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Omsorgsvardag under skiftande 
organisatoriska villkor 

– en jämförande studie av den nordiska hemtjänsten

Marta Szebehely

Såväl nordiska som internationella forskare tar ofta för givet att de nordiska länderna är sin-
semellan mycket lika när det gäller hur omsorgen om äldre är utformad. Samtidigt fi nns det 
mycket få komparativa studier som har intresserat sig för välfärdsstaten som arbetsgivare på 
äldreomsorgsområdet. På basis av en omfattande litteraturöversikt och en kvalitativ studie av 
hemtjänsten i tre nordiska huvudstäder diskuteras i denna artikel hemtjänstens organisations-
förändringar och hur personalens omsorgsvardag präglas av de nya styrprinciperna – men ock-
så hur personalen aktivt och i hemlighet kringgår sina organisatoriska villkor.1

I en nyligen publicerad forskningsöversikt 
analyseras den samhällsvetenskapliga 

och humanistiska äldreomsorgsforsknin-
gen i Norden. Studien är initierad och fi nan-
sie rad av Nordiska ministerrådet, och har 
genomförts av en grupp forskare i alla de 
fem nordiska länderna (se Szebehely (red.) 
2005).2 I översikten konstateras att det fi nns 
ett påtagligt begränsat utbyte mellan nordi-
ska forskare; det fi nns få komparativa studi-
er – särskilt inom arbetsmiljöområdet – och 
nordiska äldreomsorgs forskare hänvisar be-
tydligt oftare till anglosaxiska kollegor än 
till forskare i de andra nordiska länderna. 

Översikten visar också att äldreomsorgs-
forskning är ett stort och viktigt forsknings-
fält i alla de nordiska länderna, även om 
om fattning och inriktning varierar. Så till 
exempel ingår forskning om äldreomsorg 
ofta som en del i en socialpolitisk välfärds-
forskningstradition i Finland (se t. ex. Kaut-
to 2001; Anttonen, Baldock & Sipilä 2003), 
medan socialpsykologiska perspektiv är van-

ligare i Norge än i övriga Norden (ex. Daat-
land & Herlofsen 2004; Slagsvold & So lem 
2005). Humanistisk, kulturgerontolo giskt 
orienterad, forskning om äldre männi skors 
liv står förhållandevis stark i Danmark (se t. 
ex. Swane 1996; Blaakilde 1999), liksom en 
teoretisk, diskursorienterad tradition (ex. 
Dahl 2000, 2004; Højlund 2004). I Sverige, 
men också i Norge, fi nns en stark tradition 
av vardagsorienterad forskning, främst inom 
hem tjänsten. Denna forsknings inriktning 
sät ter omsorgens praktik i relation till verk-
samhetens organisering och intresserar sig för 
hur det vardagliga mötet mellan den äldre 
hjälp tagaren och omsorgspersonalen ter sig 
under olika villkor. 

Fler kontakter mellan nordiska äldreom-
sorgs forskare skulle sannolikt inte bara lära 
oss mer om likheter och skillnader i de nordi-
ska ländernas äldreomsorg. Ett ökat utbyte 
mellan de olika ländernas skilda forsknings-
traditioner skulle också kunna vara stimule-
rande för forskningsfältet, och bidra till 
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ut vecklandet av teoretiska perspektiv som 
bättre än anglosaxiska är anpassade för den 
nordiska socialpolitiska verkligheten. 

Ett syfte med denna artikel är att bidra 
till ett ökat inomnordiskt forskningsutbyte 
genom att återge några resultat från en unik 
nordisk komparativ studie av hemtjänstper-
sonalens vardag och villkor. Studien relateras 
till tidigare nordisk forskning om hemtjän-
stens organisations förändringar och hur 
dessa förändringar har påverkat personalen 
och de äldre. Den kvalitativa studien ger 
konkreta bilder av likheter och skillnader 
i hemtjänstens styrprinciper och vardag 
– men också av personalens motstånd mot 
delar av dessa styrprinciper. Fallstudien an-
vänds här som både en illustration till och 
en problematisering av den nordiska hem-
tjänstens generella moderniserings trender. 
Artikeln har också ett metodologiskt syfte: 
att lyfta fram en forskningstradition inrik-
tad på omsorgspersonalens vardag under 
olika organisatoriska villkor, och därmed 
förhoppningsvis bidra till ett ökat intresse 
för detta perspektiv.

Omsorgens vardag och villkor
En av de första samhällsforskare som bör-
jade intressera sig för omsorgspersonalen 
är Kari Wærness vid universitetet i Bergen. 
För mer än 20 år sedan beskrev hon den 
norska hemtjänsten som ett viktigt välfärds-
område, med särskild betydelse för kvinnor 
på bägge sidor om omsorgsrelationen (se t. 
ex. Wærness 1980, 1983, 1984). En annan 
för grundsgestalt är Rosmari Eliasson-Lappa-
lainen vid Lunds universitet, som något 
senare och inspirerad av Wærness började 
ut forska den svenska hemtjänsten (se t. ex. 
Eliasson m fl  1984; Eliasson 1987). Gemen-
samt för de båda forskargrupper som väx-
te fram kring dessa omsorgs forskningens 
‘grand old ladies’ är ambitionen att betrakta 
verksamheten inifrån och “nerifrån” – från 

de närmast berörda parternas perspektiv 
– och en strävan att kombinera vardagsper-
spektivet med ett feministiskt socialpolitiskt 
perspektiv (för en personlig tillbakablick på 
forskningsfältet se Eliasson-Lappalainen m 
fl  2005).  

Det projekt som här ska redovisas har sin 
bak grund i forskargruppen kring Rosmari 
Eliasson-Lappalainen, där jag själv har varit 
aktiv sedan mitten av 1980-talet. Forskar-
gruppen har för närvarande stöd från det 
sven ska Forskningsrådet för arbetsliv och 
hälsa (FAS) i form av ett sexårigt program-
stöd för forskningsprogrammet “Äldreom-
sor gens vardag och villkor” (Eliasson-Lappa-
lai nen & Szebehely 1999). 

Kännetecknande för programmet är ett 
intresse för äldreomsorgens vardag i ljuset av 
pågående socialpolitiska förändringar. Medan 
äldreomsorgens vardag och villkor är stadda 
i snabb och oavbruten förändring har pro-
grammets övergripande syfte i princip varit 
det samma: att analysera äldreomsorgens 
vardag så som den ter sig vid observationer 
av praktiken och intervjuer med de närmast 
berörda, och att relatera dessa vardagserfa-
renheter till de strukturella, historiska, kul-
turella, socialpolitiska, organisatoriska och 
andra förhållanden som utgör verksamhe-
tens villkor. 

En nordisk hemhjälpsstudie: 
design och genomförande
Just denna ambition att förstå hur vardagen 
och villkoren hänger samman präglar den kva-
li tativa, komparativa studie av hemtjänstens 
var dag och villkor i fyra nordiska huvudstäder 
som redovisas här, och som har fi nansierats 
inom ramen för det nämnda programstödet. 
Stu dien genomfördes år 2000 och beskrivs i 
bok en Hemhjälp i Norden – illustrationer och re-
fl ektioner (Szebehely (red.) 2003; se även Elias-
son-Lappalainen 2005).3
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Projektets design bygger på att en grupp 
om åtta forskare – två från vart och ett av de 
ingående länderna – har gjort ett nedslag i en 
hemtjänstgrupp i Köpenhamn, Oslo, Stock-
holm och Helsingfors. Alla åtta var på plats 
samtidigt, och under tre dagar i varje stad 
studerade vi verksamheten genom obser-
vationer, intervjuer och en personalenkät. 
Före besöket hade vi tagit reda på så mycket 
som möjligt om hemtjänstens organisation 
i just den arbetsgruppen, den staden och 
det landet, och samlat olika slags doku-
ment – bland annat verksamhets berättelser 
och organisationsplaner, arbetsscheman 
och biståndsbeslut, informations broschyrer 
riktade till presumtiva hjälptagare och till 
nyanställda, samt tillgänglig statistik över 
personal och hjälptagare. På plats observe-
rade vi arbetet (i huvudsak följde var och 
en av oss en av de anställda i hälarna un-
der en arbetsdag) och intervjuade personal. 
Lite vanvördigt har vi kallat vårt angrepps-
sätt för gräshoppsmetoden, eftersom vi kom 
som en svärm till en plats, samlade på oss 
en mängd intryck och drog vidare.

Designen utnyttjar att vi dels represen-
terar olika vetenskapliga discipliner (social-
politik, sociologi, socialt arbete, psykologi 
och etnologi), dels kommer från olika län-
der – med olika forskningstraditioner och 
med olika äldreomsorgsverksamheter, som 
vi alla hade bedrivit omfattande forskning 
om. Våra tidigare erfarenheter och forsk-

ningsperspektiv har utgjort de ‘glasögon’ 
med vilka vi har betraktat de besökta ver-
ksamheterna, och genom att vi har många 
olika ‘glasögon’ har vi kunnat få med oss 
fl er olika bilder från fältstudierna. Allt in-
samlat material har lagts i en gemensam 
kunskapsbank som varit tillgänglig för alla 
de i projektet ingående forskarna. Det sam-
lade materialet består bland annat av cirka 
300 sidor fältanteckningar från 30 observa-
tionsdagar; åtta gruppintervjuer med sam-
mantaget 26 personer i baspersonalen och 
fyra gruppintervjuer med sammanlagt 12 
ar betsledare och chefer (totalt 14 timmar 
ban dade intervjuer; i utskrift cirka 250 si-
dor) samt enkätsvar från 85 anställda. Var 
och en av forskarna har sedan använt delar 
av detta gemensamt insamlade material för 
att belysa sina respektive forskningsfrågor. 
(För närmare beskrivning av studiens de-
sign och genomförande, se Szebehely (red.) 
2003, kapitel 1).

Det är viktigt att vara medveten om att 
det fi nns stora kommunala skillnader när 
det gäller hemtjänstens omfattning och or-
ga nisering i alla de nordiska länderna. Med 
stör sta sannolikhet fi nns det stora skillna-
der också mellan två arbetsgrupper i sam-
ma kommun. Syftet med studien är därför 
inte att hävda något bestämt om hur det 
är att arbeta i den nordiska hemtjänsten. 
Där emot är det möjligt att med studiens an-
sats förstå något mer om hur de olika vill-

Redovisa  beskrive
Biståndsbeslut  visitation
Glasögon  briller
Präglar  præger
Utrymme  plads
Löpandebandsorganisering  samlebåndsorgani-

sering
Struntar i  ignorerer, blæser på 
Dammsugning  støvsugning

Städning  rengøring
Funnits  fundets
Hemtjänsten  hjemmeplejen 
Biståndsbedömning  visitation
Entreprenadisering  udlicitering
Kundval  frit valg
Bäddning  sengeredning
Blöjbyte  bleskifte
Frukost  morgenmad
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kor som präglar arbetet återspeglas i hem-
tjänstvardagen, och genom att de stude rade 
arbetsplatserna fi nns i olika länder har vi 
kunnat fånga fl er skillnader i villkor än om 
studien endast hade genomförts i ett land.  
Däremot kan vi inte genom den aktuella 
stu dien avgöra om de skillnader vi fi nner 
beror på skillnader på nationell nivå. I ett 
nytt projekt “Omsorgsvardag i Norden” 
hop pas vi dock kunna gå vidare på detta 
spår, och fördjupa analysen av sambandet 
mellan omsorgens vardag och dess villkor i 
de nordiska länderna.4 

I denna artikel begränsas diskussionen till 
tre av de studerade städerna: Oslo, Köpen-
hamn och Stockholm. Helsingfors har valts 
bort här främst eftersom vi av språkskäl 
tvin gades genomföra studien i en svensk-
talande hemtjänstgrupp i staden. De spe-
cifi ka förutsättningar som denna grupp ar-
betade under (bland annat ett mycket stort 
geografi skt område) fi nns det inte utrymme 
att utveckla inom ramen för denna artikel.

Hemtjänstens organisatoriska 
förändringar 
Den livaktiga nordiska omsorgsforskningen 
gör att vi idag vet ganska mycket om hem-
tjänsten – både om verksamhetens föränd-
rade organisatoriska villkor och om hur dess 
var dag ter sig för hjälptagare och personal. 

När det gäller hemtjänstens organisatoriska 
förändringar ger den nordiska omsorgsforsk-
ningen en ganska likartad bild. Här rappor-
teras om liknande trender i förändringarna 
av hemhjälps arbetets vardagliga organise-
ring, om än inte alltid i samma takt (se t. 
ex. Szebehely 1995; Lewinter 1999; Thorsen 
& Wærness 1999; Olsson & Ingvad 2000; 
Dahl 2000; Rønning 2004; Blomberg 2004; 
Højlund 2004; Christensen 2005). 

Den traditionella organisationsmodellen 
vid hemtjänstens tillkomst på 1950- och 
60-talen, karakteriserades av fasta relationer 

mellan personal och hjälptagare, hjälp på i 
förväg bestämda tider och ett relativt stort 
handlingsutrymme för såväl hjälptagare 
som hjälpgivare. Denna organisationsmo-
dell innebar att insatserna kunde anpassas 
till olika individers varierande situationer, 
och relationen mellan hjälptagare och hjäl-
pa re blev i praktiken en viktig del av ar-
betet. Med Kari Wærness centrala begrepp 
om sorgsrationalitet (1984, 1996) kan vi 
kon statera att det fanns ett relativt stort ut-
rym me för de anställda att handla omsorgs-
rationellt – genom personlig kunskap om 
hjälp tagaren och en relativt stor handlings-
frihet i mötet kunde de ge en individ- och 
si tuationsanpassad omsorg.

Så småningom började verksamheten bli 
mer tydligt förhandsstyrd; arbetsuppgifter-
na som skulle utföras vid varje hjälptillfälle 
fast ställdes i förväg. Organisationsmodeller 
präglade av tekniskt begränsad rationalitet syf-
tande till hög grad av effektivitet hämtades 
från tillverkningsindustrin via sjukvården. 
Moellerna innebar en horisontell och verti-
kal arbetsdelning; en uppstyckning och 
stan dardisering av arbetsuppgifterna och 
ett ökat avstånd mellan planeringen av ar-
betet och utförandet. Huvudets arbete skil-
des från handens, och handlingsutrymmet 
– både personalens och den äldres – min-
skade. I gruppen kring Rosmari Eliasson-
Lappalainen (Eliasson 1992) betecknade vi 
ti digt detta som en tayloriserings process – en 
pa rallell till industrins löpandebandsorgani-
se ring, närä förknippad med F.W. Taylors 
prin ciper om “scientifi c management”. 

Under det senaste årtiondet framstår äl-
dre omsorgen som en ovanligt starkt för-
ändringspräglad verksamhet, där budgetåt-
stramningar och organisationsförändringar 
har påverkat verksamheten mer än inom 
många andra välfärdsområden. Ett tydligt 
drag på senare år är det stora inslaget av 
mark nads infl uerade organisationsmodeller 
och styrformer – New Public Management 
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(NPM). En central aspekt av NPM är införan-
det av beställarutförarmodeller – BUM: en åt-
skillnad mellan beställare/biståndsbedöm-
ning och utförare/drift. Denna åtskillnad är 
en förutsättning för konkurrensutsättning i 
form av entreprenadisering och kundval. Av 
de nordiska länderna var Sverige först ute 
med BUM inom äldreomsorgen. Vid bör-
jan av 2000-talet fanns denna uppdelning i 
drygt 80 procent av Sveriges kommuner. De 
svenska kommunerna har dock fortfarande 
självbestämmande i denna fråga, medan 
BUM genom lagstiftning är obligatoriskt i 
alla danska kommuner sedan 2003. I Norge 
är BUM inom äldreomsorgen mindre van-
lig, men under framväxt (Vabø 2005). 

Beställarutförarmodellen innebär ett 
ökat avstånd mellan “kontoret” och “verk-
sta  den”; mellan det beslut som reglerar 
vård biträdets arbete och det faktiskt utförda 
arbetet. Kraven på exakthet och tydlighet 
i “beställningen” har ökat, och på allt fl er 
håll kopplas idag arbetsuppgiften till en 
stan dardiserad tidsangivelse (5 minuter för 
bäddning, 10 minuter för blöjbyte eller 15 
minuter för frukost).5 Olika instrument har 
utvecklats och används för att mäta verk-
samhetens kvalitet och kontrollera att det 
utförda arbetet är i överensstämmelse med 
beställningen. Prestationsbaserade fi  nan sie-
rings  system har införts på många håll. Till 
de nya styrformerna hör också den ökade 
be toningen av skriftliga kontrakt mellan 
hjälp  mottagaren och hemtjänstorganisatio-
nen samt olika instrument för att styra och 
mäta hjälpinsatserna och deras kvalitet (la 
Cour & Højlund 2001; Vabø 2002). 

Hemtjänsten ur hjälptagarnas och 
personalens perspektiv
De ovan skisserade förändringarna av hem-
tjänsten står i skarp kontrast till vad om-
sorgs  forskningen funnit vara betydelsefullt 
för hemtjänstens hjälptagare och personal, 

fram för allt genom att personalens möjlig-
heter att anpassa hjälpen till den enskil-
des situation har minskat. När det gäller 
hem tjänsten ur hjälptagarnas perspektiv visar 
forsk ningen att för de fl esta hjälptagare är 
det viktigt att få hjälp av så få hjälpare och 
på så fasta tider som möjligt: man vill veta 
vem som kommer, och när och hur länge var-
je hjälptillfälle varar. Samtidigt vill man att 
hjäl pens innehåll inte ska vara förutbestämt 
utan det ska vara möjligt att påverka vad 
som ska göras vid varje hjälptillfälle. Med 
andra ord vill de äldre kunna förutse ramar-
na men påverka hjälpens innehåll och utform-
ning. Exempel på forskare som på basis av 
olika empiriska underlag kommer till denna 
slut sats är Szebehely (1995), Helset (1997), 
Thorsen (1998), Vabø (1998), Lewinter 
(1999), Ingvad (2003) och Rønning (2004); 
för en aktuell översikt se Højlund (2005). 
Även om de fl esta hemhjälpsmottagare på 
ett allmänt plan är nöjda med hjälpen tycks 
kri tiken mot hjälpen ha ökat, framför allt 
upp fattas hjälpen i ökad utsträckning som 
tids pressad (se ex. Fried 1998, Hansen m fl  
1999, Hammarström 2002). 

Också den nordiska forskningen om perso-
na lens situation är relativt samstämmig (för 
en aktuell översikt se Trydegård 2005). En 
vik tig arbetsmiljöaspekt i alla relationsyr-
ken är ett tillräckligt stort handlingsutrymme 
för att möta hjälptagarnas skiftande situatio-
ner och behov, men svenska arbetsmiljöstu-
dier visar att inom vård- och omsorgssek-
torn har arbetsbelastningen ökat samtidigt 
som handlingsutrymmet har minskat. Allt 
fl er inom vården och omsorgen befi nner sig 
där för i en ohälsosam situation av bristande 
balans mellan krav och kontroll (Tegsjö m fl  
2000; Bäckman 2001; le Grand m fl  2001). 
Av studier som mer specifi kt är inriktade på 
hemtjänstpersonalens arbetssituation fram-
går att arbetet har blivit mer tidspressat. 
Mån ga omsorgsarbetare har tillfälliga an-
ställningar, och många arbetar deltid trots 
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att de vill arbeta heltid. Ytterligare andra 
me nar att arbetet är för tungt för att arbeta 
heltid (se ex. Moland & Gautun 2002; Ast-
vik 2003; Næss 2003; Gustafsson & Szebe-
hely 2005). 

Den arbets tillfredsställelse som ändå mån-
ga anställda inom hemtjänsten rapporterar 
kommer i de fl esta fall från kontakten med 
hjälptagarna och upplevelser av att arbetet 
är meningsfullt. Bland äldreomsorgens per-
sonal framstår dock känslor av otillräcklighet 
inför hjälptagarnas behov som ett särskilt 
allvarligt och ökande arbetsmiljöproblem 
(se ex. Aronsson m fl  1994; Hansen m fl  
2004; Gustafsson & Szebehely 2005). Många 
sträcker sig långt för att överbrygga knappa 
re surser – ofta på bekostnad av den egna häl-
san – “de betalar ett högt pris för att ge bästa 
möj liga hjälp utifrån de ramar som fi nns” 
(Helset 1998, 111). Få studier relaterar ex-
plicit personalens syn på arbetet till de pågå-
ende organisations förändringarna, men i 
två rapporter från en dansk studie om hjem-
meplejen i Köpenhamn görs en sådan kop-
pling. Här konstateras att övergången till 
BUM har inneburit påtagliga förändringar 
av personalens arbetssituation. Till skillnad 
från arbetsledarna värderar baspersonalen 
förändringarna som i huvudsak negativa, 
framför allt när det gäller handlingsutrym-
met och möjligheten att styra över sin egen 
tid, och en majoritet anser att möjligheten 
att ge en god hjälp har försämrats (Ipsen m 
fl  2002; Møller Christiansen m fl  2002)

Sammanfattningsvis är det genom den om-
fat tande omsorgsforskningen väl känt att 
en välfungerande hemtjänst förutsätter tid, 
kon tinuitet och handlingsutrymme. Samtidigt 
är det uppenbart att organisationsmodeller 
häm tade från varuproduktion och närings-
liv hotar just dessa nödvändiga förutsättnin-
gar för god omsorg. Ökade avstånd mellan 
beslut och utförande innebär att persona-
lens handlingsutrymme begränsas, vilket 
till sammans med knappare tidsramar och 

scha bloniserade tidsberäkningar försvårar 
möj ligheten att möta olika hjälptagares skif-
tande behov. 

I den inledningsvis nämnda kunskapsö-
versikten över nordisk äldreomsorgsforsk-
ning noterar Eliasson-Lappalainen, Wær-
ness & Tedre (2005, 362-363) att de nya 
organisationsmodellerna har införts helt 
utan stöd av forskning, och i strid mot om-
sorgsforskningens resultat – en paradox och 
en uppmaning till vidare forskning:

“Eftersom det idag faktiskt fi nns en stor 
mängd kunskap inom samhälls vetenskap 
och humaniora som entydigt talar emot det 
rationella och förnuftiga i uppifrånstyrning 
och standardisering i denna välfärdssektor 
så kunde man åtminstone förvänta sig för-
sök att “evidensbasera” argument för de mo-
deller som införs – mot befi ntlig vetenskap 
och beprövad erfarenhet”

En kvalitativ jämförande studie av 
hemtjänstens vardag och villkor
I ovanstående översikt över hemtjänstens 
or ganisationsförändringar och deras konse-
kven ser för hjälptagare och personal domine-
rar likheterna mellan de nordiska länderna 
– översikten pekar på likartade och i huvud-
sak negativa erfarenheter. I det följande 
ska jag problematisera denna bild genom 
att lyfta fram några resultat av den tidigare 
nämn da kvalitativa jämförande studien av 
hem tjänsten i Köpenhamn, Oslo och Stock-
holm. Studien ger en konkret beskrivning 
av den nordiska hemtjänstens vardag och 
villkor, så som dessa kunde te sig vid ingån-
gen av 2000-talet. Här redogörs kortfattat 
för de tre besökta arbetsplatserna och för de 
ar betsuppgifter som präglade de anställdas 
vardag, följt av en analys av arbetets organi-
sering och personalens erfarenheter av och 
syn på arbetet. 
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Uppläggningen av redovisningen följer 
tan karna bakom forskningsprogrammet 
“Äldreomsorgens vardag och villkor” – gen-
om att synliggöra vardagen under oli ka vill-
kor (främst organisatoriska) vill jag dis ku tera 
hur omsorgsvardagen präglas av si na or ga ni sa-
toriska villkor i de tre fall-arbetsplat ser  na. Men 
som det kommer att visa sig fi nns det lo kala 
avvikelser från de generella organisations tren-
derna, och det fi nns också tecken på att bas-
personalen aktivt kringgår sina organisatori ska 
villkor: i tysthet struntar de i uppifrån kom-
mande förändringar av ar betets styrning och 
gör som de alltid har gjort. 

Tre arbetsplatser
Den arbetsgrupp vi år 2000 besökte i Oslo 
bestod av 22 hjemmehjelper/omsorgsarbei-
der från hemtjänsten och 30 hjemmesyke-
pleier från hemsjukvården. Den stora grup-
pen var indelad i tre mindre grupper om 
6-8 personer från hemtjänsten och något 
fl er från hemsjukvården. De hade sin fasta 
punkt i ett servicehus liknande äldreboende 
där de tre grupperna, var för sig, träffades 
varje morgon och varje eftermiddag.  När 
vi var på besök var en omorganisation i 
full gång. Hemtjänsten och hemsjukvården 
höll på att integreras, vilket innebar att de 
båda yrkesgrupperna hade fått en gemen-
sam arbetsledare – en sjuksköterska ledde 
nu arbetet i var och en av de tre mindre 
arbetsgrupperna. Tanken var att öka samar-
betet mellan grupperna, men när vi var där 
satt visserligen de båda yrkesgrupperna i 
samma rum, men vid varsitt bord och helt 
utan kontakt med varandra. 

Köpenhamnsgruppen bestod av 32 hjemme-
hjæl per/sosu-hjælper, och här fanns ingen 
uppdelning i mindre grupper. Även denna 
grupp hade sin fasta punkt i ett servicehuslik-
nan de äldreboende och även i denna grupp 
pågick en omorganisation vid vårt besök: 
man höll på att införa en beställarutförar-

organisation. Arbetsledaren, en sjuksköter-
ska, var som en följd av omorganisationen 
ny anställd, den tidigare arbetsledaren hade 
blivit biståndsbedömare. 

Stockholmsgruppen bestod av cirka 35 vård-
biträden/untersköterskor, uppdelade på tre 
grup per. Grupperna träffades varje morgon 
i varsitt rum i en stor lägenhet, och två ar-
betsledare, bägge med social utbildning, 
fanns på plats under större delen av dagen. 
Just för tillfället pågick ingen omorganisa-
tion; beställarutförarorganisationen var 
gen omförd sedan länge, och beställaren/bi-
ståndsbedömaren fanns på ett geografi skt 
och socialt sett relativt stort avstånd från 
ar betsgruppen – baspersonalen hade ingen 
direkt kontakt med den som beslutade om 
hjälptagarnas insatser.

Olika arbetsdagar och 
arbetsuppgifter
I Oslogruppen besökte de allra fl esta hem-
hjälpare6 tre hem under en arbetsdag. De 
stä dade hos nästan alla hjälptagare och 
hand lade mat hos några, se tabell 1. I något 
enstaka fall gjorde de i ordning smörgås, 
men de lagade aldrig mat, och inte i nå got 
fall gav de kropps lig omsorg. Med något 
enstaka undantag var det hemsjukvårdens 
ansvar att duscha och hjälpa till med på-
klädning, liksom att laga frukost och göra 
i ordning smörgåsar. Därmed följde den 
grupp vi mötte den traditionella norska ar-
betsdelningen mellan hemtjänst och hem-
sjuk vård, där hemtjänsten endast har haft 
an svar för hem och hushåll – en arbetsdel-
ning som nu är under förändring.  Hemhjäl-
parna i Oslogruppen besökte i allmänhet 
sina hjälptagare högst en gång i veckan el-
ler varannan vecka. De äldre som behövde 
mer omfattande hjälp fi ck i allmänhet insat-
ser från hemsjukvårdarna, men detta var 
of tast inte något som hemhjälparna hade 
när mare kunskap om.
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I Köpenhamnsgruppen besökte hemhjälpar-
na i allmänhet sex till sju hem per dag. De fl e-
sta av deras hjälptagare fi ck daglig hjälp från 
hemtjänsten, fl era fi ck hjälp fl era gånger per 
dag, och det var inte ovanligt att hem  hjäl-
parna besökte samma hjälptaga re vid två el-
ler ibland tre tillfällen under da gen. Jämfört 
med Oslogruppen hade hem  hjälparna betyd-
ligt mer varierade arbetsuppgifter; i arbetsda-
gen ingick ofta en kom bination av städning, 
tvätt, mat (i hu vud sak smörgås) och framför 
allt kropps ligt omvårdande hjälp med upp-
stigning, på klädning (ofta hjälp med stöd-
strumpor), dusch och toalettbesök. Betydligt 
oftare än i de övriga grupperna satt man ner 
till sammans med hjälptagare för en kopp 
kaffe och en pratstund. 

Arbetsdagen i Stockholmsgruppen liknade 
Kö penhamnsgruppen på fl era sätt: ungefär 
lika många besök per dag, och ungefär lika 
skröp liga hjälptagare. Även arbetsuppgifter-
na liknade Köpenhamnsgruppens, med två 
un dantag: betydligt mer matlagning och 
min  dre tid för kaffe i Stockholm. Till skill-

nad från de övriga grupperna, och till skill-
nad från vad som är vanligt i alla de nor diska 
län derna, förekom i denna grupp ingen di-
stribution av färdiglagad mat. Och även om 
en kopp kaffe tillhörde undanta get i Stock-
holmsgruppens vardag fanns det i våra ob ser-
va tions anteckningar många no te ringar om 
sam tal mellan vårdbiträden och hjälptagare. 
Of tast i köket, och oftast i samband med mat-
lag ning eller den äldres mål tid. 

Olika styrprinciper, olika 
erfarenheter
I Oslogruppen hade hemhjälparna i princip 
sina fasta hjälptagare. Hjälptagarna hade 
ock så i huvudsak fasta hjälptider. I hemhjäl-
parnas arbetsschema angavs arbetsuppgif-
terna kortfattat: “städning” eller “inköp”. 
Ar betet var därmed endast i begränsad ut-
sträck ning detaljstyrt i förväg, däremot var 
det mer än i de andra grupperna kontrol le-
rat i efterhand. Vid arbetsdagens slut bocka-
de hemhjälparna av vilka arbetsuppgifter 

Oslo
(n=21)

Köpenhamn
(n=29)

Stockholm
(n=24)

Andel (%) av besökta hjälptagare som får hemhjälp minst
en gång per dag

0 69 75

Andel (%) av besökta hjälptagare som får hemhjälp högst
en gång per vecka

80 17 4

Andel (%) av hjälptagarna som under observationsdagen
får hjälp med:

Dammsugning 85 24 17

Matinköp 25 17 33

Kroppslig omvårdnad (bad/dusch, blöjor, hjälp till
toalett, påklädning, uppstigning, stödstrumpor)

0 62 29

Matlagning (frukost, lunch, smörgås) 5 38 79

Promenad, gångträning 0 3 4

Från enkät: Andel (%) av hemhjälpare som dagligen
dricker kaffe med hjälptagare

5 42 3

Tabell 1. Hjälptagare och arbetsuppgifter under en arbetsdag, procentuell fördelning (n= antal observerade 
hjälptagare inom parentes)
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de hade utfört hos varje hjälptagare på en 
blan kett där 26 arbetsuppgifter fanns för-
tecknade: 13 uppgifter om städning (t. ex. 
damm sugning, avfrostning av kylskåp och 
trappstädning), 10 uppgifter om inköp och 
tvätt; resterande tre uppgifter var “personlig 
omvårdnad”, “dusch” och “matlagning”. 
Avprick ningen uppfattades av hemhjälpar-
na som kontrollerande (någon kallade blan-
ketten för “kontrollschema”), och det var 
i denna grupp vi hörde mest klagomål på 
onödigt och tidskrävande pappersarbete. 

Som kontroll uppfattades också rutinen 
att varje hjälptagare vid hjälptillfällets slut 
skulle signera den utförda hjälptiden. Tids-
registreringen låg till grund både för avgifts-
be räkning och för en samman ställning av 
per sonalens användning av arbetstiden. 
Var je månad gick de igenom tidrapporterna 
till sammans med arbetsledaren. Tidigare 
hade tiden noterats i timmar och kvartar, 
men nu noterades antalet minuter, och nå-
gon av de norska hemhjälparna suckade: 
“nästa gång blir det kanske sekunder”.

I intervjuerna kommenterade hemhjäl-
parna att de kände sig pressade av procedu-
ren med minutrapporteringen.

“Det är nästan så att du står med papperet i 
dörren och får dem till att skriva under. För 
det är så att ofta börjar de prata efter att de 
har skrivit på. Det blir svårt att säga ‘å nej, 
nu måste jag gå för du har ju skrivit under’. 
Det blir lätt fem minuter extra. Men då ska 
vi passa oss – för då har vi slösat bort vår 
tid.”
 “Ibland står man och pratar 10-15 mi-
nuter efter underskriften, då får man pro-
blem på kontoret.”

Trots att hemhjälparna i Oslogruppen träf-
fade sina hjälptagare högst en gång per vec-
ka, hade de ofta en personlig relation till de 
gamla. Och trots att arbetsuppgifterna en-
ligt schemat endast omfattade städning och 

matinköp (och någon gång tvätt), var det 
fl era som såg det som en viktig självpåtagen 
uppgift att se till att de äldre fi ck någon-
ting att äta under besöket. De lockade och 
trugade, bredde smörgåsar, och ibland åt 
de sin egen matsäck tillsammans med den 
gamla. Det var ju hemsjukvårdens upp gift 
att göra i ordning smörgås, men hemhjäl-
par na ansåg att hem sjukvårdarna hade en 
alltför teknisk inställning, utan ett person-
ligt engagemang för de gamla: 

“Det är inte bara att bre smörgås och säga 
‘var så god, här är din mat’ och så gå vidare 
[…] Många av de här människorna skulle 
behöva att någon satt vid sidan av dem och 
pratade. De måste få sällskap, då går det 
lättare”

I Köpenhamnsgruppen var arbetet betydligt 
mer detaljstyrt än i Oslo, åtminstone på 
pap peret. Varje morgon printade gruppens 
kon  to rist ut en datalista över dagens arbets-
upp  gif ter och gav till varje hemhjälpare. Där 
fanns dagens hjälptagare angivna, med en 
scha bloniserad tidsberäkning för hjälp in sat-
sen hos var och en.  Arbetsuppgifterna var 
de taljerat angivna och uttryckta som koder 
(t.ex. RS, PÅ, BK vilket enligt en kodny ckel 
be tydde dammsugning, påklädning och 
stöd  strumpor). Det fanns 83 olika koder, 
bland annat 10 koder under rubriken Städ-
ning (t. ex. dammsugning och golvtvätt) och 
13 koder under rubriken Personlig omvårdnad 
(t. ex. bad och nedre toalett). Trots det stora 
antalet koder fanns ingen kod för sociala ak-
tiviteter. De många kaffesamtal som vi såg 
i Köpenhamnsgruppen fanns inte angivna i 
schemat – om de hade funnits skulle de troli-
gen ha noterats som “omsorgsbesök” under 
rubriken Psykisk omvårdnad. Matlagning åter-
fanns under rubriken Näring, och promenad 
under Mobilisering och aktivering. Vardagliga 
sociala aktiviteter hade därmed klätts i en 
medicinsk, professionell språkdräkt. 
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Det kodsystem vi mötte i Köpenhamns-
gruppen var en variant av det så kallade 
Fælles sprog. Idag använder 85 procent av 
de danska kommunerna en ny variant av 
detta standardiserade språkbruk som har 
tillskapats för att kommunerna ska kunna 
“styra, prioritera resurser och kvalitetssäkra 
insatserna” inom äldre- och handikappom-
rådet (citerat från Fælles sprog II 2004, 4). 

När vi följde i hemhjälparnas fotspår 
visade det sig att detta system inte åtlyddes 
i praktiken. Trots den till synes strikta sche-
mastyrningen såg vi många exempel på si-
tua tionsanpassad omsorg i Köpenhamns-
gruppen. Hemhjälparna gjorde det de ansåg 
be hövde göras hos hjälptagarna oavsett vad 
sche mat reglerade. Om det stod PB (bad) 
i schemat, men den gamla hellre ville ha 
hjälp med tvätten, gick hemhjälparen utan 
protester till tvättstugan, eller bytte säng-
kläder trots att det inte stod i schemat. Och 
som nämnts, även om schemat inte angav 
något “omsorgsbesök” så tog sig hemhjäl-
parna ofta tid för en stunds samtal. Men i 
intervjuerna påpekade de att de detaljerade 
koderna minskade handlings utrymmet, 
och att de bara kunde vara fl exibla inom 
den utmätta tiden. 

Till skillnad från i Oslogruppen upplev-
de de danska hemhjälpare vi mötte inte i 
nämnvärd grad att de var kontrollerade: ef-
ter arbetsdagens slut behövde de inte pricka 
av vad de hade gjort, och i allmänhet rap-
porterade de inte heller till ‘kontoret’ om de 
gjort något annat än det i schemat angivna. 
Varje eftermiddag gick därför de detaljerade 
uppgifterna, enligt Fælles sprogs kodsystem, 
i stort sett i oförändrad form in till den dan-
ska statistik produktionen. Där utgör de un-
der lag för uppgifter om hur många hem-
tjänsttimmar per år som används till huslig 
hjälp respektive till personlig omvårdnad. 
Om den arbetsgrupp vi besökte är typisk för 
den danska hemtjänsten är dock dessa up-
pgifter inte särskilt pålitliga – hemhjälparna 

tog inte särskilt hårt på vare sig de angivna 
arbetsuppgifterna eller den avdelade tiden. 

Stockholmsgruppen var den av de besökta 
arbetsplatserna där man hade längst erfa-
renhet av en beställarutförarorganisation. 
De som kunde jämföra var missnöjda, det 
var mycket bättre när samma person både 
gjorde biståndsbedömning och var arbetsle-
dare. Vårdbiträdena betonade att avståndet 
till besluten hade ökat, framför allt saknade 
de att de inte fi ck vara med vid det första 
hembesöket:

“Om man var tänkt att börja hos någon pen-
sionär gick man med chefen, gjorde ett besök, 
satt och fi kade, pratade i lugn och ro, och 
gjorde upp där och såg vad det skulle bli”. 

Medan verksamheten i de övriga arbets-
grupperna fi nansierades över en fast bud-
get, var Stockholmsgruppen en resultaten-
het med prestationsbaserad fi nansiering. 
Däremot hade biståndsbedömarna en bud-
get att följa, och hemhjälparna betonade 
motsatsförhållandet mellan dem själva och 
biståndsbedömarna: 

“Vi har ju olika intressen. Vi vill ha mycket 
pengar och de vill ge ut lite pengar, det ligger 
i systemet.” 

Flera i personalen noterade också att den pre-
stationsbaserade fi nansieringen bidrog till 
fl er timanställningar. I och med att pengarna 
följde hjälptagarna vågade inte arbets le darna 
fastanställa personal på samma sätt som tidi-
gare; en hjälptagare med stort omsorgsbehov 
som togs in på sjukhus eller avled innebar en 
omedelbar inkomstförlust, och fast anställd 
personal kunde därmed med föra kostnader 
utan motsvarande intäk ter.7 

Trots denna ‘moderna’ marknadsinspire-
rade form av ekonomistyrning fanns det 
my cket som var ‘gammaldags’ i Stockholms-
gruppen. Den socialt utbildade arbetsled-
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ningens förhållningssätt framstår här som 
centralt när det gäller arbetets vardagliga 
utformning och utrymmet för fl exibilitet i 
mötet med hjälptagaren. De fl esta hemhjäl-
pare hade sina fasta hjälptagare, och de en-
da arbetsscheman som styrde det vardagli-
ga arbetet bestod av handskrivna papper 
med uppgifter om veckans hjälptagare och 
klock slag (t. ex. 9.30-10). Inga arbetsuppgif-
ter var angivna i dessa scheman som använ-
des i vardagen. Arbetsuppgifterna, så som 
de hade beslutas i bistånds bedömningen, 
fanns dock i bakgrunden. Där kunde det 
exem pelvis anges “Städning var 3:e vecka, 
dusch 1g/v, inköp 1g/v”. Mycket viktigt 
i Stockholmsgruppens arbete var att de la-
ga de mat (oftast enkla och snabblagade 
rät ter), i stället för att dela ut färdiglagade 
mat lådor, vilket är den dominerande for-
men för hjälp med mat inom den svenska 
hem tjänsten. Både arbetsledare och hem-
hjälpare betonade vikten av att laga mat i 
hemmet, och matlagningen uppfattades 
som en högst meningsfull arbetsuppgift av 
hem hjälparna, även om några påpekade 
att det kunde kännas tungt att laga middag 
hemma efter att ha lagat lunch tre gånger 
under dagen. Om inte matlagningstiden 
hade funnits hade det inte funnits tid till 
det som för denna grupp framstod som kär-
nan i hemhjälpsarbetet, samtalet med de 
ofta mycket skröpliga gamla. 

Synen på arbetet 
– likheter och skillnader
Genom våra intervjuer, och även genom 
den enkät med fl era öppna frågor som besva-
rades av personalgrupperna, fi ck vi en bild 
av hur hemhjälparna såg på arbetet. Trots 
att arbets villkoren och det vardagliga arbet-
et skilde sig ganska påtagligt mellan grupper-
na, var likheterna större när det gällde hur 
per sonalen såg på sitt arbete. Det bästa med 
ar betet var kontakten med hjälptagarna och 

tillfredsställelsen av att utföra ett viktigt ar-
bete, det var de fl esta överens om. Också ar-
betets negativa sidor rörde relationen till de 
gamla: tidsbrist, ofta tillsammans med käns-
lor av otillräcklighet, betonades av mån ga 
som det sämsta med arbetet. På dessa punk-
ter är studiens resultat i samklang med den 
bild av arbetets glädjeämnen och påfrest-
ningar som framkommit i den här referera-
de omsorgsforskningen.

Men det fanns också nyansskillnader mel-
lan de tre arbetsgrupperna. Hemhjälpar na i 
Kö penhamnsgruppen, som trots schemats till 
synes strikta uppgiftsstyrning hade störst ut-
rymme i sin vardag för arbetets sociala si dor, 
var också de som var mest tillfreds med sin 
ar betssituation. Paradoxalt nog var de samti-
digt betydligt mer skeptiska än de övriga grup-
per na till tanken att själva ta emot den hjälp 
som erbjöds hjälptagarna i di striktet. 

I Oslo- och Stockholmsgruppen ville ma-
joriteten av hemhjälparna ha mer tid, fram-
för allt tid för arbetets sociala aspekter, och 
alldeles särskilt mer tid att prata med den 
gamle. Köpenhamns gruppens hemhjälpare 
tyckte oftare än de övriga personalgrupper-
na att de hade tillräckligt tid i mötet med de 
gamla och ingen av de danska hemhjälpar na 
uttryckte att de ville ha mer tid för samtal 
med hjälptagare. Men till skillnad från hem-
hjälparna i de övriga grupperna betonade 
de inte heller samtalet som en viktig del av 
arbetet. Detta stod i särskilt stark kontrast 
till Stockholmsgruppen där relationen till 
hjälptagaren och det ömsesidiga samtalet 
betonades starkt och där hemhjälparna ar-
gumenterade för vikten av att vara lyhörd, 
fl exibel, empatisk och lyssnande. Som speci-
fi kt för Köpenhamnsgruppens hemhjälpare 
framstod att de ville ha mer tid för “om-
sorg”, ett uttryck som över huvud taget inte 
an vändes i de övriga grupperna. 
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Olika arbetsorganisationer, olika 
omsorgsrelationer?
Hur kan dessa nyansskillnader i hemhjälpar-
nas syn på sitt arbete förstås? Kan de relate-
ras till skillnader i arbetets organisering el-
ler den konkreta arbetsdagens utformning? 
Handlar det om skillnader i språkbruk sna-
rare än om skilda upplevelser? Här medger 
ma terialet endast en tentativ tolkning där 
jag fokuserar på att förstå skillnaderna mel-
lan Köpenhamns- och Stockholmsgruppen, 
och särskilt varför de båda grupperna visar 
så olika syn på samtalets plats och betydelse 
i hemtjänstarbetet, men jag försöker också 
förstå paradoxen att hemhjälparna i Köpen-
hamns gruppen både är mest nöjda med sitt 
arbete och mest skeptiska till att ta emot 
den hjälp de ger.

I alla städerna kunde vi vid våra obser-
vationer se många exempel på ömsesidiga 
samtal, oftast samtidigt som olika praktiska 
arbetsuppgifter utfördes, men särskilt i Kö-
penhamnsgruppen också ofta i samband 
med en gemensam kopp kaffe. Det fanns 
inga tecken på att samtalet i praktiken skulle 
ha mindre plats i Köpenhamnsgruppens 
var dag än i de övriga grupperna, snarare 
tvärt om. Att hemhjälparna i Köpenhamn 
inte ville ha mer tid för samtal med den 
gamle kan därför förstås som en konsekvens 
av att det var den arbetsplats där det – vid 
tiden för vårt besök – faktiskt fanns mest 
utrymme för en pratstund under arbetsda-
gen. Men det förklarar inte varför hemhjäl-
parna i denna grupp till skillnad från övriga 
hemhjälpare i studien inte lyfter fram det 
ömsesidiga samtalet som en viktig del av ar-
betet, eller varför de i enkäten skriver att de 
vill ha mer tid för “omsorg”. 

Här tror jag att en förklaring kan sökas i 
arbetsledningens hållning samt i betydelsen 
av Fælles sprog, och den kodifi ering av ar-
betet som detta styrningsspråk innebär. Till 
skillnad från Stockholmsgruppen uttryckte 
nämligen arbetsledningen i Köpenhamns-

gruppen tydligt att de var skeptiska till ett 
re lationsorienterat omsorgsideal. En av che-
fer na sade i intervjun: “Jag vill helst att de 
ska vara professionella, inte att de pratar 
om att de betyder något för andra…” Och 
det ömsesidiga samtalet var osynligt i Fæl-
les sprog-koderna: kaffesamtalen fanns ju 
som nämnts inte noterade schemat, men i 
den mån de hade funnits i koderna skulle 
de ha defi nierats som “omsorgsbesök”, dvs 
ett asymmetriskt, snarare än ömsesidigt, 
sam tal. Att tala om ett ömsesidigt samtal 
som en viktig del av arbetet framstod inte 
som legitimt i Köpenhamns gruppen; till 
skillnad från ordet “omsorg” med sin mer 
professionella klang. 

Men varför skulle de danska hemhjälpar-
na vara mer skeptiska att ta emot den egna 
gruppens hjälp? Av våra observationer är 
detta svårt att förstå: vi såg många exempel 
på omsorgsfulla handlingar i alla tre grup-
perna, och själva kunde vi gott ha tänkt oss 
att ta emot Köpenhamnsgruppens insatser. 
Här är min tolkning att hemhjälparna inte 
baserade sin skepsis på sitt eget arbete, utan 
på hur de trodde att de andra arbetade, en 
bild som sannolikt påverkades av Fælles 
sprog. Köpenhamnsgruppen var stor (32 
personer) och det fanns få tillfällen till ge-
mensamma diskussioner om arbetet, och 
därmed begränsade möjligheter att bli var-
se att många av hemhjälparna i praktiken 
inte följde den uppgiftsstyrda och formalise-
rade modell för arbetet som Fælles sprog-
koderna implicerar. Den hjälp man därför 
trodde att de andra hemhjälparna gav ville 
man inte ha.

Omsorgsrationalitet vs tekniskt 
begränsad rationalitet 
Enligt den redovisade fallstudien fi nns det i 
alla tre arbetsgrupperna exempel på organi-
sationsprinciper som står i strid med de 
vill kor för god omsorg som har visats av 
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ti digare omsorgsforskning. Den strikta för-
handsstyrning som – åtminstone på pappe-
ret – Fælles sprog-koderna är ett uttryck för, 
och den detaljerade efterhandskontroll gen-
om tidrapporter och avprickning av utför da 
arbetsuppgifter som vi mötte i Oslogrup-
pen, innebar att hemhjälparnas handlings-
utrymme begränsades och därmed försvå-
ra des möjligheten att anpassa hjälpen till 
oli ka äldres skiftande situationer. I Stock-
holmsgruppen var arbetet oväntat lite styrt 
i förväg och även i mycket begränsad grad 
kon trollerat i efterhand; här var det i stäl-
let ekonomistyrningsprinciper som på ett 
mer övergripande plan påverkade arbetet 
genom att den prestationsbaserade fi nansie-
ringen riskerade leda till fl er tillfälliga an-
ställningar och därmed minskad konti-
nuitet, och genom att biståndsbedömarna 
hade starka ekonomiska incitament att vara 
återhållsamma med tilldelningen av tid för 
den äldres hjälp och därmed till arbetsgrup-
pens arbete. 

Enligt studien påverkar de organisatoris-
ka villkoren hemhjälparnas vardagliga arbe-
te, men det handlar inte om ett mekaniskt 
samband. Härvid framstår tid i omsorgsmötet 
som den mest centrala medierande faktorn 
för i vilken grad styrmodellerna de facto 
min skar möjligheten att ge god omsorg. 
Om det fi nns tillräckligt med tid i mötet 
framstår de organisatoriska villkoren som 
mindre tvingande. 

Om vi å ena sidan betraktar de organisa-
tionsmodeller som präglar arbetet i de tre 
arbetsgrupperna, och å andra sidan fokuse-
rar omsorg som praktik och tal (så som det-
ta kommer till uttryck i våra observationer 
och intervjuer) blir det tydligt att vi kan 
ur skilja två olika tankesystem på kollisions-
kurs: Med Kari Wærness’ begrepp (1984, 
1996) kan vi tala om omsorgsrationalitet re-
spektive tekniskt begränsad rationalitet. Med 
ett annat begreppspar, hämtat från Rolf 
Rønning (2004), kan vi tala om en kamp 

mellan två diskurser – en omsorgsdiskurs 
präglad av ett relationellt omsorgsideal och 
en effektivitetsdiskurs präglad av kostnadsef-
fektivitet och marknadstänkande, och där 
omsorg ses “som en vara som kan förhand-
sdefi nieras och prismärkas” (Rønning 2004, 
190). Dessa båda rationalitetsformer eller 
diskurser kan tydligt urskiljas i den nordis-
ka hemhjälpsstudien som här har återgivits 
i korthet.

Tekniskt begränsad rationalitet/effektivi-
tets diskursen kommer till tydligt utryck i 
Fælles sprog-koderna, så som vi mötte dem 
i den danska hemtjänstgruppens datorisera-
de arbetsscheman. Systemet som syftar till 
att öka kontrollen och styrningen av äl dre-
omsorgen, har kritiserats “inifrån” för att 
kommunerna alltför ensidigt använder sy-
stemet som “ett redskap för kontroll, ratio-
na lisering, effektivisering, detaljstyrning 
och automatisering”. Denna skarpa kritik 
kommer från Claus Nielsen (2001), en av 
de ansvariga för Fælles sprog vid de dan-
ska kommunernas landsforening (KL). Han 
varnar för just den användning av “språket” 
som vi såg i den danska hemtjänstgruppen: 
“detaljerade insatser levererade i paket med 
en färdig instruktion till den enskilda med-
arbetaren […] kombinerat med en mycket 
detaljerad anvisning av hur man utför ned-
re toalett på medborgaren, en beskrivning 
som medarbetaren får med ut på sin ‘körse-
del’ från IT-systemet” (aa). Denna “taylori-
stiska tidskontroll” riskerar att skapa medar-
betare som inte tar personligt ansvar, utan 
bara följer instruktionen, menar Nielsen, 
som samtidigt argumenterar för systemet 
som ett dialogredskap mellan de professio-
nella, politikerna och medborgarna. 

Ett omsorgsrationellt förhållningssätt (el-
ler en omsorgsdiskurs) kommer till uttryck 
när de norska hemhjälparna bekymrar sig 
för sina hjälp tagares matlust eller när de 
svenska hemhjälparna betonar lyhördhet 
och förmåga till inlevelse i den andres situ-
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ation som den viktigaste kompetensen hos 
hemtjänstpersonal. I talet om arbetet kom-
mer detta förhållningssätt inte lika tydligt 
till uttryck i Köpenhamnsgruppen, medan 
det som nämnts fi nns många exempel på 
omsorgsfullt handlande i praktiken. Det 
tycks därmed som om styrmodeller som 
Fæl les sprog påverkar talet om omsorg mer 
än själva omsorgspraktiken, åtminstone på 
kort sikt.

Det var i Köpenhamnsgruppen som vi såg 
de tydligaste exemplen på olydnad mot en 
styrmodell som uppfattades som oförnuf-
tig. Hemhjälparna följde inte de detaljerade 
anvisningarna, utan anpassade hjälpen till 
de olika individerna och deras skiftande si-
tuation. I praktiken gjorde de som de alltid 
hade gjort – använde sitt förnuft, sitt om-
döme och sin inlevelseförmåga.8 De trotsa-
de arbetsschemats detaljstyrning, och tack 
vare någorlunda generöst tilltagna hjälpti-
der kunde de behålla en stor del av sin tidi-
gare handlingsfrihet. Samtidigt lät de sina 
chefer tro att arbetade enligt Fælles sprog-
schemat. 

Kanhända bidrar de samtidigt till syste-
mets överlevnad: Samtidigt som de skyd-
dar sina hjälptagare från organisationsmo-
dellens negativa konsekvenser, skyddar de 
samtidigt systemets konstruktörer, som kan 
fortsätta att tro att de skapat ett fungerande 
styrsystem. Detta dilemma lyfter Mia Vabø 
fram i sitt kapitel från den nordiska hem-
hjälpsstudien. Hon ser en vinst för de gam-
la men också en risk med hemhjälparnas 
ansvarstagande olydighet:

“Att omsorgsrationaliteten överlever i det 
dagliga arbetet är inte liktydigt med att den 
når fram i maktens korridorer, där reformer 
utformas och verkställs. Den kan tvärtom bi-
dra till att kompensera styråtgärdernas otill-
räcklighet och därmed förhindra att dessa 
kommer upp till ytan. Med andra ord: genom 
att hålla fast vid omsorgsrationaliteten och 

den egna identiteten som ansvarsfulla yrke-
sutövare räddar hemhjälparna reformerna 
från att bli avslöjade som byråkratiska, inef-
fektiva och destruktiva.” (Vabø 2003, 87)

Om effektivitetsdiskursens reformmakare 
fortsätter att utveckla allt mindre ändamål-
senliga styrformer är risken stor att hem-
tjänstens personal inte längre har tillräck-
ligt stort handlingsutrymme för att kunna 
ge god omsorg. Detta är i så fall inte enbart 
ett problem för de gamla som är beroende 
av hemtjänstens insatser för sin vardagliga 
situation. Det påverkar också omsorgsper-
sonalens arbetsmiljö: som framgått av både 
forskningsöversikten och den kvalitativa 
studien är otillräcklighets känslor ett allvar-
ligt problem inom hemtjänsten. Att kunna 
ge en omsorg som man själv tycker är an-
ständig är en central arbetsmiljöfråga för 
omsorgspersonalen. 

Den hemtjänstpersonal som vi mötte i 
de nordiska huvudstäderna hade ofta höga 
ambitioner i sitt omsorgsarbete. Alldeles 
sär skilt gällde detta hemhjälpsgruppen i 
Stock holm. Trots ganska knappa tidsramar 
lyckades de i huvudsak leva upp till sina 
am bitioner. Åtminstone långt på väg, och 
åt minstone vid tidpunkten för vårt besök. 
De betonade att det inte alltid var möjligt, 
ibland var tidsbristen alltför stor. Och de ut-
tryckte en påtaglig oro för att organisations-
förändringar och minskade hjälptider skulle 
omöjliggöra deras omsorgsfulla arbete. 

Att hemtjänstpersonalen har möjlighet 
att ge god omsorg är viktigt för både den 
som behöver hjälp och för den som utför 
omsorgsarbetet. Om personalens ambitio-
ner krockar med verksamhetens ramar lig-
ger det därför i allas vårt intresse att det inte 
är ambitionerna som sänks utan ramarna 
som vidgas. Det är bara om den nordiska 
hem tjänsten kan rekrytera och behålla om-
sorgs  personal med höga ambitioner, och 
bara om personalen har arbetsvillkor som 
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gör det möjligt att utföra omsorgsarbetet i 
enlighet med dessa ambitioner, som hem-
tjänsten kan fortsätta vara en viktig del av 
den nordiska välfärdsmodellen.

De organisatoriska trenderna utgör här-
vidlag ett hot. Men som den kvalitativa stu-
dien visar fi nns det också uppgifter som pe-
kar i en annan riktning – trots en generellt 
sett ökad tidspress och minskat handlings-
utrymme fi nns fortfarande ofta en omsorg 
värd namnet inom den nordiska hemtjän-
sten. Ibland trots de organisatoriska vill ko-

ren, ibland genom att de dominerande or-
ga nisations trenderna inte har slagit igenom 
fullt ut.  

Kanske kan just den typ av studier som 
här har redovisats fungera som en motkraft 
mot de moderniseringstrender som utan 
em piriskt stöd sveper genom den nordiska 
hemtjänsten. En detaljerad dokumenta tion 
av den omsorgspraktik som faktiskt existe-
rar –“på trods” – kan förhoppningsvis bidra 
till ökad skepsis mot införandet av omsorgs-
främmande styrprinciper. 

1.  Ett varmt tack till Anneli Jansson, Gun-Britt 
Trydegård, tidskriftens redaktion samt två 
anonyma referees för konstruktiva och stimu-
lerande synpunkter på tidigare versioner av 
detta manus.

2.  Följande personer har deltagit i arbetet: Hol-
ger Højlund, Merete Platz och Christine E. 
Swane från Danmark; Teppo Kröger och Silva 
Tedre från Finland; Sigriður Jonsdottir och Si-
gurveig Sigurðardóttir från Island;  Svein Olav 
Daatland, Mia Vabø och Kari Wærness från 
Norge samt Rosmari Eliasson-Lappalainen, 
Eva Jeppsson Grassman, Ann-Britt M. Sand, 
Marta Szebehely och Gun-Britt Trydegård 
från Sverige. 

3.  I projektet medverkade förutom jag själv: Ros-
mari Eliasson-Lappalainen, Dorte Høeg, Jorma 
Sipilä, Christine E. Swane, Kirsten Thorsen, 
Mia Vabø samt Heidi Kokko-Martiskainen.

4. En enkät har distribuerats till ett slumpvis 
urval om sammanlagt 4 800 personer inom 
äldre- och handikappomsorgen i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. Enkäten omfattar 
frågor om såväl arbetets organisering som dess 
vardagliga innehåll, liksom om de anställdas 
upplevelser och erfarenheter av arbetet. Da-
tainsamlingen är avslutad och analysarbetet 
har påbörjats (projektledare Marta Szebehely, 
se vidare www.fas.forskning.se/projekt)

5. Exemplen hämtade från schablonberäkning 

vid biståndsbedömning i en svensk kommun 
2004.

6. I det följande används beteckningen “hem-
hjälpare” som en samlande beteckning för all 
baspersonal inom hemtjänsten som vi mötte 
i de tre städerna, oavsett utbildning: i Dan-
mark hjemmehjælper och social- og sund-
hedshjælper; i Norge hjemmehjelper och 
omsorgsarbeider; i Sverige vårdbiträden och 
undersköterskor.

7. Det kan noteras att antalet timanställda inom 
den svenska äldre- och handikappomsorgen 
har ökat kraftigt sedan 1990-talets början, 
parallellt med ökningen av BUM, resultaten-
heter och prestationsbaserad fi nansiering av 
verksamheten (Socialstyrelsen 2003, 49).

8. Møller Chistiansen m fl  (2002) gör på en 
liknande iakttagelse av den danska hjemme-
plejen. De noterar att motsättningen mellan 
omsorgsrationalitet och ekonomisk rationa-
litet så som den kommer till uttryck i BUM 
är “et udtryk for en top-down styret effekti-
visering av arbejdet”. De nya styrmodellerna 
innebär att baspersonalen oftare konfronteras 
med att behöva välja mellan “det, de skal iføl-
ge kørebogen, og det, de synes bør laves med 
udgangspunkt i borgerens behov” och förfat-
tarna konstaterar att personalen ofta utför sitt 
arbete “på trods”.
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