
 

 

Stockholms Universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Äf 7 Ht - 08 

 

 

 

 

 

”Jag är här för att jobba med människor, 

inte för att skriva om dem” 

 

En kvantitativ undersökning om omsorgspersonals inställning till 

social dokumentation inom äldreomsorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Camilla Quist 

Linda Wikman 

Handledare: Stig Elofsson 



 

 

 

”Jag är här för att jobba med människor, inte för att skriva om dem”- en kvantitativ 

undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom 

äldreomsorgen. 

 

Abstract 

The aim of the thesis was to explore the attitudes toward social documentation held by care 

personnel, as well as factors that could have an impact on the process of social 

documentation. The study is based on a survey encompassing 100 respondents working as 

care personnel at six different eldercare units at Kungsholmen in Stockholm. The data was 

analyzed by quantitative methods, using a statistical software package (SPSS). 

 

The main questions in the study are whether the respondents know how, what and why they 

should document, what obstacles they experience and what they would need in order to 

document more or better, as well as whether there are factors that influence their attitudes and 

knowledge regarding documentation.  

 

The key results show that more time is the most common need, and lack of time the most 

common obstacle to social documentation reported by the respondents. Furthermore, the 

results show that those who report that they are satisfied with their working conditions are 

most likely to also report that they know how and why social documentation should be 

conducted. These results suggest that it is urgent for organizations to create good working 

conditions in order to increase motivation for social documentation. 

 

The results are analyzed using organizational theories. Additionally, we discuss the 

experiences reported by the personnel from a historical perspective 

 

Nyckelord: Social dokumentation, genomförandeplan, implementering, organisationsteori 
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1 Inledning 

I detta kapitel vill vi ge en bakgrund till varför den sociala dokumentationen inom 

äldreomsorgen är viktig för den enskildes rättsäkerhet och vad syftet med social 

dokumentation är, samt vad det är som styr dokumentationen. Med äldre menas i uppsatsen 

personer som fyllt 65 år och som är beviljade någon form av äldreomsorg enligt 

socialtjänstlagen. Det finns väldigt lite forskning på området social dokumentation, främst 

beroende på att det är relativt nytt att dokumentera på det sätt som krävs idag och med den 

teknik som används. Vi kommer i denna uppsats att resonera kring vilka hinder som enligt 

omsorgspersonal inom äldreomsorgen kan tänkas finnas, samt vad de själva uppger att de 

behöver för att de ska kunna dokumentera mer eller bättre än de gör idag. Social 

dokumentation är viktigt för det sociala arbetet eftersom det är ett sätt att säkerställa att den 

hjälp individen får från kommunen bygger på självbestämmande och är anpassad efter 

individens behov. Brister i den sociala dokumentationen påtalas ofta när socialtjänstens 

tillsynsmyndigheter, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, är ute och kontrollerar 

verksamheter. Bristerna brukar ofta handla om att det saknas genomförandeplaner där den 

enskildes behov och önskemål samt insatsens mål och utformning ska vara nedtecknade 

(Carlsson & Nilsson, 2004:14). 

 

Vi vill i vår uppsats se om omsorgspersonalen vet vad och hur de ska dokumentera och vad 

man behöver för att kunna dokumentera mer eller bättre än man gör idag samt vad man 

upplever vara hinder för att så ska kunna ske. De bakomliggande faktorer vi valt att titta på är 

utbildningsgrad, trivsel, ålder, vilken av de undersökta enheterna man arbetar på samt hur 

länge man arbetat inom äldreomsorgen. Vi tror även att chefens egenskaper har betydelse för 

personalens inställning till social dokumentation varför vi även undersöker vilka goda 

egenskaper chefen har enligt personalen. Då det är sex olika enheter som ingår i studien 

kommer vi även att studera enheterna var och en för sig för att se om det finns skillnader 

mellan de olika enheterna. Vi kommer att analysera respondenternas svar ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv för att försöka förstå hur organisationen och chefens 

ledaregenskaper påverkar personalens inställning till social dokumentation. Vi har även valt 

att försöka se arbetet som omsorgspersonal ur ett historiskt perspektiv för att på så sätt försöka 

förstå var deras attityder och föreställningar om arbetet kommer ifrån.  
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Den teoretiska bakgrunden tar vi hjälp av för att försöka få svar på uppsatsens syfte; d.v.s. att 

undersöka vilka föreställningar och attityder omsorgspersonal har till social dokumentation 

samt vilka bakgrundsfaktorer som påverkar arbetet med att dokumentera. Carlsson & Nilsson 

(2004) skriver i sin bok om hinder som kan finnas för att omsorgspersonalen ska skriva social 

dokumentation. En form av hinder kan vara att det inte finns en tradition av att dokumentera 

skriftligt inom den sociala omsorgen samt att omsorgspersonal kan känna osäkerhet i hur man 

ska formulera sig samt att de är ovana vid att uttrycka sig i skrift. Även tidsbrist är ett vanligt 

hinder och det är en organisatorisk fråga som kan knytas till att det krävs stöd från ledningen 

för att omsorgspersonalen ska se social dokumentation som en prioriterad arbetsuppgift 

(Carlsson & Nilsson 2004:16).  

1.1 Teoretisk bakgrund 

Social dokumentation inom äldreomsorgen har blivit allt viktigare sedan regleringen av den 

sociala dokumentationen avseende genomförandet av beslutade biståndsinsatser skärptes 1998 

och paragraferna 11 kap 5,6§§ tillkom i socialtjänstlagen (Carlsson & Nilsson, 2004:13). De 

beviljade insatserna ska enligt SoL 3 kap 5§ utformas tillsammans med den enskilde då det är 

av grundläggande betydelse för socialtjänstens arbete (Norström & Thunved, 2006:61). Den 

enskilde ska ha möjlighet till inflytande till biståndsinsatsernas utformning och därmed kunna 

påverka sin egen situation vilket är ett av genomförandeplanens viktigaste syften (Carlsson & 

Nilsson 2004:14). I SOSFS
1
 2006:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, 

LVM och LSS, står bland annat att läsa att målet med insatserna ska vara tydligt beskrivna i 

beslut och beställning från biståndshandläggaren samt att de ska vara formulerade på ett sätt 

som gör att de går att följa upp. Vidare står att handläggaren ska lämna över de uppgifter som 

behövs för att insatsen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt till den 

som ska genomföra insatsen (SOSFS 2006:5). För att genomförandeplanen ska kunna skrivas 

på ett bra sätt krävs alltså att utföraren fått den information som behövs för att så ska kunna 

ske och viktigt är också att den enskilde själv får vara med och planera hur de beviljade 

insatserna ska utföras, av vem och när.  

 

                                                 
1
 SOSFS är en förkortning av Socialstyrelsens författningssamling och innehåller föreskrifter som är bindande 

och allmänna råd. 
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1.2 Kompetensstegens projekt - social dokumentation 

Det pågår just nu flera projekt runt om i Sverige med att förbättra den sociala 

dokumentationen inom äldreomsorgen och vi har fått möjlighet att vara en del i ett av dessa 

projekt. Projektet startade efter att enhetschefer för verksamheter inom äldreomsorgen på 

Kungsholmen hade fått definiera inom vilka områden de ansåg att en kompetenshöjning 

behövdes och ett av dessa områden var just social dokumentation (Weurlander, 2008:4). 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning fick år 2006 pengar till att genomföra tre olika projekt 

och ett av dessa är utbildningsprojektet om social dokumentation. En viktig del i projektet är 

att utbilda mentorer eller handledare som i sin tur ska utbilda sina arbetskamrater.  

Det handledarna eller mentorerna bland annat får lära sig i utbildningen är:  

 vad, hur och varför man ska dokumentera  

 olika inlärningsstilar  

 behovet av egen förberedelse och motivation.  

Det totala målet med utbildningen är att:  

 dokumentationen ska vara en naturlig del av arbetet 

 att samtliga medarbetare ska ha ett gemensamt synsätt 

 att dokumentationen ska vara korrekt och etiskt godtagbar  

 att dokumentationen alltid ska vara aktuell.  

(Weurlander, 2008:6). 

 

Kraven på social dokumentation inom äldreomsorgen har funnits i snart tio år men det har 

under flera år funnits brister inom dokumentation, något som olika tillsynsmyndigheter 

påpekat. En anledning till att dokumentationen inte fungerat är att det inom äldreomsorgen 

saknas en tradition att dokumentera vilket försvårat arbetet (Weurlander, 2008:1). Genom 

Nina Isbäck som är projektledare för projektet social dokumentation på Kungsholmens sdf har 

vi blivit inbjudna till nätverksträffar där vi fått träffa enhetschefer och fått höra hur de 

resonerar kring social dokumentation och vad de planerar att göra för att förbättra den. Det är 

även genom projektet vi fått möjlighet att genomföra vår enkätundersökning. 

Kompetensstegen är en nationell satsning där kommuner kan ansöka om medel för att 

genomföra satsningar på kompetens- och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen 

(www.kompetensstegen.se). Det grundläggande syftet med Kompetensstegens projekt om 

social dokumentation på Kungsholmen var att skapa system för verklighetsnära 

kompetensutveckling som ska ingå i Stockholms stads långsiktiga arbete. Kompetensstegen 
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har gett Kungsholmens stadsdelsförvaltning medel till kompetensutveckling för 

omsorgspersonalpersonal; vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst och 

äldreboenden då kompetensutvecklingen ska gälla den personal som arbetar närmast de äldre.  

Genom att erbjuda kurser i yrkessvenska samt individuellt stöd vid datorn för personalen 

tillsammans med handledaren kan man se att resurser satsas individuellt på medarbetarna för 

att tillgodose deras olika behov för att därigenom höja kompetensen inom området för social 

dokumentation. 

1.2.1 Utvärdering av utbildningsprojektet social dokumentation 

En övergripande utvärdering av projektet social dokumentation har gjorts av Inger 

Weurlander, senior utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, på uppdrag av 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning Hon har intervjuat mentorer, chefer och medarbetare på 

sex utvalda enheter. De enheter som är med i utvärderingen är till viss del samma enheter som 

i uppsatsens undersökning. Cheferna och även de flesta av mentorerna var generellt mycket 

positiva till projektet. Enligt rapporten var den intervjuade personalen helt på det klara att 

”allt” skulle finnas på papper utifall att det skulle dyka upp frågor i ett senare skede och det 

var självklart att avvikelser skulle dokumenteras. Däremot var det svårare för personalen att 

förstå att även uppgifter om hur insatserna ger resultat för den enskildes välbefinnande ska 

dokumenteras (Weurlander, 2008:2). Enligt rapporten finns vissa hinder för att personalen ska 

kunna dokumentera på ett tillfredsställande sätt, några hinder som rapporten nämner är 

bristande vana att skriva, språksvårigheter, avsaknad av dataprogram och datorer samt att det 

för dem som arbetar i öppna hemtjänsten kan vara långa avstånd. Kunskapen om social 

dokumentation varierar mellan enheterna och bland personalen. När dokumentationen brister 

betyder det att utföraren inte följer Stockholms stads riktlinjer gällande dokumentation och att 

de privata aktörerna därmed inte uppfyller de krav som står i avtalet de har med Stockholms 

stad.  

1.2.2 Granskning av dokumentation enligt SoL  

Det håller just nu på att genomföras en granskning av dokumentation enligt SoL på de enheter 

som medverkar i Kompetensstegens projekt om social dokumentation. Beställarenheten på 

Kungsholmen har slumpmässigt valt ut tio procent av aktuella genomförandeplaner och 

journaler hos de utförare som är med i projektet. Totalt granskas 138 genomförandeplaner och 

journaler i syfte att undersöka hur dokumentationen ser ut en bit in i utbildningen. De frågor 

som granskningen avser att besvara är bland annat om den enskilde godkänt 
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genomförandeplanen, om det finns en insatsbeskrivning om hur och när insatsen ska utföras 

samt om det finns löpande journalanteckningar. Resultatet från granskningen visar att drygt 

hälften av de granskade genomförandeplanerna innehåller delmål som är lätta att följa upp 

och att det i de flesta fall finns journalanteckningar men att de oftast inte är löpande. Syftet 

med granskningen är att ta reda på vilka effekter de genomförda utbildningssatsningarna har 

haft för den sociala dokumentationen. Vidare visar granskningen att de flesta utförarna 

använder det avsedda programmet ParaSoL till dokumentationen men även att det i nästan 

hälften av fallen saknas ett individuellt formulerat mål i beställningen. När det saknas 

individuella mål för insatserna blir det svårare för utföraren att formulera delmål och att 

planera utförandet av insatserna då det är oklart vad insatserna syftar till att uppnå. 

Genomförandeplanerna är nästan alltid godkända av den enskilde och sammantaget visar 

granskningen att dokumentationen fungerar relativt bra på de undersökta enheterna. 
2
 

1.2.3 Förförståelse 

Vårt intresse för social dokumentation och dess koppling till rättssäkerhet för den enskilde har 

växt fram genom egna erfarenheter av arbete med äldre och funktionshindrade, både som 

omsorgspersonal och som biståndshandläggare. Vi har gemensam erfarenhet av arbeten som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt socialsekreterare i Stockholms stad, det är två 

professioner där dokumentationen är av central betydelse. Vi har under vår utbildning läst om 

rättssäkerhet för den enskilde och i våra respektive arbeten har vi sett hur viktigt det är att 

handläggningen och utförandet av beviljade insatser sker rättssäkert.  

 

Under den ledarskapspraktik som vi hade som studenter våren 2008 noterade vi ett motstånd 

bland personalen till att använda sig att datorer i arbetet. Vi fick båda vara med och hjälpa 

personalen att använda datorn och märkte då att en del medarbetare var mycket osäkra. Flera 

gånger hände det även att några ur personalen själva uttryckte sin osäkerhet och rädsla 

gentemot den nya tekniken genom att hävda att datoranvändning för dem var en omöjlighet. 

Vi har även båda två arbetat inom omsorgen om äldre och funktionshindrade och har därför 

sett hur dokumentationen ser ut ute i verksamheter som lyder under SoL eller LSS. Vår 

samlade bild är att social dokumentation inte är en arbetsuppgift som prioriteras. Det ses inte 

alltid som en ”riktig” arbetsuppgift utan vår erfarenhet är att omsorgspersonalen ofta tänker i 

termer som jag är här för att jobba med människor, inte för att skriva om dem, vilket är ett 

                                                 
2
 Granskningen är under arbete och ej ännu färdigställd men kommer i februari 2009 att finnas på Kungsholmens 

sdf hos projektledare Nina Isbäck samt hos Tero Heiskanen, beställarchef på Kungsholmens sdf. Tfn 08-508 

08 000 (vxl). 
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citat från en medarbetare på en av de undersökta enheterna och som vi även valt som titel för 

uppsatsen. Att vi valt det citatet som titel beror på att vi tycker att det är ett talande citat som 

sammanfattar de föreställningar om personalens tankar om social dokumentation som vi 

upplever finns ute i verksamheterna. Länsstyrelsen har påtalat brister i den sociala 

dokumentationen på några av de enheter som ingår i undersökningen varför vi dragit 

slutsatsen att den sociala dokumentationen inte alltid fungerar tillfredsställande. Detta väckte 

vårt intresse för att undersöka vad som kan vara orsaken till att den sociala dokumentationen 

inte alltid fungerar.  

 

Vi har valt de enheter som ingår i projektet för att vi vill se hur omsorgspersonalens 

inställning till social dokumentation ser ut när de har bra förutsättningar i form av: pågående 

utbildning med utbildade handledare på varje enhet som stöd för personalen. Vidare är 

samtliga enheter utrustade med datorer där personalen kan dokumentera i ParaSoL.
3
 

Enheterna kompenseras dessutom ekonomiskt för den kostnad det medför att ha personal i 

utbildning genom att projektet betalar lön för vikarier samt hela handledarnas löner under 

tiden de arbetar heltid med social dokumentation och inte deltar i det löpande arbetar på 

enheten (personlig kommunikation med projektledare Nina Isbäck, 081031). Det förbättrar 

möjligheterna ytterligare att lyckas bra med den sociala dokumentationen på de undersökta 

enheterna. 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vilken inställning omsorgspersonal inom äldreomsorgen har till 

social dokumentation i sitt arbete samt vilka bakomliggande faktorer som kan påverka deras 

arbete med att dokumentera. Vi vill besvara syftet utifrån omsorgspersonalens perspektiv. 

1.4 Frågeställningar 

 Vet omsorgspersonalen vad, hur och varför de ska dokumentera? 

 Vilka hinder som enligt personalen föreligger, samt vilka behov som enligt personalen 

behöver tillgodoses för att de ska kunna dokumentera mer eller bättre än idag? 

 Vilka bakomliggande faktorer finns som kan påverka inställningen till, och kunskapen 

om den sociala dokumentationen? 

 

                                                 
3
 Mer om projektet går att läsa i tjänsteutlåtandet från Kungsholmens sdf avseende stimulansbidrag för 

utbildning i social dokumentation. 
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1.5 Definition av begrepp 

Beställare – biståndshandläggare, dvs. den person som beställer en insats. 

 

Biståndshandläggare – myndighetsperson som beslutar om, och beställer insatser enligt SoL.  

 

Formell utbildning – med formell utbildning menas i uppsatsen all omsorgs- eller 

omvårdnasutbildning från gymnasienivå och uppåt som inte grundas i praktisk erfarenhet av 

arbetet. 

 

Genomförandeplan – en plan som beskriver hur de beslutade insatserna ska genomföras och 

vad målet med insatserna är. Har tidigare kallats arbetsplan, serviceplan eller omsorgsplan 

men ska nu enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2006: 5) kallas genomförandeplan. 

 

Kontaktman - är den äldres kontaktperson i personalgruppen som har ansvar för att skriva 

genomförandeplaner och även ett extra ansvar för den äldres omsorg.  

 

Omsorgspersonal – i uppsatsen all personal som arbetar på boenden och inom hemtjänsten 

oavsett utbildning som ex undersköterska eller vårdbiträde. Kallas även medarbetare eller 

personal i uppsatsen.  

 

ParaSoL – en applikation av Paraplysystemet där utförare kan dokumentera och föra en 

dialog med beställaren. 

 

Paraplysystemet – beställarnas, dvs. biståndshandläggarnas system för dokumentation och 

för att skicka beställningar till utförarna gällande de insatser som den enskilde blivit beviljad. 

Gäller både boenden och hemtjänst.  

 

Utförare – den som utför den av biståndshandläggaren beställda insatsen, ex hemtjänst, 

boenden och servicehus. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenterar vi hur vi har gjort vår undersökning genom att vi berättar var vi sökt 

information, beskriver metoden och undersökningsgruppen samt hur insamlandet av data gått 

till, hur vi gjort enkäten. Avslutningsvis resonerar vi kring undersökningens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet.  

2.1 Litteratursökning 

Vi har sökt litteratur i olika databaser, Libris, sökmotorn Google scholar samt på olika 

bibliotek som Riksdagsbiblioteket, Stockholms Universitetsbibliotek och Stockholms 

stadsbibliotek. Vi har även sökt efter relevant information på förlagssidan Gothia efter 

litteratur som varken finns på bibliotek eller i handeln samt på Socialstyrelsens och 

Länsstyrelsens officiella hemsidor. Vi har även sökt efter lagtexter på lagrummet.se.  

 

De sökord vi främst har använt är: äldre, äldreomsorg, genomförandeplan, arbetsplan, 

implementering, individuell plan, journal, social dokumentation, journalanteckning, 

daganteckning, organisationsteori. 

2.2 Val av metod 

Vi har valt kvantitativ metod främst för att vi vill ha ett stort urval samt att vi vill kunna se 

sambandsmönster i vårt datamaterial. Vi vill genom analyser av datamaterialet försöka se vad 

som påverkar respondenternas kunskaper om, och inställning till social dokumentation samt 

hur de olika bakgrundsfaktorerna påverkat, eller inte påverkat resultatet. Resultaten 

presenteras med beskrivande statistik som inledning för att ge läsaren en bild av den totala 

undersökningsgruppen. Detta följs av analyser, främst i form av korstabeller och 

frekvenstabeller. Det program vi använt för att bearbeta våra data är SPSS (Statistical Package 

of Social Science).  SPSS är för närvarande det mest använda programmet för att behandla 

kvantitativa data (Elofsson, 2005:68).  

2.2.1 Undersökningsgruppen 

Undersökningen är gjord på sex olika enheter som bedriver äldreomsorg på Kungsholmen i 

Stockholm och totalt ingår hundra respondenter. Vi kom i kontakt med enheterna genom att 

en av uppsatsförfattana arbetar som biståndshandläggare på Kungsholmens 

stadsdelsförvaltning och på så sätt känner projektledare Nina Isbäck. Under ett möte vi hade 

med Nina Isbäck i september månad fick vi en förfrågan om vi ville skriva vår uppsats syfte 
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att utvärdera projektet, som ett komplement till Äldrecentrums övergripande utvärdering. 

Nina ville ha en mer konkret utvärdering som kunde användas för att få en bättre förståelse 

om medarbetarnas upplevelse av dokumentationsarbetet. Tanken var, som vi uppfattade den, 

att om man kan ringa in personalens upplevda hinder och behov så är det lättare att hitta 

handlingsplaner för att vidareutveckla arbetet med social dokumentation. Uppsatsarbetet har 

dock inte varit styrt av projektet utan vi har utformat enkäten och tolkat data helt fritt.  

 

Vi har fått delta på de nätverksträffar Nina Isbäck har haft under hösten tillsammans med 

enheternas chefer och handledare i social dokumentation vilket har varit givande för oss då vi 

har fått en bild av hur cheferna och handledarna ser på den sociala dokumentationen. Vi har 

även fått ta del av hur de ser på sina respektive personalgruppers förutsättningar för att i 

framtiden arbeta självständigt och obehindrat med dokumentationen. Kunskapen vi fått 

genom träffarna har vi valt att inte redovisa i uppsatsen eftersom det inte är uppsatsens syfte. 

Däremot tycker vi att det har gett oss en bredare plattform och förförståelse att utgå från i våra 

tolkningar av resultaten jämfört med om vi bara hade haft tillgång till våra enkätsvar. Detta 

för att vi har fått en bild av cheferna och handledarnas engagemang och inställning till den 

sociala dokumentationen. Det underlättade även för oss när vi kom ut till enheterna med 

enkäterna då vi var lite bekanta med de chefer och/eller handledare som vi överlämnade 

enkäterna till. Risken med deltagandet på nätverksträffarna är att vi kan ha blivit påverkade av 

denna förförståelse om chefernas inställning, vilket i sin tur kan ha haft påverkan på hur vi har 

tolkat resultatet.  

 

Av de undersökta enheterna finns ett servicehus, en hemtjänstenhet och fyra vård- och 

omsorgsboenden. De enheter som ingår i studien valdes ut för att de ingår i Kompetensstegens 

projekt om social dokumentation på Kungsholmen eftersom vårt uppdrag var att 

undersökningen skulle omfatta de enheter som ingår i Kompetensstegens projekt om social 

dokumentation. På Kungsholmen, där studien genomförs finns bara en kommunal 

hemtjänstenhet och inga kommunala boenden (Weurlander, 2008). Samtliga undersökta 

enheter drivs av privata entreprenörer.  Enkäterna delades ut en bestämd dag i november 

2008, urvalet är de personer som var i tjänst under dagtid på respektive enhet eller avdelning 

den aktuella dagen.  
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2.3 Utformning av enkät 

Innan man skickar ut en enkät måste man vara noga med utformningen så att enkäten kan 

uppfylla studiens syfte utan att den blir för lång och enkäten måste ha en klar disposition med 

tydliga frågor. Formulärets utformning har betydelse för om människor ställer upp och 

besvarar dem eller inte och då målet är att få en så hög svarsfrekvens som möjligt är det 

viktigt att noga formulera frågorna (Esaiasson et al., 2004:267). Alltför många frågor som kan 

upplevas som irrelevanta av svarspersonerna kan påverka svarsfrekvensen negativt (Esaiasson 

et al., 2004:272).  

 

Eftersom vi valt att genomföra undersökningen bland omsorgspersonal som var i tjänst vid 

undersökningstillfället var det viktigt att enkäten var enkel och snabb att besvara. Flera av 

cheferna uttryckte en önskan om att det inte fick ta för lång tid, dels för att tiden togs från 

arbetstid och dels för att de trodde att alla inte skulle orka svara på samtliga frågor ifall de var 

för många. Vi testade därför enkäten innan vi delade ut den för att försäkra oss om att det inte 

tog mer än fem minuter att besvara samtliga frågor. Det är dock svårt att beräkna tidsåtgången 

då det inte går att förutsäga respondenternas förutsättningar att besvara frågorna på en viss tid, 

den beräknade tidsåtgången blir därför mer av en gissning. Testpersonerna var fyra personer i 

vår närhet, vi testade på två personer var med varierad erfarenhet av omsorgsarbete. En av 

testpersonerna har tidigare arbetat inom omsorg om funktionshindrade och var därför bekant 

med dokumentation som arbetsuppgift vilket gjorde att han obehindrat förstod frågornas 

innehåll. Övriga testpersoner hade ingen tidigare erfarenhet av omsorgsarbete vilket 

försvårade för dem att förstå frågornas innehåll. Tanken med att använda personer utan 

kunskap om social dokumentation var att se tidsåtgången för att besvara enkäten med hinder 

av att inte fullt ut förstå frågornas innehåll. Samtliga testpersoner besvarade enkäten på under 

fem minuter, oavsett tidigare erfarenhet av omsorgsarbete och social dokumentation vilket vi 

ansåg var en fingervisning om att enkäten höll sig inom den tidsram vi hade satt. Vi hade 

innan pilottestet jobbat med enkätens utformning för att göra den så avskalad och enkel som 

möjligt och testpersonernas upplevde att den var bra och lätt att fylla i. Inga ytterligare 

förändingar gjordes av enkäten efter testet då vi såg den som färdig att användas på 

undersökningsgruppen. Vår tanke från början var att ta kontakt med någon verksamhet som 

bedriver äldreomsorg för att få komma och göra ett pilottest av enkäten på omsorgspersonal 

men tidsbrist och svårt att få tag på de personer som kunde hjälpa oss med detta gjorde att vi 

valde att använda personer i vår närhet för pilottestet. 
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Till vår hjälp när vi utformat enkät och enkätfrågor har vi haft Göran Ejlertssons handbok i 

enkätmetodik (2005). Vi hade ett kort följebrev till enkäten där vi presenterade oss, enkätens 

syfte och poängterade att det var frivilligt att medverka i undersökningen. Vi poängterade 

även, precis som Eljertsson (2005:40) skriver om i sin bok, att alla svar är anonyma samt att 

materialet endast skulle användas till uppsatsen då det är viktigt att respondenterna vet vad 

uppgifterna ska användas till. 

 

Innan vi lämnade ut enkäterna var vi med på en av projektets nätverksträffar tillsammans med 

cheferna på de berörda enheterna och fick då tillfälle att berätta om vårt syfte med uppsatsen. 

Vi frågade då samtliga chefer om samtycke att komma till deras enheter och dela ut enkäterna 

och de hade inga invändningar. Cheferna hade därför möjlighet att informera personalen om 

undersökningen i god tid innan vi besökte dem. Chefer på några av de berörda enheterna har 

informerat oss om att många anställda inte har svenska som modersmål vilket i viss mån kan 

påverka svaren då vi inte kan vara säkra på att samtliga respondenter förstått innebörden av 

frågorna. Vi har dock försökt att undvika svåra ord och formuleringar i frågorna för att 

underlätta för respondenterna. Vi har även undvikit att ställa ledande frågor eller frågor som 

innehåller värderingar, detta i enlighet med Eljertssons metodbok (2005:56), då det annars 

kan finns en risk att respondenterna tenderar att instämma i det som påstås i frågan.  

 

När man utformar en enkät bör man sålla bland frågorna i formuläret genom att ställa sig 

frågan: vad ska svaren på den här frågan användas till och sedan ta bort de frågor i 

formuläret som man inte hade användning av (Esaiasson et al., 2004:271). Detta har vi försökt 

att göra och även försökt ha nyanserade svarsalternativ för att på så sätt kunna fånga upp 

nyanser i svaren. Vi har även försökt utforma enkäten i enlighet med Elofsson (2005:67), dvs 

att genom att undvika ledande frågor så får man en bild av vad respondenterna tycker om 

olika saker.  

2.3.1 Undersökningens genomförande 

Undersökningen gjordes under en dag på varje enhet och samtliga som var i tjänst dagtid den 

dagen fick möjlighet att fylla i enkäten. Enkätundersökningen genomfördes under en vecka i 

november 2008. Efter överenskommelse med berörda enhetschefer eller handledare åkte vi ut 

till de sex enheter som ingår i projektet. I samråd med chefen eller handledaren på respektive 

enhet bestämdes dag och tid för att genomföra undersökningen och vi besökte enheten på 
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morgonen och lämnade ut enkäterna. I några fall lämnade chefen själv enkäterna vidare till 

omsorgspersonalen, och på andra ställen gick vi själva, i sällskap med handledaren i social 

dokumentation, runt på enheten och lämnade ut enkäterna. I samtliga fall hämtades enkäterna 

sedan upp av oss samma dag som de delats ut.  

 

Det externa bortfallet i undersökningen är begränsat men exakt hur många av personalen som 

var i tjänst den aktuella dagen och som inte svarade på enkäten går inte att ange säkert. Enligt 

våra beräkningar rör det sig dock om mindre än tio personer som varit i tjänst den aktuella 

dagen men som inte deltagit i undersökningen. På de flesta enheterna lämnade vi ut samma 

antal enkäter som antal personal i tjänst den aktuella dagen, men på ett ställe lämnade vi något 

fler enkäter då berörd chef inte visste exakt hur många som var i tjänst den dagen vilket gör 

det svårt att exakt ange hur stort bortfallet är. Dock brukar svarsfrekvensen vara 

förhållandevis hög när man väljer att distribuera enkäterna till en grupp av människor som 

träffas i samma lokaler, i vårt fall på arbetsplatsen (Ejlertsson, 2005:9f).  

 

För bättre kontroll över undersökningen kunde vi ha deltagit på plats när personalen fyllde i 

enkäterna. Då kunde vi ha kontrollräknat antal respondenter och haft direktkontakt med 

arbetsledning som på direkt fråga kunde ha gett oss besked om exakt antal personer i tjänst 

vid tidpunkten för undersökningen. På så vis hade vi kunnat beräkna det externa bortfallet 

istället för att ange ett osäkert antal. Vi lämnade enkäterna hos berörda chefer/handledare 

eftersom de ansåg att de enklast kunde hitta tillfälle då det lämpade sig för personalen att sitta 

med enkäten. Detta var både för att det skulle inverka så lite som möjligt på de ordinarie 

arbetsuppgifterna, men även för att de trodde att de lättare kunde få personalen att fylla i 

enkäterna eftersom de känner dem. Ytterligare en orsak till att de ville dela ut enkäterna själva 

var att några enheter hade APT (arbetsplatsträff) samma dag som vi kom med enkäterna vilket 

cheferna på dessa enheter tyckte var ett lämpligt forum att använda till detta. På en enhet fick 

vi följa med på alla avdelningar och presentera enkäten tillsammans med handledaren för 

social dokumentation, men då personalen var i arbete med morgonsysslorna så tog de emot 

enkäten men hade inte tid att fylla i den förrän senare under dagen. De hade svårt att ange 

exakt tid för när de skulle ha tid vilket bidrog till beslutet om att återkomma sen eftermiddag 

för att hämta upp enkäterna efter arbetsdagens slut. 
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2.3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det är främst två faktorer som påverkar resultatens giltighet. För det första är det att man 

mäter det man avsett att mäta och det andra är att mätningarna utförts på ett tillförlitligt sätt 

(Byström, 1998:53).  Med hög validitet menas att man lyckats mäta det man avser att mäta 

och med hög reliabilitet menas att måttet är stabilt och inte påverkas av variationer i tid, rum, 

plats etc. (Elofsson, 2005:66). För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har vi i första 

hand varit noga med utformningen av enkätfrågorna och genomfört testenkäter och vi har 

även försökt utforma frågor som ska svara på våra frågeställningar. Före genomförda 

testenkäter arbetade vi med enkätens utformning och förkastade en del av frågorna helt och 

andra skrevs om för att frågorna skulle vara tydliga och enkla att förstå, detta i enlighet med 

Ejlertssons metodbok (2005:52). Testet visade som vi tidigare beskrivit att enkäten var enkel 

att förstå samt lätt att fylla i och vi behövde inte justera den ytterligare. 

 

När man gör den här typen av undersökningar ute på arbetsplatser finns alltid risken att 

respondenterna kommunicerar med varandra och att svaren därför riskerar att få karaktären av 

gruppsvar snarare än individuella svar (Ejlertsson, 2005:10). Vi har genom cheferna på de 

undersökta enheterna fått veta att det finns språkliga svårigheter bland personalen som kan 

påverka resultatet genom att respondenterna kan ha missförstått frågor eller svarsalternativ. 

Enligt den utvärdering som Inger Weurlander på Äldrecentrum gjort av projektet finns det 

bland personalen en del språkliga problem och även problem med att skriva. Då vi inte vet om 

respondenterna uppfattat frågan som vi avsåg att den skulle uppfattas är det svårt att säga om 

vi mätt det vi avsåg att mäta, men vi har försökt att minimera risken för feltolkningar genom 

att formulera så enkla frågor som möjligt. Vi är även medvetna om att vi undersökt 

respondenternas upplevelser av exempelvis chefernas goda egenskaper eller om man anser sig 

ha tillräckliga kunskaper i social dokumentation, och inte de faktiska förhållanden som råder. 

Vi har tagit hänsyn till att resultaten inte ger svar på om cheferna på de undersökta enheterna 

har många goda egenskaper eller inte utan endast vad respondenterna anser om saken. 

Uppsatsens syfte är att besvara våra frågeställningar utifrån omsorgspersonalens perspektiv 

och att ge en bild av deras subjektiva upplevelser.  

 

Vid kodning av materialet har vi arbetat tillsammans för att på så sätt minska risken för 

slarvfel och även för att diskutera hur svaren ska kodas så att alla svar behandlas på samma 

sätt, detta i enlighet med Esaiasson et al (2004:70). Vidare användes löpnummer på enkäterna 

för att underlätta bearbetningen och för att göra det lättare att gå tillbaka och kontrollera om 
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något blivit fel vid kodningen, precis som Ejlertsson (2005:105) beskriver. Vi har även följt 

det Elofsson (2005:68) skriver om att det inte ska finnas personuppgifter kopplade till 

löpnumren som skulle kunna möjliggöra identifiering av respondenterna.  

 

Generalisering innebär att använda tolkningar eller slutsatser på andra personer än de som 

ingått i den specifika undersökningen (Larsson, 2001). Det som kan påverka 

generaliserbarheten i vår undersökning är att det inte är ett slumpmässigt urval. Vi kan inte 

säga att resultatet kan generaliseras att gälla andra liknande verksamheter eftersom vi valt att 

endast undersöka enheterna på Kungsholmen som i dagsläget ingår i Kompetensstegens 

projekt om social dokumentation, detta på uppdrag av projektledaren Nina Isbäck. Eftersom 

vårt undersökningsområde endast omfattar de sex enheter som ingår i Kompetensstegens 

projekt om social dokumentation så är generaliserbarheten, trots ett ganska stort antal 

respondenter, endast begränsad till att vi kan dra slutsatser inom den specifika 

undersökningsgruppen. Esaiasson et al (2004:178) skriver om den analytiska generaliseringen 

som man kan använda för att dra slutsatser inom ramen för urvalet utifrån den teori man 

använder som analysredskap. Man kan dock i vår uppsats ana intressanta samband angående 

omsorgspersonalens inställning till och kunskaper om social dokumentation, vilka kan vara av 

intresse för att göra liknande undersökningar i framtiden med ett slumpmässigt urval för att 

kunna generalisera resultaten till liknande populationer, även om detta skriver Esaiasson et al 

(2004) i sin metodbok.  

 

2.3.3 Etiska aspekter 

Av etiska skäl har vi inte ställt frågor om respondenternas ursprung då det är svårt att utforma 

frågorna på ett sätt så att det inte kan uppfattas som kränkande av någon respondent. Vi har 

inga uppgifter på hur många av respondenterna som inte har svenska som modersmål, detta 

för att vi inte vill presentera resultat eller ställa frågor som kan upplevas som kränkande för 

någon, detta beskriver Elofsson (2005:67) i sin bok. Eftersom vi är ovana forskare så har vi 

varit extra försiktiga med att ställa frågor om härkomst, bakgrund eller språkliga färdigheter 

då vi inte har den erfarenhet som krävs för att kunna göra det på ett etiskt riktigt sätt. Vi har 

genom chefer på enheterna och även genom Äldrecentrums utvärdering av projektet fått veta 

att det finns vissa språkliga brister bland personalen. Vidare presenteras de olika enheter som 

ingår i studien inte med namn utan med nummer i resultatet för att respondenterna ska få vara 

så anonyma som möjligt.  
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3 Bakgrund 

Genom ett historiskt perspektiv på omsorgen om äldre vill vi göra kopplingar till att det inte 

är så länge sedan som äldreomsorgen blev ett samhälleligt ansvar med lagreglerade 

verksamheter. Detta till följd av att omsorgen om äldre gick från att vara en naturlig 

kvinnosyssla i hemmet till att som idag vara ett yrke med höga kompetenskrav på den 

omsorgspersonal som utför arbetet. Vi tror att det kan finnas samband med den traditionella 

synen på omsorgsarbetet och omsorgspersonals inställning till både sitt yrke och de relativt 

nya kraven på social dokumentation som en prioriterad arbetsuppgift inom äldreomsorgen. Vi 

kommer att försöka förstå resultaten med hjälp av ett organisationsteoretiskt perspektiv. 

3.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inom detta område är inte så omfattande så vi har främst 

koncentrerat oss på den juridiska och historiska delen av äldreomsorgen och 

dokumentationen. Det har dock skrivits några uppsatser i ämnet som vi tagit del av. När det 

gäller den sociala dokumentationen har vi även läst böcker i ämnet och vi har tagit del av 

rapporter och andra skrifter som berör ämnet.  

3.1.1 Social dokumentation inom äldreomsorgen 

I Ulrika Nilséns (2007) C/D- uppsats om social dokumentation inom äldreomsorgen har hon 

utvärderat en utbildning i social dokumentation för omsorgspersonal i Linköpings kommun. 

Utvärderingen gjordes för att det i Linköping, liksom i Stockholm av Länsstyrelsen påpekats 

brister i den sociala dokumentationen. Det hon tar upp i sin uppsats är bland annat att hennes 

informanter beskrivit att utbildningen lett till att de oftare diskuterar social dokumentaion och 

att de även fokuserar mer på att dokumentationen är just social. En av informanterna som 

citeras i uppsatsen berättar att tankar på det sociala innehållet i vardagen uppmärksammats 

och att det blivit viktigare att dokumentera sociala händelser eller när en person blivit 

erbjuden något och tackat nej (Nilsén, 2007:35). Vidare kan man utläsa att rättssäkerheten 

höjts genom att dokumentationen diskuteras och att personal frågar varandra om det går bra 

att skriva si eller så vilket i sin tur lett till att personalen skriver på ett mer enhetligt sätt efter 

utbildningen.  

 

Som det står i SOSFS 2006:5 6 kap 1§ ska genomförandeplanen upprättas tillsammans med 

den enskilde vilket enligt informanterna i Nilséns uppsats inte alls är vanligt. Planen har 

snarare enbart använts som ett arbetsredskap för personalen vilket också är ett av dess syften. 
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Enligt Nilsén har dock utbildningen förtydligat intentionerna med genomförandeplanen och 

på en av de undersökta enheterna har nya rutiner har börjat växa fram på. På en annan enhet 

uppgav informanterna att planen skrivs av personalen men att den visas upp för vårdtagaren 

vilket innebär att det fortfarande saknas rutiner för att upprätta den tillsammans med den 

enskilde (Nilsén, 2007:38f). Några citat från Nilséns uppsats rörande vikten av social 

dokumentation är: 

 

Bra med dokumentation för att kunna berätta för anhöriga, då har vi ju ryggen fri om det 

är något (Nilsén, 2007:43). 

 

Ett annat citat som visar på personalens omtanke om vårdtagaren är: 

 

Dokumentation är viktig för vårdtagarens skull också, för det underlättar ju för oss också, 

så att man vet att man kanske ska vara extra försiktig eller försöka göra någonting 

speciellt eller vad det nu än är (Nilsén, 2007:43). 

 

Samtliga informanter uttryckte enligt Nilsén (2007) att de tycker att den sociala 

dokumentationen är viktig men det vilket sätt de tycker att den är viktig på varierar. Enligt 

uppsatsens författare visar dock personalen att de har ett helhetstänkande genom att de 

beskriver att de tycker att dokumentationen är viktig ur olika perspektiv. De perspektiv som 

nämns är för den enskildes trygghet, för personalens säkerhet och för kontinuitet i arbetet i 

den äldres vardag (Nilsén 2007:43). En av informanterna uttrycker en besvikelse över 

utbildningen genom att hon inte fått den kunskap hon förväntat sig och att hon upplever att 

det är svårt att veta om hon gör ett bra arbete med att dokumentera när hon inte vet hur hon 

ska skriva (Nilsén, 2007:46).  

 

Den slutsats som dras i uppsatsen är att det är tydligt att personalen lärt sig mer om hur och 

vad som ska skrivas och att utbildningen även tillfört nya tankar. Något av det viktigaste är 

enligt Nilsén (2007) att utbildningen satt fokus på den sociala biten i tillvaron och har minskat 

personalens fokus på att skriva på rätt ställe till att mer gälla att skriva det som är viktigt och 

att se dokumentationen i ett större perspektiv (Nilsén, 2007:48f).  Vidare menar Nilsén (2007) 

att utbildningen förändrat personalens tankar så att de inte längre ser dokumentationen som 

något betungande och även att det är lättare att ge individuellt anpassad omsorg sedan den 

sociala dokumentationen utvecklats (Nilsén, 2007:50).   
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3.1.2 IT inom äldreomsorgen 

En bok som rör den sociala dokumentationen ute i verksamheterna är Karin Hedströms bok 

från 2006 som behandlar ämnet IT som arbetsredskap och som baseras på hennes avhandling 

från 2004. Eftersom boken bygger på hennes avhandling presenteras den under kapitlet om 

forskning.  Det Hedström (2006) menar är att det inte är en självklarhet för personalen inom 

äldreomsorgen att använda IT som arbetsredskap. Vidare påpekar Hedström (2006) att ett 

problem med att använda IT i omsorgen kan vara att det uppstår rent tekniska problem med 

programmen som tar tid från omsorgspersonalens arbete med att dokumentera vilket i sin tur 

leder till att för mycket tid tas från omsorgen av de äldre. Hedström menar även att det finns 

fyra olika värden med att använda IT som arbetsredskap inom äldreomsorgen. Omsorgsvärdet 

är ett av dem vilket relateras till de äldres trygghet och rättssäkerhet men även 

professionsvärdet och hon menar att IT-användningen kan hjälpa till att professionalisera 

omsorgsarbetet genom att statusen på vårdbiträdesyrket kan höjas. Hedström (2006) skriver 

även om att omsorgspersonalens arbete håller på att förändras till att omfatta mer 

administrativa uppgifter när tjänstemän och politiker vill effektivisera och synliggöra 

omsorgsarbetet. Administrationen ses ofta av personal som en motpol till omsorgsarbetet, det 

ses som tärande och något som tar tid från arbetets kärna, dvs. mötet med den äldre. 

Lojalitetskonflikter kan uppstå vid tidsbrist när personalen måste välja att utföra sin 

dokumentation eller komma i tid till nästa vårdtagare. Uppföljningen av genomförandet av 

den äldres omsorgsinsatser förbättrar kvalitetssäkringen och ökar rättssäkerheten för de äldre 

då de garanteras den överenskomna omsorgen samt att den genomförs på ett respektfullt sätt 

(Hedström 2006).  

 

Det finns även en uppsats från Linköpings kommun som beskriver ett arbetssätt för att 

utveckla ett verksamhetsstödjande IT-system för hemtjänsten (Hedström et al., 2003).
4
 Det 

uppsatsskrivarna menar är att det är viktigt att ha en förståelse för omsorgsarbetet för att 

kunna införa nya tekniker som IT-system. Omsorgsarbetet är i hög grad  kunskapsbaserat och  

kunskap överförs ofta muntligen vilket gör att andra sätt att meddela sig, som via datorer, inte 

är naturligt för personalen. Genom att förändra omsorgsarbetet till att bli mer administrativt 

menar Hedström m fl. (2003) att politiker och tjänstemän vill synliggöra omsorgspersonalens 

arbete och samtidigt effektivisera och säkerställa riktigheten i informationen. Då arbetet som 

vårdpersonal på senare tid förändrats från att vara omsorgsarbete till att bli mer av ett 

                                                 
4
 Uppsatsen är ett bidrag till konferensern Kvalitet som hälls 20031007 i Göteborg och är ett samarbete mellan 

Örebro universitet, Linköpings universitet och Linköpings kommun.  
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omvårdnadsarbete där man tar hand om svårt sjuka människor håller förändringen nu på att 

göra omsorgsarbetet till ett yrke med mer administrativa uppgifter. I och med detta menar 

författarna att yrket som omvårdnadspersonal håller på att genomgå en professionalisering 

som tidigare bara gällt de verksamhetsansvariga som fått högskoleutbildning. Det som i 

diskussioner om professionalisering brukar betonas är användningen av datorer, formell 

utbildning och bokliga kunskaper framför de kunskaper man lär sig genom praktiskt arbete. 

En verksamhetschef för ett ålderdomshem som citeras i uppsatsen menar att tekniken kan 

hjälpa till att höja statusen på arbetet som vårdpersonal och även göra det mer attraktivt att 

arbeta inom vården. Hedström m fl. (2003) menar att användningen av IT-stöd ger en känsla 

av säkerhet och professionalitet i det dagliga arbetet.  

 

Hedström m fl. (2003) poängterar att äldreomsorgen historiskt sett är en verksamhet som till 

stor del består av ovana IT-användare som i hög utsträckning har en informell kommunikation 

som bygger på tyst kunskap. Rutiner för dokumentation har utvecklats gradvis och det har inte 

funnits klara regler för vad som ska noteras i respektive dokumentation och terminologin har 

varit flytande. Vidare menar Hedström m fl. (2003) i uppsatsen att då det är vårdbiträdet som 

känner vårdtagaren bäst och därför även vet vad han/hon behöver måste denna kunskap kunna 

överföras till all personal. Detta för att den tysta kunskap som det enskilda vårdbiträdet 

besitter ska gynna vårdtagaren oavsett vilken person det är som utför hjälpen.  

3.2 Äldreomsorgens utveckling 

Omsorgen om äldre har historiskt sett varit en privat angelägenhet, inordnad i en kristen 

patriarkal samhällsideologi. Det var familjernas ansvar att ta hand om de svaga och det 

samhälleliga skyddsnätet var begränsat och låg inom kyrkans försorg samt välgörenhet. 1800-

talets offentliga omsorg ingick i en kristen, patriarkal tradition där hjälp och omsorg sågs som 

kvinnans naturliga uppgifter, hustrun ansvarade för omvårdnaden av både sina egna föräldrar 

och sina svärföräldrar och denna föreställning var fortfarande allmänt rådande när den nya 

fattigvårdslagen trädde i kraft 1919 (Rosén, 2004).  Ulla Rosén (2004) skriver i sin studie om 

att vara föreståndare eller hushållerska på en fattiggård början av 1900-talet var ett både 

fysiskt och psykiskt krävande arbete med låg lön och oreglerade arbetstider. Det var oftast 

ogifta kvinnor som hade tjänsten alternativt en gift kvinna vars make också hade en befattning 

på inrättningen (ibid.). 1908 framhölls vikten av att föreståndaren skulle ha utbildning för att 

öka förutsättningarna till ett gott resultat. Utbildning i kombinationen med att hon var en 

duglig och praktisk husmor ansågs krävas för att hålla den rätta andan uppe. Föreståndarens 
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uppgift var att skapa ett värdigt liv för de svaga utifrån en kristen och kärleksfull värdegrund 

(Törnquist, 2004). 

3.2.1 Från fattighus till ålderdomshem 

Rosén (2004) skriver i sin studie om när Sverige antog en ny fattigvårdslag som trädde i kraft 

1919 och var ett första steg i utvecklingen mot en äldreomsorg i samhällelig regi. 

Kommunerna ålades genom denna lag att tillhandahålla ålderdomshem för behövande 

åldringar och omsorgen om äldre blev ett eget verksamhetsområde där staten tog det 

övergripande ansvaret över äldreomsorgen. De första riktlinjerna för kommunernas ansvar 

över den sociala servicen upprättades av den socialdemokratiska regeringen med Per-Albin 

Hansson som statsminister i början av 1930-talet, begreppet ”folkhemmet” lanserades. 

Utvecklingen fördröjdes dock av andra världskriget så i praktiken verkställdes inte 

förändringen förrän i slutet av 1940-talet. Välfärdsstaten växte fram och omsorgen om svaga 

blev ett gemensamt samhälleligt ansvar (Rosén, 2004). 

3.2.2 Hemtjänstens grundande 

Med den kommunala hemtjänstens utveckling ökade de äldres valfrihet. De äldre som hade 

hjälpbehov kunde, om de hade ekonomiska förutsättningar i form av pension, bo kvar hemma 

och få hemtjänst istället för att flytta till ålderdomshem och det var ett viktigt steg i det 

svenska folkhembygget. 1952 organiserades hemtjänsten för äldre främst av 

frivilligorganisationer med inslag av samarbete med kommunerna. Under 1960-talet så 

inrättades stadsbidrag för att finansiera verksamheten (Szebehely, 2003). 

 

Den nya yrkeskår som arbetade med hemtjänst utgjordes främst av medelålders kvinnor och 

de kallades för hemsamariter. Arbetet krävde inte någon särskild utbildning utan det var 

tillräckligt med ”vanligt husmorsvett” samt en vilja att hjälpa medmänniskor. Verksamheten 

fick inte konkurrera med den arbetskraft som fanns tillgänglig i den tid då det rådde brist på 

arbetskraft efter andra världskriget, så lönen sattes medvetet lägre än för andra yrkesgrupper. 

Arbetsförhållandena anpassades för att passa hemmafruar som ville skaffa sig lite extra 

nålpengar och de avlönades för att arbeta ett par timmar per dag. Hemtjänsten sågs inte som 

ett riktigt yrke utan det var en bisyssla för hemmafruar som med sin erfarenhet av 

hushållsarbete och familjebaserad omsorg hjälpte de äldre med hjälpbehov som bodde kvar i 

sina hem. Synen på hemtjänst som icke kvalificerat arbete lever fortfarande kvar och en stor 

del av hemtjänstpersonalen saknar en vård- och omsorgsutbildning och det är den yrkesgrupp 
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där det är vanligast med deltidtjänster och timanställningar jämfört med andra yrkesgrupper. 

Det är fortfarande lågavlönat, kvinnodominerat och många gånger psykiskt och fysiskt 

krävande (Szebehely, 2003). 

3.3 Dagens äldreomsorg 

Dagens äldreomsorg skiljer sig väsentligt mot den äldreomsorg, eller avsaknad av 

äldreomsorg som fanns för hundra, eller ens för femtio år sedan. Idag är äldreomsorgen 

självklart en kommunal angelägenhet och det är också en självklarhet att det övergripande 

ansvaret för de äldre inte ligger på anhöriga utan är kommunernas ansvar. Äldreomsorgen har 

utvecklats och innehåller nu många fler bitar än bara att tillgodose individens basala behov av 

mat och tak över huvudet. 

3.3.1 Från hemsamarit till vårdbiträde 

I början av 1980-talet byttes hemtjänstens personal beteckning från hemsamariter till 

vårdbiträden. Det finns en skillnad i ordens betydelse där samarit har sina rötter från 

äldreomsorgens ideella historia då arbetet inte självklart var avlönat eller ansågs som ett 

riktigt yrke. Biträde betonar en underordningsrelation till en arbetsledare och namnbytet var 

ett sätt för arbetsgivarna och de fackliga organisationerna att professionalisera yrket 

(Szebehely, 1996). Dagens vårdbiträden ska ha en formell vård- och omsorgsutbildning. 

Arbetsuppgifterna för vårdbiträdena har förändrats från att vara hushållsgöromål till att 

omfatta mer av vårdande omsorg av den äldre vilket tidigare tillhörde föreståndarens uppgift 

och kompetensområde. Dagens vårdbiträdesutbildning har utformats med hänsyn tagen 

utifrån en kombination av de historiskt socialt och medicinskt utformade utbildningarna 

(Törnquist, 2004). 

3.3.2 Ädelreformen 

Ädelreformen 1992 innebar att kommunerna fick det totala ansvaret för omsorg, vård och 

service för äldre. Tidigare var ansvaret för de långvarit sjuka uppdelat mellan kommun och 

landsting. I och med reformen fick kommunerna skyldighet att förutom hemtjänsten inrätta 

särskilda boendeformer för äldre; ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder för demenssjuka 

personer och sjukhem. Ansvaret omfattade även utveckling av rehabilitering i hemmet samt 

bistå med tekniska hjälpmedel på boenden och dagverksamheter (Törnquist, 2004).  
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3.3.3 Kontaktmannaskap 

I de ramavtal som reglerar samarbetet mellan de utförare som ingår i kundvalet och 

Stockholms stad står att utföraren ska utse en kontaktman för den enskilde. Kontaktmannen 

ska i så hög utsträckning som möjligt utföra hjälpen åt den enskilde samt skaffa sig goda 

kunskaper om den enskildes vardagsliv och behov av vård och service. Vidare står det i 

avtalet att den enskilde har rätt att byta kontaktman om han eller hon så önskar. Kommunerna 

ska ge god äldreomsorg av hög kvalitet, med hög kvalitet avses att omsorgen uppfyller de 

äldres behov och förväntningar samt utformas så att de äldre har inflytande och känner 

delaktighet i den omsorg som de får. Verksamheter inom äldreomsorgen ska arbeta med ett 

tydligt kontaktmannaskap (Törnquist, 2004) vilket både kommunen och utförarna är väl 

medvetna om eftersom det står i ramavtalet. Rollen som kontaktman ingår i omsorgsarbetet 

och ställer krav på omsorgspersonal att kunna fatta egna beslut utifrån den äldres behov samt 

ha egenskaper som empati, respekt, intresse och professionalitet (Törnquist, 2004).  

 

Kontaktmannen är den som känner den äldre och de anhöriga bäst och bör därför vara den 

som ansvarar för planeringen av det löpande arbetet kring den äldre. Dokumentationen ska 

vara utformad så att den äldre kan få den omsorg som han eller hon är van vid oavsett om det 

är en ordinarie personal eller en vikarie som utför arbete. Ansvaret för att skriva 

genomförandeplaner och genomförandet av den sociala omsorgen ligger till största delen på 

kontaktmannen (Birge Rönnerfält et al., 2008:27f). Det är kontaktmannens uppgift att 

tillsammans med den äldre planera och genomföra hjälpen. Det är viktigt att planeringen finns 

nedskriven för att någon annan ska kunna ta över kontaktmannens uppgifter om denne inte är 

i tjänst. Genomförandeplanen syftar på så sätt inte bara till att ge den äldre god 

omsorgskontinuitet utan även att underlätta för den som utför hjälpen (Birge Rönnerfält et al., 

2008:47).  

 

4 Den sociala dokumentationen 

Den sociala dokumentationen regleras i lag och kan inte väljas eller prioriteras bort av 

enskilda utförare. Då dokumentationen styrs av olika lagar och regler är det viktigt att veta 

vad som styr skyldigheten att dokumentera rent juridiskt. Nedan följer en redogörelse för de 

lagar och styrdokument som reglerar dokumentationen. Sedan våren 2007 har Stockholms 

stad ett övergripande IT-stöd för utförarverksamheternas dokumentation enligt SoL. Detta 
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stöd är en del av Paraplysystemet och kallas ParaSoL. Alla utförare inom kundvalet i 

Stockholm har enligt gällande ramavtal möjlighet att sköta sin dokumentation via ParaSoL 

och datasystemet syftar till att skapa förutsättningar för en mer enhetlig dokumentation samt 

för att effektivisera dokumentationen och dialogen mellan utförare och beställare. Kravet är 

att utföraren ska dokumentera löpande men det finns inget krav på att det måste ske genom 

det erbjudna systemet. Om utföraren väljer att inte använda sig av ParaSoL måste dock ett 

annat fungerande system för dokumentation finnas under hela avtalstiden. Avtalen för 

hemtjänstenheter och boenden ser likadana ut avseende dokumentation och 

kontaktmannaskap.
5
 Det krävs att verksamheten dokumenterar på ett tillfredsställande sätt för 

att socialtjänsten ska kunna förbättras, utvecklas och för att det systematiskt ska gå att 

undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt (Socialstyrelsen, 2006:40). Dokumentationen 

är viktig för den enskildes rättssäkerhet, som arbetsredskap, för uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring samt som stöd för kunskapsutveckling (Socialstyrelsen, 2006:40f).  

4.1 Styrdokument för den sociala dokumentationen 

Den sociala dokumentationen styrs av krav i lagstiftning
6
 samt föreskrifter och allmänna råd 

från Socialstyrelsen. Stockholms stads riktlinjer gällande utförare av äldreomsorg från 2005 

beskriver hur utförarna ska dokumentera och vilka krav som ställs på dokumentationen. 

Förutom Socialtjänstlagen 11 kap 5,6§§ styr även SoL 7 kap 3,4§§ som säger att paragraferna 

5 och 6 i kap 11 även gäller enskilda verksamheter som står under Länsstyrelsens tillsyn 

(Norström et al., 2006:150). I de ramavtal som tecknats mellan utförare inom kundvalet och 

Stockholms stad finns ett krav på att dokumentation ska ske löpande och på att ett fungerande 

system för dokumentation ska finnas under hela avtalstiden.  

4.1.1 Förvaltningslagen 

I Förvaltningslagen (186:223) som syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet i 

förhållande till myndigheter finns grunden för handläggning av ärenden i stat och kommun. 

Dess regler ska tillämpas av alla myndigheter oavsett vilket område det gäller. 

Förvaltningslagen är dock underordnad andra lagar vilket betyder att om en lag går emot det 

som står där är den andra lagen som tar över och det är den lagens bestämmelser som gäller 

(FL 3§ ).  

                                                 
5
 Detta enligt det ramavtal som gäller mellan utförare av hemtjänst inom kundvalet och Stockholms stad. Avtalet 

har träffats efter genomförd upphandling med DNR 327-1530/2006.  
6
 Lagtexten är hämtad från www.lagrummet.se om inte annat uppges.  

http://www.lagrummet.se/
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4.1.2 Socialtjänstlagen 

År 1998 infördes en skyldighet att dokumentera genomförandet av beslutade insatser i 

Socialtjänstlagen med anledning av att det funnits brister i den sociala dokumentationen vilket 

olika Länsstyrelser och även Socialstyrelsen påtalat. Bristerna upptäcktes både inom 

äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionshindrade (Carlsson & Nilsson, 2004:13, 

Mellström, 2006:27). Det som ska dokumenteras är genomförande av beslut om stödinsatser, 

vård och behandling vilket framgår av första stycket i SoL 11 kap 5§. 

 

Den lag som reglerar all social omsorg och således även äldreomsorgen är i Socialtjänstlagen 

(2001:453) förkortad SoL. Socialtjänstlagen är en ramlag som inleds med en portalparagraf, 

SoL 1 kap 1§ (Norström et al, 2006:31ff). Portalparagrafen lyder: 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

 ekonomiska och sociala trygghet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor, 

 aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människans 

självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap 1§). 

 

Att Socialtjänstlagen är en ramlag innebär att kommunerna själva kan anpassa sin verksamhet 

utifrån individens skiftande behov och önskemål. Målet med bistånd enligt SoL är att 

tillförsäkra personen en skälig levnadsnivå samt att medverka till att personen har möjlighet 

att leva ett självständigt liv. Den paragraf som reglerar rätten till bistånd är SoL 4 kap 1§ som 

inleds med raderna: 

 

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 (Norström et 

al., 2006:31). 



24 

 

 

I SoL 5 kap 4-6§§ regleras särskilt det bistånd som ges till äldre människor. Där finns bland 

annat kvarboendeprincipen, som innebär att den äldre ska få:  

 

möjlighet att bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvara tillsammans med andra (SoL 5 kap 4§). 

 

Socialnämnden ansvarar även för att äldre får goda bostäder och att särskilda boendeformer 

ska finnas för de äldre som behöver särskilt stöd (SoL 5 kap 5§). Den tredje paragrafen (SoL 

5 kap 6§) är kommunens skyldighet att känna till de levnadsförhållanden under vilka de äldre 

i kommunen lever. Uppsökande verksamhet är där viktig och även att planera de insatser som 

rör äldre människor. Det man strävar efter att uppnå med biståndet till äldre är en skälig 

levnadsnivå för den äldre och i SoL 3 kap 3§, står att insatserna ska vara av god kvalitet och 

utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vad lämplig utbildning och 

erfarenhet är regleras inte i lagen.   

 

I Socialtjänstlagens 11 kap 5,6§§ beskrivs de grundläggande regler som styr 

dokumentationsskyldigheten. I SoL 11 kap 5§ står att: 

 

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförandet av beslut om 

stödinsatser, vård- och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall 

utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och 

händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden 

skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (SoL 11 kap 5§).  

 

Vidare anges i SoL 11 kap 6§ att: 

 

Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den 

enskilde bör hållas underrättad om journalanteckningar och andra anteckningar 

som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i 

dokumentationen är oriktig skall detta antecknas (SoL 11 kap 6§). 

 

Bestämmelserna gäller även enskild verksamhet som verkar under Länsstyrelsens tillsyn 

vilket regleras i SoL 7 kap 3§ vilket betyder att lagen även gäller de privata aktörer som 

verkar inom området äldreomsorg. I SoL står att dokumentationen ska innehålla tillräcklig, 
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väsentlig och korrekt information samt att dokumentationen ska utformas med respekt för den 

enskildes integritet (Norström et al., 2006:190 ff). Det är därför viktigt att den som 

dokumenterar är medveten om detta, dvs. att dokumentationen ska vara just tillräcklig, 

väsentlig och korrekt. Den som dokumenterar är också ansvarig för vad och hur som 

dokumenteras ur ett etiskt perspektiv och bör alltid fråga sig varför något ska dokumenteras 

och till vilken nytta det är för den enskilde för att undvika att subjektiva värderingar antecknas 

eller för att för mycket irrelevant personlig information skrivs ner (Norström et al., 2006).  

4.1.3 Övriga styrdokument 

I Socialstyrelsens SOSFS
7
 2006:5 förtydligas de paragrafer i Socialtjänstlagen som reglerar 

dokumentationen och syftar till att genom att förtydliga lagens intentioner underlätta 

tillämpningen av densamma. I genomförandeplanen bör det bland annat stå vilka insatser 

beslutet avser samt målet med insatserna, när och hur de ska utföras och vem eller vilka som 

deltagit i planeringen och på vilket sätt den enskilde själv utövat inflytande över planen 

(SOSFS 2006:5 s. 10). I journalanteckningen ska avvikelser dokumenteras, dvs. om planerad 

insats inte kunnat genomföras och även orsaken till avvikelsen. Det bör även stå när insatsen 

påbörjats och när genomförandeplan upprättats (SOSFS 2006:5 s. 11). Man ska i den löpande 

dokumentationen kunna följa ärendet och se om den enskildes behov ändrats sedan beslutet 

fattats.  

 

I Stockholms stads riktlinjer gällande dokumentation för utförare av äldreomsorg i 

Stockholms stad (DNR 327-179/2005) beskrivs bland annat vad den sociala dokumentationen 

ska innehålla och där behandlas även ansvarsfördelningen mellan chefer och medarbetare. I 

chefens ansvar ligger att ge medarbetarna förutsättningar att arbeta med den sociala 

dokumentationen genom att tillse att de både har tillräcklig kompetens och tillräckligt mycket 

tid för att kunna dokumentera. Medarbetarna är skyldiga att följa gällande lagstiftning och 

föreskrifter samt att meddela chefen om det finns kunskapsbrister eller andra faktorer som 

hindrar medarbetaren att uppfylla riktlinjerna. Medarbetaren själv har ansvar för att känna till 

vad som gäller rörande dokumentationen samt att medverka till att säkerställa en god 

dokumentation (DNR 327-179/2005).  

 

                                                 
7
 SOSFS är en förkortning av Socialstyrelsens författningssamling och innehåller dels föreskrifter som är 

bindande och även allmänna råd. 



26 

 

Det står även i det ramavtal som gäller mellan Stockholms stad och de privata utförarna (DNR 

125-3676/2006) att utföraren ansvarar för att dokumentation sker enligt gällande regler och 

lagar (Socialtjänstlagen och SOSFS 2006:5). Där står också att genomförandeplanen ska 

skickas till beställaren inom femton dagar efter att beställning av insatsen skickats till 

utföraren samt att utföraren ska utse en lämplig kontaktman för den enskilde. Det finns 

beskrivet vad som ska ingå i genomförandeplanen samt att utföraren är skyldig att ha ett 

fungerande system för dokumentation. Genomförandeplanen kan under arbetets gång behöva 

ändras inom ramen för det gällande beslutet om insatsen. Om den enskildes behov ändras 

drastiskt kan en ny plan behöva upprättas. I ramavtalet står att utföraren är skyldig att 

meddela beställaren om omvårdnadsbehovet förändras i sådan grad att biståndsbeslutet kan 

behöva ändras. Att det skett en förändring av den enskildes behov ska enligt ramavtalet 

framgå av utförarens dokumentation. Om så sker meddelar utföraren beställaren som då fattar 

ett nytt beslut om bistånd och skickar en ny beställning enligt det förändrade behovet och 

utföraren får då upprätta en ny genomförandeplan.  

4.1.4 Ansvaret för den sociala dokumentationen  

Ansvaret för genomförandet av en beslutad insats hänger ihop med dokumentationen av 

densamma. När insatsen ska genomföras av en enskild verksamhet ansvarar huvudmannen för 

verksamheten, dvs. chefen, för att genomförandet av insatsen dokumenteras (Socialstyrelsen, 

2006:160). Chefen på utförarenheten har det yttersta ansvaret för att dokumentationen i en 

verksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt Stockholms stads riktlinjer gällande 

dokumentation för utförare av äldreomsorg (DNR 327-170/2005). Arbetet med den löpande 

dokumentationen är dock huvudsakligen kontaktmannens uppgift men all personal som har 

något att dokumentera i form av journalanteckningar ska göra det. Det är kontaktmannens 

ansvar att skriva genomförandeplanen. Att vara kontaktman innebär först och främst att man 

ska ge den äldre individuell och trygg omsorg (Birge Rönnerfält, 2008:15). Enligt Stockholms 

stads riktlinjer gällande dokumentation för utförare har medarbetarna också ett ansvar att 

dokumentera enligt gällande regler och lagar. Chefen har ansvar för att personalen har 

kunskap om gällande regler och lagar samt att det finns avsatt tid för dokumentation 

(Socialstyrelsen, 2006:160).  

4.1.5 Dokumentation i enskild verksamhet 

Privat drivna verksamheter ska i huvudsak dokumentera på samma sätt som kommunal 

verksamhet enligt 7 kap 3§ SoL. Syftet är att säkerställa den enskildes rätt till insyn, ge 

myndigheterna ett underlag för genomförandet av insatsen samt möjliggöra en effektiv tillsyn. 
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Då alla verksamheter på Kungsholmen där undersökningen genomförts är privata är SoL 7 

kap 3§ högst relevant. Förutom lagtexten styrs även dokumentationen av de avtal som 

utförarna har med Stockholms stad samt Stockholms stads egna riktlinjer. Riktlinjerna säger 

bland annat att genomförandeplanen ska vara underskriven av den enskilde trots att något 

sådant krav inte finns i lagtexten. Underskriften är viktig för att öka den enskildes påverkan 

och inflytande över hur de beviljade insatserna utförs (personlig kommunikation 081031, 

Tero Heiskanen sektionschef beställarenhet 1, Kungsholmens stadsdelsförvaltning). Det finns 

ett symboliskt värde i att den äldre själv, och övriga som medverkat i planeringen, skriver 

under planen genom att det blir en bekräftelse på att den äldre själv varit med i diskussionen 

(Birge Rönnerfält et al, 2008:47).   

4.2 Olika typer av social dokumentation 

I det datasystem som sedan våren 2007 finns tillgängligt för utförare att dokumentera i, 

ParaSoL, samlas all dokumentation om den enskilde i en personakt som innehåller samtliga 

delar av den sociala dokumentationen. Personakten ska innehålla en levnadsberättelse som 

sammanfattar den äldres tidigare liv, en genomförandeplan och social journal, nämnd i 

uppsatsen som journal, eller journalanteckningar (Weurlander, 2008:8f). När man talar om 

social dokumentation inom äldreomsorgen menar man oftast genomförandeplaner och 

journalanteckningar då att skriva levnadsberättelser ännu inte blivit inarbetade.  

 

Vi har valt att främst koncentrera oss på genomförandeplaner men även på 

journalanteckningar då det är den dokumentationen som ligger närmast det praktiska arbetet 

och därför har störst betydelse för den äldres vardag. Viktigt att komma ihåg är att alla 

händelser som inträffar under genomförandet av en insats inte behöver dokumenteras utan 

endast de händelser som har betydelse för genomförandet av insatsen (Socialstyrelsen, 

2006:161). 

4.2.1 Genomförandeplaner 

Syftet med social dokumentation i form av genomförandeplaner är enligt Stockholms stads 

riktlinjer att tillsammans med den enskilde formulera mål för insatserna samt att beskriva när 

och hur de ska utföras och även vem som ska utföra dem och när det ska ske. Ett annat syfte 

med genomförandeplanen är att tydliggöra de biståndsbedömda insatserna för den enskilde 

samt att stärka individens möjlighet att vara en egen individ med sina vanor och sin historia 

(Mellström, 2006:89). Genomförandeplanen skrivs tillsammans med den enskilde och i den 
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ska det framgå när, hur och av vem insatserna ska utföras. Planen ska även fungera som ett 

arbetsinstrument för personalen så att den äldre ska kunna få samma hjälp på samma sätt även 

om personalen skiftar för att skapa en så god omsorgskontinuitet som möjligt för den äldre 

(Birge Rönnerfält et al, 2008:47). Den underlättar även skrivandet av journalanteckningar då 

genomförandeplanen används som utgångspunkt för vad som ska skrivas i journalen 

(Socialstyrelsen, 2006:163). Man får dock inte glömma att det viktigaste med en 

genomförandeplan inte är att den upprättas utan att syftet med planen uppnås, dvs. att arbetet 

planeras, bedrivs och målinriktat följs upp (ibid.).  

4.2.2 Journalanteckningar 

Journalanteckningar fyller en viktig funktion genom att avvikelser dokumenteras. Exempel på 

avvikelse som bör dokumenteras är när den enskilde har avböjt hjälp, vistats på sjukhus eller 

varit bortrest (Socialstyrelsen, 2006:166). Förändrade behov bör dokumenteras i journal och 

vad som uppnåtts i förhållande till målen, om några klagomål gällande en beslutad insats 

framförts, samt om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig 

(Socialstyrelsen, 2006:167). Journalanteckningarna ska visa avvikelser och förändringar i den 

enskildes hjälpbehov. De ska redovisa vad som faktiskt görs eller inte görs samt hur den 

enskildes situation utvecklas (Socialstyrelsen, 2006:167). Man ska inte blanda ihop 

journalanteckningar med löpande arbetsanteckningar vilka endast är ett arbetsmaterial som 

ska förstöras när de inte längre är aktuella (Socialstyrelsen, 2006:171). Arbetsanteckningar 

kan i vissa fall innehålla sådant som är relevant för journalen och det bör därför finnas rutiner 

för att gå igenom anteckningarna innan de slängs (SOSFS 2006:5 4 kap 6§). 

4.3 Kommentarer bakgrund och teori 

Vi har valt att beskriva lite om äldreomsorgens utveckling för att visa hur 

professionaliseringen av omsorgsarbetet har fortlöpt eftersom vi har en föreställning om att 

det fortfarande finns gamla värderingar gällande arbetet kvar. Genom att det nu är 

omsorgspersonalens ansvar att skriva social dokumentation så blir det tydligare att 

omsorgsarbetet är ett mångfacetterat yrke och inte bara hushållsgöromål för uttråkade 

hemmafruar. Det är viktigt att veta hur utvecklingen sett ut fram till idag för att kunna förstå 

den kultur som råder inom omsorgen och som vi tror kanske kan vara en förklaring till att det 

är svårt att implementera ny teknik och nya arbetsmoment. Som tidigare nämnts har omsorgen 

om svaga och äldre historiskt setts som en naturlig uppgift för kvinnor och har inte setts som 

ett riktigt yrke men som nu genomgår en professionalisering. Begrepp som kvalitetssäkring 
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och rättssäkerhet är relativt nya för yrkeskåren och de höga krav på dokumentation som kom i 

och med införandet av SoL 11 kap 5,6§§ år 1998 syftar till att just kvalitetssäkra och göra 

dokumentationen rättssäker.  Det är endast tio år sedan kraven på social dokumentation 

skärptes och vi tror att det i sammanhanget är kort tid eftersom det kan ta mycket längre tid att 

implementera nya arbetssätt och nya arbetsuppgifter. Införandet av ny teknik i äldreomsorgen 

är problematiskt eftersom det traditionellt sätt inte är något som omsorgspersonal arbetat med. 

Omsorgspersonal är ovana vid att använda IT och datorer och datoriserade 

informationssystem har tidigare inte använts mycket inom äldreomsorgen (Hedström, 2003).  

 

5 Organisationsteori 

Förändring av rutiner i en verksamhet kan vara svåra att implementera eftersom medarbetare 

arbetar efter sina invanda mönster. Det händer att förändringar av rutinerna i en verksamhet 

misslyckas eftersom medarbetare trots rutinförändringar fortsätter att arbeta sitt gamla 

invanda sätt. Vi undrar om det finns något sätt som ledningen kan göra för att underlätta 

implementering av nya rutiner i verksamheten och vi kommer därför att analysera resultaten 

ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.  

5.1 Organisation och ledarskap 

En organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor. Det 

innebär en strukturering av relationerna mellan människor. Det finns en fördelning av arbete, 

makt och ansvar och de olika aktiviteterna koordineras på ett sätt som är medvetet för att lösa 

vissa uppgifter och för att nå vissa mål (Flaa, 1998:9). 

 

Ledarskap är någonting man teoretiskt kan lära sig genom utbildning men egenskaper som att 

vara lyssnande, lyhörd och empatisk bidrar till att uppfattas som en bra chef (Flaa, 1998:121 

ff). I dagens samhälle speglar det demokratiska tankesättet även organisationer. Det är idag en 

självklarhet med ett demokratiskt ledarskap där medarbetarna är delaktiga i form av 

medbestämmande. En funktionell ledare kan uppnå ett fullkomligt ledarskap om han eller hon 

kan kombinera att vara uppgiftsorienterad för produktivitetens skull med att vara 

personorienterade för att främja medarbetarnas trivsel (Maltén, 1998:109). 
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5.1.1 Human relationteorin 

Enligt Human relation-perspektivet på organisationen skapas en kultur i arbetsgruppen som 

bestämmer prestationsnivån som medarbetarna upplever vara en rimlig arbetsinsats i 

förhållande till lönen (Bakka, 2006:125). Organisationskulturen formar nyanställda personer 

genom att de präglas av atmosfären på arbetsplatsen samt tonen mellan ledare och 

medarbetare (Bakka et al, 2006:143). Det är delvis ledningen som avgör atmosfären på 

arbetsplatsen eftersom den har kontroll över resursfördelningen och väljer även 

ledarskapsstilen. En chef som ser sina anställda som individer som ska respekteras belönar 

alltid en god arbetsinsats och eftersträvar trygghet i organisationen och att medarbetarna ska 

identifiera sig med organisationen (Bakka et al., 2006:154). Det finns olika typer av ledarstilar 

som påverkar arbetsgruppens prestationer och inställning på olika sätt.  

 

Några olika ledarstilar enligt Human relationteorin är: 

 En arbetsgrupp som har ett auktoritärt ledarskap är beroende av sin ledare och 

presterar mest rent kvantitativt men kan visa öppen fientlighet mot sin chef och även 

likgiltighet och apati inför arbetet (Bakka et al., 2006:208).   

 

 Arbetsgrupper med en passiv ledare presterar sämst och präglas ofta av 

otillfredsställelse då gruppen kan uppleva att det inte händer något då de är beroende 

och bara hänvisade till varandra (Bakka et al., 2006:208). 

 

 Den demokratiska ledaren skapar arbetsgrupper som är mer självständiga, 

ansvarstagande och oberoende av ledaren. Demokratiskt ledarskap främjar ett klimat 

av vänlighet, ro, trivsel samarbete och tillfredsställelse med de resultat de genererar till 

organisationen (Bakka et al., 2006:208).  

 

I vår enkät ställde vi frågan om vilka egenskaper medarbetarna upplever att sin chef har och 

de egenskaper vi angav som alternativ var fyra egenskaper som kan tilldelas en demokratisk 

ledare, dvs. rättvis, tydlig, tillgänglig och lätt att prata med.
8
  

 

Human relationteorin grundar sig i att ledningen måste lära sig att tillmötesgå medarbetarnas 

behov vilket stärker känslan av demokrati och grupptillhörighet som skapar band till 

                                                 
8
 Se enkäten i bilaga 1, fråga 10 för att se hur frågan var formulerad samt samtliga svarsalternativ.  
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arbetsplatsen samt ökar trivseln. Detta i sin tur gynnar verksamheten och organisationen 

(Bakka et al., 2006). 

5.1.2 Ledare och ledda inom äldreomsorgen 

Maria Tullberg (2006) har i sin rapport från ett forskningsprojekt studerat ledarskapet både 

inom den kommunalt och privat drivna äldreomsorgen. Hon har gjort en treårig etnografisk 

studie som enligt henne själv avlivat flera av myterna om äldreomsorgen. I Maria Tullbergs 

studie av ledarskap inom äldreomsorgen (2006) berättar en av de intervjuade cheferna att hon 

anser att trivseln på arbetsplatsen är avgörande för att arbetet ska fungera och att det aldrig 

kan bli bra för de äldre om inte personalen trivs med arbetet eller i personalgruppen (Tullberg, 

2006:57). Det finns enligt Tullberg (2006) en föreställning om att ingen orkar arbeta heltid 

inom vården, och på de privata enheter hon undersökte fanns det nästan ingen som arbetade 

heltid. Enligt Tullberg är det fler i storstadskommuner som önskar heltidsarbete och vidare 

menar hon att kommunala verksamheter har fler heltidsanställda och högre personaltäthet än 

privata verksamheter (Tullberg, 2006:71). En bra chef bör enligt Tullberg vara rättvis, bra på 

att lyssna och lätt att prata med samt vara tillgänglig (Tullberg, 2006:83f).  

5.1.3 Trivsel på arbetsplatsen 

Human relationsteorierna utgår från att effektivitet uppstår ur medarbetarnas trivsel på 

arbetsplatsen. Produktionsresultat är en funktion av arbetsgruppens sociala förening snarare 

än av de fysiska arbetsförhållandena. Viktiga motivationsfaktorer till ökad produktivitet är 

sociala belöningar som beröm, ökad självkänsla och trygg anknytning till gruppens 

gemenskap. Medarbetarna i organisationen agerar inte som individer utan som gruppdeltagare 

och de påverkas lättare om man behandlar dem som grupp än om man behandlar dem som 

enskilda individer (Flaa, 1998:46). Man kan skapa delaktighet och trivsel på individnivå 

genom att utnyttja hela arbetslagets kompetenser och allas individuella resurser. Det gör man 

med delegering av ansvarsområden för att sprida ut ledarskapet (Maltén, 1998:107f). Bra 

kommunikation mellan ledningen och medarbetarna är viktig för att stävja missnöje. Öppna 

diskussionsforum är bra för att undvika missförstånd vid organisationsförändringar då det är 

ett sätt att låta medarbetarna fritt får uttrycka sina åsikter (Flaa, 1998:47f). 

5.1.4 Lärande i organisationen 

Det informella lärandet i en verksamhet kan ibland vara reproduktivt. Det reproduktiva 

lärandet innebär att det är erfarenhetsbaserat och nya medarbetare lär sig verksamhetens 
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inarbetade rutiner och traditioner utan att reflektera över handlingarna. Sådana omedvetna 

handlingsmönster är svåråtkomliga för förändringar (Ellström & Ekholm, 2004:140). 

Reproduktivt lärande kan vara positivt när det handlar om att skapa färdigheter för att hantera 

rutinmässiga situationer och uppgifter i en verksamhet, men det finns inte fokus på reflektion 

eller förändring (Ellström, 2004:22f). 

 

Utrymme för olika typer av möten skapar en arena för delaktighet och kritisk reflektion av 

arbetet. Det informella lärandet främjas när det skapas organiserad tid för reflektion och 

erfarenhetsutbyte och det är en förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande. När 

medarbetarna får kompetensutveckling genom formella utbildningar bör chefen ha en 

långsiktig plan för att fånga upp kompetensutvecklingen så att den integreras i verksamhetens 

arbetsmetoder i ett informellt lärande (Ellström & Hultman, 2004:298f). För att skapa balans i 

personalens samlade kompetens måste chefen ge olika medarbetare olika mycket resurser och 

stöd i kompetensutvecklingen för att det ska bli lika. Människor har olika utgångspunkter och 

behöver olika utvecklingsmöjligheter för att startlinjen ska vara samma för alla (Mlekov, 

2003:139). 

 

6 Resultat och analys 

I kapitlet redovisas frågorna från enkäten i syfte att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi har valt att presentera resultaten i form av relativa frekvenser då vi har ett 

tillräckligt stort datamaterial för att det ska vara möjligt (Ejlertsson, 2005:117) Vi kommer 

främst att använda oss av frekvenstabeller, korstabeller och löpande text. I samtliga fall är 

procentsatserna avrundade till heltal. För att resultatredovisningen inte ska bli alltför 

överbelastad har vi valt att främst redovisa de fall där det förekommer signifikanta samband 

på 5 procents sambandsnivå. I kapitlet varvas resultat och analys genomgående för att det ska 

vara lättare att läsa och följa med i texten.  

 

6.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 

Tabellen på nästa sida visar hur undersökningsgruppen ser ut och behandlar de vanligaste 

variablerna vi använt i analyserna av datamaterialet. I de fall där det finns ett internt bortfall 

på frågan finns bortfallet presenterat i tabellen.  
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Tabell 1. Undersökningsgruppens sammansättning. Antal och andel (%) 

  Frekvens Procent 

    

Kön Kvinna 79 81 % 

 Man 19 19 % 

 Ej svar 02  

    

Åldersgrupp 21-30 25  27 % 

 31-40 21 22 % 

 41-50 29 31 % 

 51+ 19 20 % 

 Ej svar 06  

    

Antal år inom äldreomsorgen    – 3  29 29 % 

 4 -14  32 32 % 

 15- 39 39 % 

    

Vårdutbildning Ingen 26 27 % 

 Vårdbiträde 34 36 % 

 Undersköterska 31 33 % 

 Annan vårdutbildning 04 04 % 

 Ej svar 05  

    

Tjänstgöringsgrad Heltid 57 58 % 

 Deltid 25 25 % 

 Timanställd 17 17 % 

 Ej svar 01  

    

Utförare Enhet 1 24 24 % 

 Enhet 2 18 18 % 

 Enhet 3 10 10 % 

 Enhet 4 15 15 % 

 Enhet 5 24 24 % 

 Enhet 6   9   9 % 

 

Ungefär tre fjärdedelar av samtliga respondenter har vårdutbildning i form av vårdbiträde, 

undersköterska eller någon annan vårdutbildning. Som annan vårdutbildning nämndes bland 

annat barnskötare, operationssköterska från utomeuropeiskt land och mentalskötare. Det är 

många som arbetat länge inom äldreomsorgen och medelvärdet är att man arbetat i drygt tio 

år.  Då det är åttio procent kvinnor som arbetar på de enheter som undersökningen omfattar 

påvisas att omsorgsarbetet fortfarande är kvinnodominerat även om det idag är ett lönearbete.  

Eftersom det endast är ett fåtal män som ingår i undersökningen har vi valt att inte presenterat 

könsskillnader i resultatet.   

 



34 

 

För att visa hur undersökningsgruppen ser ut presenterar vi tjänstgöringsgraden i förhållande 

till ålder. Vi anser att det kan vara av intresse att se hur fördelningen bland respondernterna i 

vår undersökning ser ut eftersom Tullberg (2006) nämner i sin bok att det är många som inte 

arbetar heltid inom äldreomsorgen.  

 

Tabell 2. Tjänstgöringsgrad i förhållande till ålder. Andel (%). 

 

 

                                n = 

                       Åldersgrupp  

Totalt 

94 
21-30 år 

25 

31-40 år 

21 

41-50 år 

29 

51 – år 

19 

Tjänstgöringsgrad   Heltid 44 % 62 % 66 % 63 % 57 % 

                                Deltid 16 % 14 % 28 % 38 % 25 % 

                                Timvikarie 40 % 24 %   7 %   0 % 18 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

n = 94 (p<0,05) 
 

Det resultatet visar är att det är fler yngre, närmare hälften av samtliga respondenter, som 

saknar fast anställning och istället arbetar som timvikarier. Det finns ett samband mellan hur 

gammal man är och vilken anställningsform man har (p<0,05). Det är fler äldre som har 

heltidstjänster än yngre. De flesta som arbetar som timvikarier är yngre än trettio år medan 

ingen av dem som är äldre än femtioett år arbetar som timvikarie. Resultaten av 

undersökningen visar att det på de undersökta enheterna är vanligare med anställningar på 

heltid än med deltidstjänster då närmare sextio procent av samtliga respondenter arbetar heltid 

och endast en fjärdedel arbetar deltid.  

6.1.1 Antal år i äldreomsorgen i relation till formell vårdutbildning 

Vi har valt att presentera hur fördelningen mellan antal arbetade år och formell utbildning ser 

ut för att ge en bild av hur undersökningsgruppen ser ut. Tabellen nedan visar hur 

utbildningsnivån bland personalen skiljer sig åt beroende på hur länge man arbetat inom 

äldreomsorgen.  

 

Tabell 3.  Andel (%) med vårdutbildning i förhållande till arbetade år (n=95) 

Vårdutbildning 

n = 

– 3 år 

29 

4 – 14 år 

31 

15 – år 

35 

Har vårdutbildning 52 % 77 % 88 % 

 

De som har arbetat i tre år eller mindre har i lägre utsträckning någon form av vårdutbildning 

än de som arbetat i mer än fyra år. Totalt sett har nästan sjuttio procent av samtliga 

respondenter någon form av vårdutbildning. Resultatet visar att de som har lägst 
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utbildningsgrad är de som har arbetat kortast tid inom äldreomsorgen och andelen 

omsorgspersonal med vårdutbildning ökar med antal år de har arbetat inom äldreomsorgen. 

En förklaring till detta kan vara att man utbildar sig under tiden man arbetar som timvikarie 

eller att man väljer att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska när man bestämmer sig 

för att satsa på yrket efter några år som timvikarie. Detta kan vara ett tecken på den utveckling 

och professionalisering av omsorgsarbetet som Szebehely (1996) och Törnquist (2004) 

skriver om.  

6.2 Omsorgspersonalens kunskap om vad, hur och varför 

Ett av projektets syfte med utbildning av handledare, eller mentorer, i social dokumentation är 

att de ska veta vad, hur och varför man ska dokumentera i syfte att de ska lära sina kollegor 

(Weurlander, 2008:6). Vi har valt att formulera två olika frågor i enkäten för att kunna se vad 

personalen upplever vara hinder i arbetet med att dokumentera där två av svarsalternativen är 

att man inte vet vad eller hur man ska skriva. När det gäller frågan om varför man ska 

dokumentera är den i enkäten formulerad så att respondenten ska uppge varför de skriver 

genomförandeplaner och några av alternativen är för att det är viktigt för den äldre, för att 

chefen säger det eller för att lagen kräver det.
9
  

6.2.1 Vad och hur  

När det gäller vad som ska dokumenteras är det i första hand journalanteckningar som avses 

men även vad som ska stå i genomförandeplanen. Det är svårt att veta vad som ska 

dokumenteras i journalen eftersom det är upp till varje enskild medarbetare att avgöra vad 

som är en händelse av betydelse för genomförandet av insatsen eller hur situationen för den 

enskilde förändrats (Socialstyrelsen, 2006:161f). Förutsättningarna för de olika enheterna är 

något olika då den öppna hemtjänsten och servicehuset är vana vid att biståndshandläggaren 

skickar en beställning med ett formulerat mål vilket de beviljade insatserna syftar till att 

uppnå. När det gäller vård- och omsorgsboenden har beställningar med formulerade mål 

endast tillämpats sedan 2008-10-10 vilket gör att de har ett annat utgångsläge när det gäller att 

skriva och formulera genomförandeplaner.  

 

Sju procent av den totala undersökningsgruppen vet inte vad som ska dokumenteras vilket är 

att betrakta som väldigt få i sammanhanget, och det finns ett ett samband mellan hur länge 

man har arbetat inom äldreomsorgen och om man vet vad som ska dokumenteras (p<0,01). 

                                                 
9
 För att se samtliga svarsalternativ se enkäten i sin helhet i bilaga 1.  
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Bland dem som har arbetat kortare tid än tre år är det tjugo procent som inte vet vad som ska 

dokumenteras, detta att jämföra med under fem procent av dem som arbetat upp till fjorton år 

och ingen av dem som arbetat längre än femton år (p<0,01).  

 

Även när det gäller hur man ska dokumentera har de olika enheterna olika förutsättningar för 

hur arbetet med dokumentationen kan genomföras. Några av enheterna har ännu inte kommit 

så långt att samtliga kontaktpersoner skriver sina egna genomförandeplaner i det avsedda 

dokumentet i ParaSol. Enligt enhetscheferna på de berörda enheterna beror detta till största 

del på att de saknar datorer eller inte har hunnit utbilda alla i programmet än. I de fall där 

kontaktmannen själv inte skriver genomförandeplanen sker skrivandet tillsammans med 

handledaren eftersom det är kontaktmannen som har den information som ska dokumenteras. 

Respondenterna har därför olika förutsättningar att svara på frågan om de vet hur de ska 

skriva.  

 

Frågan om hur man ska dokumentera kan tolkas på flera sätt, antingen som om man vet hur, 

rent tekniskt i dataprogrammet, men även som om man vet hur enligt det gamla sättet, för 

hand enligt en särskild mall. Totalt sett är det drygt var tionde person i undersökningsgruppen 

som inte vet hur de ska skriva när de dokumenterar. Det finns ett samband mellan hur länge 

man arbetat och om man vet hur man ska dokumentera (p<0,05).  

 

Samtliga av dem som har arbetat längre än femton år inom äldreomsorgen vet vad och hur de 

ska dokumentera till skillnad mot dem som arbetat i tre år eller kortare där tjugo procent inte 

vet. Enligt resultatet är föreställningen att de äldre medarbetarna skulle vara sämre än de 

yngre felaktigt, det är snarare så att det är de som arbetat längst tid som störst utsträckning vet 

vad och hur de ska dokumentera. Dock är det endast ett fåtal som svarat att de inte vet hur och 

vad de ska dokumentera och det kan påverka resultatet.  

6.2.2 Varför man skriver genomförandeplaner 

Att ha kunskap om varför man skriver genomförandeplaner är centralt eftersom det annars är 

svårt att kunna skriva en genomförandeplan som uppfyller dess syften (Birge Rönnerfält et al, 

2008:47).
10

 Totalt uppger sju av tio respondenter att de skriver genomförandeplaner för att det 

är viktigt för den äldre. Det är viktigt att veta varför man skriver genomförandeplaner för att 

                                                 
10

 Se Birge-Rönnerfält et al. (2008) samt Carlsson & Nilsson (2004) och (2008) för att läsa mer om dessa syften. 

I båda Carlsson och Nilssons böcker finns tydliga beskrivningar av syftet med genomförandeplaner.  
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på så sätt höja planernas kvalitet och göra dem till bättre arbetsverktyg för personalen (ibid). 

Skillnaderna mellan enheterna är små angående om man skriver genomförandeplaner för att 

det viktigt för den äldre eller inte. Däremot finns det skillnader mellan enheterna när det gäller 

om man skriver genomförandeplaner för att lagen säger att man måste vilket nästan hälften av 

respondenterna svarat (p<0,01).  

 

Fyra av tio har uppgett som orsak att de skriver genomförandeplaner för att 

biståndshandläggaren kräver att de ska göra det. Dock är frågan formulerad så att flera 

alternativ kan väljas, det innebär att de som svarat att de skriver genomförandeplaner för att 

det är viktigt för den äldre kan vara samma personer som även uppgett att de gör det för att 

lagen, eller biståndshandläggaren kräver det.  

 

Resultatet visar att de allra flesta vet både vad och hur de ska skriva vilket kan tyda på att 

personalen inte saknar utbildning i social dokumentation. Det är intressant att nästan alla vet 

vad, hur och varför man ska dokumentera trots att drygt en fjärdedel uppgett att de behöver en 

kurs i social dokumentation. En förklaring till det kan vara frågans formulering, att de uppgett 

vad de behöver för att kunna dokumentera mer eller bättre än de gör idag. En annan möjlig 

förklaring kan vara att man känner sig osäker på den sociala dokumentationen som helhet 

men att man ändå vet vad, hur och varför när frågan bryts ner.  

6.3 Vad omsorgspersonalen behöver  

Vi har i enkäten ställt frågor om vad omsorgspersonalen anser sig behöva för att kunna 

dokumentera mer eller bättre än de gör idag, och även vilka hinder de upplever föreligga för 

att så ska kunna ske. Syftet med att vi ställt frågorna är att vi vill fånga upp 

omsorgspersonalens upplevda behov och vilka hinder de anser föreligga då vi har en 

föreställning om att det kan finnas skillnader mellan personalens egna upplevelser och den 

gängse uppfattningen.  

6.3.1 Hinder och behov 

Vi har frågat personalen vilka hinder de anser föreligga för att de ska kunna dokumentera mer 

eller bättre än de gör idag och vilka behov de har för att så ska kunna ske.
11

 Tabellen på nästa 

sida visar de vanligaste svaren på vad personalen uppgett att de skulle behöva för att kunna 

dokumentera mer eller bättre än de gör idag. 

                                                 
11

 Se enkäten i bilaga 1, frågorna 24 och 25 för att se svarsalternativen. 
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Tabell 4. Behov för att kunna dokumentera mer eller bättre. Andel (%) 

Vad personalen behöver för att kunna dokumentera mer eller bättre Totalt 

Mer tid att dokumentera 50 % 

Lugnare miljö runt datorn 33 % 

Tid att öva på att dokumentera 29 % 

Kurs i social dokumentation 29 % 

Grundläggande kurs i hur man använder en dator 21 % 

Fler datorer 17 % 

Någon att fråga 17 % 

Bättre program för dokumentation 13 % 

n = 95 

 

Resultatet visar att det största hindret enligt respondenterna är tiden vilket också är det som 

personalen uppgett att de har störst behov av att få mer av. Nästan tre fjärdedelar av 

respondenterna har uppgett att någon form av tidsbrist är ett hinder eller att de behöver mer 

tid för att kunna dokumentera. Det personalen behöver näst efter tid är en lugnare miljö runt 

datorn, det har en tredjedel svarat.  

 

När det gäller vilka hinder omsorgspersonalen anser föreligga finns det vissa skillnader 

mellan enheterna. Det finns ett samband mellan vilken enhet man arbetar på och om man inte 

vet hur man ska skriva samt om man anser att det finns för få datorer (p<0,05) sambandet 

gäller även om man anser att det saknas någon att fråga  om social dokumentation (p<0,001). 

När det gäller övriga hinder finns inga större skillnader mellan enheterna. Resultatet kan tyda 

på att det finns vissa skillnader mellan enheterna gällande den fysiska miljön såsom antalet 

datorer och hur dessa är placerade. Det kan även tyda på att det finns skillnader i 

organisationskulturen som påverkar klimatet på arbetsplatsen vilket i sin tur kan påverka om 

stämningen på arbetsplatsen är sådan att det är lätt att fråga någon hjälp. Enligt Nilsén (2007) 

leder utbildningen i social dokumentation till att personalen upplever att det är lättare att fråga 

varandra och att diskutera den sociala dokumentationen.  

6.3.2 Behov av tid 

Som det står i Stockholms stads riktlinjer gällande dokumentation för utförare
12

 har chefen 

eller ledningen på varje enhet ansvar för att tillse att tillräckligt mycket tid finns avsatt för att 

personalen ska kunna dokumentera. Chefen ska enligt riktlinjerna även se till att medarbetarna 

har tillräcklig kompetens för att klara uppgiften.  

                                                 
12

 Riktlinjer gällande utförare av äldreomsorg i Stockholms stad, DNR 327-170/2005 s 10. 
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Även Socialstyrelsen nämner chefens ansvar att tillse att det finns avsatt tid för 

dokumentation samt att personalen har tillräcklig kunskap om de lagar och regler som finns 

gällande dokumentation (Socialstyrelsen, 2006:160).  Då det är ledningens ansvar att tillse att 

det finns tillräckligt mycket tid för personalen att dokumentera ställde vi frågan om hur 

respondenterna upplever att tiden påverkar arbetet med att dokumentera. Både i frågan om 

vilka hinder de anser föreligga och gällande vad de upplever ha behov av finns tidsaspekten 

med.  

 

Diagrammet nedan visar de respondenter som uppgett att något av följande är ett hinder i 

arbetet med att dokumentera; att det tar för mycket tid från de äldre eller att de inte hinner 

med att dokumentera, även tidsrelaterade behov är inräknade, dvs. om de uppgett att de 

behöver mer tid att öva på att dokumentera eller för att dokumentera. Totalt har nästan tre 

fjärdedelar uppgett att någon av tidsaspekterna är ett hinder eller något de behöver mer av.  

 

Figur 1. Fördelning mellan enheterna avseende tid som behov eller hinder. 

 

n = 92 

 

Då hälften av respondenterna uppger att de behöver mer tid till att dokumentera och en 

tredjedel uppger att de har behov av mer tid till att öva på att dokumentera kan man dra 

slutsatsen att mer tid är vad omsorgspersonalen främst behöver för att kunna dokumentera 
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mer eller bättre än de gör idag. Resultatet visar att tid verkar vara en viktig faktor när det 

gäller möjligheten att dokumentera och det finns vissa skillnader mellan enheterna även om 

de är små. På en enhet uppger sextio procent att tid är ett hinder medan motsvarande siffra är 

nästan nittio procent på en annan enhet. Då antalet respondenter varierar mellan enheterna har 

måste man ta hänsyn till att resultatet kan vara missvisande. Resultatet visar att det totalt är tre 

fjärdedelar som uppgett att tid i någon av aspekterna är ett hinder.  

 

Detta kan betyda att schemalagd tid för dokumentation saknas och det kan vara svårt för 

personalen att gå ifrån det dagliga arbetet för att arbeta med dokumentationen om särskilt 

avsatt tid saknas Samtidigt skulle schemalagd tid göra det tydligare för personalen att 

dokumentationen är en arbetsuppgift som ingår i de övriga arbetsuppgifterna och inget som 

ska ske utöver ordinarie arbete vilket även tas upp i Carlsson & Nilsson (2008:74). 

 

De hinder som enligt Carlsson & Nilsson (2004) kan förekomma är tidsbrist, osäkerhet i hur 

man formulerar sig, och även hur man uttycker sig i skrift. I den utvärdering av projektet som 

Äldrecentrum (2008) gjort nämns som hinder bristande vana att skriva, språksvårigheter samt 

att man saknar dataprogram och datorer. Enligt våra resultat är den största bristen tiden vilket 

stämmer väl överens med vad Carlsson & Nilsson (2004) och även Hedstöm (2006) kommit 

fram till. Svårigheter att använda datorer är enligt undersökningens resultat något som drygt 

en femtedel av respondenterna angett som hinder vilket kan tyda på att det Hedström (2003) 

skriver om att omsorgspersonal historiskt sett är ovana IT användare till viss del fortfarande 

gäller.  

6.3.3 Behov av någon att fråga  

Vi har valt att undersöka om respondenterna i vår undersökning upplever att det finns någon 

att fråga om dokumentationen eftersom det i Nilséns uppsats (2007) påpekas att utbildning i 

social dokumentation leder till att personalen är mer benägna att fråga varandra om just 

dokumentation. Samtliga respondenter säger att det finns någon form av hjälp att få med den 

sociala dokumentationen, antingen i form av någon att fråga, en pärm med instruktioner eller 

något annat.  

 

Det finns skillnader mellan enheterna avseende om personalen upplever att de har någon att 

fråga om social dokumentation. Man måste här ta hänsyn till att det på vissa enheter är få 

personer som har deltagit i undersökningen vilket kan göra att resultaten kan vara osäkra. 
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Tabellen nedan visar andelen som anser att det finns någon att fråga fördelat på de olika 

enheterna. 

 

Tabell 5. Andel i % som uppger att de kan fråga någon om social dokumentation fördelat på enheterna. 

                                                         

n = 

 Enhet 1 

23 

Enhet 2 

18 

Enhet 3 

10 

Enhet 4 

10 

Enhet 5 

23 

Enhet 6 

8 

Totalt 

92 

Kan fråga      Nej          30 11 40 10 17 63  25 % 

någon            Ja  70 89 60 90 83 37  75 % 

  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Resultatet visat att det totalt sett är tre fjärdedelar som uppger att de har någon att fråga. Det 

finns ett samband mellan vilken enhet man arbetar på och om man upplever att det finns 

någon att fråga om social dokumentation (p<0,05). Det finns även ett samband mellan 

enheterna och om man uppgett att man har behov av någon att fråga (p<0,05).  

 

Att det finns skillnader mellan enheterna kan tyda på det som Nilsén (2007) skriver om att 

utbildningen skapat ett klimat där personalen vågar fråga varandra. Det kan också vara ett 

tecken på att cheferna på en del av enheterna lyckats skapa ett klimat av trivsel och samarbete 

vilket enligt Bakka m fl (2006) är utmärkande för arbetsgrupper med en demokratisk ledare.  

6.4 Tillräcklig kunskap  

Genom att fråga respondenterna om de själva anser att de har tillräcklig utbildning för att 

kunna dokumentera hoppas vi kunna fånga upp deras upplevelser av hur de ser på sina 

kunskaper i social dokumentation. Vi har även jämfört respondenternas upplevelse av om de 

har tillräcklig utbildning med deras ålder, deras formella utbildning samt med hur länge de 

arbetat inom äldreomsorgen.  

6.4.1 Tillräcklig utbildning  

Resultatet visar att över hälften av respondenterna uppger att de har tillräcklig utbildning för 

att kunna dokumentera. Av övriga svarar ett fåtal att de saknar tillräcklig utbildning och 

nästan fyrtio procent att de håller på att lära sig. I de resultat som anges kommer de som håller 

på att lära sig att presenteras tillsammans med dem som uppgett att de saknar tillräckliga 

kunskaper eftersom de i dagsläget saknar tillräcklig kunskap även om de är under utbildning.  

 

Om man anser sig ha tillräckligt mycket utbildning för att kunna dokumentera påverkar i 

mycket liten grad orsaken till varför man skriver genomförandeplaner. Resultatet visar dock 
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att av dem som uppgett att de skriver genomförandeplaner för att det är viktigt för den äldre 

anser tre fjärdedelar att de har tillräcklig utbildning för att kunna dokumentera vilket är något 

fler än det totala resultatet. Detta kan tyda på att man i högre grad upplever att man har 

tillräcklig utbildning om man förstått syftet med dokumentationen vilket främst är för att det 

är av vikt för den äldre.  

6.4.2 Vårdutbildningens påverkan  

Vi har undersökt om det finns några samband mellan dem som har formell vårdutbildning i 

förhållande till om man anser sig ha tillräcklig utbildning för att kunna dokumentera. 

Skillnaderna mellan de som har och de som saknar formell vårdutbildning avseende om de 

anser sig ha tillräcklig utbildning i social dokumentation är små. Resultatet visar att det inte 

finns något samband mellan om man har formell vårdutbildning och om man upplever att man 

har tillräcklig utbildning i social dokumentation. Det är totalt sett drygt hälften av 

respondenterna som anser sig ha tillräcklig utbildning för att kunna dokumentera men många 

uppger att de håller på att lära sig.  

 

Det är intressant att resultet visar att varken hur länge man arbetat, hur gammal man är eller 

vilken formell utbildning man har någon betydelse för om man anser sig ha tillräckliga 

kunskaper i social dokumentation eller inte. Detta kan tyda på att den föreställning som finns 

om att äldre medarbetare skulle ha svårare att lära sig och att ta till sig nya arbetsuppgifter och 

tekniker än yngre inte stämmer. En möjlig förklaring till resultatet kan vara att personalen tar 

sitt kontaktmannaskap på allvar genom att de tar sitt ansvar att dokumentera (Birge Rönnerfält 

et al, 2008:27). Varken ålder, hur länge man arbetat eller vilken vårdutbildning man har 

påverkar rollen som kontakman. Som kontaktman krävs det att man har tillräcklig kunskap 

om dokumentationen och personalen har ett eget ansvar att se till att de har den kunskap som 

krävs. Dock är det enligt gällande riktlinjer (DNR 327-179/2005) även ledningens ansvar att 

personalen uppfyller de ställda kraven genom att ge medarbetarna förutsättningar att uppfylla 

kraven. 

6.5 Organisatoriska faktorer  

Att dokumentera är, som tidigare nämnts i uppsatsen, inte något nytt. Däremot är sättet man 

ska göra det på nytt och även de dataprogram som ska användas samt de höga krav som ställs 

på dokumentationen. Det blir på vissa sätt en ny arbetsuppgift och dessutom en administrativ 

uppgift som inte traditionellt sett ingått i omsorgs- eller omvårdnadsarbetet (Hedström et al., 
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2003). Då användandet av IT-stöd är nytt inom äldreomsorgen ser vi det som en 

förändringsprocess som verksamheterna genomgår. 

6.5.1 Chefens egenskaper 

Vi har undersökt hur personalen upplever sin chef genom att ställa frågan om vilka positiva 

egenskaper de anser stämma in på chefen. Syftet med frågan är att få en bild av hur 

respondenterna upplever sin chef och på så sätt kunna se om chefens egenskaper påverkar 

respondenternas kunskaper i social dokumentation. Som Tullberg (2006) nämner i sin rapport 

bör en bra chef vara rättvis, bra på att lyssna och lätt att prata med samt vara tillgänglig 

(Tullberg, 2006:83f). De egenskaper vi valt att ta med i enkäten är; tydlig, rättvis, tillgänglig, 

lätt att prata med eller inget av alternativen.
13

 Tabellen nedan visar svarsfördelningen för de 

olika svarsalternativen. 

 

Tabell 6. Chefens egenskaper. Antal och andel i %.  

  Frekvens Procent 

Tydlig Ja 40 42 % 

    

Rättvis Ja 33 35 % 

    

Tillgänglig Ja 38 40 % 

    

Lätt att prata med Ja 49 52 % 

n = 95 
 

Resultatet visar att de flesta tycker att chefen är tydlig och lätt att prata med medan det är 

något ovanligare att medarbetarna ser chefen som rättvis och tillgänglig. Totalt har fyra av tio 

respondenter uppgett att chefen har två eller fler goda egenskaper. Av dessa uppger hälften att 

de har tillräckliga kunskaper för att kunna dokumentera vilket inte skiljer sig från 

undersökningsgruppen som helhet. Det finns en tendens till skillnad mellan enheterna 

avseende om respondenterna anser att chefen har många goda egenskaper (p<0,1). 

 

Totalbilden visar att de flesta trivs bra med sitt arbete men när man jämför verksamheterna 

finns det stora skillnader mellan enheterna gällande hur bra man trivs med chefen då andelen 

som trivs med chefen varierar från sextio procent på en enhet till hundra procent på en annan. 

Dock måste man hänsyn till att det på en del enheter är relativt få respondenter vilket gör att 

resultaten i vissa fall är osäkra. 

                                                 
13

 Se enkäten i bilaga 1, fråga nr 10 för att se hur frågan var formulerad och vilka svarsalternativen var.  
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Chefens egenskaper tycks ha en viss betydelse för hur man ser på social dokumentation och 

för varför man skriver genomförandeplaner. Av de respondenter som har angett att de skriver 

genomförandeplaner för att chefen säger att de måste anser hälften att inte några, eller att 

endast en eller två av egenskaperna stämmer in på chefen.  Detta kan tyda på att cheferna har 

olika ledarstilar som påverkar arbetsgruppernas inställning (Bakka et al., 2006) till den sociala 

dokumentationen. Kompetensutvecklingen kan behöva fångas upp och integreras i vissa 

verksamheter. Den formella kunskapen kan förankras hos personalen i ett informellt lärande i 

det dagliga arbetet genom exempelvis organiserade forum där det finns utrymme för 

diskussion och reflektion över arbetet (Ellström & Hultman, 2004:298f ). Resultatet visar att 

det finns medarbetare som skriver genomförandeplaner för att chefen kräver det vilket tyder 

på att de inte uppfattat varför den sociala dokumentationen är viktig. Enligt Carlsson & 

Nilsson är det viktigt att chefen är engagerad och har en positiv inställning för att lyckas med 

att utveckla den sociala dokumentationen att förankra det hos personalen (Carlsson & Nilsson, 

2008:60). Man ska dock komma ihåg att det är ett fåtal respondenter som uppgett att de 

skriver genomförandeplaner för att chefen kräver det.  

6.6 Trivselns betydelse  

De frågor som ställts angående trivsel handlar om hur medarbetarna trivs med 

arbetsuppgifterna, på arbetsplatsen, med chefen och med arbetskamraterna. Tabellen nedan 

visar hur många som angett att de trivs med var och en av de undersökta trivselområdena. 

 
Tabell 7 Andel (%) som uppger att de trivs. 

Arbetskamrater                  n 97 

Arbetsplatsen                     n 97 

Arbetsuppgifter                  n 98 

Chefen                                n 83 

95 % 

92 % 

91 % 

81 % 

 

Resultatet visar att en något lägre andel av respondenterna uppgett att de trivs bra eller mycket 

bra med chefen vilket kan bero på att två verksamheter har relativt nya chefer och att det av 

den anledningen kan vara svårt för personalen att ha hunnit skapa en relation till chefen. Det 

finns ett samband mellan hur bra man trivs och var man arbetar då resultatet visar att på fyra 

av de sex enheterna har samtliga respondenter angett att de trivs med tre eller fyra av 

faktorerna (p<0,05). Detta kan tyda på att organisationen har en viss betydelse för hur bra 

respondenterna trivs på arbetsplatsen beroende på vilken organisationskultur som råder och 
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vilken atmosfär organisationen skapat på enheten. Det är delvis ledningen som har kontroll 

över vilken atmosfär som råder då det är den som kontrollerar resurserna. En del chefer har 

förmågan att skapa trygghet i organisationen och belönar goda arbetsinsatser och respekterar 

sina anställda vilket påverkar arbetsgruppens grupptillhörighet och med den trivseln på 

arbetsplatsen (Bakka et al., 2006). 

6.6.1 Tillräcklig utbildning i relation till trivsel 

Vi har genom att fråga om respondenterna anser sig ha tillräcklig utbildning för att kunna 

dokumentera fått en bild av om de anser sig ha tillräckliga kunskaper i social dokumentation. 

I resultatet presenteras att respondenterna upplever sig ha tillräcklig utbildning likställt med 

att de upplever att de har tillräckliga kunskaper. Vi har en föreställning om att trivseln 

påverkar hur respondenterna ser på sin egen kunskap, om de upplever den som tillräcklig eller 

inte. Som Nilsén (2007) skriver i sin uppsats kan trivseln påverka organisationen genom att 

det blir högt i tak vilket gör att individer vågar försöka lära sig nya saker, vågar fråga och 

vågar utvecklas. Med trivsel menar vi dels hur man trivs med arbetet, med chefen, med 

arbetsuppgifterna samt hur man trivs i stort på arbetsplatsen.
14

 I tabellen presenteras de olika 

trivselfaktorerna hopslagna och det är antalet faktorer som respondenten angett att de trivs bra 

eller mycket bra med som presenteras.  

 
Tabell 8.  Tillräcklig utbildning i relation till antal trivselfaktorer, andel i % 

 Tillräcklig 

utbildning 

n =    

Ja 

 

51 

Nej 

 

44 

Totalt (antal) 

           

           95 

Trivselindex 1 faktor         0 %   2 %              1 

 2 faktorer   8 % 21 %            13 

 3 faktorer 14 % 11 %            12 

 4 faktorer 78 % 66 %            74 

Totalt  100 % 100 %  

  

Resultatet visar är att det finns vissa skillnader mellan om man anser sig ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna dokumentera i förhållande till hur bra man trivs. De som uppgett att 

de har tillräcklig utbildning trivs bättre än de som inte har tillräcklig utbildning i social 

dokumentation.  

 

Resultatet av vår studie kan tyda på att att det ligger någonting i vad en av cheferna som 

Tullberg (2006) intervjuade uttryckte, att trivseln har betydelse för att man ska kunna göra ett 

                                                 
14

 Se enkäten i bilaga 1 frågorna 6-9 för att se svarsalternativen samt hur frågorna var formulerade. 
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bra jobb och för att få arbetet i stort att fungera. Det verkar vara viktigt för organisationen att 

öka trivseln hos personalen för att på så sätt öka intresset att se den sociala dokumentationen 

som en prioriterad arbetsuppgift som är värd att lära sig.  

6.6.2 Lönen i relation till trivseln 

Totalt sett är det över hälften av respondenterna som uppgett att de är mycket eller ganska 

nöjda med sin lön och det finns ett samband mellan om man är nöjd med sin lön och hur bra 

man trivs (p<0,05).  Ju bättre man trivs desto mer nöjd är man med sin lön vilket kan betyda 

att medarbetarna i undersökningen upplever det som Bakka et al (2006) beskriver: de känner 

att deras arbetsinsats står i rimlig proportion till den lön de har. Det kan även ha med en 

känsla av motivation inför arbetet att göra samt att dessa medarbetare är nöjda med sin 

situation snarare än den reella lönen. En del chefer använder lönen som ett incitament för att 

uppmuntra de anställda att dokumentera genom att lönen påverkas positivt om man 

dokumenterar enligt gällande lagar och regler. Eftersom dokumentationen är en del av det 

löpande arbetet ses bristfällig dokumentation som en anledning att inte ge personalen högre 

lön. Det är ett fåtal respondenter som uppgett att de skriver genomförandeplaner för att chefen 

säger att de måste och för att få högre lön. Här finns skillnader mellan enheter (<0,05) I 

huvudsak är det på samma enhet man skriver genomförandeplaner för att chefen säger det och 

för att få högre lön. 

 

Det som enligt våra resultat totalt sett spelar störst roll för om man anser sig ha tillräckliga 

kunskaper i social dokumentation är om man valt arbetet för att man tycker att det är roligt 

och även om man är nöjd med sin lön (p<0,05). Det finns även ett samband mellan hur nöjd 

man är med lönen och hur bra man trivs (p<0,01) vilket vi tror kan tyda på att trivseln 

påverkar nöjdheten i stort.  

6.6.3 Var den sociala dokumentationen diskuteras 

Som Ellström & Hultman (2004) skriver om det informella lärandet är det betydelsefullt att 

chefen skapar arenor för diskussion och reflektion över arbetet. Vi har därför undersökt var 

den sociala dokumentationen diskuteras. Resutatet visar att det totalt sett är det två tredjedelar 

av respondenterna som uppger att de diskuterar social dokumentation på APT 

(arbetsplatsträffar) och nästan alla av dessa är hel- eller deltidsanställda. Tolv procent uppger 

att de diskuterar på rasten eller annan plats och sex procent uppger att de inte diskuterar social 

dokumentation alls. Det finns ett samband mellan vilken enhet man arbetar på och var man 
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diskuterar social dokumentation (p<0,01). På en enhet uppger samtliga respondenter att man 

uteslutande diskuterar på APT. Många timvikarier har i enkäten kommenterat frågan med att 

de inte får vara med på APT eftersom de inte ingår i den ordinarie personalstyrkan. Det kan 

bero på att timvikarierna ofta är de som täcker upp för den ordinarie personalen när de är på 

möten. Det är viktigt för att motverka det reproduktiva lärandet och det är även en 

förutsättning för att de kunskaper som medarbetarna har fått vid formella utbildningar ska 

integreras in i det dagliga arbetet (Ellström & Hultman, 2004).  

 

Det kan tolkas som att det är betydelsefullt att chefen skapar ett formellt utrymme för 

diskussion av arbetet med den sociala dokumentationen. Personalens formella kunskaper 

integreras och de känner chefens engagemang vilket i sin tur ökar medarbetarnas positiva 

inställning till den sociala dokumentationen. Det informella lärandet främjas när det skapas 

organiserad tid för reflektion och utbyte. Medarbetarnas formella kompetensutveckling fångas 

upp och integreras med det informella lärandet (Ellström & Hultman, 2004:298f). Detta kan 

tyda på att det på de enheter som har organiserade möten där dokumentationen kan diskuteras 

naturligt ökar personalens kunskap om hur och vad de ska skriva. Det kan även tyda på att 

dokumentationen genom detta blir en mer naturlig arbetsuppgift. Totalt är det endast sex 

procent av respondenterna som svarat att de inte diskuterar social dokumentation, de allra 

flesta diskuterar på APT eller på rasten och några har i enkätens sista, öppna fråga, skrivit att 

de inte får vara med på APT eftersom de saknar fast anställning och därför missar tillfället att 

vara med i diskussionen.  

 

Resultatet visar att de enheter med hög andel respondenter som angett att de diskuterar social 

dokumentation även upplever att de har god kunskap om vad och hur man skriver. Man måste 

tänka på att det totalt sett endast är en mindre andel respondenter som inte vet vad och hur de 

ska skriva vilket kan göra resultatet osäkert. Det finns också en skillnad mellan enheterna 

avseende om personalen uppgett att de vet vad som ska skrivas (p<0,01) samt när det gäller 

hur det ska skrivas (p<0,05).  Även här måste man ta med i beräkningen att det på en del 

enheter är få respondenter. 
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7 Diskussion 

Undersökningen har varit intressant att genomföra genom att vi fått en ökad förståelse för hur 

omsorgspersonalen ser på social dokumentation samt fått en förståelse för vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar den synen. Det var positivt att upptäcka att de flesta 

skriver genomförandeplaner för de äldres skull och att de flesta trivs bra med arbetet i stort 

och är nöjda med sin lön. Vi kommer att presentera studiens viktigaste resultat nedan med 

kopplingar till studiens syfte och frågeställningar.  

7.1 Viktigaste resultaten 

De viktigaste resultaten i undersökningen är att de flesta vet vad, hur och varför de ska 

dokumentera vilket besvarar den första frågeställningen. Det som personalen upplever vara 

det största hindret är brist på tid för att de ska ha möjlighet att dokumentera mer eller bättre än 

de gör idag. Det personalen anser sig ha mest behov av är mer tid vilket besvarar den andra 

frågeställningen. Det som har störst betydelse för om respondenterna anser sig ha tillräcklig 

utbildning för att kunna dokumentera är om de valt arbetet för att det är roligt. Det indikerar 

att trivseln är viktig eftersom det hänger ihop. Det är svårt att tycka att någonting är roligt om 

man inte trivs, och det är svårt att trivas om man inte tycker att det roligt. Det är dock svårt att 

veta vad som påverkar vad, det kan vara så att det är en viss typ av människor som tycker att 

omsorgsarbete är roligt och att de därför trivs, men det kan också vara så att en viss typ av 

människor har lättare för att trivas och därför tycker att arbetet också är roligt.  

 

Att det finns vissa skillnader mellan enheterna avseende hur bra personalen trivs är ett 

intressant resultat som visar på att det finns organisatoriska skillnader som påverkar 

personalen. Vi har dragit slutsatsen att personalen påverkas av organisationen genom att 

trivseln påverkas, men även att organisationen genom att skapa en viss kultur på arbetsplatsen 

påverkar personalens inställning till och därmed kunskap om dokumentationen.  

7.1.1 Historikens betydelse 

Att ta hand om samhällets äldre har historiskt sätt varit en traditionell hushållssyssla för 

kvinnor. Ur ett långsiktigt perspektiv så har omsorgsarbetet inte varit ett yrke så länge och den 

traditionella synen på omsorgsarbete lever till viss del kvar än i våra dagar. Från att ha varit 

en självklar hushållssyssla som övergick till ett nästintill oavlönat arbete för hemmafruar som 

inte fick konkurrera med ”riktiga jobb” under efterkrigstiden så håller nu yrket på att 

genomgå en process av professionalisering. Det kan ligga någonting i det som Hedström 
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(2003) skriver om att man ser det administrativa arbetet som en motpol till omsorgsarbetet. 

Under våra praktikperioder upplevde vi ett motstånd bland personalen till att använda datorn 

som ett verktyg i arbetet. Detta tror vi kan vara ett tecken på att personalen inte anser att det 

ingår i deras arbete genom att de fortfarande har en mer traditionell syn på sitt eget yrke. Det 

kan finnas en säkerhet i att göra som man alltid gjort och en säkerhet i att veta hur 

arbetsuppgifterna ska utföras. Den säkerheten hotas när det kommer nya arbetsmoment eller 

rutiner men det finns forskning som visar att osäkerheten släpper och att den nya tekniken 

istället ger en känsla av säkerhet när den väl bemästras. Det motstånd som vi upplevt hos 

personalen kan bottna i att arbetet som omsorgspersonal fortfarande ses som praktiskt arbete 

utan administrativa inslag. Arbetet har dock förändrats och är nu både praktiskt och 

administrativt. I Nilséns uppsats påpekas att personalen tycker att det är roligt med nya 

uppgifter och att de känner en ökad stolthet inför sitt arbete efter avslutad utbildning i social 

dokumentation. Att få tillfälle att gå en utbildning kan skynda på professionaliseringen genom 

att utbildningen ändrar personalens syn på sig själva och på det uppdrag de har som 

omsorgspersonal. 

 

Historiskt sett har omsorgsarbetet varit okvalificerat vilket det inte är idag. När vi genomförde 

vår undersökning och träffade personal ute på enheterna fick vi en uppfattning av att de flesta 

är stolta över det arbete de utför och även att de tycker att det är roligt att dokumentera och 

lära sig nya saker. Då de nya kraven på social dokumentation bara har funnits i tio år och det 

nya datasystemet ParaSoL fortfarande inte finns tillgängligt för personalen på alla enheter är 

det inte konstigt att utvecklingen inte går fortare än den gör. Det kan vara bra att skynda 

långsamt, att ändra på invanda arbetssätt och traditionella synsätt som funnits i årtionden tar 

tid. Hemtjänsten har tex endast finansierats av statliga medel sedan 1960-talet, innan dess 

drevs verksamheten av frivilligorganisationer med visst kommunalt samarbete. På den tiden 

sågs arbetet inom äldreomsorgen som ett kall medan dagens hemtjänst ofta kräver någon form 

av formell utbildning. Men det finns fortfarande föreställningar i samhället om att man väljer 

vård- och omsorgsyrken för att man känner ett kall.  Utvecklingen i samhället går fort och 

kraven ökar på rättsäkerhet och trygghet för den enskilde omsorgstagaren. Att implementering 

av IT och andra nya arbetssätt inom äldreomsorgen tar lång tid och kräver mycket tid och 

engagemang från cheferna är inte så konstigt då personalen själva inte bett om att deras arbete 

ska förändras. Det kan även vara så att en del av dem som arbetar inom äldreomsorgen valt 

arbetet just för att det är praktiskt och inte administrativt och det är även tänkbart att alla inte 

vill eller har förutsättningar att lära sig allt det nya. Det krävs troligen mycket tålamod och 



50 

 

mycket stöd för att implementeringen av de nya arbetsrutinerna avseende dokumentationen 

ska få fäste hos personalen och ses som en självklar del av det dagliga arbetet istället för som 

en motpol till detsamma.  

7.1.2 Organisationens betydelse 

Organisationen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för personalen att klara av att 

leva upp till dagens krav på dokumentationen. Det vi i vår undersökning sett är att cheferna, 

och organisationenerna kanske har misslyckats med att avsätta tillräckligt mycket tid för 

dokumentation. Man kan anta det eftersom personalen uppgett att tid som något de behöver 

mer av. Det kan vara så att arbetet med att dokumentera i inledningsskedet tar väldigt mycket 

tid då det är ett nytt arbetssätt, nya rutiner och även ett nytt IT-stöd som ska användas vilket 

kan betyda att det inte är möjligt att avsätta tillräckligt mycket tid. Den tid som behövs för att 

implementera ny kunskap och för personalen att lära sig de nya regler, lagar och dataprogram 

som behövs kanske skulle behöva ta all deras tid i anspråk. Att ingå i ett projekt som 

Kompetensstegen kan vara ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att avsätta tid och 

prioritera dokumentationen. Nilséns (2007) skriver att personalen efter avslutad utbildning 

kände att det var roligare att dokumentera och att de fått en ökad kunskap. Det kan vara så att 

det finns en motvilja hos personalen att ta till sig de nya arbetssätten vilket kan leda till att 

personalen själva prioriterar bort dokumentationen till förmån för de arbetsuppgifter som de 

känner är viktigare eller som de helt enkelt är mer bekväma med. Denna motvilja försvinner 

när dokumentationen väl implementerats och ger då istället en ökad tillfredsställelse med 

arbetet genom att arbetets status höjs i och med den professionalisering som de nya 

arbetsmetoderna innebär.  

 

Det är lätt att lägga allt ansvar på chefen och på organisationen och glömma bort att 

omsorgspersonalen har ett eget ansvar att ta till sig, och lära sig använda ny kunskap. 

Ansvaret att dokumentera enligt gällande lagar och regler är ju som tidigare nämnts, både 

ledningens och medarbetarnas. Det arbete som omsorgspersonalen traditionellt sätt utför är 

ofta ganska osynligt, det går inte att kvantifiera omsorg eller att mäta hur mycket omsorg 

någon gett eller fått då det i begreppet omsorg ingår så många aspekter. Det går att mäta hur 

många rum man städat, hur många äldre man hjälpt upp på morgonen eller hur många du 

matat, men hur mycket omsorg och omtanke någon gett eller fått, vilket också ingår i arbetet, 

går inte att mäta på ett rättvist sätt. Att exempelvis skriva ner i en genomförandeplan exakt 
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vilket arbete man utför hos de äldre, och även hur man utför det arbetet kan minska 

personalens frihet genom att det tydliggörs vilka arbetsuppgifter som ska utföras.  

 

Man kan av resultatet på undersökningen dra slutsatser att ledningens ansvar att ge 

förutsättningar i form av avsatt tid sviker. Detta utifrån det organisationsteoretiska 

perspektivet samt det som Carlsson & Nilsson (2008) skriver angående chefernas ansvar att 

ge förutsättningar till personalen att kunna utföra social dokumentation. Man kan även koppla 

ihop detta med vad Mlekov (2003) skriver om att olika medarbetare behöver olika mycket 

resurser och stöd i kompetensutvecklingen för att startlinjen ska bli lika eftersom att 

människor redan i inledningsskedet har olika utgångspunkter gällande hur de lär sig och vilka 

behov de har i utvecklingsarbetet (Mlekov, 2003). Genom att erbjuda kurser i yrkessvenska 

samt individuellt stöd vid datorn för personalen tillsammans med handledaren i social 

dokumentation kan man se att det satsas olika mycket resurser på olika medarbetare för att 

tillgodose deras olika behov. 

 

Kommunala verksamheter har en högre andel utbildad personal än de privata 

motsvarigheterna (Tullberg, 2006:71). Dock visar våra resultat att en hög andel av 

respondenterna uppgett att de har någon form av formell vårdutbildning. En möjlig orsak till 

denna skillnad kan vara ekonomin om de privata aktörerna kanske inte ser på det långsiktiga 

arbetet på samma sätt som de kommunala på grund av en osäkerhet inför framtiden. De vet 

inte om de får fortsätta driva verksamheten efter kommande upphandling och det kan ge en 

tveksamhet inför att satsa på resurskrävande utbildningar för personalen.  

7.2 Studiens styrkor och svagheter 

Det kan se är att vi kunde ha ägnat mer tid åt att läsa tidigare forskning innan vi utformade 

enkäten för att på så sätt kunnat använda oss av andra svarsalternativ i en del frågor.  

Vi tror också att vi kunnat formulera frågorna i enkäten på ett annat sätt som lättare kunnat ge 

oss svar på våra frågeställningar. Vår ovana vid att arbeta med kvantitativ metod har försvårat 

vårt arbete och vi kan i efterhand se hur vi istället hade kunnat göra. En annan svaghet är att 

vårt relativt stort antal respondenter i undersökningen är något ojämt fördelade på de sex 

enheter som ingår i studien. Då fördelningen är ojämn har det ibland varit svårt att dra 

slutsatsatser när vi jämfört enheterna med varandra även om analysen visat på olika samband 

eller skillnader mellan enheterna. Vi har dock i tolkningen av resultatet tagit hänsyn till den 

ojämna fördelningen.  
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Det vi ser som studiens styrka är att vi fokuserat på omsorgspersonalens egna upplevelser. Vi 

har enbart frågat om personalen anser sig ha tillräcklig utbildning i social dokumentation och 

inte genomfört kunskapstester eller liknande.  

Det hade varit en stor fördel om vi hade haft tidsutrymme till att kombinera kvantitativ metod 

med kvalitativ och haft med djupintervjuer med några av respondenterna för att på så vis 

komma längre in i problemställningen och på ett djupare plan analysera resultaten än vad som 

är möjligt vid enkätundersökning. 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara spännande att undersöka om förbättrad dokumentation verkligen leder till att 

rättssäkerheten för den enskilde säkras och om kvaliteten höjs genom att den äldres egna 

önskemål beaktas. Vidare skulle det vara intressant att se om de äldre själva är mer nöjda med 

den insats de har om dokumentationen fungerar efter lagens intentioner och stadens riktlinjer, 

eller om det är helt andra faktorer som ligger till grund för nöjda äldreomsorgskunder. Det 

skulle även vara spännande att se hur arbetet med den sociala dokumentationen har fortlöpt 

efter avslutad utbildning och om, eller hur, omsorgspersonalens attityder har förändrats. Då 

syftet med social dokumentation främst är att den ska vara till nytta för den enskilde vore det 

intressant att undersöka vilken betydelse de äldre själva anser att dokumentationen har. 

Exempelvis vore det spännande att undersöka vilken betydelse upprättandet av 

genomförandeplaner har för de äldre och om de upplever ett ökat inflytande över hur 

insatserna planeras och utförs.  
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      Bilaga 1 

 

 

Hej!       

 

Vi är två studenter på socialhögskolan i Stockholm som går sista terminen på 

socionomlinjen, inriktning mot äldre och funktionshindrade. Vi skriver just nu 

vårt examensarbete om social dokumentation inom äldreomsorgen och skulle 

behöva din hjälp med att svara på våra frågor så att vi kan göra vårt arbete.  

 

Självklart får ni, om ni vill, se det färdiga arbetet. 

 

Enkäten är helt anonym och ingen kommer att få veta vad just du har svarat.  

 

 

 

 

TACK för att du hjälper oss genom att svara på våra frågor! 

 

 

 

Vänligen Linda och Camilla 

 

Telefonnummer till oss om ni har några frågor: 

 

Linda:  XXXXXXXXX 

Camilla:  XXXXXXXXX 



 

 

 

1. Hur gammal är du? 

 Jag är ............. år gammal. 

 

 

2. Jag är: 

 Kvinna 

 Man 

 

 

3. Jag är: 

 Ensamstående 

 Gift/ sambo 

Annat nämligen ....................................................................................................... 

 

 

4. Hur många barn har du? 

 Jag har inga barn 

Antal ................................................................ 

 

 

5. Har du någon vårdutbildning?  

 Nej, jag har ingen vårdutbildning.  

 Jag är vårdbiträde 

 Jag är undersköterska 

 Annan vårdutbildning nämligen: .................................................................... 

 

 

6. Hur trivs du på din arbetsplats? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Inte alls bra 

 Vill inte svara 

 

 

7. Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Inte alls bra 

 Vill inte svara. 

 

 



 

 

8. Hur trivs du med dina arbetskamrater? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Inte alls bra 

 Vill inte svara. 

 

 

9. Hur trivs du med din chef? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Inte alls bra 

 Vill inte svara. 

 

 

10. Vilket av följande stämmer in på din chef, (flera alternativ får väljas) 

Han eller hon är: 

 Tydlig 

 Rättvis 

 Lätt att få tag i (tillgänglig) 

 Lätt att prata med 

 Inget av ovanstående 

 

 

11. Varför arbetar du i äldreomsorgen?  

(Flera alternativ kan väljas) 

 Jag trivs med att hjälpa människor 

 Jag tycker att det är roligt  

 Jag är intresserad av äldre människor 

 Arbetstiderna passar mig 

 Svårt att få något annat 

Annat nämligen: ................................................................................................. 

 

 

12. Ungefär hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

 Mindre än ett år 

Mer än ett år, nämligen .............. antal år. 

 

 

13. Ungefär hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Mindre än ett år 

Mer än ett år, nämligen ............... antal år. 

 



 

 

14. Arbetar du: 

 Heltid 

 Deltid 

 Timvikarie 

 

 

15. Är du nöjd med din lön? 

 Ja, helt  

 Ganska  

 Nej, inte alls  

 

 

16. Är du: 

 Kontaktperson 

 Handledare 

 Inget av ovanstående 

 

 

17. Hur engagerad är din chef i den sociala dokumentationen på din arbetsplats? 

 Mycket engagerad 

 Ganska engagerad 

 Inte alls engagerad 

 Vet inte  

 

 

18. Hur duktig är din chef på att dokumentera?  

(Att veta vad som ska dokumenteras och hur det ska dokumenteras) 

 Mycket duktig 

 Ganska duktig 

 Inte alls duktig 

 Vet inte  

 

 

19. Vems ansvar är det att skriva genomförandeplaner? 

 Chefens 

 Handledarens 

 Kontakmannens 

 Biståndshandläggarens 

Annans ansvar, nämligen ....................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

20. Vilken hjälp kan du få med att dokumentera? 

 En pärm med instruktioner 

 Kan fråga någon 

 Finns ingen hjälp 

 Behöver ingen hjälp 

Annat nämligen .......................................................................................................... 

 

 

21. Vem frågar du om social dokumentation? 

 Jag frågar ingen 

 Min chef 

 Handledaren 

 En arbetskamrat 

 Annan nämligen: ................................................................................................... 

 

 

22. Tycker du att du har tillräcklig utbildning för att kunna dokumentera? 

 Ja 

 Nej 

 Jag håller på att lära mig 

 

 

23. När diskuterar ni social dokumentation på arbetsplatsen? 

 APT- möten 

 Rasten 

 Lönesamtalet 

 Vi diskuterar inte social dokumentation 

Annat nämligen ....................................................................... 

 

 

24. Vad hindrar dig från att dokumentera mer eller bättre än du gör idag?  

(Flera alternativ kan väljas) 

 Jag har för lite datavana 

 Jag tycker att det är svårt att skriva på svenska 

 Jag vet inte vad jag ska skriva 

 Jag vet inte hur jag ska skriva 

 Jag har svårt att hinna med att dokumentera 

 Jag tycker att det är onödigt att dokumentera 

 Dåligt eller svårt dataprogram för att dokumentera 

 Datorn är för långsam 

 Det finns för få datorer 

 Det finns ingen att fråga när jag behöver hjälp 

 Det tar för mycket tid från de äldre 

 Annat nämligen: ............................................................................ 



 

 

25. Vad behöver du för att dokumentera mer eller bättre än du gör idag?  

(Flera alternativ kan väljas) 

 Kurs i yrkessvenska  

 Grundläggande kurs i hur man använder en dator 

 Bättre program för dokumentationen 

 Kurs i vad och hur man dokumenterar 

 Någon att fråga när jag behöver hjälp 

 Att någon sitter med mig när jag dokumenterar 

 Tid att öva mer på att dokumentera 

 Mer tid för att dokumentera 

 Fler datorer 

 Lugnare miljö runt datorn 

 Annat nämligen: ....................................................................... 

 

26. Varför skriver du genomförandeplaner? 

(Flera alternativ kan väljas) 

 Det är viktigt för den äldre 

 Chefen säger att jag måste 

 För att få högre lön 

 Lagen säger att jag måste 

 Biståndshandläggaren kräver det 

 Det är roligt 

 Jag vet inte 

 Jag dokumenterar inte 

 Annat nämligen: ....................................................................... 

 

 

 

 

 

Har du något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 

 

 

Har du något annat du vill säga om dokumentation eller om att lära sig dokumentera? 

 

 

 

TACK för att du tog dig tid att svara på våra frågor! 


