att få in fler
män i hemtjänsten, då kan de få ta del av männens muskelstyrka och dessutom få upp lönerna i yrket. Dessvärre ser det också ut som om mäns styrka
kan få negativa konsekvenser för kvinnorna – dels för att männen kan göra
ett tvåmansarbete själva – dels för att männens styrka inte kan nyttjas, eftersom de äldre ibland inte vill ha deras hjälp. I värsta fall ser det ut som om
kvinnorna får mer och tyngre jobb att utföra. Å andra sidan menar en av de
kvinnliga undersköterskorna att män som stannar i yrket är på ett visst sätt,
de har oftast empatisk förmåga och blir till slut omtyckta av de äldre. Det här
kan tolkas som att hemtjänstens verksamhet är symboliskt kodat mot kvinnligt kön. Det finns en historisk kulturell könsarbetsdelning som lever kvar,
hemtjänstarbetet är ett arbete som traditionellt har tilldelats kvinnorna (jfr
Dahle 1997). Stannar männen tillräckligt länge ser det dock ut som om mäns
närvaro i yrket omformuleras och till slut tolkas i kvinnligt kodade ordalag.
Ansvaret för hemmet och hushållet ser ut att sitta djupt i många av de äldre kvinnornas föreställningsvärld. Från några av de manliga vårdbiträdena
framkom det till exempel att flera av de äldre kvinnorna genast tillfrågade
dem om de ville ha mat. ”Man kommer till dem och de säger: ja men sätt dig
ner, vill du ha lite mat och så här, man säger, det är jag som ska laga mat till
dig” (B1:15), menar en av männen. Det här är en situation som skulle kunna
tolkas som en fördel för honom, enligt honom själv. Han skulle kunna välja
att sitta ner och bli uppassad av den äldre kvinnan, vilket han påpekar att han
inte gör.
Denna företeelse kan säkert inträffa då det kommer kvinnlig personal
också, men det är inget som har kommit fram av mitt material. Ingvad
(2003) har däremot exempel på när en äldre kvinna som varit kokerska i hela
sitt liv, bjuder hemtjänstpersonalen på smörgåsar och våfflor. Detta tolkar
Ingvad som en strävan hos kvinnan att gestalta sig själv i det sociala sammanhang, som hon tidigare i livet har ingått i. Det finns givetvis olika tolkningsalternativ till denna företeelse att äldre vill servera och bjuda på mat.
Men att gestalta sig själv i ett socialt sammanhang förmedlar alltid tankar om
kön, även om författaren i det här fallet har valt att inte synliggöra detta.
En äldre kvinna i mitt material berättar om hur nöjd hon är med flickorna
som kommer till henne, och även med den unge mannen, som hon benämner
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det manliga vårdbiträdet, och hur hon umgås med honom. ”Så vi kan prata
lite grann och han tar en kaffekopp och sätter sig med en smörgås också”
(D3:1), säger hon. Då hon talar om en av den kvinnliga personalen beskriver
hon det utifrån hennes flit i städningen, ”hon är så noggrann och det är roligt
att se när hon arbetar, det går så här” (D3:1), säger hon och gestikulerar. Det
här visar tydligt på den äldre kvinnans skilda förväntningar på kvinnor och
män och avspeglar den arbetsdelning som hon är van vid.
På detta vis kan den arbetsdelning, som jag velat lyfta fram i detta avsnitt,
vara särdeles komplex i hemtjänsten som har en tredje part, det vill säga de
äldre att förhålla sig till och vilka på samma sätt som personalen besitter
könsspecifika förväntningar. Det finns emellertid förhoppningar bland hemtjänstpersonalen om att de könsmönster som finns kommer att förändras.
”Det är den generationen som är nu, men kanske nästa generation som
kommer nu kanske, vi är ju mer toleranta” (B8:17), menar ett kvinnligt
vårdbiträde nära pensionsåldern. Tankar om att hon själv skulle kunna vara
delaktig i detta återskapande av könsmönster, tycks inte finnas.

Hierarkier och makt i hemtjänsten
Den offentliga äldreomsorgen utgör en organisation där hierarkier och makt
kan förstås på olika vis, beroende av vems perspektiv som står i fokus. Personalens perspektiv – i termer av kvinnors omsorgsarbete – har framförallt
synliggjorts i den feministiska forskningen (jfr Davies 1989; Fisher & Tronto 1990; se Johansson 2006 för genomgång; Motevasel 2000; Wærness
1984). Idag då den uppdelade organiseringen i form av beställare och utförare blivit tongivande i många av Sveriges kommuner, blir det centralt att studera hur hierarkier och makt kommer till uttryck. Då denna organisering
innefattar fler aktörer och alltid har en tredje part, det vill säga den äldre att
förhålla sig till, blir frågor som rör makt och hierarkier särskilt svårttolkat
och komplext. Hierarkier och makt handlar inte enbart om över- och underordning som är kopplat till olika nivåer. Det kan i en verksamhet som denna
handla om att ha kontroll över sin tid och sina behov, vilket också kan se
olika ut, beroende av var i verksamheten man befinner sig.

Makt, tid och kvinnlig flexibilitet
Den som har tid har makt och den som inte behöver förhålla sig till tid har
makt (jfr Davies 1989). Hemtjänstpersonalen beskriver hur de hela tiden får
pussla med den lilla tid de har, men oftast är det svårt för dem att få den att
räcka till ändå. Biståndsbedömarna osynliggör hemtjänstpersonalens tid, då
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de väljer att inte prata om den. Det här skulle kunna ses som ett ständigt
köpslående eller förhandlande om tiden, där den som har minst frigjord tid är
den som står som förlorare.
Tiden är svårhanterlig, speciellt med tanke på den dubbelhet som finns i
tiden som både synlig och osynlig. På biståndsbedömarnivån osynliggörs
tiden genom att de utgår från insatser som tilldelas de äldre, istället för tid.
Även om biståndsbedömarna inte kan frångå tiden helt i biståndsbesluten,
innebär det att de förminskar tidens betydelse i hemtjänstens arbete. Trots att
tiden förnekas i en mening av biståndsbedömarna, är den alltid närvarande
ändå, något som hemtjänstpersonalen får erfara. Det innebär att personalen
får lov att anpassa uppgifterna utifrån den tid som står till förfogande, vilket
ibland kan innebära att behöva ge avkall på vissa arbetsuppgifter. I tidigare
analys blev det synligt att både biståndsbedömare och hemtjänstpersonal
ständigt pusslade med tiden, men på olika sätt, för att hinna med sina uppgifter. Det här tyder på att det finns krav på ett flexibelt förhållningssätt i hemtjänsten. Det innefattar en form av flexibilitet med krav på att kunna anpassa
sig till tid, och vad arbetsuppgiften för tillfället kräver. Detta innebär för
hemtjänstpersonalens del att de ständigt får omprioritera sina arbetsuppgifter
och i värsta fall ge avkall på andra uppgifter. Även biståndsbedömarna är
ibland tvungna att pussla med sin tid och omprioritera sina arbetsuppgifter.
För att denna flexibilitet överhuvudtaget skall bli möjlig, förutsätts dock att
de äldre alltid är tillgängliga för hemtjänsten.
De här kraven på flexibilitet som förväntas finnas i hemtjänsten skulle
kunna beskrivas som typiskt kvinnligt associerade krav. Flexibla arbetstider
ses ofta som ett sätt att minska konflikten mellan arbete och familj och antas
öka jämställdheten mellan könen. Om det tidigare handlade om kvinnors
flexibla arbetstider till förmån för hemmet och familjen, så handlar det idag
snarare om en arbetstidsflexibilitet, som gynnar arbetet och arbetsgivaren
(Grönlund 2004). Att ständigt kunna anpassa och pussla med tid kräver en
förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt, något som ofta beskrivs som
typiskt kvinnliga egenskaper och som inte minst förväntas vara det. Om det
nu är så att arbetet i hemtjänsten faktiskt är anpassat efter föreställningar om
kvinnliga egenskaper och arbetsuppgifter är det väl bra då, med tanke på alla
de kvinnor som arbetar inom denna sektor?
I flexibiliseringsdiskursen är emellertid frågan om makt osynlig, menar
Grönlund (2004). Vad som är gynnsamt för organisationen, behöver inte
innebära det för individen. I Grönlunds jämförande studie mellan könen,
framkommer det bland annat att kvinnor oftare byter mellan olika arbetsuppgifter, jämfört med männen. Det här att hela tiden skifta eller att vara
beredd att skifta arbetsuppgifter i hemtjänsten framkom tydligt i min analys.
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Hemtjänstpersonalen försökte genom schemaläggning av uppgifterna att få
kontroll över sin dag, ett schema som de emellertid fick räkna med att ständigt revidera. Grönlund fann denna form av flexibilitet som mer vanlig i de
lägre positionerna i arbetslivet, vilket även min analys visar. Det är hemtjänstpersonalen som ständigt måste omprioritera sina arbetsuppgifter. Biståndsbedömarna får visserligen också prioritera bland sina arbetsuppgifter,
men de är inte på samma sätt utsatta för denna omprioritering och störda
rutiner, eftersom deras arbetsuppgifter inte står i direktkontakt med tredje
person. Biståndsbedömarna kan förhålla sig administrativt till de problem
som uppstår då flexibiliteten brister på grund av till exempel tidsbrist.
Det ser ut som om de könade förväntningar som finns i hemtjänsten faktiskt ställer olika krav på flexibilitet mellan könen på ett sätt som lätt kan
kopplas till traditionella förväntningar på kvinnor (jfr Kalman 2002). I tidigare exempel framkom det att då männen nekades att duscha någon av de
äldre, blev det kvinnorna i personalen som fick göra det istället. I de fall då
detta inte från början var inplanerat, måste någon av kvinnorna snabbt rycka
in i stället och störas i de uppgifter, som hon för stunden utförde. Att hela
tiden vara beredd att rycka in då det inträffar problem av olika slag, som ofta
har med männens närvaro att göra, var något som kvinnorna räknade med.
Intressant nog var det ingen av kvinnorna som såg detta som något större
problem. De var nöjda med att männen fanns i yrket, även om arbetet inte
flöt på i samma takt som det kunde ha gjort. Detta kan tolkas och förstås som
att kvinnorna själva besitter könsspecifika förväntningar. De resonerar utifrån vad de uppfattar förväntas av dem utifrån den sociala och kulturella
föreställningsvärld som de själva är del av.
Den här formen av flexibilitet som förväntas finnas i hemtjänstpersonalens arbete, förutsätter en form av flexibilitet som ställer höga krav på enskilda individer. På en mer organisatorisk eller administrativ nivå där biståndsbedömarna återfinns är inte hemtjänstpersonalens flexibilitet synlig
utan tas för given. Bedömarna beviljar insatser istället för tid i enlighet med
den policy som finns, vilket samtidigt innebär att de förnekar de problem
som finns i tiden. Att hantera tid i hemtjänstarbetet är egentligen inte en
fråga för beställarna – det är en verksamhetsfråga – framkommer av bedömarnas utsagor. I den flexibilitet som hemtjänstpersonalen refererar till är
dock tiden ständigt närvarande. Hemtjänstpersonalen ser det nödvändigt att
strukturera arbetet efter tid och rutiner för att hinna med alla äldre som behöver hjälp. Ett flexibelt arbetssätt innebär för dem dessutom en omställning
och anpassning i mötet till och mellan de olika äldre de besöker. Men för att
personalen skall kunna pussla med tider som de gör, förutsätts de äldre sitta
och vänta på dem och inte ha något annat att göra.
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De konsekvenser som följer av denna förnekelse av tiden återverkar på de
äldre på olika sätt. Här uppvisar de äldre olika förhållningssätt till personalens tidsnöd. Alla äldre menade att det märktes när personalen hade bråttom.
Några upplevde detta som påfrestande, andra försökte underlätta för personalen att hinna med och få kontroll över tiden. Att inte kunna planera sin dag
för att man inte på förhand kan veta när hemtjänstpersonalen tänker komma,
kan för de äldre upplevas som frustrerande. Att alltid vara tillgänglig för
hemtjänstens insatser utgör en form av vanmaktsituation, något som också
kan passivisera och skapa ett ökat beroende av hjälp i de äldres tillvaro.
Om vi intar de äldres perspektiv istället för personalens, ser det ut som
om att ha tid inte alltid är det samma som att ha makt. Det kan snarare vara
tvärtom, den som har tid är maktlös. Den som inte kan förhålla sig till tid,
kan också vara maktlös. Att alltid vara tillgänglig, vilket tycks vara något
som tas för givet, kan för den äldre innebära en fundamental form av maktlöshet. Att vara äldre och i beroende av andras insatser kan innebära att oavsett hur mycket tid den äldre har, kan den inte överblicka och kontrollera sin
tid själv.

Autonomi, behov och kontroll i vardagen
Att ha kontroll över sin tid, arbetsuppgifter och livssituation har visat sig
vara centralt, både för personalen och för de äldre, visar mina tidigare analyser. De äldre vill förfoga över sin tid och vill veta när de kan förvänta sig en
hjälpinsats och personalen försöker hela tiden att få kontroll över sina arbetsuppgifter. Kontroll är eftersträvansvärt i vårt samhälle och innefattar en
vilja av att få kontroll över en rad mänskliga fenomen som formats av sociala och kulturella normer. I vår kultur uppfattas en förlorad kontroll ofta som
ett svaghetstecken. Vi skolas tidigt in i betydelsen av att ha kontroll över oss
själva, och så småningom vår omgivning, både på den privata och på den
offentliga arenan. Vi kan idag reglera en rad grundläggande fysiologiska och
psykologiska behov och tillstånd så som barnafödande, ätande, drickande,
sömn, hälsa och livsstil – något som inte alltid varit tänkbart tidigare. Den
här formen av kontroll över våra liv och våra kroppar är näst intill självklar
för många av oss. Vi förväntar oss att leva som autonoma individer, det vill
säga i självständighet och oberoende. Ett tillstånd som emellertid ingen lyckats att kontrollera är åldrandet och det oundvikliga slutet på våra liv – döden.
Att arbeta med äldre människor i hemtjänsten innebär att möta individer som
står i livets senare fas, då kontroll över vissa tillstånd har minskat eller upphört.
För att få hjälp från hemtjänsten idag krävs det ett synligt hjälpbehov,
som kan värderas och bedömas som giltigt av en biståndsbedömare. Detta
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innebär således att den formella beslutsmakten över äldres hjälpinsatser innehas av biståndsbedömarna. Av tidigare analys blev det synligt att det framförallt är hushållssysslor och personlig omvårdnad som ges utifrån standardlösningar (jfr Andersson 2004; Christensen 2001). Studier tyder dock på att
hemmets skötsel tonats ner då medicinska behov har ökat (Szebehely 2000).
Hjälpinsatser ges då den äldre inte själv klarar av att tillgodose sina behov
eller kan tillgodose dem på annat sätt, står det i den lagtext som ligger till
grund för de biståndsbedömningar som görs. Målet med biståndet är att den
enskilde stärks i sina möjligheter att leva ett självständigt liv. Av socialtjänstlagens fjärde kapitel, första paragraf framkommer det således tydligt att
autonomi är högt värderat. Här kan man ställa sig frågande till vad kontroll
och autonomi innebär i de äldres liv, menar jag. Har man förlorat kontrollen
över kroppen då den läcker och utsöndrar kroppsvätskor? Innebär det då att
få hjälp på med blöjor är det detsamma som att återfå kontrollen över situationen och att den äldre stärkts till ett självständigt liv? Frågor av detta slag
kan givetvis inte entydigt besvaras i jakande eller nekande form.
Autonomi och individualism är något av våra mest centrala värderingar i
västvärldens samhällen av idag, konstaterar Twigg (2000). Autonomi bygger
på föreställningen om oberoende, det vill säga att individer och grupper inte
behöver förlita sig på andra för att uppfylla sina behov och önskningar. Men
för att uppnå autonomi och bli den självständiga individen är vi ständigt
beroende av andra människors stöd (Young 2002). Frågor som rör autonomi
och kontroll i omsorgen har i litteraturen främst beskrivits i termer av makt
(Ingvad 2003; Twigg 2000; Wærness 1984). Frågan om vem som är i underläge är inte alltid given, även om det kan antas vara så att den som är beroende av hjälp är i underläge. Det jag skulle vilja ställa mig frågande till här,
är om kontroll alltid måste handla om maktutövning bara för att den ena
parten är beroende av hjälp. Detta har diskuterats i teorier om omsorg som
dilemman att hantera ansvaret för den andre och samtidigt ta hänsyn till dennes självbestämmande (Eliasson 1995). På dessa dilemman finns inga givna
svar eller gränser för vad som är god omsorg och brister i omsorg.
Det finns givetvis olika former av kontroll och det finns gränser för hur
mycket kontroll den äldre kan tillåtas få i hjälpsituationer av personalen. Om
den äldre får för mycket kontroll över hjälpsituationen, kan detta uppfattas
av personalen som att de blir tjänare (Twigg 2000). Här ligger en tolkning i
termer av klasskillnader som har återskapats historiskt nära till hands, menar
Twigg, vilket kan äventyra personalens yrkesidentitet, något som i sin tur har
formats utifrån dagens grundläggande värden. På liknande sätt tolkar Ingvad
(2003) den form av kontroll, som de äldre utövar i det känslomässiga samspelet mellan vårdbiträden och äldre, som en form av maktutövning. Det blir
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således de äldre som utövar makt över personalen enligt dessa författare,
snarare än tvärtom.
Det finns naturligtvis inget neutralt säte från vilket denna makt och kontroll kan studeras. Men för mig framstår det som ytterst svårt att se, att en
strävan efter kontroll över sin kropp eller sin livssituation skulle kunna innebära ett maktutövande i sig, även om vägen dit kan tyckas göra det. Den
äldre kan därmed inte anses ha makt över situationen i sin helhet, även om
denne försöker få kontroll på olika sätt i situationen.
I vård- och omsorgsverksamheter urskiljer Wærness (1999a) tre former
av relationer som utgår från graden av symmetri i relationen mellan givare
och mottagare; omsorgsrelation, servicerelation och behandlingsrelation.
Omsorgsrelationen är i sin utgångspunkt asymmetrisk och kräver intimitet
och personligt ansvar för den äldre. En servicerelation bygger på den äldres
autonomi genom att den äldre kan både formulera sina behov och medverka
till att få dem tillgodosedda. En behandlingsrelation objektiverar den äldre
genom att hjälparen blir experten och den som bestämmer vilken hjälp som
skall ges. Wærness (ibid.) fäster vikt vid relationen, snarare än en strävan
efter autonomi i dessa beskrivningar, genom att förstå människan som en i
grunden social varelse. Frågan blir då om, och i så fall hur denna asymmetri
som ändå finns i omsorgsrelationen kan komma att ”mildras”. Intimitet och
personligt ansvar förutsätter någon form av ömsesidighet i omsorgsrelationen mellan givare och mottagare om den är relationell. Men kan det inte vara
så att omsorgsrelationen också kan framstå som paternalistisk, eftersom den
trots allt är en relation mellan en professionell och en beroende äldre?
Ömsesidighet är ett begrepp som är förknippat med omsorgsrelationer
och som antas kunna balansera denna asymmetri. Det kan emellertid vara
vilseledande att utgå ifrån att en ömsesidighet i omsorgsrelationen skulle
upphäva denna maktobalans, menar jag. Dessutom antas ömsesidighet utgå
från en form av växelverkan som bygger på båda parternas autonomi, vilket
inte alltid är fallet vid just så kallade omsorgsrelationer (jfr Kittay 1999).
Behandlingsrelationen som beskrivs som paternalistisk i sin utgångspunkt,
eftersom den professionella behandlaren är överlägsen i teoretisk kunskap,
och därmed antas göra mottagaren till ett objekt för sina handlingar, behöver
således inte vara mer paternalistisk än omsorgsrelationen. Att vara professionell, det vill säga hemtjänstpersonal och inte inneha kunskap nog om
individens tillstånd kan snarare förstärka en form av paternalism eller övertag, menar jag. Genom att inte kunna hjälpa den behövande på ett adekvat
sätt, kan detta snarare leda till en total hjälplöshet hos båda parterna.
Om min analys skulle tolkas utifrån dessa former av maktrelationer som
Wærness (1999a) beskrivit, skulle biståndsbedömarnas relationer till de äldre
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ytligt sett klassas som en form av behandlingsrelation. Det är de som tar sig
rätten att definiera vad som kan räknas som ett behov, det är bedömarna som
har den formella beslutsmakten. Men om vi tittar på hemtjänstpersonalens
relationer till de äldre, är det inte lika självklart vilken form av relation som
blir synlig. Här är ju inte heller bilden enhetlig, vissa av personalen är mer
lyhörda för de äldres önskemål än andra. Men om man skulle utgå från att
deras arbete uteslutande handlar om en omsorgsrelation, innehåller i så fall
omsorgsrelationen drag av paternalism, just därför att personalen förväntas
och faktiskt påtar sig ansvaret för de äldres situation. De antar att de vet bättre vad den äldre behöver, genom att till exempel sträva efter att upprätta en
personlig och nära relation till den äldre. Ett typexempel som framkommit
av analysen där personalen överordnar sig de äldre, är då de gör avkall på
vissa insatser som ju ska utgå från bedömda behov, och istället pusslar med
tider mellan olika äldre.
Ett behov är emellertid inte neutralt, hur ett behov uppfattas av inblandade parter varierar givetvis, att vara i behov av medicindelning kan innebära
skilda saker för olika äldre och tolkas olika mellan personalen. Detta pusslande av tid kunde i princip innebära att ett behov ”flyttades över” från en
äldre till en annan, utan de äldres vetskap. Detta handlande i form av en till
synes avsaknad av omsorg, behöver givetvis inte utesluta ett omsorgsinriktat
förhållningssätt, men det kan göra det. Här är det av betydelse hur de äldre
förhåller sig till hemtjänstpersonalens pusslande med tider och uttryck för
tidsbrist. Vissa väljer att stötta personalen i detta, vilket kan stärka deras
egen känsla av autonomi, andra förhandlar med personalen om hjälp vid ett
senare tillfälle. Hur äldre förhåller sig vid beroende av hjälp varierar från en
strävan efter ett aktivt oberoende eller anpassning, till ett passivt beroende,
visar Anna Dunér & Monica Nordström (2005). Det sociala samspelet mellan äldre och personal är komplext och hur de äldre förhåller sig till ett
hjälpberoende bör också förstås i relation till personalen (Ingvad 2003).
De äldre i mitt material är inte en passiv grupp som bara sitter och väntar,
de försöker på olika sätt att få kontroll över sin hjälp. De kunde pröva på
olika sätt var gränserna för hjälp kunde gå och de valde ibland att underlätta
för hemtjänstpersonalen. Detta kan ses som en strävan att uppnå autonomi
och kontroll över sin situation och att bli betraktad som subjekt och inte som
en passivt väntande äldre.
Det finns uppenbarligen olika former av kontroll och autonomi, som kan
förstås både som en form av maktutövning och som en form av ickemaktutövning. Det finns en form av samtidighet och dubbelhet i förståelsen
av dessa begrepp, vilket gör det nödvändigt att betrakta omsorgen som något
mindre självklart och att ställa sig främmande för det. Den form av dubbel-
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het och samtidighet som finns i begrepp som kontroll, autonomi och makt
och som antas utgöra verktyg för att analysera omsorgens fundamentala
innebörder, kräver att ett mått av främlingskap introduceras, menar jag.

Hemtjänstens förhandlingsarena
Hemtjänsten utgör en arena där ständiga förhandlingar äger rum, inom och
mellan grupper och individer som ingår i en hierarkiskt organiserad verksamhet. Förhandlingar om tid och behov är något som ständigt pågår i denna
uppdelade organisation. Det här främlingskapet, som man kan säga har
byggts in i organisationen, gör det nödvändigt att förstå den underliggande
struktur och symbolspråk som återfinns. Hur och med vilka argument förs
förhandlingen fram och på vilket sätt kan dessa förstås som processer där
kön återskapas?

Lagen som neutralt tolkningsverktyg
Hur förhandlingsbenägna är biståndsbedömarna i sina beslut och med vem
förhandlar de? Det har av tidigare analys framkommit att biståndsbedömarna
är en personalgrupp som medvetet eftersträvar likhet i bedömningarna. Denna likhet kan variera från att följa upparbetade standards som finns i kommunen och i arbetsgruppen, till att se likhet i de insatser som beviljas till de
äldre. Med utgångspunkt i lagen skall ett korrekt beslut fattas, enligt biståndsbedömarna. Här är det inte enbart socialtjänstlagen som gäller som
tolkningsverktyg för sökta hjälpbehov, det finns andra lagar som också är
användbara i biståndsbedömarnas beslutsordning så som äktenskapsbalken.
Det som framkommer av biståndsbedömarnas analys, är att de utgår från att
det är möjligt att uppnå likhet i tolkning av lagen och att det då dessutom blir
tal om en rättssäkerhet för den enskilde. Här har frågor om kön inte tillskrivits någon betydelse, vare sig i förmedlad tanke eller i konkret handling.
Men kön skrivs ändå in i det som beskrivs som könsneutralt, då till exempel
en frisk man med sjuk hustru faktiskt får hjälp med städning och tvättning.
Detta är ju inte en könsneutral behovsbedömning, men det skrivs ut som ett
neutralt beslut.
Då jag frågar om biståndsbedömarna formellt kan besluta om könsspecifik omsorg vid till exempel duschhjälp genom att skriva in i sina beslut om
äldres preferenser, framkommer det att det inte är möjligt. Däremot kan de i
uppdraget till hemtjänsten skriva: ”vill inte att det ska komma en man och
duscha eller klä på sig” (C1:10), menar en av biståndsbedömarna. Det blir
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alltså upp till hemtjänstpersonalen att ta ställning till om önskemål om könsspecifik omsorg är rimliga eller ej.
En fråga som kommit att bli aktuell för bedömningar av hjälpbehov är
vilken roll de anhöriga skall ta. Detta blir speciellt aktuellt i parrelationer där
endast den ena parten behöver hjälp. Biståndsbedömarna förnekar bestämt
att det finns förväntningar på de anhöriga att de skall bistå de äldre, så som
de menar sker i andra delar av Sverige, speciellt i södra Sverige, ”inte när det
gäller handling eller städ eller, för det är ju som sagt inte meningen att anhöriga ska göra det” (C2:7), menar en bedömare. Då det gäller åtaganden i
parrelationer träder tolkning av äktenskapsbalken in, där bedömarna refererar till något som de benämner hushållsgemenskap. Att ingå hushållsgemenskap, till exempel som gifta par gör, innebär ett ansvar gentemot den andre,
menar bedömarna. ”Allt det här med städ, inköp och tvätt, hushållsgöromål,
det faller ju inom hushållsgemenskap. När du behöver hjälp med dusch och
på- och avklädning och mera personliga grejor, då har man inte skyldighet
att hjälpa” (C6:6), påpekar en bedömare. Här framkommer det att det kan bli
olika utfall av hur denna tolkning görs, beroende av om det är mannen eller
kvinnan som är sjuk. ”Hålla på att lära 85-åriga män sådant som de aldrig
någonsin har gjort när de är 85” (C2:8), då beviljar de hemtjänst istället,
menar en annan bedömare vidare.
Plikten mot varandra då det gäller praktiska hushållsgöromål, som bedömarna själva refererar till, kan således komma att upphävas på grund av kön,
där tolkningar ser ut att göras till männens fördel. I likhet med det tidigare
exemplet från undersköterskan, ser inte den här bedömaren detta som ett
problem, eftersom hon menar att det är en lagtolkning som görs, det vill säga
en i grunden rätt(vis) bedömning. Här har alltså inte ens en jämställd tolkning mellan könen eftersträvats, vilket i och för sig inte är en garanti för att
jämställdhet uppnås (jfr Johansson 1999, 2002b; Schlytter 1999).
Det finns också omständigheter när biståndsbedömarna ruckar på sina
principer för att underlätta för den andre parten i relationen, ungefär på det
viset som undersköterskan beskrev i det tidigare exemplet. Då en person är
väldigt omvårdnadskrävande och där denna person egentligen skulle behöva
bo på sjukhem om inte den andra parten fanns, kan en del praktiska insatser
beviljas som städ, menar en annan bedömare. ”Då kan man ju faktiskt, då
blir det ju billigare att underlätta med att sätta in vissa insatser på praktiska
saker, att blir hon avlastad med det så kanske de orkar” (C6:7). Bedömaren
fortsätter vidare och menar att det krävs en del logiskt tänkande och sunt
förnuft, ”det tjänar ju ingen nytta om man sliter ut den där…” (C6:7), konstaterar hon.
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Av analysen har det framkommit att biståndsbedömarna har flera olika aktörer att förhålla sig till i sina utredningar innan ett beslut fattas. Det kan vara
sjukvårdspersonal, anhöriga till de äldre och de äldre själva. Dessutom har
de lagen, direktiv högre upp i kommunen, som de själva uttryckte det och
den egna gruppen att förhålla sig till. Av biståndsbedömaren som skrev dagbok, framkom det att gruppen utgjorde ett subtilt men skarpt förhandlingsinstrument i biståndsbesluten. Hon berättade om en episod då hon anklagats
för att frångå den norm som gruppen arbetat fram, och hur hon mer eller
mindre tvingats att tänka om.
En fråga som kan ställas här är vilket utrymme som ges för de äldre att
själva definiera sina behov. Det har av analysen framkommit att biståndsbedömarna ofta förhandlar med de anhöriga istället för de äldre, vilket kan ses
som ett sätt att undvika moraliska dilemman. Genom att möta en mer jämbördig part, som den anhörige ofta är, kan ett beslut om exempelvis avslag
bli lättare att argumentera för, än att möta den förvirrade och skröpliga äldre.
Man behöver inte sparka direkt på den som redan ligger (jfr Andersson
2004). Det kan givetvis också vara tvärtom, det vill säga att det blir svårare
att förhandla med en stark anhörig (jfr Ingvad 2003).
Det ser ut som om det centrala att eftersträva i biståndsbedömarnas arbete, främst handlar om att hålla kommunens kostnader nere, samtidigt som det
gäller att fatta beslut som kan hålla vid en rättslig prövning. Utifrån de tolkningar biståndsbedömarna gör i lagen, framstår deras förhållningssätt till kön
som neutrala, vilket inte betyder att konsekvenserna blir neutrala.

Rollen som biståndsbedömare – manlig kodning och
kvinnlig norm?
”Man ska ju hålla sig till lagen så att säga, men sen blir det ju att man pusslar
ihop” (C7:18), konstaterar en av bedömarna. Att arbeta som biståndsbedömare innebär ett ständigt pusslande, framkommer av flera bedömare. Här
kan det bli läge att fundera över om biståndsbedömaryrket är kodat mot det
manliga eller kvinnliga, menar jag.
Det har blivit synligt att biståndsbedömarna i den nya uppdelade organiseringen fått en formell beslutsmakt över de äldres hjälpinsatser. En aspekt
av denna organisering utgörs av ett ökat avstånd mellan beställare och utförare. Beställarna, det vill säga biståndsbedömarna har blivit del i kommunens
organisering av myndighetsutövning och sitter således fysiskt avskärmade
från utförarna, vilket man inte gjort tidigare. På detta vis kan man säga att
biståndsbedömarrollen blivit mer tydlig och avgränsad mot andra aktörer i
äldreomsorgens organisering.
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Av analysen framkommer det att biståndsbedömarna föredrar att förhålla sig
till gemensamma riktlinjer och standardiserade lösningar som de själva har
formulerat, eller som formulerats högre upp i kommunen av socialnämnden.
Det var slående hur lika bedömarna resonerade i fråga om hur de menade att
behovsbedömningarna gick till. Det var också slående hur tungt ekonomiska
argument vägde, då de samtalade om hur dessa bedömningar gick till. Detta
ekonomiska tänkande som blev synligt bakom biståndsbedömarnas argument, har jag tidigare menat framstår som ett rationellt kalkylerande. Men
frågan är om det behöver tolkas som så rationellt som det kan framstå om vi
ser till yrkets könade förväntningar och symboliska kodning. Det finns förväntningar på biståndsbedömarna, som skulle kunna beskrivas som manligt
kodade förväntningar – att följa lagen, att handla rationellt och att vara återhållsam med offentliga medel, kan sägas utgöra en symbolisk kodning mot
det manliga. Om vi däremot ser till den underliggande tankefigur som finns
för hur biståndsbedömarna argumenterar i dessa frågor, blir en annan bild
synlig.
Biståndsbedömarna menar att de måste snåla med tid och spara pengar,
alla insatser de beviljar kostar i slutändan en massa pengar. Det här skulle
också kunna ses som ett ansvar och ett hushållande med de resurser som
finns att tillgå, ett ansvar som bedömarna faktiskt tar på sig och tar på största
allvar, trots att det framstår som en omöjlig uppgift.
Det finns en dubbelhet i biståndsbedömarrollen som kan ge en förklaring
till biståndsbedömarnas förhållningssätt. Det framkom av intervjuerna med
dem att några valt att arbeta som biståndsbedömare just för att komma närmare de äldre. ”Jag vill träffa brukarna och ha den kontakten, försöka ordna
det så bra som möjligt för dem utifrån vad jag kan göra” (C2:11), menar en
bedömare. En annan bedömare menar att hon tidigare har jobbat många år
med äldre som undersköterska innan hon högskoleutbildade sig mot äldre,
och kände då det blev aktuellt med myndighetsutövning i kommunen, att det
var hennes grej. ”Jag kände direkt att det är mitt jobb. Det är ju det jag trivs
med, träffa nya människor, det här med personalledare, det har jag inte riktigt fallit för” (C4:2), menar hon.
Fyra av de sex intervjuade kvinnorna som arbetade som biståndsbedömare var utbildade socionomer, men inte med inriktning mot social omsorg. De
yngre som ofta hade vikariat, menade att de förmodligen skulle pröva andra
yrkesområden i framtiden och såg sig inte som självskrivna i biståndsbedömaryrket i tid och evighet. En stor anledning till att de trots det arbetar kvar
är att de trivs så bra och har en god gemenskap i arbetsgruppen, menar de.
Att hävda att man vet hur det är för att man jobbat i äldreomsorgen i 25 år,
såg en bedömare inte som eftersträvansvärt, ”jag ska bara inte hamna i det
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där” (C2:18), menar hon. Den här bedömaren menar att om hon skulle uppleva att hon inte kan göra ett bra jobb på grund av nedskärningar och hårt
drivna ekonomiska direktiv, ”när det dras till en sådan spets, då kliver jag av
helt enkelt och gör något annat” (C2:18), säger hon.
Det var några som menade att de valt att arbeta med myndighetsutövning
för att de ansåg att det var viktigt att komma nära de äldre, eller ”brukaren”,
som de uttryckte sig. Och i en mening kanske de också kommer närmare de
äldre än vad till exempel enhetscheferna på utförarsidan gör. Men det väcker
också frågor kring hur de ser på sin roll som myndighetsutövare. En av bedömarna menade att hon ville göra vad hon kunde för de äldre. Den gruppsammanhållning som fanns och som alla menade vara en anledning till att de
faktiskt stod ut många gånger, innebar samtidigt att en likriktning i besluten
formades. Det ser ut som om de inte själva ser denna likriktning och ekonomiska argument som de för. Viljan att göra gott, rätt och riktigt framstår som
mer central. På det viset skulle man kunna uttrycka det så, att det finns en
kvinnligt formad norm som lever i gruppen, även om just rollen som lagtolkare i rättvisans namn och som maktutövare skulle kunna ses som av tradition manligt kodade uppgifter.
Det här kan givetvis förstås på olika sätt. Ett argument är att kön inte kan
bidra till en förklaring av denna roll. En annan kan vara att detta egentligen
synliggör hela äldreomsorgens domän, som av tradition kodats mot det
kvinnliga och som görs alltjämt. Eller kan det vara så, att detta är ett politiskt
drag i linje med den husmorskompetens, som staten var smart nog att ta till
vara under hemtjänstens utbyggnad på 1950-talet (jfr Eliasson & Szebehely
1991)? Det ser emellertid ut som om hemtjänsten är en arena där kön hela
tiden återskapas i de förhandlingar som förs mellan olika aktörer.

Vad gör kön i omsorgen?
Att förstå och tolka ett fält som äldreomsorgen utifrån kön som enda förklaringskategori kan vara otillräckligt. Däremot är kön ett nödvändigt analytiskt
verktyg för att synliggöra de könade processer som återfinns i denna domän.
I detta kapitel har avsikten varit att lyfta fram några av dessa processer, något som jag nu avser att summera.

För mycket eller för lite kön?
Det är lätt att tänka att kön är överflödigt i en verksamhet som är kvinnodominerad. Det är ju kvinnorna som styr, de återfinns på alla poster i äldreomsorgsverksamheten, vad mer finns att tillägga? Att kvinnan är norm i en
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verksamhet som hemtjänsten borde väl vara till fördel för kvinnorna? Men
yrken där kvinnor är i majoritet har som regel lägre status jämfört med motsvarande yrken där män är i majoritet (Johansson 2002b). På en mer övergripande nivå beskriver Hirdman (1988) genussystemets två principer eller
logiker – dikotomin och hierarkin. Manligt och kvinnligt bör inte blandas
och det är mannen som är norm. I takt med att män rekryteras till hemtjänstarbetet borde väl då dessa två logiker komma att upphävas? I arbetsdelningen mellan könen inom hemtjänstarbetet och i föreställningar om vad som är
manliga och kvinnliga sysslor inom detta fält, som har framkommit i min
analys, ser det emellertid ut som om isärhållandet består.
Hallberg (1998) föreslår att istället för att fokusera kön, kan man rikta fokus på den omsorgsmoral som verksamheter inom vård- och omsorg är beroende av. Problemet med det blir emellertid också att detta framstår som en
kodning mot det kvinnliga, eftersom omsorgsmoral och omsorgsrationalitet
också har kodats som kvinnliga förhållningssätt och handlingar. Det är alltjämt kvinnorna som förväntas utföra det lågavlönade hemtjänstarbetet. En
invändning som kan göras här, är att det av den kvinnliga hemtjänstpersonalens utsagor, framkommer att männen hellre tar hand om de äldre, än hushållsgöromålen. Kan inte det då betyda att männen faktiskt kan vara mer
omsorgsinriktade än kvinnorna?
Här blir det nödvändigt att konstatera att konsekvenserna kan förstås olika, beroende av vem vi utgår ifrån. För kvinnornas del i hemtjänsten ser det
ut att innebära merarbete och fokus på hushållsarbete. Detta antyder samtidigt att den uppgiftshierarki, som beskrivits inom detta fält faktiskt blir giltig. Kroppens skötsel kommer alltid först och hemmets skötsel sist (se Johansson 2006). Inom kroppen finns också en hierarki där avlägsnandet av
smuts är det lägst värderade (Twigg 2000; Widding Isaksen 1994). Kvinnorna i mitt material var de som fick ta flest duschningar, även om detta kunde
förklaras med att de äldre – oftast kvinnor, inte ville ha män som gjorde det.
Det här pekar i riktning mot att det inte är så bra att få in fler män i hemtjänsten för kvinnorna, om det samtidigt innebär att de får utföra både mer,
tyngre och ”sämre” uppgifter. Konsekvenserna av kön kan således bli förödande för det kön som blir missgynnat. Tanken att männen skulle höja
kvinnornas status ser därmed inte så lovande ut. Det finns dessutom en kvinnokultur i äldreomsorgen som är svår att bortse ifrån, och som kan vara en
anledning till att män ofta väljer bort detta yrke. De män som blir kvar i yrket beskrivs av den kvinnliga personalen som empatiska och gulliga. Att
lyfta fram empati och tona ned dominans kan stå för ett nytt maskulinitetsideal, men det kan också vara så att männen tolkar sig själva genom andra
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tillhörigheter än kön. Därmed tonas också könstillhörigheten ned (Nordberg
2001).
Med tanke på att männen är så få i äldreomsorgen och att hemtjänstarbetet innebär konkreta situationer och möten med äldre, är det just mäns biologiska kropp som syns, även om min poäng inte riktigt varit att hamna i kön
som skillnad mellan kroppar. Men det finns könade förväntningar på vad
som är kvinnligt respektive manligt där kroppen är synlig. Vissa arbetsuppgifter fick inte männen göra för de äldre, till exempel duschning. Vissa privilegier blev också synliga för män, som återfanns i de äldres förväntningar på
dem. Om detta innebar enbart fördelar för männen i yrket kan givetvis diskuteras. Att inte alltid bli accepterad av de äldre eller att hela tiden få övertyga
andra om sin förmåga kan säkert vara nog så påfrestande också.
Bilden av männen i omsorgen är inte entydig, men utifrån enkätmaterialet
och i intervjuerna med både män och kvinnor i hemtjänsten, ser det ut som
om män inte upplever tidspress i arbetet. Detta kan tolkas som att kraven på
männen inte är desamma som på kvinnorna och att de antagligen inte har
huvudansvar för hem och barn, eller kan vi tro att män är mer stresståliga?
Samhällen förändras och mycket talar för att genusordningens stabilitet
vad gäller isärhållningen förändras, nya konstellationer av blandning mellan
könen uppstår, men med oförutsägbara konsekvenser, konstaterar Hirdman
(2003). Det är givetvis inte bara kön som förklaringskategori, som kan bidra
till en förståelse av detta fält, det blir synligt inte minst då vi betraktar vad
det kan betyda att få duschhjälp. Att det enbart skulle vara könskonstellationer som skulle vara av betydelse blir för endimensionellt, det kan dessutom
vara så att det är ”värre” för personalen än för den äldre. Det finns dessutom
en risk att då kön står i fokus, tenderar forskningen att bli antingen för styrd
mot kön eller för lite (Alvesson & Due Billing 1999). Ett förslag kan vara att
forskaren tonar ner eller avskaffar betydelsen av man och kvinna och istället
talar om maskulinitet och femininitet (ibid.). I en studie av kön i vården visar
exempelvis Gerd Lindgren (1992) att även klass och position i hierarkin är
av betydelse. Frågor som har med etnicitet att göra är också i högsta grad
aktuellt i dagens hemtjänst. Andelen äldre invandrare i behov av omsorg
ökar, såväl som personal med invandrarbakgrund i hemtjänsten (jfr Forsell
2004; Olsson 2000). Även om jag försökt att lyfta in frågor som rör etnicitet
i intervjuerna med både äldre och personal, utgjorde detta inget synligt tema
för vidare analys. Etnicitet ställer också analyser av kön och klass i ett nytt
ljus.
Då kön studeras i organisationer är det oftast de anställdas perspektiv
som är i fokus. En verksamhet som äldreomsorgen har en tredje part som likt
personalen besitter sina könsspecifika och icke-könsspecifika förväntningar
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och föreställningar, erfarenheter och kunskaper som har formats i en historisk, social och kulturell kontext. Ett manligt vårdbiträde berättade att de
äldre ofta trodde att han var läkarpraktikant eller någon med högre befattning
än vårdbiträde. I något fall hade han till slut sagt att han skulle bli läkare, och
märkte då hur den äldre kvinnans tillit till honom ökade avsevärt (se kapitel
4).
I denna studie har tre begrepp stått i fokus, tid, behov och kön som inneburit delvis olika analytiska tillvägagångssätt, men syftet med dessa begrepp
har varit att med hjälp av dessa problematisera och förstå hemtjänstsverksamheten i förändring, utifrån flera aktörers perspektiv. Ett konstaterande att
göra i detta sammanhang är betydelsen av en medvetenhet om de processer
där könade förväntningar återskapas, vilket inte behöver innefatta en ambition att förändra dessa. Kön återskapas i hemtjänstpersonalens arbetsdelning
och de förväntningar de har på sig själva. Kön återskapas i biståndsbedömarnas neutrala syn, då de bara till synes tar könsneutrala beslut och genom
de äldres förväntningar på vad som är manliga och kvinnliga uppgifter. Vi
har sett att de äldre tenderar att låsa fast traditionella mönster genom att de
har sina erfarenheter och kunskaper – något som gör det problematiskt att
organisera arbetet på ett mer jämlikt sätt. Hemtjänstarbetet återskapas hela
tiden i relation till de äldre genom deras uppfattningar och förväntningar på
sin tid, sina behov och könsföreställningar. Här bör man även fundera över
vilken betydelse biståndsbedömarna med sin neutrala syn i verksamheten
kan få och hur omsorgsarbetet formas som könad verksamhet.

En samtidighet i förståelsen av hemtjänsten
Det finns hierarkier och makt som går på tvärs då det finns äldre hjälpbehövande involverade. Det finns en form av dubbelhet i frågor som rör makt i
äldreomsorgen – en form av makt och icke-makt – en samtidighet. Att som
biståndsbedömare besitta en formell beslutsmakt kan på ett sätt framstå som
en verklig maktposition, men i en annan mening som långt ifrån vad man
kan definiera som makt. Att fördela de knappa resurser och medel som finns
väcker snarare en form av vanmakt. Alla tre grupper upplevde en form av
förlorad kontroll och autonomi, men på olika sätt, vilket jag menar kan ses
som en form av maktlöshet. Den grupp som framstått som ”mest” maktlös i
hemtjänstorganisationen är de äldre. Trots att de har ett visst inflytande och
kontroll över sin situation behöver det inte innebära att de på något avgörande sätt har makt.
I dagens äldreomsorg, då tidspress är vanliga inslag i personalens vardag
och där hjälpbehov är föremål för prövning, förutsätts de äldre vara en passiv
grupp som alltid är tillgängliga för hemtjänsten. Det finns ett antagande om
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att en person som är beroende av hjälp också är passiv och därmed inte aktiv.
De intervjuade äldre i mitt empiriska material framstår inte som en homogent passiv grupp, bara för att de är i behov av hjälpinsatser. Det går således
inte att kategorisera de äldre som enbart tillhörande den passiva hjälpberoende gruppen – i en mening är de både passiva och aktiva – samtidigt. Om
de äldre tillskrivs aktivitet i form av inflytande över sina insatser, vilket har
framkommit i mina analyser att de faktiskt har, innebär det samtidigt andra
krav på personalen och den organisation som hemtjänsten utgör.
Det finns en samtidighet i äldreomsorgen som både könad och inte könad. Om detta betyder att hemtjänsten är i förändring, med tanke på mäns
alltmer synliga närvaro i hemtjänsten, återstår att se. Men de konsekvenser
av männens närvaro som blivit synliga här är flertydiga.
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8. Omsorgsförhandling och förfrämligande
För att belysa de betydelser och villkor av möten som sker mellan grupper
och aktörer i en hemtjänstverksamhet, är det viktigt att inte bara synliggöra
olika perspektiv – utan också att uppmärksamma vad som sker i mötena.
Med hjälp av ett främlingskapsperspektiv har jag sökt att problematisera de
beskrivningar som ges av olika aktörers syn på möten i hemtjänsten; att ställa mig främmande inför både etablerade förgivettaganden och nyansera de
olikheter som kommit till uttryck. Främlingskap kan ses som en beteckning
på samtidens tillstånd, men också som något mer dynamiskt reflexivt. I
mänskliga möten och relationer finns alltid ett främlingskap – en form av
oförutsägbarhet i mångtydigheten. I mötena sker vad jag skulle vilja kalla
latenta förhandlingar som får betydelse för hur omsorgen utformas.

Främlingskap, metodologi och verksamhet
Ett främlingskap i verksamheten
Äldreomsorgens välfärdsstatliga kontext är i förändring, något som påtalas i
litteraturen. Den nordiska äldreomsorgen som kännetecknas av offentlig
hembaserad omsorg av god kvalitet som tillgodoses av utbildad personal
riktad till alla äldre, oavsett samhällsklass – är inte längre självskriven i Sverige idag (Szebehely 2003, 2004). Två bidragande anledningar till att vi i
Sverige närmat oss andra europeiska länders omsorgslösningar, är en ökad
familjeomsorg och mer marknadslösningar, enligt Szebehely (2004). Mycket
tyder faktiskt på att den offentliga sektorn i Sverige liksom i västvärlden i
stort går mot en marknadsorientering av de välfärdsstatliga tjänsterna, ofta
inspirerade av New Public Management filosofier. Offentliga verksamheter
hämtar styrprinciper från näringslivet i den privata sektorn (Blomberg 2004;
Dahle & Thorsen 2004; Vabø 2001, 2003). Bärande idéer som brukar nämnas i samband med den offentliga sektorns reformering är att den ska bli
kostnadseffektiv och anpassad till individers önskemål och behov. Med dessa idéer följer ett språkbruk som skapar legitimitet för idéerna (Vabø 2003,
2004).
På ett ideologiskt plan medför marknadstänkandet en syn på de äldre som
aktiva medborgare. I kommuners strävanden att tillgodose gapet mellan behov och tillgängliga resurser, framställs de äldre som rationella och hand176

lingskraftiga (jfr Silfverberg 1999). Ett marknadstänkande ställer synen på
brukare som fria aktörer på sin spets. De äldre antas ha både vilja och förmåga att välja bland marknadens tjänster. Samtidigt kan man fråga sig vad
som är möjligt att välja för de äldres del. Vilken valfrihet talas det om egentligen? I den undersökta kommunen var ”marknadens utbud” av valfria tjänster begränsad och den ideale konsumenten återfinns väl knappast bland de
äldre.
Tidigare studier har visat att brukarinflytandet är minimalt i hemtjänsten.
Dessutom har inte privata lösningar eller beställar- och utförarmodeller någon positiv effekt på kvaliteten i hemtjänsten (se Olsson & Ingvad (2000). I
den organisering som råder i den undersökta kommunen, vilken kan beskrivas som en form av beställar- och utförarorganisation, måste den som är
gammal och i behov av hjälp för att hantera den dagliga livsföringen, ansöka
om det. Den äldre kan då välja att vända sig till kommunens utbud av tjänster riktade till de äldre invånarna eller att lösa det på annat sätt. Om den äldre
väljer att söka sig till kommunens stöd, är det i första hand hemtjänst som
erbjuds, under förutsättning att den äldre bedöms vara berättigad till hjälpinsatser utförda av kommunen. Att bli beviljad hjälpinsatser från kommunens
hemtjänstverksamhet är nämligen ingen självklarhet. Varje ansökan skall
genomgå en biståndsprövning som i denna kommun genomfördes av en
biståndsbedömare. Då en insats blivit beviljad, utförs den som regel av hemtjänstpersonalen som består av vårdbiträden och undersköterskor. Hur behovsbedömning och hjälpinsatser hanteras får följaktligen konsekvenser för
de äldre och deras livssituation.
Ett tecken på att det kan finnas spår av marknadsorientering i kommunen
är språkbruket. De återkommande argumenten som förs, speciellt av biståndsbedömarna, är fokuserade på kommunens ekonomi, upparbetade riktlinjer samt rättssäkerhet för den enskilde, vilket är helt i linje med marknadsorienterade idéer och ideal. Det ser ut som om det marknadsorienterade
språkbruket fått fäste på beställarnivån (jfr Vabø 2003). Mina analyser av
materialet pekar däremot på att de enskilda äldres behov och önskemål inte
har framstått som centrala i biståndsbedömningarna. Genom de möten som
pågår, framstår bilden av verksamheten som mer komplex och mindre definierbar. Det finns med andra ord risk för ett ökat förfrämligande i organisationen.
Det främlingskap som framträder i verksamheten då det blir svårt att
överblicka vad som pågår mellan olika nivåer – gör det också svårt för de
äldre att förhålla sig till detta system. När de äldre själva benämner sig som
”kunder”, blir marknadstänkandets språkbruk särskilt synligt. En av de äldre
kvinnorna menade till exempel att hon inte ville bli sedd på som en ”besvär-
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lig kund” av personalen. Även om flera av mina äldre mycket väl var kapabla att ställa krav, gjorde de inte det utan att först förhandla med hemtjänstpersonalen.
Även om det framkommit i mitt material att dessa trender är synliga i
termer av nya organiseringsformer och ett anammande av marknadsorienterat språkbruk, är inte en privatisering av omsorgstjänster lika utbredd i min
undersökta kommun vid tillfället då studien genomfördes, som i södra Sverige. Biståndsbedömarna påtalade också ett flertal gånger att de inte ställde
krav på anhöriga att ta hand om sina skröpliga äldre – även om de var väl
medvetna om att det var vanligt förekommande i södra Sverige. Uttalanden
av dessa slag gav ett intryck av ett det finns regionala skillnader mellan Sveriges nordliga och sydliga delar. Det har dock inte varit ett syfte att jämföra
detta i avhandlingen.

Tolkningar och främmandegöranden
Ett mått av främlingskap bör ständigt vara närvarande i forskningen. Det är
nödvändigt att ställa sig främmande inför en forskningsuppgift och en vedertagen förståelse – initialt och under arbetets gång, i de begrepp som används
och i de avgränsningar av forskningsfrågan som görs. Resultaten blir då att
se på något med nya ögon. En annan aspekt av främlingskapet är vikten av
att faktiskt se vad man har gjort sig främmande för.
Att empiriskt beskriva hur talet om det som sker i mötena i hemtjänsten i
de tre grupperna kommer till uttryck, kan tyckas vara en enkel uppgift, men
så har inte varit fallet. Det har framstått som ambivalent, motsägelsefullt och
ibland väl entydigt. Det empiriska materialet med utgångspunkt i de tre
grupperna; äldre, hemtjänstpersonal och biståndsbedömare, har inneburit ett
behov av att ställa sig främmande för flera olika perspektiv, samtidigt som
dessa perspektiv fått informera varandra. För att kunna hantera uppgiften har
jag tagit fasta på tid, behov och kön för att tolka och förstå betydelser och
konsekvenser av en föränderlig hemtjänstverksamhet. Jag har försökt att
ställa mig främmande för olikheter i analyserna av begreppen, till exempel
genom att lyfta fram nyanser av de olika sätt på vilket aktörerna talar om
dessa.
Tid framstår som så abstrakt i talet om tid, att det förlorat sin innebörd.
Biståndsbedömare talar inte om tid i förhållande till hemtjänstpersonal eller
äldre, samtidigt som hemtjänstpersonalen ständigt skriver scheman och pusslar med tider, som de ändå inte lyckades följa. De äldre förväntades å andra
sidan inte ha annat att göra än att invänta hemtjänstpersonalen. Tiden tycktes
kunna vara synlig och osynlig samtidigt, vilket för de äldres del innebar att
inte kunna styra över den. För personalen skapar bristen på tid både makt178

löshet och legitima skäl att uppge då tiden inte räcker till. För de äldre däremot, tycktes maktlösheten ligga i att ha tiden men att inte få tillgång till
den.
Det finns en olikhet i tolkningen av behov och vad som är att betrakta
som individuella behov, samtidigt som gemensamma riktlinjer i tolkningen
av dessa eftersträvas. I behovsprövningen framstår det som om biståndsbedömarna gör sig främmande för de äldres behov då de framställer sina argument. På så vis framstår behov som vaga i sin mångtydighet och något som
bäst kan uttolkas av bedömarna på ett objektivt mätbart sätt, enligt dem själva. Det handlar ofta om att hitta andra lösningar för de äldres hjälpbehov för
att spara pengar åt kommunen. Hemtjänstpersonalen tolkar de äldres behov
olika, antingen genom att göra avsteg från beslut eller genom att följa dessa.
Ibland framstod det som om de gjorde sig främmande för de äldres behov för
att undvika konfrontationer med dem. Det ser helt enkelt ut som om tid och
därmed behov förhandlingsutsätts i socialtjänstens omsorgshierarki. Problemen som följer av tid och synen på behov flyttas hela tiden runt i grupperna,
men kvarstår likväl.
Kön finns i hemtjänsten på ett sätt som motsäger den ålagda könsneutraliteten. Ett typexempel är när biståndsbedömare menar att kön inte kan vara
relevant i behovsbedömningen, samtidigt som det visar sig att så är fallet,
även om det skrivs ut som ett neutralt beslut med hänvisning till lagen. Däremot var bedömarna villiga att överlåta till hemtjänstpersonalen att ta ställning till denna fråga, fast de egentligen redan hade gjort det själva. Den nya
organiseringen har skapat ett distanserat förhållningssätt mellan bedömare
och hemtjänstpersonal, mellan bedömare och äldre och ibland mellan hemtjänstpersonal och äldre, då saker och ting inte är vad de synes vara eller
omtalas som vad de är eller kan vara.

En rörig förändring och en stabil röra
Även om inte fokus varit på hemtjänsten som organisation, har en hel del
intressanta bilder av verksamheten framkommit. Denna uppdelning av organisationen i en beställar- och en utförardel framstod ibland som ett totalt
fjärmande mellan de aktörer som befann sig inom respektive område. Om
detta har att göra med att jag haft denna uppdelade verksamhet som utgångspunkt i avhandlingen kan givetvis diskuteras. Stundvis har verksamheten
verkat bestå av flera olika delar och lösa fragment, framförallt då jag försökt
överblicka och ta kontakter med personer på olika ledningsnivåer för att få
fatt i informanter. Jag fick en rörig bild av fältet och ibland ett intryck av att
ingen riktigt visste vem som gjorde vad. Om detta speglar organisationsförändringarna eller något annat, är svårt att säga. Men ständiga organisations179

förändringar var något som i princip alla var medvetna om och de framstod
som en del i vardagen. Informanterna kunde ibland uttala sig lite svävande
om de negativa konsekvenserna av dessa förändringar. De äldre fick inte den
hjälp eller den tid de behövde samtidigt som personalen upplevde stress,
tidsbrist och en ökad press i arbetet. Det var svårt att hitta vikarier vid kortare sjukfrånvaro, både för hemtjänstpersonal och för biståndsbedömare. Förändringarna framställdes som etablerade fakta, även om de ibland kunde
uppge politiker som ansvariga.
Att utifrån denna bild försöka beskriva verksamheten utifrån någon form
av övergripande princip för styrning vore därför problematiskt och det har
heller inte varit ett syfte. Vabø (2003) konstaterar att förändringar i den offentliga sektorn i riktning mot marknadsideologier inte är anpassade till äldreomsorgen och de framträder som halvfabrikat som måste omtolkas. Det
blir också svårt att kritisera dessa idéer när de framstår som ogripbara och
svåra att utvärdera. En intressant iakttagelse jämte denna föränderliga och
fragmenterade bild av organisationen är en mer stabil eller traditionell bild
av den som återfinns parallellt. Det är troligt att det finns spår från olika
styrformer. Ofta förekommer det en blandning av olika ideologier och organisationsformer, både från tidigare och senare former (Thorsen 2004).
I enkäten som skickats ut till de två personalgrupperna märktes i några
fall en svidande kritik mot organisationen och de förändringar som genomförts. Trots detta uppgav personalen att de valde att arbeta kvar i hemtjänsten, främst för de äldres skull. Att acceptera förändringar och att förhålla sig
mer kritisk till förändringar har jag sett som två möjligheter för hemtjänstpersonal att förhålla sig till sitt arbete, vilket även avspeglar sig i deras möten med äldre. Men det har också väckt funderingar kring om det egentligen
har skett några förändringar överhuvudtaget i personalens förhållningssätt
till de äldre. Trots de förändringar som genomförts på senare år, beskriver
hemtjänstpersonalen viktiga egenskaper i arbetet som empati, medmänsklighet, ansvar och medkänsla, vilket är helt i linje med vad som angetts i studier
nästan två decennier tillbaka i tiden (jfr Wærness, 1984, 1990). Det här
väcker en del frågor av mer övergripande natur om relationen mellan det
stabila och det föränderliga, något som blev särdeles synligt i analysen av
kön. Det väcker också frågor som har att göra med det som tas för givet
inom detta fält och jag har via främlingskapet försökt att lyfta fram detta.
Utifrån detta konstaterande kan man också ifrågasätta om det överhuvudtaget är möjligt att uppnå en helhetsförståelse av fältet och i så fall för vilket
syfte? Det blir snarare relevant att uttrycka det på ett samtidigt sätt – som
både rörigt fragmenterat och orubbligt stabilt. I den meningen kan man också ställa sig fundersam till de stereotypa bilder av omsorg som Wreder
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(2005) lyfter fram i ”den goda omsorgsdiskursen”. Äldreomsorgens problem
i termer av tidsbrist och underbemanning framstår som omsorgens fiender
och exkluderas således ur ”den goda omsorgsdiskursen”. Förtjänster och
begränsningar i diskursanalyser som Wreder diskuterar, har att göra med vad
forskaren väljer att inkludera och exkludera i diskursen. Det finns alltid en
risk att forskaren förstärker etablerade ”sanningar”, istället för att ifrågasätta
dem.
Är då bilden av äldreomsorgen så stereotyp som den framställs? Man
kanske skulle kunna se vinster och fördelar med tidsbrist också, även om det
inte vore möjligt att uttala detta i ”den goda omsorgsdiskursen”, vilket således exkluderas. Wreders diskursanalytiska framställning av äldreomsorgen
är intressant, framförallt genom att hennes analyser pekar på det svårhanterliga i att framställa något annat perspektiv inom äldreomsorgen med tanke på
de starkt rådande omsorgsdiskurser som finns. Men kanske är det så att denna idealiserade bild av omsorgen är mer problematisk än vad till exempel en
diskursanalys kan peka ut? Därför har jag nöjt mig med att anta att det finns
olika diskurser inom äldreomsorgen. Jag har själv pekat ut två, men jag har
valt att betrakta dessa som kontext och reflexiva element i tolkningsarbetet.
Dessa diskurser har dock inte varit avgörande för analysen.

Konsekvenser och synen på de äldre
Genom att jag har utgått från tre perspektiv på hemtjänsten med fokus på de
äldre, har olika aktörers syn på möten blivit möjliga att synliggöra. Dessa
perspektiv ger en mer komplex bild av det som pågår i hemtjänstverksamheten.
Hemtjänstens strukturella villkor som förmedlas via biståndsbedömare
tyder på en dubbel syn av de äldre som både passiva och aktiva. Den välfärdspolitik som förmedlas kan inte ge utrymme fullt ut att låta de äldre bli
aktiva konsumenter; om man med det syftar till att styra över sina hjälpbehov, även om de tillskrivs rätten att överklaga beslut. I det direkta hemtjänstarbetet utfört av vårdbiträden och undersköterskor, finns i botten en syn på
de äldre som passiva, vilket visar sig i talet om deras omtanke om de äldre.
Trots att hemtjänstarbetet kan sägas förmedlas via två hemtjänstdiskurser
som både stabilt och föränderligt – tycks hemtjänstpersonalens bild av de
äldre som i grunden passiva, framstå som enhetlig. Detta kan tolkas som om
det finns vissa grundläggande problem i personalens tidsutrymme och deras
syn på de äldres behov. För de äldres del blir det svårt att ställa krav och få
kontroll över sina hjälpbehov eftersom det finns ett inbyggt främlingskap i
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den organisering som råder. Detta fjärmar grupper från varandra och skapar
strukturella hinder, vilket kan te sig som en form av förnöjsamhet bland de
äldre då de sällan klagar.

En passiviserad duglighet
Utifrån hur biståndsbedömarna talar om de äldre, kan man fundera över vilka de tänker sig att verksamheten ska hjälpa. Draget till sin spets skall de
äldre vara skröpliga nog för att få hjälp och samtidigt starka nog att bestrida
kommunen. På så sätt framstår biståndsbedömarnas syn på de äldre som
både passiv och aktiv. Å ena sidan passiviseras de äldre genom biståndsbedömarnas beslutsordning och standardiserade riktlinjer, å den andra sidan
framstår de som aktiva då de framställs som dugliga nog att argumentera
mot riktlinjer och beslut. Det finns en möjlighet att överklaga beslut, men de
förväntas egentligen inte att göra det. I de fall då överklagansärenden kommer upp är det vanligtvis de anhöriga som för de äldres talan – en grupp som
enligt bedömarna kan vara mycket påstridig. Betraktat utifrån de äldres perspektiv så får de vara nöjda med det som biståndsbedömarna har tilldelat
dem, och det kan vara svårt att överklaga (jfr Olsson & Ingvad 2000). Biståndsbedömarna kan också uppfatta kraven som orimliga eller omöjliga att
uppfylla. Är man så kraftfull att man kan överklaga kan just det användas
som argument för avslag.
Enligt biståndsbedömarna ger en biståndsprövning en ökad rättssäkerhet
för den enskilde eftersom möjligheten att överklaga beslut finns. Exakt hur
många ärenden som överklagades i kommunen framkom inte av intervjuerna, men en allmän uppfattning bland bedömarna var att det är en mycket
liten del av de äldre som får rätt. En bedömare menade att det år 2001 var
ungefär 2 fall av 20 eller 22 som kommunen förlorade, ”i stort sett förlorar
de äldre alltid, det är så lite som går igenom. Det är inte många” (C2:17).
Dessa siffror kan jämföras med Socialstyrelsens (2002) beräkningar, som
innebär att ungefär ett av fem överklaganden ges bifall. Dessa siffror är dock
svårtolkade, beroende på vad som innefattas i dessa ärenden.
Då det samtidigt är biståndsbedömarna i kommunen som har inblick i
regler och riktlinjer för hur behoven ska tolkas, kan det i princip bli omöjligt
för den äldre att få rätt. ”Vi kan ofta redogöra för att det här kan tillgodoses,
länsrätten går på vår linje då, att de anser att det kan vi erbjuda” (C2:17),
fortsätter bedömaren vidare. Det ser faktiskt ut som om de äldres rättssäkerhet övergår i rättslöshet.
Det här tyder på att de äldre betraktas som passiva i en mening då de faktiskt inte kan tillåtas styra sina egna behov och veta vad som är bäst för dem,
samtidigt som de ses som aktiva nog att genomföra en överklagan av ett
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beslut. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa avslag av överklaganden, nästan
uteslutande gäller ansökningar till särskilt boende, där man kan anta att de
som ansöker om särskilt boende gör det av skälig anledning. Att flytta ifrån
sitt hem och sin invanda miljö kan medföra ett stort mått av otrygghet. Drygt
80 % av alla överklaganden rör beslut om särskilt boende, framgår av Socialstyrelsens rapport (2002). I de situationerna är det troligt att de äldre inte
framstår som så aktiva och starka som man måste vara för att orka strida mot
kommunen.
Många av de äldre, vilket framkommit indirekt i min studie, var inte alltid
kapabla att ställa krav på hemtjänsten. De äldre som jag har intervjuat har
framstått som en förhållandevis aktiv och autonom grupp. De lever sina liv
med sina krämpor som de ser ut att ha viss distans till. De gav inte uttryck
för något större missnöje som skulle kunna föranleda ett överklagansärende.
Däremot ville de gärna veta vilka insatser som var möjliga att begära, just
för att undgå att begära det omöjliga, som en kvinna uttryckte sig. Men framförallt ville de vara med att styra. De eftersträvade kontroll och autonomi
över sina hjälpinsatser, även om de var hjälpberoende. I sina uttalanden förhöll de sig främst i relation till hemtjänstpersonalen och de ville inte framstå
som besvärliga typer.

Alltid tillgängliga för hemtjänstpersonalens välvilja
Om de äldre framstod som både passiva och aktiva i biståndsbedömarnas
utsagor, framstår de som mer uttalad passiva i hemtjänstpersonalens utsagor.
Både i hemtjänstpersonalens förhållningssätt till tid och till behov förväntades de äldre alltid vara tillgängliga för deras omsorger och välviljan som de
hyser gentemot dem. Inget annat förväntas heller att uppta de äldres liv. Det
var faktiskt en väldigt stereotyp bild hemtjänstpersonalen gav av de äldre.
Ensamma och eländiga väntar de på social samvaro med personalen. Nu är
det ju förvisso viktigt att ha i åtanke att det inte var just de äldre i mitt material som hemtjänstpersonalen direkt förhöll sig till i sina uttalanden. Det var
äldre i andra sammanhang som de träffar och har träffat i sitt arbete, där även
väldigt beroende äldre kunde ingå. Det som personalen uppfattar som behov
av social samvaro kan givetvis gälla för de äldre som vi möter indirekt i mitt
material – de som inte kan tala för sig på samma sätt som de informanter jag
har intervjuat och som kan antas ha färre sociala kontaktytor.
Ett återkommande tema då det gällde tiden, var att hemtjänstpersonalen
inte borde behöva stressa och skynda på in och ut, att de borde ha tid att sitta
ner i fem minuter hos de äldre. ”Är det problem eller annat de har eller att de
bara är ensamma och de har ångest eller vad det nu kan vara så ska man inte
behöva titta på klockan” (B11:26-27), menade en kvinnlig undersköterska.
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Här antyds att den äldre sitter ensam och mår dåligt, kanske rentav har ångest.
Tänk om det kan vara så att det är omständigheterna kring insatserna som
skapar ångest och inte ensamheten? Man kanske som äldre faktiskt oroar sig
för vem som ska komma och utföra en insats, hur den kommer att utföras
och när den ska utföras. Att sitta och vänta en hel förmiddag på hjälp med
ögondroppar när kanske ingen kommer, eller kommer på eftermiddagen
istället, kan i sig skapa ångest och vanmakt. Kanske man som äldre har laddat en hel vecka inför nästa dusch och oroat sig för vem det ska bli (det antas
ju som regel att duschbehov uppkommer en gång per vecka). Kanske någon
ringer och säger att duschningen måste uppskjutas till nästa dag istället eftersom det saknas personal. Eller kanske den unga kvinnan som ska utföra
duschningen kommer att titta med förskrämda ögon eller med avsky på den
uppsvällda buken och den löst hängande huden. Man kanske hoppas att Rut
ska komma och duscha, men man vet inte om hon arbetar idag.
Även om personalen menade att de försöker tillfredsställa de äldres önskningar vad gäller vem som duschar, både med avseende på kön och på person, kan det uppstå situationer då det inte är möjligt. Dessutom fanns det
vissa av personalen som menade att de äldre får finna sig i att det kommer
olika personal. ”För att, jag tycker att vårdtagarna ska liksom, de behöver
hjälp, och vem som kommer dit ska inte ha så stor betydelse” (B3:6), menade en kvinnlig undersköterska. Ett argument som nämndes i samband med
detta är att det måste vara svårt för personalen att av olika anledningar bli
bortvald av en äldre. En individanpassning av omsorgen skulle till slut kunna
leda till ohållbara situationer. Det har framkommit av mina analyser att personalen ägnar en stor del av sin tid åt att pussla med scheman och tider, men
ibland går det inte ihop ens med den bästa viljan i världen, särskilt när flera
av dem är sjuka (jfr Andersson 2006).
Ett annat intressant uttalande speglar en föreställning om att ensamhet alltid är negativ och leder till konsekvenser som personalen skulle kunna avhjälpa, bara det gavs tid. ”Så där sitter de i sin ensamhet och ju mer ensamma de är, desto mer dementa blir de” (B11:27), konstaterar en undersköterska. Här antas även frånvaron av personalen kunna ge upphov till medicinska
problem som demens.
Det var faktiskt svårt att hitta andra argument från hemtjänstpersonalen
som pekade mot en syn på de äldre som mer aktiva, även om motiven bakom
denna passiva syn kunde variera. Det fanns de som uppvisade ett genuint
intresse för de äldre och som menade att de kunde veta vad som var bäst för
dem. Detta innebar nästan undantagslöst samvaro i form av samtal och tid
med personalen. Det är personalen som står för aktiviteten, något som mins-
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kar nu då tidsbrist råder. ”Vi gör bara det nödvändiga och sen sätter vi dem i
ett hörn så får de roa sig, så de blir socialt handikappade på så vis” (B4:2)
menar ett kvinnligt vårdbiträde. Det framkom överlag ett endimensionellt
seende i personalens syn på de äldre. Ett av de manliga vårdbiträdena menade att de äldre ibland kunde vara fixerade vid klockan, ”för de sitter ju och
tittar på klockan, ja nu är det 5 minuter tills de kommer (skratt) och så kanske man kommer om 20 minuter” (B10:19). Detta är dock förståeligt antyder
han, eftersom de äldre inte har så mycket annat att göra än att räkna tiden
fram tills nästa besök från hemtjänsten. Tanken att detta sneglande på klockan skulle kunna ha att göra med att de äldre faktiskt kunde ha annat att göra
än att invänta hemtjänstpersonalen, existerade inte.
Med synen på de äldre som passiva tycktes personalen samtidigt utestänga andra tolkningsalternativ.

Att vara föremål för insatser
De äldre i mitt material ansåg inte alltid att samtal med personalen var så
viktigt, även om det kunde uppfattas som trevligt. Att kunna förutse när en
hjälpinsats skulle bli utförd, att personalen hade kompetens och kunde ta
eget initiativ att utföra insatsen, var viktigare för dem än tiden i sig.
Det finns ett främlingskap i möten mellan äldre och personal som jag försökt lyfta fram genom de olika förhållningssätt som finns av synen på tid och
de äldres behov. Det framstår som ett främlingskap som framförallt bottnar i
ett fjärmande mellan grupper där olikheten kan tolkas som för stor för att
hitta ett närmande eller förståelse för andra tolkningsalternativ än de man
själv har för handen.
Det som blir problematiskt för de äldre med detta synsätt på dem, är
framförallt att det blir svårt att ställa krav och få kontroll över upplevda
hjälpbehov i vardagen då de blir föremål för insatser. Att det finns olika
förhållningssätt till dem på olika nivåer i organisationen ser inte ut att underlätta precis. Dessutom är det rimligt att anta, vilket har framkommit av mina
analyser, att det är en sak att bli beviljad en insats, en annan hur den blir
utförd. Möjligheten att ta en aktiv roll genom att överklaga beslut som man
upplever som felaktiga, får antagligen motsatt verkan genom de svårigheter
det innebär att få rätt. Därmed kan också möjligheten att leva ett självständigt liv gå förlorad.
Om man utgår från biståndsbedömarnas utsagor om att beslut om hemtjänstinsatser sällan överklagas, kan detta tas som tecken på att de äldre är
nöjda. En stor andel äldre är antagligen nöjda med sina insatser som sällan
föranleder problem. De intervjuade äldre i mitt material uppvisade överlag
en förnöjsamhet med sin hjälp, men detta kan inte tas för givet.
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En förnöjsamhet kan faktiskt framstå som mångbottnad och kan även bottna
i ett missnöje, något som har framkommit av min analys. Flera av de äldre
visade på en medvetenhet om äldreomsorgens ”kris”, och den vetskapen kan
göra det svårt att ställa krav, då det alltid finns de som behöver hjälpen bättre. Det ser även ut att finnas en underliggande norm i hemtjänstpersonalens
arbete att först prioritera de som är i mest behov av hjälpen (jfr Thorsen
2003; Vabø 2003). Den äldre generationen klagar inte heller i onödan och
många är vana vid att kämpa på i det tysta. Det här framkom till exempel av
biståndsbedömarna som uppvisade en medvetenhet om att de äldre försökte
att klara sig själva in i det längsta.
De äldre ville inte heller framstå som besvärliga eller riskera att stöta sig
med personalen. Den förnöjsamhet som de flesta uppvisade för mig kan
faktiskt också bero på att de var osäkra på vem jag var och min relation till
personalen. Det kan givetvis också vara så att de äldre är nöjda, punkt slut.
Antagligen är det nog så att de ibland är nöjda, ibland inte – i vissa avseenden, men inte i andra och så vidare – men de klagar inte – än mindre överklagar de beslut.

Omsorg och omsorgsbyråkrati
Tid för dilemman i biståndsbedömningen?
En fundering som uppkommit hos mig under litteraturstudier och analysarbete är frågor som har med etik och moral att göra i biståndsbedömarnas
förhållningssätt. Dunér och Nordström (2003) diskuterar två former av dilemman i biståndsbedömarnas arbete att bedöma och fatta beslut om äldres
behov. Det ena dilemmat benämner de äkta dilemman eftersom det härrör ur
motsättningen mellan att ta ansvar för, och att ge utrymme för de äldres
självbestämmande. Det andra dilemmat som de kallar skendilemman innefattar motsättningar mellan de äldres och anhörigas vilja samt motsättningar
mellan äldres behov och vilja och organisationens resurser. Utifrån detta
synsätt på dilemman sett som etiska ställningstaganden menar de att det
framförallt finns två möjligheter till förhållningssätt att följa – det omsorgsmoraliska och det rättvisemoraliska, menar de (ibid.).
I mina intervjuer med biståndsbedömarna fanns inga spår av vad Dunér
och Nordström (2003) benämner äkta dilemman. Detta kan givetvis ha att
göra med att fokus för min avhandling inte legat på att synliggöra olika moraliska förhållningssätt, varvid detta tema inte heller har diskuterats i intervjuerna. Dunér och Nordströms rapport riktar däremot fokus på olika dilemman och de framställer typiska fallbeskrivningar som de omber bedöma186

re att förhålla sig till. På det viset har också olika dilemman synliggjorts
explicit. Men dilemman kan även framkomma implicit, vilket har visat sig i
mitt material – men det speglar enbart vad författarna benämner skendilemman. Det behöver visserligen inte utesluta att bedömarna i mitt material inte
behöver ta ställning till så kallade äkta dilemman. Men med den framträdande ekonomiska blick som biståndsbedömarna uppvisade, kanske inte ens
dessa dilemman är möjliga att urskilja för dem, även om de existerar.
Dunér och Nordström (2003) framhåller det omsorgsmoraliska förhållningssättet som överlägset det rättvisemoraliska eftersom det baseras på
relationer och ett individuellt ansvar. För visso har författarna ”bör” och
”vision” för ögonen, men rent krasst är motsättningar som har med organisationens resursbrister att göra av det allvarligaste slaget och i högsta grad
äkta, som jag ser det. Det har framkommit i mitt material att dilemman
egentligen aldrig uppstår – om man med dilemma syftar till att inte ha en
given rätt lösning. Biståndsbedömarna förmedlar ju en repertoar av färdiga
lösningar.

Individ eller kollektiv? – Nya dilemman i rättvisans namn
Rollen som biståndsbedömare innebär i den uppdelade organisationen att
vara myndighetsutövare, vilket i den undersökta kommunen innebar att sitta
avskild från utförarna av hemtjänsten. Ett ökat avstånd hade upprättats, kanske för att möjliggöra mer precisa bedömningar utan nära relationer och
insyn i utförandet av beviljade insatser. Av intervjuerna framträdde tolkning
av lagar som något av det viktigaste ställningstagandet i biståndsbedömarnas
arbete. Det fanns förväntningar på dem att handla i enighet med lagen och att
vara återhållsamma med offentliga medel. Biståndsbedömarna menade samtidigt att det var viktigt att göra en insats för de äldre, något som de också
framhöll att de gjorde. Genom att göra en korrekt bedömning utifrån lagen
antog de att rättvisa hade skipats och att de därmed hade handlat rätt, eftersom det ju faktiskt innebar att rättssäkerheten för den äldre hade ökat. En
form av rättvisetänkande blev synlig i deras utsagor då de menade att de
måste hushålla med kommunens resurser (så det räcker till fler). De påtog
sig faktiskt rollen som ”välfärdstjänstfördelare” i hopp och mening om att
kunna fatta ett bra biståndsbeslut.
Det är som om de har gruppen äldre som kollektiv för ögonen och inte
den enskilde äldre i bedömningarna, vilket visar sig i de riktlinjer de arbetat
fram. Samtidigt fungerade riktlinjerna som argument för många av de svåra
beslut som de har att fatta, till exempel att ge avslag till särskilt boende.
Rollen som omsorgsgivare åligger fortfarande hemtjänstpersonalen och
detta innebär att utföra de individuella insatser som biståndsbedömarna be187

viljar till de äldre. Att ge omsorg och upprätthålla vardagsrutiner förväntas
vara stående uppgifter i hemtjänstarbetet. Rutiner visade sig emellertid vara
svåra att upprätthålla och de sociala inslagen som förväntades finnas i arbetet
gavs det inte utrymme för, enligt flera av personalen. Att inte hinna med
hjälpinsatsen eller att sitta ner och prata med de äldre upplevdes av de flesta
som ett typiskt tecken på de sparbeting och rationaliseringar som ägt rum.
Hemtjänstgruppen framstod dock som en heterogen grupp i vissa avseenden,
till skillnad från biståndsbedömarna. Det fanns olika förhållningssätt till
arbetet med äldre, där vissa ”tog sig tid” mer än andra. Samtidigt utgjorde
inte uppgifter som att gå ärenden åt de äldre, fixa håret – alla de så kallade
sociala inslagen – konkreta insatser som biståndsbedömarna beviljade. Denna form av arbetsuppgifter ser ut att ha förpassats till hemtjänstpersonalens
goda vilja. Det finns med andra ord ett stort tolkningsutrymme för de insatsbeslut som är formulerade av bedömarna och som utförs av hemtjänstpersonalen. I analysen framgick att biståndsbedömarna inte hade någon direkt
insyn i insatsernas konkreta utförande och att de inte heller verkade eftersträva det.
Här skulle det vara möjligt att spekulera om inte en frånvaro av tiden bidrar till att förstärka detta till synes oetiska förhållningssätt. Det framstår
som orättvist då vissa får mer och andra mindre hjälp. Biståndsbedömarna
framhöll själva gång på gång att de beviljar insatser och inte tid.
Behov och framförallt vad innehållet i ett behov kan vara, var något som
det inte heller talades om. Behov omtalades istället som en hjälpinsats, som
ofta utgick från en mall som hade upparbetats i kommunen och av gruppen
själv. Både tidens synlighet och osynlighet ställer till problem. Tid synliggör
ett ekonomiskt tänkande genom de penningtransaktioner som äger rum på
olika nivåer i organisationen. Tid är pengar, vilket framkom gång på gång.
Insatser till äldre är pengar, medicinskt färdigbehandlade äldre på sjukhusens
vårdavdelningar tär på kommunens ekonomi, något som framhölls av biståndsbedömarna. Samtidigt döljer biståndsbedömarna tiden till både äldre
och hemtjänstpersonal genom att utgå från insatser, vilket faktiskt innebär ett
förnekande av de problem som är förknippade med tid. Varför identifierade
sig biståndsbedömarna med kommunen och varför föredrog de att tydliggöra
det ekonomiska tänkandet mer än de enskilda äldres behov? Deras förhållningssätt framstod som motsägelsefullt, inte minst med tanke på att de inte
har ett direkt budgetansvar. Det framstod också som motsägelsefullt med
tanke på att flera av dem faktiskt hade uppgett att de valt detta arbete för att
komma närmare de äldre. Samtidigt framstår deras förhållningssätt som begripligt och inte alls motsägelsefullt, med tanke på de betingelser som styr
deras arbete och uppgifter.
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Att gräsrotsbyråkraterna bör göras moraliskt ansvariga för varje enskilt beslut är ett förslag som Christensen (2001) diskuterar i sin norska studie, som
visar på liknande förhållningssätt som biståndsbedömarna uppvisar i mitt
material. Men frågan är hur detta skulle låta sig göras med tanke på att lagtolkningar, riktlinjer och ekonomiska sparbeting väger så tungt i kommunen.
Om resurserna är begränsade, hur kan den enskilde bedömaren ställas till
svars i de fall då någon inte kan bli beviljad en insats alls? Det finns ett problem med att föra ned ansvaret på individnivå då detta kan innebära ett bortseende av den problematik som återfinns på den strukturella nivån och av de
ofördelaktiga villkor som råder.
Att denna uppgift ligger på ännu en kvinnobefolkad grupp är i linje med
andra omsorgsyrken. Det hade varit intressant om det funnits några män
anställda som biståndsbedömare och att man då genom intervjuer kunde ha
fått inblick i hur de tänkte och resonerade. Kanske inte enbart för att de är
just män, utan även för att skapa variation i den till synes homogena gruppen. Detta kunde eventuellt ha nyanserat bilden av biståndsbedömarnas förhållningssätt till uppgiften. Hade även männen lika ”tappert” påtagit sig
uppgiften att hushålla med kommunens resurser?
Carin Holmqvist (1997) har diskuterat skillnader mellan könen och konstaterat att det finns olika förväntningar på kvinnor och män i ledande positioner. I en studie om kvinnliga offentliganställda ledares förhållningssätt till
uppgiften att leda ett större ansvarsområde med knappare resurser, visar hon
hur kvinnorna internaliserar uppgiften, snarare än att ifrågasätta eller protestera mot den. Kvinnorna som hade egen bakgrund inom den verksamhet
som de fått ansvaret att leda, fick ta rollen av den ömma ”bödeln” i åtstramningstider. Holmqvist påpekar att det kvinnliga ledarskapet inte blir en källa
till makt, snarare blir det en källa till vanmakt i maktens förklädnad. I tider
av neddragningar fungerar genus som sorterings- och hierarkiseringsmekanism extra tydligt, konstaterar hon.
Frågan om tid eller snarare brist på tid, synliggör nya etiska dilemman
om vem som ställs ansvarig då personalen inte hinner utföra alla arbetsuppgifter. I biståndsbedömarnas eget arbete angav de till exempel att de arbetsuppgifter som först fick stryka på foten var uppföljning och dokumentation.
Dessa uppgifter borde vara särskilt viktiga för att upprätthålla de äldres rättssäkerhet som de menade var så central i de riktlinjer de utgår från. Hur rättssäker blir en biståndsprövning egentligen, när något av det viktigaste är
bristfälligt eller saknas – det vill säga den skriftliga dokumentationen? Här
bör man fundera över om inte tid kan bli en förevändning och ett legitimt
skäl att uppge då omsorger om äldre försummas, något som faktiskt också
antyds i de båda personalgrupperna. Det man också kan ställa sig frågande
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till här är hur ett omsorgsmoraliskt förhållningssätt skulle underlätta de problem som uppstår i samband med tidsbrist.

Omsorg på en högre nivå
Vad är det som händer om omsorgsansvaret förflyttas upp en nivå i hierarkin
och är det möjligt? I praktiken har biståndsbedömarna väldigt liten och sporadisk kontakt med de äldre. Under timmen som bedömarna avsatte för att
bedöma den äldres behov, skulle de få en uppfattning om den äldres livssituation. Den framstod som beskrivningar av den äldres förmågor respektive
oförmågor och vilka eventuella insatser detta kunde ge upphov till. Frågan är
var ett omsorgsmoraliskt förhållningssätt skulle inrymmas. Enbart den maktposition som biståndsbedömaren besitter i och med att kunna bevilja eller
avslå hjälpinsatser, talar emot omsorg på en högre nivå i organisationen. Att
vurma för ett omsorgsmoraliskt förhållningssätt i biståndsbedömarnas ställningstaganden kanske är omöjligt. Egentligen skulle inte denna byråkratgrupp få finnas alls i en organisation där omsorg är avgörande för verksamheten, enligt Noddings (1984). Principer, hierarkier och byråkrater måste
bort. Ett samhälle baserat på omsorg (caring) måste organiseras på annat sätt
helt enkelt, hävdar Noddings. Hon konstaterar vidare att äldreomsorgen istället behöver en stab av frivilliga, självförsörjande och goda etiska medborgare.
Tanken om att det skulle finnas ett gott och riktigt sätt att handla leder till
ett förfrämligande inför de verkliga krav som hemtjänstverksamhetens möten ställer, menar jag. Noddings (1984) omsorgsmoral öppnar inte upp för
förändring utifrån den tid och det samhälle vi befinner oss i. Bauman
(1995a) menar att människor är moraliskt ambivalenta, en icke-ambivalent
moral är en existentiell omöjlighet. Därför går det inte att garantera ett moraliskt uppträdande genom till exempel mer utvecklade motiv för mänskligt
handlande eller bättre utformade miljöer (ibid.). Enligt Bauman skulle således inte Noddings idéer vara hållbara eftersom hon förutsätter att den rätta
vägen att följa för att uppnå ”den goda omsorgen” är att utesluta organisationer.
Dragna till sin spets utesluter teorier om omsorg således administratören
och byråkraten, eftersom omsorg handlar om ett moraliskt ansvarstagande
för den andre; det vill säga ett personligt engagemang. Maktdimensionen
skulle då inte höra hemma i omsorgen, eftersom omsorg förväntas bygga på
en genuint ömsesidig relation (jfr Noddings 1984). I mänskliga möten finns
emellertid ett mått av främlingskap involverat, vars utfall inte på förhand är
givet, menar jag. Vår tid präglas av en osäkerhet, en ambivalens och motstridiga val, som gör den svår att överblicka (jfr Bauman 1995a; Eriksson
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2004). Det är valen som görs som måste värderas, påpekar Bauman. Handlingar i sig kan vara rätta i en bemärkelse och orätta i en annan. Ett etiskt
förhållningssätt har inte förlorat sin aktualitet, men behöver betraktas på ett
nytt sätt, menar han vidare.
Utifrån detta kanske det är mer problematiskt att tänka att det är möjligt
med omsorg på beslutandenivån än att inte göra det. Att avfärda biståndsbedömarnas förhållningssätt som moraliskt orätt eftersom deras ställningstaganden och värderingar utgår från rättviseprinciper, blir därmed inte så entydigt enkelt. Då omsorgsmoral ställs mot rättviseprinciper, framstår något av
en ”oäkta” motsättning, då ju rättvisa egentligen syftar till att allas hjälpbehov blir tillgodosedda. Det problematiska kanske inte är rättvisetänkandet
och de principer som ligger till grund för det i sig, utan att det inte representerar rättvisa. Rättviseprinciper behöver alltså inte stå i motsättning till omsorg (jfr Fjørtoft 2002).
I en organisation som den offentliga äldreomsorgen som har en rad individer – ett helt kollektivs intressen att värna om – måste kanske just därför
frågor ställas kring rättvisa, för att inte utestänga vissa individer.

Kvinnors hemtjänst
Både mellan grupper och individer finns det givetvis olika intressen och
behov i hemtjänstverksamheten. En förhållandevis entydig bild av äldreomsorgen är dock att den utgör en verksamhet som i majoritet är befolkad av
kvinnor. Det är ett fält som står lågt i samhällets rangordning, både vad gäller den grupp som är föremål för verksamheten och de sysslor som utförs i
verksamheten. De som arbetar inom detta fält innehar ett yrke med låg status
på alla nivåer. Även om den uppdelade organisationen kan ha inneburit en
tydligare hierarki i hemtjänsten där myndighetsutövningen tillhör den högre
nivån, är myndighetsutövning med inriktning mot äldre den lägst rangordnade av kommunens socialtjänsts olika former av myndighetsutövning. På det
sättet finns det egentligen ingen synlig motsvarighet till den hierarki och de
könade strukturer som återfinns inom hälso- och sjukvården i landstingets
regi, som skulle kunna utgöra stöd för analysen av hemtjänsten. Hur kan
man tolka kön i ett område som aldrig har haft (manlig) dominans?
Det blir dessutom svårt att analysera kön i hemtjänsten med stöd i tidigare litteratur, om man även vill ta in de äldres perspektiv. Den feministiska
litteraturen inom detta fält har i första hand problematiserat omsorgsarbete
med fokus på kvinnors omsorgsarbete (se Davies 1989; Motevasel 2000;
Wærness 1984, 1990). De äldre, oftast kvinnor, har på det viset fått framstå
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som neutrala och passiva – beroende, icke autonoma och utsatta för andra
kvinnors välvilja och omsorg.

Den neutrala tredje personen ställer också krav
I en verksamhet som har en tredje person att utgå ifrån, blir till exempel frågor som har med kön att göra särdeles komplex. Det är inte bara relationer
mellan kvinnor och män i personalgruppen som måste problematiseras, utan
en problematisering av kön måste göras i relation till tredje person som antingen är kvinna eller man. Vad som framstår på ett vis i ett perspektiv, gör
det inte självklart lika ur ett annat perspektiv.
Det som har framkommit i analysen av mitt material är att det finns en
mängd situationer där kön ställs på sin spets och som skulle kunna beskrivas
som en intressekonflikt. Då det gällde duschning av de äldre strävade personalen efter att så långt som möjligt tillfredsställa de äldres önskningar. Det
framkom att det framförallt var kvinnor som ställde krav på att få bli duschade av kvinnlig personal. Ofta framställde den kvinnliga personalen inte
dessa preferenser som ett problem. De kunde sätta sig in i vad det innebar att
bli duschade av en man och därför påtog de sig som regel duschningarna.
Även om kvinnorna inte tyckte att detta var ett problem, kunde det när som
helst bli det. Det kunde till exempel ställa till problem för kvällspatrullen
som arbetade två och två om den ena av dem var en man. Om någon av de
äldre då vägrade att ta emot en man, fick kvinnan utföra uppgiften själv. Här
kan man också fundera över vad som händer när två män åker runt i bil för
att tillgodose de äldres behov.
Det framstod för mig som om detta var förhållandevis nya problem som
det inte fanns några givna lösningar på. Det var som regel kvinnornas uppgift att hantera och lösa dessa problem genom att ta på sig extra uppgifter.
De tog också männen i försvar då de äldre blev misstänksamma mot deras
kompetens och förmåga att utföra uppgiften. De kritiska röster som ändå
fanns bland kvinnorna i personalen framstod som veka i realiteten. Man
menade att det tids nog skulle bli ändring när den kritiska massan var nådd. I
de mest konkreta och vardagliga situationer återskapas kön hela tiden obemärkt, eftersom äldreomsorgens arbete förväntas vara omsorgsinriktat. Hur
kan detta tolkas och förstås? Som att det inte är bra att männen kommer in i
äldreomsorgen? Eller är det så att de äldre fått för stort inflytande om de
tillåts att välja kön på personalen? Kanske är det så att vi måste omvärdera
omsorg och det arbete som är förknippat med den. Inom detta fält är det
också viktigt att synliggöra frågor som har med kön och genus att göra.
Det som har blivit synligt i min analys är väl egentligen att det blivit en
starkare uppdelning mellan könen i hemtjänsten. Detta beror på att männen
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förväntades att utföra uppgifter som är förknippade med manlighet, vilka är
få i hemtjänsten. Kvinnorna utförde oftare de mer traditionellt kvinnliga
sysslorna – det vill säga nästan alla sysslor. Männens närvaro har inte bidragit till en uppluckring av traditionella könsmönster utan snarare till en förstärkning av dem.
Går vi till det konkreta hemtjänstarbetet och fördelningen av arbetsuppgifter, kan det i vissa lägen (kanske alltid) uppstå konflikt mellan de äldres
önskningar och personalens försök att skapa likhet i arbetsuppgifter mellan
könen. Frågan är om det finns någon lösning på denna konflikt om vi samtidigt vill värna om och ge utrymme för de äldres önskningar. Detta blev särskilt tydligt i parrelationer där den ena i relationen var i behov av kommunens hjälpinsatser. Det kunde visa sig i att äldre kvinnor och män fick olika
hjälpinsatser eftersom förväntningarna var olika på den ”friska” äldre, beroende av kön – de friska äldre männen fick mer hushållshjälp än kvinnorna,
något som även tidigare studier visat (Mossberg Sand 2000).
Det fanns en omedvetenhet och ett oreflekterat förhållningssätt till kön
och konsekvenser av kön i hemtjänsten i båda personalgrupperna. Biståndsbedömarna med sin möjlighet till individuell prövning i bedömningarna hade
kunnat ta hänsyn till kön på olika sätt och ta aktiv ställning genom att tydliggöra hur kön kan hanteras. Istället lät de hemtjänstpersonalen att ta ställning
till detta. I situationer som dessa blir olika perspektiv synliga där det inte
alltid hjälper med en medvetenhet om kön och att ett beslut kan leda till att
det ena könet missgynnas. Det finns också en praktisk vardagsverklighet
som ska fungera.
Det är viktigt att även ha i åtanke att det inte är alla äldre som ställer krav
i hemtjänsten. Med detta i minnet är det troligt att de äldre också framstår
som neutrala och blir föremål för hemtjänstens insatser som i grunden är
baserade på ett könsneutralt seende men vars konsekvenser inte blir det.

Män ”är” och ”får vara”, kvinnor ”gör” och ”får göra”
En verksamhet som till stor del hanterar vardagliga uppgifter och rutiner i
andra människors hem ställer till problem, inte minst vad gäller arbetsdelningen mellan könen. Egentligen skulle man faktiskt kunna säga att det inte
finns någon arbetsdelning mellan könen eftersom männen egentligen inte
förväntas vara där alls. Men då männen blir fler i hemtjänstarbetet förstärks
kvinnors underordning eftersom de då måste förhålla sig till männen och de
äldre samtidigt och försöka jämka. Den manliga hemtjänstpersonalen slapp
många konflikter just för att de var män. Det fanns en viss medvetenhet
bland männen om situationer då de kunde åtnjuta fördelar i egenskap av
man, samtidigt som de uteslöts från andra uppgifter till följd av de äldres
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preferenser. Av analysen blev det synligt att männen intog en, kanske inte
oväntad, oreflekterad hållning till de problem som kunde uppstå i situationer
där kön blev synligt. Att inte framstå som duglig för arbetsuppgifter kan vara
kritiskt, men det var inte det första som framskymtade i männens förhållningssätt. Det var snarare en omedvetenhet om eller ett konstaterande – så är
det.
Det ser ut som om män ”är” och får ”vara” som de är – kunna vad män
förväntas kunna och slippa det de förväntas slippa. Det är okej för det beror
inte på dem själva, utan på de äldre. Kvinnor ”gör” och får ”göra” det de
brukar. Kvinnor får göra allt det som de förväntas kunna göra och inte slippa
något egentligen. Det är okej för det beror ju inte på dem själva, och om det
gör det får de skylla sig själva. Det beror inte på männens arbete i hemtjänsten, utan på de äldre. På det här viset blir en traditionell könsarbetsdelning
förstärkt genom de förväntningar som finns på kvinnlig och manlig hemtjänstpersonal.

Förändring, stabilitet och kön som kontextbundet
Enligt hemtjänstpersonalen är det de äldre som besitter könsspecifika förväntningar och föreställningar om vad som är kvinnliga och manliga uppgifter, något som därmed låser fast traditionella mönster. Det är emellertid inte
så entydigt enkelt att hävda att de äldre har generationsspecifika föreställningar om kön. Givetvis är det så att de äldre som medverkat i mitt material,
liksom många andra hjälpberoende äldre, har levt sina liv i en tidsanda där
husmorskompetens och arbetet i hemmet värderats högt för kvinnor. Genussystemets principer enligt Hirdman (1988) om isärhållning mellan könen och
kvinnan som underordnad mannen var då uttalad och i det närmaste en dygd
att efterleva (jfr Thorsen 2001). Den hemtjänstverksamhet som byggdes upp
på 1950-talet har växt fram ur denna tidsepok där kvinnors husmorskompetens var tongivande (jfr Eliasson & Szebehely 1991). Även personalen har
föreställningar om kön som formats i en specifik tidsepok. Men i deras föreställningsvärd antas könen vara jämställda med varandra och därför framstår
inte deras egen könsförståelse som problematisk i mötet med de äldre. Istället blir de äldres förhållningssätt problematiskt.
För att förstå kön i de möten som tar plats i hemtjänsten blir kontexten
betydelsefull. Här kan till exempel sociala kategorier som generation och
klass vara relevanta. Thorsen (2001) problematiserar både betydelser av
klasskillnader och generationsklyftor i hemtjänstens organisering. Dessa
faktorer blir extra synliga mellan kvinnor eftersom hemmet av tradition är
kvinnors revir, konstaterar hon. Här framstår de äldre männen som mer lätthanterliga än kvinnorna eftersom de aldrig har behövt tänka på hemmet och
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därmed inte lägger sig i personalens arbete. Dagens äldreomsorg som går
mot ökad medikalisering, kan inte på samma sätt som tidigare tillmötesgå de
äldres behov av hushållshjälp. Här framstår betalningssystemen som ett sorteringsinstrument där de mer välbeställda äldre hänvisas till den privata
marknaden, något som dessutom blir billigare för dem. Välfärdssystemet
framstår därmed som tvådelat – privata tjänster för de mer välbärgade och
offentligt behovsprövade tjänster till de mindre bemedlade äldre (ibid.).
Men även den kontext för vilket mötet tar plats är central för förståelsen
av kön. Det framgick till exempel att det i en sjukhusmiljö kunde vara acceptabelt att bli duschad av en man, även om det inte var det i det egna hemmet.
Det här kan förvisso tolkas på en mängd olika sätt. Vårdrelationer är mer
asymmetriska, vilket gör det svårt för de äldre att ställa krav på till exempel
personalens kön. Men det kan också vara så att det offentliga rummet som en
sjukhusmiljö utgör, i sig gör det tryggare för den äldre att bli duschad av en
man. Det egna hemmet bör å andra sidan ge den äldre fullmakt nog att själv
avgöra vem som släpps in i det privata rummet. Sjukvårdspersonalens kunskapsområde inbegriper dessutom ett hanterande av kroppar på ett mer tydligt sätt, jämfört med hemtjänstpersonalens. Den äldres tidigare erfarenheter
och relationer till kön har givetvis också betydelse för benägenheten att acceptera duschning av en man (eller kvinna för den delen) även om hemtjänstpersonalen själva menade att det alltid var lättare för de äldre att få
hjälp av en kvinna. Det finns antagligen olika förväntningar på kön och på
olika omständigheter förknippade med kön, såväl som på de individer som
ingår i dessa verksamheter. Kön är på det viset kontextbundet och relationellt.
Det man måste ställa sig frågande till utifrån hur synen på kön framstått i
analyser av mitt material och den arbetsdelning som där framträder mellan
kvinnlig och manlig hemtjänstpersonal – är frågan om könens stabila och
föränderliga former. Kvinnorna såg ökningen av antalet män i yrket som en
möjlighet till förändring, även om de inte reflekterat över vad det konkret
skulle betyda för dem själva. Bara männen blir fler – kommer synen på arbetet att förändras och lönerna att stiga. Samtidigt fanns det en medvetenhet
om varför männen inte var intresserade av yrket. Så länge hemtjänstarbetet
ser ut som det gör i termer av låg lön och låg status, är det få män som intresserar sig för yrket. Kvinnorna hoppades dock att det tids nog skulle ske
en förändring.
Det är ingen hoppfull bild som kan utläsas av detta om man tänker sig att
det är möjligt att skapa förändring i hemtjänsten, även om det är svårt att
föreställa sig att yngre generationer kommer att acceptera de villkor som nu
råder. Tid i sig är inte alltid tillräckligt för att skapa förändring i invanda
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mönster och traditioner. Tiden kanske snarare manifesterar stabila formers
orubblighet. Frågan blir också hur och i vilken riktning en förändring bör
göras och vad som eftersträvas, även om detta inte nödvändigtvis leder till
det som man avser.

Främlingskapets mångtydighet
Genom avhandlingens olika delar har främlingskapet kommit fram på lite
olika sätt. I egenskap av tankeredskap har jag sett det som centralt att inte
fastslå en given betydelse för hur främlingskap kan eller bör tolkas och förstås. Jag har framförallt inspirerats av Simmels (1908/1981) texter om främlingskap som lyfter fram denna samexistens av både avstånd och närhet som
främlingskapet medför – den som är avlägsen är nära. Den obestämbarhet
och samtidighet som främlingskapet annonserar, väcker ambivalens i en
mening – det både anger och inte anger riktning.
Främlingskapet inrymmer ett mått av olikhet, men det är viktigt att ställa
sig främmande för olikhet också, då främlingskapets olikhet inrymmer en
samtidighet av olikhet och likhet. Främlingskapets utgångspunkt är således
inte olikhet – det är inte olikheten i sig som är intressant – utan samexistensen av både olikhet och likhet i till exempel möten i hemtjänsten. Genom att
rikta fokus mot samtidigheten av främlingskapet, kan också mångtydigheten
och komplexiteten inom detta fält bli synlig, menar jag. Ett exempel på när
en mer vedertagen förståelse kan ifrågasättas med hjälp av främlingskap, är
hur ansvar i omsorgsarbetet allt som oftast antogs inrymma ett stort mått av
närhet. Omsorgsarbetet innefattade ett engagemang som för hemtjänstpersonalens del innebar en form av närhet till de äldre i termer av att ”ta sig tid”,
att sitta ner och prata med de äldre, för att på så sätt visa att de brydde sig om
dem. För de äldre var det många gånger viktigare att hemtjänstpersonalen
kunde distansera sig från den äldre för att på så sätt få överblick över den
konkreta hjälpsituationen och att faktiskt se vad som behövde göras. I omsorgsarbetet antogs ett ömsesidigt utbyte baserat på likhet ligga till grund –
det personalen gör vill den äldre också. Det här är ett av många exempel där
vedertagen förståelse av omsorg, vilken ofta har beskrivits som en grund för
”den goda omsorgen”, utgått från ett ensidigt perspektiv där de äldres röster
sällan blivit hörda. Goda möten och relationer behöver inte baseras på likhet,
utan kanske på både likhet och olikhet – samtidigt. Det här framstår egentligen som självklarheter, men det gäller att hålla främlingskapet levande och
inte ta för givet hur något skall tolkas.
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I avhandlingen har jag också fört in tankar om främlingskap i termer av
handlande – att göra sig främmande för något eller att något främmandegörs.
Att som forskare ställa sig främmande för, eller att främmandegöra sig i
forskningsprocessen har framstått som nödvändigt för att se något annat eller
för att se på något med nya ögon, vilket alltid innefattar tolkning och reflexivitet. I de beskrivningar som jag lyft fram av informanterna i de olika grupperna, speciellt av personalen, framstår däremot ett ”främmandegörande”
som det samma som ett bortseende av eller en försummelse av något centralt, till exempel inför de äldres hjälpbehov och önskningar. Som forskare
har jag faktiskt tillskrivit mig själv rätten att ta tolkningsföreträde, vilket
innebär ett ansvar som jag menar ingår i forskningsuppgiften. Detta kan
givetvis också betyda försummelse eller bortseende av något centralt för det
fält jag har studerat.
Jag har dock eftersträvat ett övergripande fokus på de äldre i avhandlingen. Detta betyder inte nödvändigtvis att personalens förhållningssätt i arbetet
med de äldre och som också återverkar på de äldre, är personalens individuella ansvar. De verkar i en organisation som styrs av politiska beslut, vilket
har inneburit förändrade betingelser för hur omsorgsarbetet hanteras och
bedrivs.
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9. Avslutande konklusioner

I dialog med hemtjänstens röster
Metodologiska val och hur dessa hanteras har varit avgörande för vad som
varit möjligt att få syn på i en föränderlig hemtjänstverksamhet. Omsorgsmöten är mångtydiga och kan därför varken ses som enbart ”antingen eller”,
eller som ”både och”, utan bör snarast tolkas som något samtidigt. I avhandlingen har fokus varit på mötena där tre röster; biståndsbedömarnas, hemtjänstpersonalens och de äldres röster har fått bli hörda. De äldre och den
omsorg de får eller inte får, har varit i fokus både direkt och indirekt. För att
ringa in mötena i hemtjänsten och för hur villkoren för dessa uppfattas så har
möjligheten att kunna gå mellan olika grupper och olika nivåer varit nödvändig. Detta angreppssätt har bidragit till det medvetna valet att även låta
min röst bli framträdande genom avhandlingen, då jag som tolkare framställer informanternas egen berättelse samtidigt som jag tolkar denna.
Mångtydighet kan ses som ett senmodernt tecken; vilket kan sägas handla
om att inte låta sig fångas av det självklara eller det till synes givna. En
mångtydighet kan fångas på olika sätt. Att ta fasta på ett främlingskapsperspektiv har för mig varit ett försök att belysa omsorgens mångtydighet. Som
jag ser det, ligger förtjänsterna i just denna samtidighet som främlingskapet
riktar fokus mot. Främlingskap är i den bemärkelsen främst ett metodologiskt redskap, som jag låtit mig inspireras av med dess dubbla innebörder
som samtidigt nära respektive distanserat. Främlingskapet genom vad det
står för och hur det hanteras, har bidragit till att peka mot en nödvändig växling och rörelse som måste till för att studera omsorgsmöten, där jag som
forskare har valt att tydligt framträda med min röst – forskarens. En medvetenhet om min påverkan och närvaro i alla forskningsprocessens steg har
således varit nödvändig då det ju innebär att ställas inför en mängd möjliga
val vid såväl genomförande och framställning som vid tolkning och analys
av det empiriska materialet.
I en föränderlig hemtjänstvärld är det alltid nödvändigt att problematisera
välkända begrepp som tid, behov och kön samt den teoretiska förståelsen av
omsorg. Men för att kunna säga något väsentligt om de möten som sker i
hemtjänstverksamheten så är det inte tillräckligt med tre gruppers röster. Det
handlar inte heller om rösterna i sig, utan vad man – genom att låta dessa
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röster så att säga informera varandra – kan synliggöra av vad som sker med
tid, behov och kön i äldreomsorgen, när dessa ”sipprar” mellan olika arenor
där möten och förhandlingar sker, direkt eller indirekt. Det som till exempel
omtalas på ett sätt mellan biståndsbedömarna och de äldre, kommer ut som
något annat i mötet mellan biståndsbedömarna och vårdbiträdena/undersköterskorna. Detta hade inte varit möjligt att synliggöra om det
bara hade varit tre gruppers röster och uttalanden, eller om det bara hade
handlat om att fånga de diskurser som dessa har tillgång till och använder sig
av. Utan just genom att ha fokus på vad dessa tre grupper talar om, och hur
de talar om tid, behov och kön, och samtidigt se vad detta innebär för vad
som sker i mötet, så har jag kunnat synliggöra det fjärmande och förfrämligande som sker mellan grupperna, vad gäller dessa grundläggande teman i
äldreomsorgens praktik. I analysen måste det med andra ord till en rörelse
mellan grupper och nivåer för att synliggöra dessa grundläggande teman,
vars innebörder förändras mellan olika förhandlingsarenor.
Biståndsbedömargruppen framstod som mer homogen, såväl med avseende på kön, utbildning och ålder som i åsikter och beskrivningar av mötena
med de äldre, jämfört med hemtjänstpersonalen som grupp. Detta avspeglades också i intresset av att delta i min studie. Nästan alla biståndsbedömare
valde att delta i intervjustudien, men ytterst få av hemtjänstpersonalen. De av
hemtjänstpersonalen som valde att delta vidare framstod med avseende på
yttre betingelser som en homogen grupp. Samtliga hade arbetat förhållandevis länge i hemtjänsten, ingen hade invandrarbakgrund och ingen var direkt
kritisk på det sätt som en del av personalen hade uttryckt i enkäten. De kritiska rösterna ville inte, eller kanske de avstod på enhetschefernas inrådan,
att ställa upp för intervju. Men även då jag fångat en till synes homogen
grupp vad gäller vissa yttre faktorer så varierade gruppen med avseende på
kön, ålder och utbildning. Den intervjuade hemtjänstpersonalen framstod
också som heterogen i sina uttalanden.
Här kan man fundera över konsekvenser av frivillighetskriteriet i forskningen. Vilka personer fanns representerade i studien egentligen, hade det
varit möjligt att komma åt de kritiska rösterna och hade de i så fall genererat
en annan kunskapsförståelse? Dessa frågor kan inte elimineras men behöver
inte med nödvändighet ses som problematiska. Däremot pekar de mot nödvändigheten av ett reflexivt förhållningssätt genom hela forskningsprocessen. Det är till exempel viktigt att ha i åtanke att en informant ofta framställer sig själv på ett sätt som kanske inte enbart uttrycker egna åsikter, utan
också sådant som representerar olika förväntningar som formats i en social,
kulturell och historisk kontext. Den information som jag gett till mina informanter har också betydelse för hur de tolkar och uppfattar sitt deltagande.
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Detta innefattar informanternas egna föreställningar om vad som förväntas
av dem i intervjusituationen, men också om vilka förväntningar verksamheten ställer på dem – ”det gäller att svara bra”, som en ”god” representant för
verksamheten. Hur intervjupersonerna uppfattar syftet med studien – ”sanningen måste fram” och vilken relation som etableras i intervjusituationen
har också betydelse för det som intervjupersonen uttrycker i intervjusamtalen. Men man skulle också kunna se det som ett uttryck för hur ”den goda”
omsorgsdiskursen visar sig. En fördel med att arbeta med intervjuer har varit
möjligheten att faktiskt kunna ställa frågor till informanterna om hur de menade, och de har också kunnat fråga mig. Detta är något som jag konsekvent
har försökt förhålla mig till, just därför att det kan bidra till mer nyanserade
tolkningar.

I omsorgens bakvatten
Innebörder av begrepp förändras över tid och fenomen omtalas ständigt på
olika sätt i olika sammanhang. I teorier om omsorg har framförallt det nära
och personliga i relationen mellan givare och mottagare lyfts fram som idealt
för omsorgsarbetet. Detta kan beskrivas som en individualiserad omsorg,
som visar sig genom ett personligt möte och ställningstagande till den äldre.
Omsorg måste dock problematiseras i den kontext som omgärdar den. I en
uppdelad organisering är det inte säkert att de omsorgsideal som omtalas
som närhet och personligt engagemang betyder detta, eller får de konsekvenser för de äldre som dessa ideal uppfattas kunna ha. Vid en behovsbedömning kan ett personligt ställningstagande också komma att vägleda argument
som leder i riktning bort från dessa omsorgsideal. En enskild bedömning kan
också komma att innebära avslag för sökta hjälpbehov, med argument om att
den enskilde bedöms kunna lösa det på annat sätt. Det skulle däremot bli
svårt att hävda detta generellt, det vill säga med hänvisning till att (alla) äldre kan lösa det på annat sätt.
Då verksamheter omorganiseras och följer nya styrprinciper, förs ofta
viktiga verksamhetsideal fram via olika honnörsbegrepp. Effektivitet, rättsäkerhet och individualisering som är förknippade med dagens marknadsorienterade äldreomsorg, förväntas på ett förgivettaget sätt att uppnå kausalitet av
begreppens innebörder. Om rättsäkerhet omtalas och förs in i biståndsbedömningarna så förväntas dessa också att bli mer rättsäkra för den enskilde i
en positiv bemärkelse. Av individualisering antas något positivt följa för
individen eftersom individen synliggörs. I en marknadsimpregnerad kontext,
syftar individualisering snarare till något mer allmänt där individen ställs i
200

centrum som en aktiv skapare av sitt eget individuella livsprojekt. I den bemärkelsen har individualisering kommit att ange en ansvarsförskjutning från
kollektivet mot individen. Detta anger en betydelse långt ifrån den så kallade
individualiserade omsorgen som avser att ta ställning i varje enskilt fall.
Hur individualisering och en individualiserad omsorg kan komma att tolkas i en hemtjänstverksamhet kan således variera, beroende på vilken nivå vi
refererar till och i vilken kontext som begreppen diskuteras. En individuell
bedömning på biståndsbedömarnivån leder inte nödvändigt till en individualiserad omsorg då ju hjälpinsatserna formuleras utifrån vedertagna riktlinjer
och blir till standardlösningar. På utförarnivån i hemtjänstpersonalens omsorgsarbete kan hjälpinsatserna betecknas som individualiserade vid varje
enskilt utförd insats hos de äldre. Men detta möte behöver å andra sidan inte
vara uttryck för ett idealiserat omsorgsmöte i betydelsen personligt och nära.

Omsorg under förhandling
I avhandlingen har jag med ett flertal exempel pekat på hur tid, behov och
kön omtalas och förhandlas i mötena mellan de olika grupperna och hur
innebörder i begreppen förändras mellan de olika arenorna. Det pågår ständigt mer eller mindre latenta förhandlingar i hemtjänstens möten, vilket får
konsekvenser för hur omsorgen utformas.
I talet om tid framstod tid som förhandlingsbart mellan olika nivåer i organisationen, men kunde vid vissa tillfällen osynliggöras, något som kunde
knytas till frågor om makt och inflytande. Då de äldre varken fick veta exakt
tidpunkt eller tidsåtgång för hjälpinsatserna, upplevde de organisationen som
rörig och hjälpinsatser blev för dem återkommande osäkerhetsmoment. En
beviljad insats skulle inte bara tolkas och utföras av hemtjänstpersonalen
utan personalen visade sig också fästa olika betydelse vid och förhålla sig
olika till de insatser som de äldre beviljats. Vissa av personalen tog hänsyn
till de äldres egna önskemål om hur och när hjälpinsatsen skulle utföras, men
långt ifrån alla. Dessutom visade det sig att personalens rutiner inte alltid var
möjliga att upprätthålla, med tanke på alla oförutsägbara moment som ingick
i deras vardag. På det viset är det inte alltid säkert att beviljade insatser och
syften med dessa insatser leder till förväntade resultat. Även om hemtjänstpersonalen alltid har tolkat de äldres hjälpinsatser olika, så har rådande organisering bidragit till ytterligare arenor för förhandling vad gäller tid, behov
och kön.
Männens inträde i hemtjänsten har bidragit till en ökad möjlighet att synliggöra rådande könsmönster, vilka också kommit att förstärkas. Det blir
således viktigt att fundera över arbetsdelning och vilka förväntningar som
ställs på kvinnor och män i denna verksamhet och vilken betydelse detta för
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med sig. Den anpassning till de äldres önskemål som hemtjänstpersonalen
förhöll sig till med avseende på personalens kön som kom, visade sig kunna
bli problematisk. Vad betyder det egentligen om omsorgen individanpassas
på så sätt att det blir möjligt för den äldre att få välja kön på personalen?
Det kan å ena sidan framstå som sympatiskt och helt i linje med omsorgens budskap om ett omsorgsinriktat förhållningssätt. Ser vi till personalens
perspektiv framstår det å andra sidan inte som lika sympatiskt, och det går
dessutom stick i stäv med rådande jämställdhetsideal. Det kan snarare ses
som befästelser av de föreställningar och förväntningar som finns på kvinnor
och män och som av tradition har formats i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. I de till synes könsneutrala besluten som biståndsbedömarna menade att de genomförde blev det ju egentligen ytterst hemtjänstpersonalen som fick ta ställning till om de skulle utföra könsspecifik omsorg. Det
här drabbar de andra nivåerna på olika sätt. Hemtjänstpersonalen tog ibland
egna beslut, ibland inte. Detta otydliga förhållningssätt kan således innebära
att en gråzon av godtycklighet uppstår, där det faktiskt blir de äldre som är
bäst på att förhandla, som får något att säga i saken. På så vis kan en strävan
efter en individualiserad omsorg bli orättvis både för äldre och för hemtjänstpersonal.
Möjligheten för de äldre att välja kön på hemtjänstpersonalen kan dock
vara en relevant fråga att ta upp i en individualiserad omsorg, även om detta
egentligen aldrig har utgjort ett verkligt val. Den valfrihet som förknippas
med marknadsorienterade synsätt och som antyds på biståndsbedömarnivån,
innebär för de äldres del egentligen bara att välja att ansöka om stöd från
kommunen eller att låta bli. Den valfrihet som antas finnas i de beviljade
insatserna och hur de ska utformas, förpassas till en annan nivå – till hemtjänstpersonalens goda vilja. Då innebörder av begrepp förändras och betyder olika saker på olika arenor, sker en omförhandling av de äldres behov.
En ökad valfrihet har på senare år blivit synlig i socialtjänstens äldreomsorg. Detta gör det inte möjligt utifrån rådande lagstiftning att privatisera
myndighetsutövningens biståndsbeslut, men ger den enskilde möjligheten att
välja utförare. Detta innebär dock inte ett reellt val med avseende på vilka
insatser som ska utföras – utan handlar istället om vilket bolag som ska utföra de beviljade insatserna. Men för att de äldre ska kunna göra ”rätt” val här,
måste de bli medvetna om olika utförares kvalité och renommé. Vem väljer
åt den som inte kan eller vill välja?
Samhällen förändras hela tiden. Den offentliga äldreomsorgen måste
ständigt söka nya sätt att hantera den åldrande befolkningen. Detta utgör
också ett verksamhetsfält där biståndsbeslut kan komma att utföras på en
mängd skilda sätt och där stor tillit fästs vid personalens enskilda, ofta inne-
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boende förmåga att ge omsorg. I en föränderlig hemtjänstverksamhet kan
förhandlingar på olika arenor ge sken av att äga rum i omsorgens tecken, det
vill säga med betoning på en individualiserad omsorg och ett personligt möte
– men ändå komma att stå långt ifrån de innebörder som påtalas i teorier om
omsorg. I ett sådant sammanhang är det därför fortsatt viktigt att problematisera omsorgsmötens villkor.
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Summary
Care under negotiation – concerning time, needs and gender in a public
elderly home care service in transformation
Introduction and aims
This thesis deals with meetings in elderly care in an increasingly resourcestarved home care service, an issue that arouses several questions concerning the help given to the elderly, and what takes place in contacts between
staff and the elderly.
The function of public home care service is to tend to the daily needs of
the elderly concerning care of the home and the body when the elderly cannot manage on their own. The Swedish welfare state, and public elderly care
of today in particular, is under transformation in many respects. Organisational restructuring, such as downsizing and new forms of organisation,
mainly influenced by New Public Management, (e.g. the purchaser/provider
model), are some of the factors that have affected home care service. The
purchaser/provider model is the applied organising model in the investigated
municipality in one of the bigger towns in Northern Sweden. This model,
which distinguishes the administration of care from the actual care work,
involves a special professional group, care manager, whose tasks are concentrated around needs-assessment practices. These changes, in combination
with demographic changes which means an increasing elderly group who
receive home care service and the fact that more men carry out the care
work, point towards some important themes such as time, needs and gender,
themes that should be problematised and explored further. In other words,
care in modern times actualises a number of questions concerning meetings
in public home care service.
In theories on caring, the relation between caregiver and the recipients of
care is often conceptualised in terms of mutuality, personal involvement and
closeness, something that tends to become idealised. In public elderly care,
meetings often take place between strangers. Sometimes meetings are characterised by strangership, which simultaneously involves nearness and remoteness as well as similarity and difference. In order to study these meetings, one needs to more closely examine theories on caring and consider
strangership as a specific form of relation or interaction.
In this thesis the focus is on three groups or perspectives within public
home care service, with a major focus on the elderly. The aim is to describe
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and analyse the conditions for meetings that take place between the elderly
and staff in a home care service in transformation, based on the statements
given by the different actors.
The overall questions at issue are:
- In what way is the significance of time, needs and gender manifested in the interviews with the actors?
- What are the implications of time, needs and gender if the concepts are studied in the context of the various statements from the
groups?
The theoretical, methodological and conceptual frame of reference
In this thesis, a perspective on strangership, influenced by Simmel, is introduced to illustrate some of the aspects that cannot be taken for granted in
care in a changing public home care service. The current development towards market orientation, involves elements of uncertainty and risk, something that focuses on the individual. From this point of view, strangership
can be considered to be a sign of the development of today’s society. In all
contacts between individuals there is strangership, which can be viewed as a
unity of closeness and distance. Strangership can also be understood and
analysed on different levels. Strangership includes a state that may be permanent but that also can be created from the prevailing conditions in the
elderly care. The human aspect of strangership urgently requires a dynamic
and interpreting approach. Strangership thus emphasises the concurrence in
the contact and the importance of not excluding other ways of interpretation.
In that sense strangership serves as a search concept in the thesis, in which
the content of strangership are not completed, but the subject of interpretation and reflection (and should not be interpreted beforehand). Strangership
has also been used as a methodological tool or a “sensitising concept”, which
has made it easier to focus on diversity as well as similarity to capture the
(multiple) simultaneity of home care service in the analysis. Public care is
complex and has various meanings. Therefore it is necessary to take strangership into consideration, to uphold reflexivity on the interpretation level and
to keep a methodological sensitivity towards the interplay between the different groups and levels.
An analytical focus is put on the concepts; time, needs and gender, concepts that I consider to be central within today’s changing public home care
service. Time is rarely discussed in theories on caring, and when discussed,
it is mainly seen as something that reduces the time available to do “the good
care work”. Time is handled differently between groups and on different
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levels, and this leads to certain consequences. The purchaser/provider model
deals with the elderlys´ needs, since the care managers’ tasks are to value the
needs and grant help activities. When focusing on the elderlys´ needs in
terms of help activities, time becomes insignificant. Care is still considered
to be women´s work, although the number of men performing care work is
on the increase. Therefore it is of great importance to problematise the meaning of gender on different levels. How is the work divided and with what
symbolic understanding? In other words, this raises questions concerning the
gender structure in public home care service.
In this thesis, time, needs and gender are central concepts that cannot be
taken for granted, but should be analysed in their specific context.
Method and implementation of the study
The empirical material consists of a survey, delivered to care managers and
care workers in eight home care service districts in the municipality. The
purpose has mainly been to give a broad background of the public home care
service and to recruit informants for further qualitative research. The informants were given the choice to participate in interviews and/or to keep a
diary for a week. The elderly people participating, were considered capable
by the heads of units. They were then asked by the care workers whether
they agreed to be contacted by me for an interview.
Twelve women and four men in the group of care workers and six female
care managers were interviewed. The group of elderly was represented by
four women and two men. Two female care workers and one care manager
took part in the diary study. The interviews were carried out simultaneously
in the different groups in order to pass forward themes of relevance between
the groups.
The empirical material, consisting mainly of interviews, has been
analysed from both a theoretical and empirical perspective. Established
concepts which have been put forward in theories on caring, have been
problematised in relation to the empirical material, and their content has thus
not been taken for granted. The statements of the three groups have been
analysed each in their individual context. The care workers appeared to
comprise a heterogeneous group, in which mainly two discourses were
visualised regarding their attitudes towards the elderly. The care managers
appeared to comprise a homogenous group since they tended to agree about
the guidelines in the needs assessments. The elderly in focus seemed to
represent a heterogeneous group, with a conscious and active approach to the
help they received. However, there are also the voices of more depending,
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and thus less active, elderly people, conveyed in the analysis through
statements made by the staff.
Negotiation and strangership
Home care service constitutes an arena, where constant negotiations between
different groups and on different levels take place. In this divided organisation, negotiations concerning time, needs and gender are continuously in
progress. Time appears so abstract that it loses its meaning. Care managers
do not talk about time in their contact with care workers or the elderly.
Meanwhile, the care workers are constantly organising time schedules they
are unable to follow. The elderly on the other hand, are not expected to have
anything else to do but wait for the care workers. Time appears visible and
invisible at the same time, and this gives the elderly less opportunities to
control it. To the staff the lack of time creates a feeling of powerlessness and
a legitimate argument to raise in situations when they lack the time to perform their work. The elderly on the other hand, do have the time but not
access to it.
There is a difference between the interpretation of needs and what can be
regarded as individual needs, even though the aim is shared outlines. The
care managers seem to estrange themselves from the needs of the elderly
when presenting their arguments in the needs assessments. In that respect the
needs seem to have various meanings and to be something that is best interpreted in an objective way by the care managers. There is often an ambition
to find other solutions to the elderlys’ needs in order to economise with the
municipality’s resources. The care workers interpret the elderlys’ needs differently and have different ways of handling them; by deviating from the
decisions or by following them. Sometimes they seem to estrange themselves from the needs of the elderly in order to avoid confrontations with
them. Time and needs appear to be subjected to negotiations in the hierarchy
of the social services. The problems connected with time and the view of
needs, are constantly moving around within and between the groups, but
nevertheless remain.
Gender is present in home care service in a way that contradicts the fixed
officially neutrality of gender. A typical example is when care managers
argue that gender is not a relevant factor in the needs assessments, even
though this seems to be the case. The needs assessments are then shown as
neutral decisions in accordance with the law. However, the care managers
are willing to let the care workers take their own position in this matter, although this has already been done by themselves. The new organisation has
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created a distanced attitude between care managers and care workers, between care managers and elderly and sometimes also between care workers
and elderly, when things are not what they appear to be or talked about in
realistic terms.
Comprehensive conclusions
Methodological choices and how these are handled, have been crucial when
studying a home care service in transformation. Meetings that take place in
home care service may look very different and can therefore not be viewed
in terms of either only one aspect or another, a combination of both, but
rather as in concurrence. The focus of this thesis has been on the meetings,
where three voices; the care managers’, the care workers’ and the elderlys’
have been heard. The focus has also directly and indirectly been on the elderly and the care they do or do not receive. The ability to alternate between
the different groups and the different levels has been necessary in order to
study the meetings and how the conditions of these are conceived. This approach has contributed to the conscious choice to let my voice be prominent
through the thesis as an interpreter of the statements made by the informants.
Multiplicity can be seen as a sign of modern times in the respect that one
should not allow oneself to be deceived by what seems to be obvious. Multiplicity can be illustrated in different ways. To use the perspective of strangership has been an attempt to emphasise the various meanings of caring.
Strangership has pointed towards contemporaneousness and is in this respect
mainly a methodological tool, whose ambiguous closeness and distance have
inspired me. Strangership, through what it stands for and how it is handled,
has emphasised a change and movement, that is necessary in order to study
the meetings in care, where I have chosen to make a clear interpretation - as
the researcher.
In a home care service in transformation it is always necessary to problematise well known concepts such as time, needs, gender and understanding
of theories on caring. In order to say something meaningful about the meetings that take place in home care service, the voices of three groups have not
been enough. It is not about the actual voices, but about what can be visualised in terms of time, needs and gender, when these voices communicate
with each other. What is discussed in a certain way between the care managers and the elderly, may become something different in contacts between the
care managers and the care workers. This would not have been possible to
visualise if there had only been the voices and statements of three groups, or
if it had only been about capturing the discourses that they had access to. By
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focusing on what these three groups talk about and how they refer to time,
needs and gender and at the same time see what this means in the contact, I
have been able to visualise the alienation and the strangership that exists in
the interaction between these groups. In the analysis there has to be a movement between the groups and levels to visualise these basic themes, whose
meanings vary on different arenas of negotiation.
Concepts constantly assume a new meaning and are talked about in different ways in different contexts. In theories of caring the close and intimate
relationship between giver and receiver has been put forward as ideal in care
work. This can be described as an individualised kind of care, since a personal standpoint has to be established for each individual elderly. However,
care has to be problematised in its context. In a divided organisation it is not
certain that caring ideals, such as closeness and personal commitment, have
this meaning or lead to the expected consequences. In a needs assessment a
personal standpoint may also divert the arguments from these caring ideals.
An individual assessment might be rejected with the argument that the elderly person should be able to find another solution.
The way in which individualisation and an individualised care is interpreted in home care service may thus vary depending on which level we
refer to and in which context the concepts are discussed. The freedom of
choice available to the elderly, associated with a market-oriented view and
indicated by the care managers, only involves the choice of applying for help
activities from the municipality or to refrain from doing so. The freedom of
choice concerning the performance of the granted help activities, depends on
the good will of the care workers. When the concepts have different meanings on different arenas, there is a renegotiation of the elderlys’ needs.
In a home care service in transformation, negotiations on different arenas
accentuate an individualised care and a personal contact but are alienated
from the meanings discussed in theories on caring. It is therefore of great
importance to continuously problematise the conditions of the meetings in
public elderly home care service.
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Bilaga 1
Katarina Andersson
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
Katarina.Andersson@socw.umu.se

2002-03-27

Äldreomsorgschef, XXXXXXXXX
Xxx kommun

Förfrågan om tillträde till Xxx kommuns äldreomsorg
som forskningsfält
Syftet med denna skrivelse är att kort presentera min forskningsidé och på så
sätt väcka intresse i Xxx kommun att medverka vid datainsamlingen. Min
förhoppning är således att få ett medgivande till framförvarande studie inom
ramen för mitt avhandlingsarbete och förankra den i Xxx kommun.
Framtidens äldreomsorg står inför en rad frågor som berör rekrytering av
personal och möjlighet att tillgodose de vård- och omsorgsbehov den stadigt
växande gruppen äldre kan förväntas ha. Dagens äldreomsorg är redan ansträngd. Tidigare forskning visar att de äldre som får ta del av de resurser
som finns, är de allra äldsta med stora behov. Nedskärningar har samtidigt
pågått i denna sektor vilket lett till en ökad arbetsbelastning för personal.
Denna organisation är vad man skulle kunna benämna en mager organisation. Mitt avhandlingsprojekt är del i ett större projekt; utvecklingsprocesser
i magra organisationer vid Linköpings universitet, CMTO, med finansiering
från VINNOVA verket för innovationssystem samt institutionen för socialt
arbete, Umeå universitet.
Mitt avhandlingsfokus är på de möten som sker på olika nivåer och mellan
olika personer inom ramen för denna äldreomsorgsorganisation. Mitt syfte är
därmed att studera de betingelser som ramar in mötet mellan olika aktörer.
Det är framförallt de möten och villkor för möten i det dagliga omsorgsarbetet som är mitt intresse. Då min studie är av explorativ karaktär är det inte
möjligt att avgränsa en specifik verksamhetsform, personalgrupp eller äldregrupp på förhand. Samtidigt vill jag påpeka att det inte är personalens arbetssätt, vad de gör och inte gör eller hur detta skulle kunna göras på ett annat
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sätt, som är av intresse i denna studie. Det är viktigt att förhålla sig öppen
inför det studiefält man står inför, som i detta fall gäller äldreomsorgen.
Den påtänkta studien förväntas påbörjas nu till våren 2002 och kan komma
att sträcka ut sig en tid framöver, dock längst till år 2005 då min avhandling
skall vara avslutad. De personalgrupper som kommer ifråga är främst den
sociala personalen i äldreomsorgsorganisationen. Till en början kommer en
inriktning att ske mot biståndsbedömare, men även annan personal kommer
att tillfrågas. Dessutom kommer de äldre att tillfrågas om ett deltagande i
studien. Dessa kontakter kommer givetvis att göras vid varje studietillfälle,
en förfrågan – skriftlig och muntlig – kommer att göras där vedertagna
forskningsetiska principer klargörs, så som frivilligheten i att deltaga och
anonymitet.
Vetenskapligt ansvarig för studien är professor Stina Johansson, institutionen
för socialt arbete. Min förhoppning är ett medgivande om tillträde till Xxx
kommun som forskningsfält med föreliggande studie som kan tillstyrkas
generellt.
Om något är oklart, hör gärna av Er med frågor.
Med vänliga hälsningar

Katarina Andersson
090-786 52 78

Stina Johansson
090-786 54 25
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Bilaga 2
Umeå 2002-09-24

Katarina Andersson
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
090-786 5278

Professor Stina Johansson,
vetenskapligt ansvarig
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
090-786 5425
Stina.Johansson@socw.umu.se

Katarina.Andersson@socw.umu.se

Introduktion till avhandlingsprojektet med arbetstiteln;
”Möten i äldreomsorgen – om tidspress och omsorgsbehov”
Denna skrift är tänkt som underlag för en kort presentation av framförvarande forskningsprojekt.

Vad är syftet med studien?
Den offentliga äldreomsorgen har genomgått en rad förändringar de senaste
decenniet som bland annat inneburit rationaliseringar av olika slag. Ett centralt tema för denna studie är tiden. Hur påverkas arbetet i äldreomsorgen av
intensifiering av arbete och ökad tidspress och vilka konsekvenser för omsorgsarbetet kan det ge?
Syftet med studien är helt enkelt att utforska hur nedskärningar i tid; dvs. ett
minskat tidsutrymme och en ökad tidspress påverkar arbetet för olika yrkesgrupper i äldreomsorgen och relationerna till de äldre som har behov av
vård- och omsorg. Hur upplever och hanterar personalen tidsbristen och hur
ser den äldre beroende gruppen på sin situation i relation till detta?
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Varför är denna studie viktig?
Tanken med detta projekt och som också är del i ett större forskningsprojekt
– ”utvecklingsprocesser i magra organisationer” vid Linköpings universitet,
är flera.
- En delaspekt är att belysa andra delar av Sverige än storstadsregion
och syd- och mellanregion, vilket ofta är brukligt i forskningen.
- En viktig aspekt är att belysa äldreomsorgens särskilda villkor och
förutsättningar att hantera tidspress. Vård- och omsorgsorganisationer
har en vård- och omsorgstagare att förhålla sig till, vilket gör dessa
verksamheter komplexa och där näringslivets rationaliseringar inte alltid är möjliga att överföra till denna sektor.
- Det är viktigt att öka förståelsen för detta fält och förbättra kunskaper
kring hur tiden hanteras av olika yrkesgrupper och påverkar relationerna till de äldre i behov av hjälp.
- En annan aspekt är att bidra till kunskapsutvecklingen inom detta fält
och som är av särskilt intresse då den tidigare sociala omsorgsutbildningen integrerats i socionomutbildningen vid institutionen för socialt
arbete, Umeå universitet.

Studiens omfattning och val av deltagare
Tidsbrist och tidspress är ett dilemma som i forskningssammanhang kan
utgöra ett hinder för olika grupper att deltaga. Förhoppningen är dock att
detta projekt kommer att uppfattas som så viktigt och spännande att det på så
vis kan motivera personal att delta. Det är personalens arbete i relation till de
äldre – hur dessa parter upplever och förstår detta, som är i fokus. Det handlar alltså inte om hur arbetet bör vara organiserat eller bör göras på annat
sätt. Viktigt att notera är att fokus inte ligger på en koppling mellan enskilda
individer och uttalanden, eller personal och äldre.
Då denna studie har en kvalitativ ansats, ligger fokus på förståelse och innebörder av upplevelser av tid som fenomen och dess konsekvenser för äldreomsorgen. Det handlar således inte om att kvantifiera och mäta tid. Studien
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planerar att ta utgångspunkt i Xxx kommun, med avgränsning mot det ordinära boendet. Ett syfte är att skapa en bredd av olika typer av verksamheter/insatser, personalgrupper samt hjälpbehov bland äldre. En viss variation
mellan glesbygds- och tätortsområde eftersträvas också. Det är inte möjligt
att exakt på förhand bestämma antal medverkande i studien, men uppskattningsvis handlar det om ca 15-20 personer som skriver dagboksanteckningar. Ungefär lika många för intervjuundersökningen bland personal och något
färre äldre personer.

Hur skall studien genomföras?
Intervjuer med personal och dagboksanteckningar under en kortare period
samt intervjuer med äldre planerar att genomföras. En enkät kan i ett senare
skede bli aktuell. Kontakter med de äldre bör kunna förmedlas via personal
efter förfrågan om intresse att medverka. För att undvika etiska svårigheter,
kommer det inte att göras en koppling mellan enskilda äldre och den personal som finns omkring dem. För övrigt kommer forskningsetiska principer
att klargöras vid varje tillfälle och vid varje kontakt som görs. Principer som
bland annat har med anonymitet och frivillighet att göra.
Frågeformuläret
Formuläret är framförallt tänkt att användas som ett sätt att få kontakt med
personer som är intresserade av att delta i studien. Det ligger även till grund
att bidra med viktig information kring frågor som har med arbete och tid i
äldreomsorgen att göra. Ju fler som fyller i detta formulär – desto bättre.
Dagboksanteckningar
Temat för dagboksanteckningarna är ”tankar om min arbetstid” där den
enskilde efterfrågas att skriva ner upplevelser och tankar kring arbetstid, det
kan gälla en speciell situation eller händelse. Kanske något som man återkommande funderar kring och som har med tid att göra. Det står var och en
fritt att tänka kring detta tema. Hur omfattande det blir avgör var och en
själv. Det är önskvärt att anteckningar görs under en veckas tid.
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Intervjuundersökningen
I intervjuerna planeras frågor att ställas där det finns möjlighet att reflektera
fritt. En enkät blir ofta begränsad där enskildas upplevelser och tankar sällan
kan förmedlas. En intervju handlar om att prata om sitt arbete i äldreomsorgen kring frågor som har med tid att göra. Intervjun kommer att om personen
ger sitt medgivande att bandas med en vanlig bandspelare. En intervju kan
pågå ca 30 min till 90 min, uppskattningsvis.
Intervjuer med de äldre
För att det skall bli etiskt försvarbart att tillfråga äldre personer, krävs att
denna person själv kan avgöra om den vill ställa upp. Här tror vi att personal
i ett första led kan bedöma och ge förslag på lämpliga intervjupersoner. En
skriftlig redogörelse från mig om vad det handlar om samt rätten att alltid
avsluta kommer att vid varje tillfälle att redogöras för, innan en eventuell
intervju påbörjas.

Tidsplan
Min förhoppning är att snarast kunna påbörja studien. Ibland är det nödvändigt att göra uppföljningsintervjuer, varvid det är svårt att direkt ange en
sluttid (dock längst till år 2005 då min avhandling skall vara färdigställd).
Hur studien framskrider är till stor del beroende av möjligheterna att få tillträde till fältet. Utan studieobjekt ingen forskning skulle man kunna säga.
Vår förhoppning är att Ni kommer att vilja delta och hjälpa till att upplysa
om studien. Finns det frågor och oklarheter som rör projektet, tveka inte att
höra av Dig till oss.
Tack för Din medverkan
Med vänliga hälsningar

Katarina Andersson

Stina Johansson
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Bilaga 3
Katarina Andersson
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
tel: 090-786 52 78
Katarina.Andersson@socw.umu.se

Umeå 2002-08-07

Till områdescheferna för äldreomsorgen i Xxx kommun,
Intresseförfrågan om medverkan i forskningsprojektet ”möten i äldreomsorgen – om tidspress och omsorgsbehov”
Hej, jag heter Katarina Andersson och är doktorand vid institutionen för
socialt arbete vid Umeå universitet. Jag befinner mig i mitten av mitt avhandlingsarbete och står nu inför stundande datainsamling. Denna studie
som kommer att ingå i min doktorsavhandling är också del i ett större forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Xxx kommun har valts ut för att
dels belysa andra delar av Sverige än storstadsregionerna i syd- och mellan
Sverige, vilket ofta är brukligt i forskningen. Men även för att bidra till kunskapsutvecklingen inom detta fält. Detta är av särskilt intresse då den tidigare sociala omsorgsutbildningen integrerats i socionomutbildningen vid institutionen för socialt arbete i Umeå. Med detta brev vill jag kort redogöra för
detta projekt och förhoppningsvis intressera Er att medverka till kontakter av
deltagare till studien.

Inledning och syfte
Som framgår av projektets arbetstitel, är syftet med denna studie att utforska
tid och upplevelser av tid i äldreomsorgen. Den offentliga sektorn har drabbats av nedskärningar och olika rationaliseringar av skilda slag. Hur påverkar ett minskat tidsutrymme och ökad tidspress arbetet och relationerna till
de äldre i äldreomsorgen? Hur upplever och hanterar personalen tidsbristen
och hur ser den äldre beroende gruppen på sin situation i relation till detta?
Det finns många frågor att ställa där tiden på något sätt blir central. Vårdoch omsorgsverksamheter har en vård- och omsorgsmottagare att förhålla sig
till, vilket gör dessa verksamheter komplexa och där näringslivets rationali231

seringar inte alltid är möjliga att överföra till denna sektor. Därför är äldreomsorgens särskilda villkor och förutsättningar att hantera tidspress viktiga
att belysa. Det är viktigt att öka kunskapen om och förståelsen för detta fält
och hur relationerna till de äldre i behov av hjälp påverkas.
I våras träffade jag och min handledare, professor Stina Johansson två av
socialcheferna, för att introducera och förankra framförvarande forskningsprojekt i kommunen. Jag har även haft kontakt med planeringssekreterare för
att få en inblick i nuvarande organisation och hur de olika ansvarsområdena
ser ut.
Av dessa två möten framkom det att det finns ett stort intresse av olika frågor som rör både personalens och de äldres situation idag. Jag är medveten
om att arbetskraven redan är ansträngda inom denna sektor och där kanske
tiden just är en bristvara. Detta kan utgöra ett hinder att medverka i projektet.
Min förhoppning är dock att detta projekt kommer att uppfattas som så viktigt och spännande, att det på så vis kan motivera personal att delta. Jag
kommer att kort presentera mina planer kring studiens upplägg, en dialog
med Er som har kunskap om verksamheterna vore därför värdefullt. Vilka
eventuella hinder kan Ni identifiera, vilka möjligheter finns? Finns det en
särskild grupp/verksamhet som Ni anser vara av särskilt intresse att studera?
Studiens omfattning och val av studieobjekt
Utifrån de tre geografiska områden som numer finns i kommunen, riktar jag
därför en direkt förfrågan till Er samtliga tre om möjligheterna att diskutera
och medverka i framförvarande forskningsprojekt. Denna studie är inte en
totalundersökning eller en jämförande studie. Därför är det heller inte nödvändigt att välja ut ett antal lika stora grupper i respektive område eller att
alla områdena finns representerade. En avgränsning är dock att det är verksamheter inom ramen för det ordinära boendet som är aktuella. Ett syfte är
att skapa en bredd av olika typer av verksamheter/insatser, personalgrupper
samt hjälpbehov bland äldre. En viss variation av invånarnas täthet i området
eftersträvas också.
Intervjuer med personal och dagboksanteckningar under en kortare period
samt intervjuer med äldre planerar att genomföras. En enkät kan i ett senare
skede bli aktuell. Kontakter med de äldre bör kunna förmedlas via personal
efter förfrågan om intresse att medverka. För att undvika etiska svårigheter,
kommer det inte att göras en koppling mellan enskilda äldre och den perso-
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nal som finns omkring dem. För övrigt kommer forskningsetiska principer
att klargöras vid varje tillfälle och vid varje kontakt som görs. Principer som
bland annat har med anonymitet och frivillighet att göra.
Då denna studie har en kvalitativ ansats, ligger fokus på förståelse och innebörder av upplevelser av tid som fenomen och dess konsekvenser för äldreomsorgen. Det handlar således inte om att kvantifiera och mäta tid. Det är
inte möjligt att exakt på förhand bestämma antal medverkande i studien, men
uppskattningsvis handlar det om 15-20 personer som skriver dagboksanteckningar. Ungefär lika många för intervjuundersökningen bland personal och
något färre äldre personer.
Tidsplan
Min förhoppning är att snarast kunna påbörja studien. Ibland är det nödvändigt att göra uppföljningsintervjuer, varvid det är svårt att direkt ange en
sluttid (dock längst till år 2005 då min avhandling skall vara färdigställd).
Hur studien framskrider är till stor del beroende av möjligheterna att få tillträde till fältet. Utan studieobjekt ingen forskning skulle man kunna säga.
Min förhoppning med detta brev är att Ni vill boka in en tid då vi gemensamt
kan träffas och diskutera frågor som kan vara viktiga. Det kanske finns
oklarheter kring studien som jag kan förtydliga och presentera ytterligare.
Det är av stort värde för mig att få respons och synpunkter från Er och jag
ser fram emot ett sammanträffande.
Med vänliga hälsningar

Katarina Andersson
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Bilaga 4
Katarina Andersson
Umeå 2002-10-15
Institutionen för Socialt arbete
Umeå universitet
090-786 5278
E-post: Katarina.Andersson@socw.umu.se

Frågeformulär till Dig som arbetar i socialtjänsten med äldre i
Xxx kommun
Hej, jag är doktorand vid Institutionen för socialt arbete med ett intresse för
frågor som rör äldreomsorgen. Syftet med mitt avhandlingsprojekt är att
studera hur arbetet i äldreomsorgen påverkas av en ökad tidspress. Den offentliga äldreomsorgen har genomgått stora förändringar som inneburit ett
minskat tidsutrymme att bedriva vård- och omsorg till de äldre. Mitt intresse
är att studera hur Du som personal upplever och hanterar tidsutrymmet i
relation till Din kontakt med de äldre. Jag är även intresserad av hur de äldre
upplever sin vård- och omsorg.
Genom denna studie hoppas jag kunna belysa upplevelser av nedskärningar i
form av ett minskat tidsutrymme och vad det kan innebära för personal och
äldre. Detta frågeformulär är tänkt som ett underlag och en förfrågan om Ditt
intresse att medverka i en intervjuundersökning och/eller att skriva dagbok i
en vecka. Har Du frågor, kontakta mig på ovanstående telefonnummer.
Även om Du inte vill delta i en fortsatt studie, är det bra om Du ändå fyller i
frågeformuläret. Det kan ge viktig information som berör dessa frågor om
Ditt arbete i äldreomsorgen.
Jag är anställd vid __________________ som _______________________
1. Kön
kvinna
man
2. Ålder _________________________________
3. Civilstånd
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gift/sammanboende
ensamstående
annat, ange vad __________________________
4. Har Du barn?
ja, hur många ____________________________
nej
5. Har Du föräldrar som är i behov av hjälp?
ja, på vilket sätt? _________________________
nej
6. Vilken utbildning har Du?
grundskola
gymnasieskola
högskoleutbildning
socionomexamen
annan, ange vad _______________________
7. Yrkestitel ______________________________
8. Har Du arbetsledaransvar?
ja, på vilket sätt? ____________________________________________
nej
10. Arbetstid
heltid
deltid
timanställd
annat, ange vad ______________________________________________
9. Hur länge har Du arbetat med biståndsbedömning inom äldreomsorgen?
mindre än ett år
mer än ett år
mellan 5-10 år
mer än 10 år
11. Har Du haft samma arbetsuppgifter under denna tid?
ja
nej, ange vilken/vilka förändringar________________________________
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12. Är Du nöjd med din arbetssituation?
ja
nej, ange varför _______________________________________________
13. Trivs Du med ditt arbete?
ja
nej
tveksamt, ange varför __________________________________________
14. Upplever Du att Du hinner med att utföra dina arbetsuppgifter?
ja
nej
tveksamt, ange varför __________________________________________
15. Upplever Du att Du har möjlighet att helt eller delvis själv kunna planera
din arbetsdag?
ja
nej
tveksamt, ange varför __________________________________________
16. Kan Du kort beskriva hur Du känner inför ditt arbete med äldre i socialtjänsten?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Din medverkan är mycket viktig och jag är tacksam för att Du tagit Dig tid
att besvara detta formulär. Om Du kan tänka Dig att delta med mer tankar
och upplevelser kring ditt arbete, ange på vilket sätt;
Jag kan ställa upp för en intervju
Jag kan tänka mig att skriva dagbok under en vecka kring temat ”tankar
om min arbetstid”
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Om Du väljer att ställa upp i någon av dessa undersökningar, kommer Du att
vara helt anonym, ingen kommer att kunna utpeka Dig och resultaten kommer att bearbetas helt anonymt. Du har givetvis alltid rätten att avsluta om
Du av olika skäl själv önskar det.
Vill Du bli kontaktad, ange:
Namn: ______________________________________________________
Telefonnummer, hem eller arbete _________________________________
Tack för Din medverkan.
Vänliga hälsningar

Katarina Andersson
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Bilaga 5
Katarina Andersson
Umeå 2002-09-20
Institutionen för Socialt arbete
Umeå universitet
090-786 5278
E-post: Katarina.Andersson@socw.umu.se

Frågeformulär till Dig som arbetar i äldreomsorgen i Xxx kommun
Hej, jag är doktorand vid Institutionen för socialt arbete med ett intresse för
frågor som rör äldreomsorgen. Syftet med mitt avhandlingsprojekt är att
studera hur arbetet i äldreomsorgen påverkas av en ökad tidspress. Den offentliga äldreomsorgen har genomgått stora förändringar som inneburit ett
minskat tidsutrymme att bedriva vård- och omsorg till de äldre. Mitt intresse
är att studera hur Du som personal upplever och hanterar tidsutrymmet i
arbetet med de äldre. Jag är även intresserad av hur de äldre upplever sin
vård- och omsorg.
Genom denna studie hoppas jag kunna belysa upplevelser av nedskärningar i
form av ett minskat tidsutrymme och vad det kan innebära för personal och
äldre. Detta frågeformulär är tänkt som ett underlag och en förfrågan om Ditt
intresse att medverka i en intervjuundersökning och/eller att skriva dagbok i
en vecka. Har Du frågor, kontakta mig på ovanstående telefonnummer.
Även om Du inte vill delta i en fortsatt studie, är det bra om Du ändå fyller i
frågeformuläret. Det kan ge viktig information som berör dessa frågor om
Ditt arbete i äldreomsorgen.
Jag är anställd vid __________________________ som ________________
1. Kön
kvinna
man
2. Ålder _________________________________
3. Civilstånd
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gift/sammanboende
ensamstående
annat, ange vad __________________________
4. Har Du barn?
ja, hur många ____________________________
nej
5. Har Du föräldrar som är i behov av hjälp?
ja, på vilket sätt? _________________________
nej
6. Yrkestitel ______________________________
7. Vilken utbildning har Du?
grundskola
gymnasieskola
högskoleutbildning
annan, ange vad _______________________
8. Har Du arbetsledaransvar?
ja, på vilket sätt? _____________________________________________
nej
9. Hur länge har Du arbetat inom äldreomsorgen?
mindre än ett år
mer än ett år
mellan 5-10 år
mer än 10 år
10. Arbetstid
heltid
deltid
timanställd
annat, ange vad ______________________________________________
11. Har Du haft samma arbetstid under denna tid?
ja
nej, ange vilken/vilka _________________________________________
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12. Är Du nöjd med din arbetstid?
ja
nej, ange varför _______________________________________________
13. Vilken tid på dygnet arbetar Du?
dagtid
kvällstid
nattetid
varierande
annat, ange vad _______________________________________________
14. Har Du själv valt denna tid?
ja
nej, ange varför _______________________________________________
15. Trivs Du med ditt arbete?
ja
nej
tveksamt, ange varför __________________________________________
16. Upplever Du att Du hinner med att utföra dina arbetsuppgifter?
ja
nej
tveksamt, ange varför _________________________________________
17. Upplever Du att Du har möjlighet att helt eller delvis själv kunna planera
din arbetsdag?
ja
nej
tveksamt, ange varför _________________________________________
18. Kan Du kort beskriva hur Du känner inför ditt arbete i äldreomsorgen?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Din medverkan är mycket viktig och jag är tacksam för att Du tagit Dig tid
att besvara detta formulär. Om Du kan tänka Dig att delta med mer tankar
och upplevelser kring ditt arbete i äldreomsorgen, ange på vilket sätt;
Jag kan ställa upp för en intervju
Jag kan tänka mig att skriva dagbok under en vecka kring temat ”tankar
om min arbetstid”
Om Du väljer att ställa upp i någon av dessa undersökningar, kommer Du att
vara helt anonym, ingen kommer att kunna utpeka Dig och resultaten kommer att bearbetas helt anonymt. Du har givetvis alltid rätten att avsluta om
Du av olika skäl själv önskar det.
Vill Du bli kontaktad, ange:
Namn:
_____________________________________________________________
Telefonnummer, hem eller arbete __________________________________
Tack för Din medverkan.
Vänliga hälsningar

Katarina Andersson
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Bilaga 6
Katarina Andersson
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
090-786 52 78
e-post: Katarina.Andersson@socw.umu.se

2002-10-09

Till Dig som deltar i intervju/dagboksskrivande i forskningsprojektet med arbetstiteln; ”möten i äldreomsorgen
– om tidspress och omsorgsbehov”
Din medverkan i detta forskningsprojekt kommer så småningom att resultera
i en doktorsavhandling vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
Det finns även en koppling till ett större projekt vid Linköpings universitet
”utvecklingsprocesser i magra organisationer”. Din medverkan är av stor
betydelse för att genomföra detta projekt.
Du som deltar kommer givetvis att vara anonym, ingen kommer att kunna
utpeka Dig i resultaten. Intervjuinspelningar och utskrifter kommer att hanteras konfidentiellt. Du har alltid rätten att när som helst avbryta och/eller avstå från att delta i undersökningen om Du så önskar. Min förhoppning är
dock att Din medverkan kommer att upplevas positivt och inte inge obehag
på något sätt. Har Du frågor som uppstår kan du alltid kontakta mig.
Under intervjun kommer en bandspelare att användas för att underlätta en
analys och där stora delar av intervjun annars kan riskera att gå förlorad eller
förvrängas. Jag hoppas att det är okej.
Med vänliga hälsningar

Katarina Andersson
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Bilaga 7
Katarina Andersson
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
090 – 786 5278
E-post: Katarina.Andersson@socw.umu.se

2002-10-03

Till personal som arbetar närmast den äldre
I mitt avhandlingsprojekt med arbetstiteln ”Möten i äldreomsorgen – om
tidspress och omsorgsbehov” har jag för avsikt att intervjua både personal
och äldre. Jag är därför mycket tacksam om Ni vill hjälpa mig att värva
en/flera äldre personer att ställa upp för en intervju.
För att kunna rekrytera äldre personer på ett etiskt försvarbart sätt till mitt
projekt bör kontakten förmedlas via Er. Det är du som är närmast den äldre
som bäst kan avgöra den äldres tillstånd. Det är viktigt att den äldre själv kan
avgöra om han/hon vill delta eller inte.

Ett möjligt tillvägagångssätt
- kom överens i gruppen om någon/några äldre personer om att hon/han är
redig nog att kunna avgöra om hon/han vill ställa upp i en intervju
- Fråga personen om hon/han vill ställa upp (att samtala kring sina erfarenheter av hemtjänsten)
- Om personen ifråga svarar ja – dela ut den lapp som är riktat till den äldre.
- Tänk ut en lämplig tidpunkt för intervjun
- Förmedla till mig vad ni kommit fram till

243

Jag hoppas att det inte ställer till för mycket problem för Er. Det är oerhört
värdefullt för mig att ni kan förmedla kontakter. Hör av er till mig snarast
per telefon eller mail då ni tillfrågat de äldre.
Tack för hjälpen!
Med vänliga hälsningar

Katarina Andersson
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Bilaga 8
Katarina Andersson
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
090 - 786 52 78
E-post: Katarina.Andersson@socw.umu.se

2002-10-03

Till Dig som kan tänka Dig att ställa upp i en intervju…
Hej, jag heter Katarina Andersson och är doktorand i socialt
arbete i Umeå. Mitt forskningsområde är äldreomsorgen. Jag är
bland annat intresserad av hur Du som är i behov av hjälp i
hemmet upplever det.
I intervjun kommer vi att samtala kring frågor som är viktiga
för Dig som har med Din situation att göra. Under intervjun
kommer jag att använda en vanlig bandspelare om det går bra.
Intervjun är anonym och ingen kommer att kunna utpeka Dig i
intervjuundersökningen. Om du ångrar Dig kan Du alltid avsluta Din medverkan.
Tack för Din medverkan!
Med vänliga hälsningar
Katarina Andersson
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Bilaga 9
Katarina Andersson

2002-10-09

Intervjuguide – personal, biståndsgruppen
•

kommentarer kring frågeformuläret (hur upplevdes det, stämmer utgångspunkterna osv. styrd av tid? Få fram länken till de äldre)

Om arbetet
•

arbetsuppgifter – vilka, möjlighet att styra/planera, trivsel, hinner/hinner inte, dilemman, viktiga egenskaper för arbetet, varför (har du
det?) vad styr ditt arbete (mål, SoL, ekonomi, tid etc.)

•

stöd – för beslut, i vad (regelverk, eget omdöme, andras, äldre, anhöriga
osv.)

•

arbetstid – vem planerar den, möjlighet att styra, trivsel, fördelar/nackdelar?

•

utbildning – vilken, betydelse av, för mycket/för lite? Problem – möjligheter?

•

uppskattning – hur, på vilket sätt, från vem?

•

förändring – oförutsedda händelser, rutiner (fördelar/nackdelar), över
tid
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Om äldre
•

mötet med – hur, på vilket sätt, vad är viktigt? Känd/okänd (uppskattning, respons)

•

hur många – antal per dag/vecka träffar du? dina upplevelser, de äldres
upplevelser (om utförarsidan, av olika personal), känd/okänd

•

behov – hur ser de ut? Hur bedöms de? Tid – tillräcklig/otillräcklig? på
vilket sätt?

•

problem – dilemman finns det, på vilket sätt? bra/dåligt, (förändring)

•

ditt kön, ålder, härkomst – upplevt som hinder/fördel, hur? (den äldres
syn?)

Om arbetskamrater, organisation
•

samarbete – hur, när, var, med vem/vilka, tid för… erfarenheter av…

•

problem – dilemman – finns det, på vilket sätt? kontakter med, närmsta
chef, organisation, överblick

•

uppskattning – från vem? Respons, kontroll, påverka, vad är viktigt?

Övrigt
•

barn – tid – arbete (upplevelser av)

•

gamla föräldrar – tid – arbete – ansvar
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•

viktigast för dig med arbetet? (feedback, tid, arbetskamrater, handlingsutrymme, pengar osv.)

•

viktigast för den äldre? (trygghet, behovstillfredsställelse, närhet –
distans, tid)

•

om du hade mer tid i arbetet vad skulle du göra då? (varför?)

•

upplever du dig styrd av tiden eller… (återknytning av samtalet i sin
helhet)
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Bilaga 10
Katarina Andersson

2002-10-09

Intervjuguide – personal närmast den äldre
•

kommentarer kring frågeformuläret (hur upplevdes det, stämmer utgångspunkterna osv. styrd av tid?)

Om arbetet
•

arbetsuppgifter – vilka, möjlighet att styra/planera, trivsel, hinner/hinner inte, dilemman, viktiga egenskaper för arbetet, varför (har du
det?) vad styr ditt arbete (äldres önskemål, beslut, tid etc.)

•

stöd – i vad, från vem etc. vad avgör? (regelverk, eget omdöme, andras
osv.)

•

arbetstid – vem planerar den, möjlighet att styra, trivsel, fördelar/nackdelar?

•

utbildning – vilken, betydelse av, för mycket/för lite? Problem – möjligheter?

•

uppskattning – hur, på vilket sätt, från vem?

•

förändring – oförutsedda händelser, rutiner (fördelar/nackdelar), över
tid

Om äldre
•

mötet med – hur, på vilket sätt, vad är viktigt? Känd/okänd (uppskattning, respons)

•

hur många – antal per dag/vecka träffar du? dina upplevelser, de äldres
upplevelser (av olika personal) känd/okänd
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•

behov – vad, vem styr? Tid – tillräcklig/otillräcklig? Kunskap om… på
vilket sätt?

•

problem – dilemman finns det, på vilket sätt? bra/dåligt, (förändring)

•

ditt kön, ålder, härkomst – upplevt som hinder/fördel, hur? (den äldres
syn?)

Om arbetskamrater, organisation
•

samarbete – hur, när, var, med vem/vilka, tid för… erfarenheter av

•

problem – dilemman – finns det, på vilket sätt? kontakter med, närmsta
chef, organisation, överblick

•

uppskattning – från vem? Respons, kontroll, påverka, vad är viktigt?

Övrigt
•

barn – tid – arbete (upplevelser av)

•

gamla föräldrar – tid – arbete – ansvar

•

viktigast för dig med arbetet? (feedback, tid, arbetskamrater, handlingsutrymme, pengar osv.)

•

viktigast för den äldre? (trygghet, behovstillfredsställelse, närhet –
distans, tid, kunskap och kompetens)

•

om du hade mer tid i arbetet vad skulle du göra då? (varför?)

•

upplever du dig styrd av tiden eller… (återknytning av samtalet i sin
helhet)
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Bilaga 11
Katarina Andersson

2002-10-09

Intervjuguide – äldregruppen
Om behov
•

Vilken hjälp har du? – (hur ofta, hur länge i tid och rum)av vilka, möjlighet att styra/planera, trivsel, hinner/hinner inte, dilemman, viktiga
egenskaper för arbetet, varför (har personalen det?) vad styr deras arbete
(mål, SoL, ekonomi, tid, du etc.)

•

Hur gick det till när du fick hjälp? – (vems idé, vem kontaktade du,
fick du vänta, lätt/svårt, hur upplevde du det?)

•

Har du tillräckligt med hjälp? – skulle du behöva mer hjälp – varför/varför inte? Beroende/oberoende (förflytta dig i bostad/toalett etc.)

•

Inflytande över hjälpen – vem har bestämt din hjälp? Har du själv fått
bestämma (när, var, hur, av vem) vet du när de kommer?

•

förändring – ser ditt hjälpbehov lika ut från gång till annan? (varför/varför inte) hur upplever du det? (oförutsedda händelser, rutiner (fördelar/nackdelar), över tid)

Om personalen
•

mötet med – hur, på vilket sätt, vad är viktigt för dig? (bemötande, duktig, snabb, empatisk)

•

hur många – antal per dag/vecka träffar du? dina upplevelser, hur tror
du personalen upplever att komma hem till dig?

•

behov – hur ser de på dina behov? Har de tid – tillräcklig/otillräcklig?
på vilket sätt?

251

•

problem – dilemman finns det, på vilket sätt? bra/dåligt, (förändring)

•

personalens kön, ålder, härkomst – hur ser du på det? Spelar det någon roll?

Övrigt
•

barn – tid för dig?

•

Vänner, anhöriga – tid för dig?

•

viktigast för dig med hjälpen? (trygghet, förtroende, tid, inflytande,
samma personal, kunksap/kompetens)

•

viktigast för personalen tror du? (tid, lätta arbetsuppgifter, snäll, inte
ställa krav etc.)

•

om du hade mer tid med personalen vad skulle du vilja göra då?
(varför?)

•

om du känner att du behöver mer hjälp – vad gör du då? Vart vänder
du dig? Finns möjlighet? (återknytning av samtalet i sin helhet)
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Bilaga 12
Nodes in Set:
All Free Nodes
Created:
2004-01-23 - 10:15:47
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Number of Nodes:
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1
anhöriga
2
anhörigbidrag
3
arbetssituation
4
bakgrund
5
bedömer och beviljar enligt SoL
6
behoven styr
7
behovet finns ju oftast - lösas på a
8
bemötande
9
bestämmer själv
10
egen förmåga
11
ekonomi-betalningsansvar-medicinskt
12
existentiellt prat
13
geriatrik-sjukhus-vårdplanering
14
hembesök
15
hemtjänsten
16
hierarkiskt
17
hushållsgemenskap
18
individuell bedömning och beslut
19
insatser
20
it och dokumentation
21
klar och redig - dement
22
kräver inget-generationen-kvinnor
23
kön och olikhet
24
medicin
25
mer rättsäkert
26
om behov
27
prova hemma en sista gång
28
regler och riktlinjer
29
relation
30
skälig levnadsnivå
31
social omsorg
32
syn på behov, skilda uppfattningar
33
särskilt boende
34
tid

253

35
36
37
38
39
40
41
42

tuffa beslut ibland
uppföljning
utbildning
vem ser behoven~
vi-dom - södra Sverige
vi-gruppen
äldres ekonomiska möjligheter
överklaga - ge avslag
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