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Abstract

The present study analyses the welfare state as employer by studying eldercare workers’ experiences of their work in Sweden and Denmark. The Nordic welfare states are often described as potentially women-friendly due to
the availability of publicly provided services that enable women to combine
paid work and caring responsibilities. Whereas this might be empowering
for a large group of women, paid care workers are often neglected in the
discussion. The theoretical point of departure is Nancy Fraser’s dualistic
model of gender justice, which encompasses redistribution (of material resources) and recognition (in the form of social status).
By utilising survey-data (NORDCARE) on Swedish (n=532) and Danish
(n=732) eldercare workers, the study shows that care recipients have larger
needs and working conditions are more arduous in Sweden. However, in
both countries workers report deficiencies with regard to insufficient resources, such as lack of staff, limited opportunities for development and
training, and lack of necessary equipment for lifting service users, of support
from managers and of reasonable time for the tasks to be performed. The
pressure at work makes the care workers feel inadequate in relation to quality of care they are able to offer.
The differences in job strain between the countries turn out to be of little
importance when the care workers’ experiences of bodily and mental fatigue
are compared. The bodies of the care workers are their main working tool
and thus the bearer of the working conditions. More than 60 per cent of the
respondents state that they often are physically tired after the day's work, and
two-fifths of the respondents have seriously considered leaving their job
during the past year. In both countries, the experience of physical and mental
fatigue and the number of sick days over the past year are important factors
behind thoughts about quitting the job.
Using a dualistic model of gender justice, where redistribution and recognition are theorised as overlapping analytical dimensions, the results are interpreted as continuous organisational shortcomings which make the care
workers’ everyday work invisible, and in the long run imply a risk for their
health.
Keywords: care work, eldercare, working conditions, body work, gender
justice
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1. Inledning

Omsorgsarbete är en omfattande sysselsättning, framförallt för kvinnor,
världen över. Något som är specifikt för de nordiska länderna är att välfärdsstaten i stor utsträckning ansvarar för omsorg om äldre, funktionshindrade
och små barn, och att kvinnor förvärvsarbetar i hög utsträckning. Detta leder
till att många, återigen kvinnor, arbetar med avlönat omsorgsarbete i olika
former. Fokus för denna studie är omsorgsarbete i äldreomsorgen.
Äldreomsorgen är en central välfärdsresurs som de flesta av oss kommer i
kontakt med under livets gång, antingen i samband med att våra föräldrar
blivit äldre och behöver insatser i hemmet eller en plats på ett äldreboende,
eller när vi själva eller vår partner blir äldre. Äldreomsorgen utgör även en
betydelsefull arbetsmarknad och dess baspersonal är en central resurs både
för ”välfärdsapparaten” och för de äldre och anhöriga som på olika sätt möter äldreomsorgens personal. Det går således att slå fast att omsorg och därmed omsorgsarbete är en angelägen socialpolitisk fråga som berör de flesta
människor både direkt och indirekt i livets olika faser.
Kvaliteten på omsorgen är en ofta återkommande fråga i den politiska debatten, samtidigt som personalens arbetsvillkor inte uppmärksammas i
samma utsträckning. Att arbetets villkor är en faktor som påverkar kvaliteten
på omsorgen har uppvisats i flera studier (se t. ex. Astvik 2003, Szebehely
1995). Trots det visar forskning på en arbetssituation i äldreomsorgen som
både är psykiskt och fysiskt påfrestande, vilket bland annat leder till arbetsskador, hög sjukfrånvaro och förtidspension. Dessutom är arbetet lågavlönat
och många jobbar ofrivillig deltid (se t. ex. Andersen & Frost 2004, Aronsson et al. 1998, Astvik 2003, Borg et al. 2005, 2007; Gustafsson & Szebehely 2005, Hansen Faber et al. 2004, Fallentin et al. 2007, Tufte et al. 2008,
Wreder 2005).
Forskning visar också att många som arbetar inom denna sektor uppskattar sitt arbete och önskar att de fick möjlighet att utföra ett bra arbete, dvs. att
deras arbetsvillkor förbättrades (Astvik 2003, Trydegård 2009). Relationen
till omsorgstagaren och möjligheten att kunna ge tillräckligt bra omsorg är
en viktig aspekt av arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Att det finns en
kontinuitet i relationen mellan omsorgstagare och -givare och att personalen
har ett handlingsutrymme har beskrivits som en förutsättning för att kunna
utföra ett bra arbete (Szebehely 1995, Tufte et al. 2012).
Ifrågasättandet av välfärdsstatens effektivitet har inneburit att ett stort
antal förändringar och omorganiseringar genomförts under de senaste 25
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åren, förändringar som påverkat omsorgsarbetet i grunden. Förändringarnas
fokus på effektivitet och standardisering av arbetet står i kontrast till den
forskning som finns om vad som skapar gynnsamma omsorgssituationer
(Eliasson-Lappalainen et al. 2005).
Trycket från en åldrande befolkning kommer troligtvis att leda till förnyade omstruktureringar inom äldreomsorgen samt ytterligare krav på effektivisering. Begreppet omsorgsunderskott (care deficit) används i en global
diskussion om omsorg, där kvinnors förvärvsarbete medför en brist på informell omsorg. Detta har ökat efterfrågan på omsorgsarbete, vilket har lett
till att många människor (främst kvinnor) flyttar från det egna landet och den
egna omsorgsbehövande befolkningen för att utföra omsorg någon annanstans (Anttonen & Zechner 2012). Begreppet care deficit är användbart för
att se omsorgsarbete i ett bredare perspektiv och att enskilda samhällens
organisering och syn på omsorgsarbete inte enbart påverkar människor lokalt
(Leira & Saraceno 2002, England 2005, Kittay 2005,Wærness 2007).
Även om den offentligt utbyggda omsorgen till stor del täckt omsorgsunderskottet i de nordiska länderna påverkar fördelningen av den offentliga
äldreomsorgen oavbrutet situationen för dem som ger och får omsorg, såväl
betald som obetald (Razavi & Staab 2010, Wrede et al. 2008). Det avlönade
omsorgsarbetet har en central plats i denna diskussion eftersom frågan om
personalförsörjning inom äldreomsorgen länge har varit ett problem som
dessutom förväntas eskalera (se t. ex. FOA 2004, Socialstyrelsen 2004a).
Den nordiska välfärdsmodellen står inför utmaningar som kan komma att
påverka omsorgsarbetets organisering och villkor ytterligare. Komparativa
studier om omsorgsarbete är ett sätt att synliggöra det vardagliga arbetets
praktik, samtidigt som den socialpolitiska kontexten relateras till förståelsen
av arbetets villkor.

Avlönat omsorgsarbete – kontext och utgångspunkter
En potentiellt kvinnovänlig välfärdsmodell
Utvecklingen av den nordiska välfärdsmodellen under 1960-talet resulterade
i vad som kom att benämnas the feminization of the welfare state. Den obetalda omsorgen som utfördes i hemmen överfördes till institutioner och blev
där avlönat arbete (reproduction going public), vilket i sin tur ledde till att
många kvinnor blev anställda inom den offentliga sektorn för att utföra omsorgsarbete inom barn- och äldreomsorgen (Borchorst 2012).
Tanken om den nordiska välfärdsmodellen som potentiellt kvinnovänlig
(the potentially women-friendly welfare state) bygger delvis på antagandet
att den väl utbyggda offentliga sektorn, som erbjuder omsorg om barn och
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äldre, underlättar för kvinnor att i högre utsträckning än inom andra välfärdsmodeller, kombinera avlönat arbete och omsorgsansvar.
Hernes (1987) som introducerade begreppet beskrev att den kvinnovänliga välfärdsstaten karaktäriserades av en samverkan mellan kvinnors politiska och sociala medborgarskap, samt interaktionen mellan kvinnors mobilisering och det politiska systemets ansvar att skapa jämställda samhällsinstitutioner. Hernes argument stod i kontrast till den då ganska pessimistiska
bilden bland feministiska forskare, som betonade kvinnors marginalisering
och deras beroende av den patriarkala staten (se t. ex. Dahlerup 1987).
Beskrivningen av den nordiska modellen som exceptionell i detta avseende genererade en internationell debatt bland feministiska forskare om välfärdsystemens utformning och utveckling relaterat till samhällets genusordning, vilket vidare stimulerade till feministisk komparativ välfärdsstatsforskning (Anttonen 1998, Borchorst 1998, Borchorst & Siim 2002, Dahl & Rask
Eriksen 2005, Leira & Saraceno 2002).
Trots äldreomsorgens centrala plats i den nordiska välfärdsmodellen har
komparativ välfärdsstatsforskning primärt varit inriktad på transfereringssystemen. Betydligt mindre intresse har riktats mot välfärdsstatens insatser för
att minimera de risker och påfrestningar som förknippas med att vara i behov
av omsorg eller att vara oavlönad eller avlönad omsorgsgivare (Daly &
Lewis 2000, Szebehely 1999). Först under 1990-talet började äldreomsorg
och andra välfärdstjänster att uppmärksammas inom den komparativa välfärdsstatsforskningen (Leira & Saraceno 2002, Kröger 2001), däremot är
jämförande forskning om arbetsförhållanden för omsorgspersonal fortfarande ett relativt outforskat fält (Daly & Szebehely 2012, Kröger 2001).
Forskare har dock på senare tid uppmärksammat frågan, Dahl (2004,
2010) menar att i diskussionen om den nordiska välfärdsmodellen som ”potentiellt kvinnovänlig” har välfärdstjänster som avlastar kvinnors informella
omsorgsarbete stått i fokus, medan de som utför omsorgsarbetet inte tagits
med i analysen. Hon skriver ”…the providers of elderly care, often women,
encounter a reality that cannot be described as women friendly. Their situation provides the impetus for struggles towards the recognition of care-giving work” (Dahl 2004 s. 325).

Välfärdsstaten som arbetsgivare
Ytterligare en aspekt som komparativa studier om omsorgsarbete således kan
belysa är välfärdsstatens roll som arbetsgivare. Den könssegregerade arbetsmarknaden och därmed kvinnors och mäns olika arbetsvillkor är ett
framträdande drag inom den nordiska välfärdsmodellen (Borchorst 2012,
Wikander 1992, Johansson 2002, Nermo 2004). I Norden är arbetsmarknaden segregerad utifrån kön och de arbeten som domineras av kvinnor har i
allmänhet lägre status. Omsorgsarbetets låga status kopplas inom feministisk
forskning till att det förknippas med kvinnor och föreställningar om femini13

nitet och reproduktion (se t. ex. Eliasson 1992, Fraser 1994, Twigg 2011,
Wærness 1984).

Intersektionella utmaningar
Beskrivningen av den nordiska välfärdsstatsmodellen som potentiellt kvinnovänlig kan tyckas rimlig eftersom utvecklingen mot jämställdhet mellan
könen har kommit långt i Norden. Samtidigt har sedan 1980-talet funnits en
kritik av den nordiska feministiska rörelsen som alltför hegemonisk, då den
utgått från den vita medelklasskvinnan som norm (se t. ex. de los Reyes &
Mulinari 2005, Rosenberg 2007). Begreppet intersektionalitet har utvecklats
i genusvetenskapen och belyser det faktum att ingen kvinna enbart är en
kvinna utan att exempelvis klass, etnicitet (ras), sexualitet, ålder är sociala
positioner som påverkar människors liv i relation till olika maktordningar
(Cho et al. 2013). Utvecklingen av ett intersektionellt perspektiv har också
bidragit till vikten av att studera maktpositioner inom grupper (McCall 2005,
Walby et al. 2012).
En av utgångspunkterna i föreliggande studies teoretiska ansats är att
olika maktordningar interagerar i skapandet av omsorgsarbetarnas position.
Förutom genus är klass en central aspekt i förståelsen av omsorgsarbetets
villkor. De kvinnor som studeras i avhandlingen kan på en strukturell nivå
definieras som arbetarklass. Avlönat omsorgsarbete är en grundförutsättning
för en jämlik välfärdsstat men många kvinnor hänvisas till en arbetsmarknad
där villkoren varken är jämställda eller jämlika.

Genusrättvist omsorgsarbete
För att analysera omsorgspersonalens arbetssituation i den svenska och
danska äldreomsorgen används begreppet genusrättvisa som är en översättning av Nancy Frasers begrepp gender justice (Fraser 2007). Detta begrepp
är basen för den kritiska teori som används i föreliggande studie (se kapitel
2). Teorin bygger på antagandet att i studier om rättvisa mellan olika grupper, behövs en analys där hänsyn tas till både materiella och ekonomiska
resurser (fördelning) och till kulturella värderingar i termer av status (erkännande).
Analysmodellen används i avhandlingen både på en strukturell nivå och
på en vardagsnivå. Den strukturella analysen utgår från antagandet att omsorg som lönearbete ekonomiskt och materiellt är en del av en könssegregerad arbetsmarknad. Omsorgsarbetets status definieras av en androcentrisk1
norm som nedvärderar arbeten som förknippas med femininitet och repro1

Fraser definierar androcentrismen som ett institutionaliserat kulturellt värdemönster som
privilegierar drag som förknippas med maskulinitet och samtidigt nedvärderar allt som kodas
feminint, paradigmatiskt – men inte enbart – knutet till kvinnor (Fraser 2003 a s. 233).
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duktion. Modellen används på en vardagspraktisk nivå för att belysa om och
på vilket sätt omsorgsarbetarna får betala i det vardagliga arbetet i form av
sämre villkor kopplat till fördelning och att arbetet nedvärderas kulturellt
(institutionellt).

En jämförelse inom den nordiska välfärdsmodellen – Sverige
och Danmark
Den empiriska delen av studien baseras på en nordisk komparativ enkätstudie NORDCARE2 som utarbetades inom projektet Omsorgsvardag i Norden:
likheter och skillnader speglade genom äldreomsorgens personal. Enkäten
utarbetades under 2004 och innefattar tre övergripande teman: omsorgsarbetets vardag och organisering, reaktioner på arbetet samt erfarenheter av
hemarbete och informell omsorg. I studien, som genomfördes 2005, ingår
fyra nordiska länder: Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Föreliggande studie fokuserar i första hand på personalens arbetsvardag
inom äldreomsorgen relaterat till hur de ser på sitt arbete. Jag avgränsar studien till två länder – Sverige och Danmark – för att möjliggöra en mer ingående studie av omsorgsarbetet i dess socialpolitiska och organisatoriska
kontext.
Valet att jämföra Sverige och Danmark har inspirerats av att Danmark
framhålls som det nordiska land som erbjuder den mest universella äldreomsorgen till medborgarna (Rauch 2007). En jämförelse mellan länderna
förväntas leda till många likheter eftersom de är två av de mest generösa
länderna när det gäller äldreomsorgens kostnader. Resurserna i Sverige används dock i högre utsträckning till de äldre som har mer omfattande omsorgsbehov medan en högre andel i Danmark erhåller mindre omfattande
insatser. Detta förhållande kan mycket väl tänkas påverka omsorgsarbetarnas
arbetsförhållanden på olika sätt.
Med utgångspunkt i antagandet att omsorgsarbetets vardag och villkor
konstrueras i ett socialpolitiskt sammanhang där vissa villkor kan visa sig
vara mer eller mindre gynnsamma för arbetets vardag, är det intressant att
jämföra Sverige med det land som anses vara ”bäst på äldreomsorg”. Tidigare redovisade resultat från NORDCARE-studien visar att både den fysiska
och psykiska arbetsbelastningen tycks vara minst framträdande i Danmark
jämfört med de övriga nordiska länderna (Platz 2006).
Att rikta blicken mot olikheter mellan två potentiellt kvinnovänliga välfärdsstater passar därutöver väl med den teoretiska utgångspunkten att pro-

2

Enkäten utarbetades genom ett samarbete mellan forskare i Sverige, Danmark, Finland och
Norge. De som medverkade i projektet var; Marta Szebehely (projektansvarig), Teppo Kröger
(Finland), Christine E. Swane och Merete Platz (Danmark), Mia Vabø (Norge) samt Gun-Britt
Trydegård, Rosmari Eliasson-Lappalainen och Anneli Stranz (Sverige).
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blematisera diskursen om den nordiska välfärdsmodellens kvinnovänlighet
(se. t. ex. Bergqvist et al. 1999, Kantola 2006).

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med studien är att beskriva, analysera och jämföra
omsorgspersonalens erfarenheter av och uppfattningar om sitt arbete inom
den avlönade äldreomsorgen i Sverige och Danmark. Resultaten relateras
dels till ett strukturellt perspektiv med fokus på ländernas socialpolitiska och
organisatoriska villkor, dels till ett feministiskt kritiskt perspektiv.
Forskning om avlönat omsorgsarbete i Norden har till stor del fokuserat
på arbetet i hemtjänsten. I föreliggande studie jämförs äldreomsorgens båda
arenor, hemtjänst och äldreboende, mellan länderna. Detta för att undersöka
på vilket sätt arbetsplatsen har betydelse för organiseringen av personalens
arbetsvardag. Omsorgspersonalens vardag och villkor, med fokus på både
likheter och skillnader mellan Sverige och Danmark studeras och analyseras
utifrån följande frågeställningar:
Omsorgens vardagspraktik




Hur ser omsorgsarbetarnas praktiska arbete ut vad gäller hur arbetet
organiseras, vilka arbetsuppgifter omsorgsarbetarna utför och vilka
omsorgstagare de möter?
Hur ser omsorgsarbetarnas arbetsvillkor ut med fokus på både positiva och negativa aspekter? Vilka reaktioner på arbetet upplever respondenterna i termer av psykiska och fysiska påfrestningar?
Vilka arbetsvillkor har betydelse för respondenternas funderingar på
att sluta arbeta inom äldreomsorgen?

Socialpolitiska villkor



Vilka likheter och skillnader finns mellan äldreomsorgen i Sverige
och Danmark med fokus på resurser, organisering, omfattning och
personalförsörjning?
Hur kan personalens vardagspraktik, deras uppfattningar och
erfarenheter av arbetet relateras till de socialpolitiska och
organisatoriska villkoren i de båda länderna?

Feministiskt kritiskt perspektiv
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Hur kan omsorgsarbetets vardag och villkor förstås med utgångspunkt i en modell för ett genusrättvist omsorgsarbete?

Äldreomsorg i Norden – komparativa perspektiv
Vid internationella jämförelser är det ofta likheterna mellan de nordiska ländernas välfärdssystem som uppmärksammas. Utmärkande drag för den nordiska välfärdsmodellen, och således även för äldreomsorgen, är det dominerande inslaget av offentligt finansierade omsorgstjänster, som i huvudsak
även produceras offentligt. Vidare beskrivs omsorgstjänsterna vara av hög
kvalitet, riktade till och utnyttjade av alla samhällsskikt (Anttonen & Sipilä
1996, Szebehely 2003). Dessutom karaktäriseras den nordiska omsorgsmodellen (Nordic care regime) av en hög grad av decentralisering – kommunernas ansvar är omfattande (Burau et al. 2007). Jämfört med andra länder
understryks i nordisk lagstiftning och policydokument det offentliga ansvaret
för äldreomsorgen framför familjeansvaret (Trydegård 2000).
Komparativa studier om nordisk äldreomsorg har visat att likheter men
också skillnader finns på flera nivåer (se t. ex. Daatland 1997, 2005; Edebalk
2004a, 2004b; Szebehely 2003, 2004, 2005, Wrede et al. 2008). Edebalk
(2004a) påpekar att likheterna mellan länderna i Norden borde motivera till
jämförelser med syftet ”att lära av varandra” men skriver samtidigt att det är
sällsynt med systematiska komparativa studier av ländernas äldreomsorg.
Det finns självfallet poänger med att jämföra den nordiska äldreomsorgen,
baserat på dess likheter, för att exempelvis lyfta fram vad som fungerar och
vad som förändras över tid. Ett alltför ensidigt intresse för likheter riskerar
dock att överskugga de skillnader som finns mellan äldreomsorgssystemen i
de olika länderna. Vissa forskare menar att skillnaderna är så stora att det är
tveksamt om det går att tala om en enhetlig nordisk välfärdsmodell för äldreomsorgen (Rauch 2007, Szebehely 2003).
Det finns även en kritik av den nordiska välfärdmodellens fokus på universalism och jämlikhet, eftersom detta kan leda till en oförmåga att se skillnader inom och mellan olika grupper av människor, som är beroende av
äldreomsorgen som omsorgstagare, omsorgsgivare och anhörig (Anttonen
2002). Dessa grupper varierar i sammansättning utifrån exempelvis kön, ålder, klass och etnicitet – kategoriseringar som gör att människor positioneras
olika i relation till äldreomsorgen som välfärdstjänst.
De nordiska länderna var för 25 år sedan ganska lika varandra avseende
äldreomsorgens täckningsgrad och karaktäriserades främst av den omfattande och offentligt finansierade hemtjänsten. Tiden från 1950-talet fram till
1980-talet kan i både Danmark och Sverige beskrivas som en utpräglad tillväxtperiod då äldreomsorgen generellt och hemtjänsten specifikt byggdes ut
(se t. ex. Petersen 2008, Szebehely 1995, 2003; Trydegård 2000).
Genom den forskning som bedrevs om den nordiska äldreomsorgen under
det första decenniet på 2000-talet uppmärksammades ett antal gemensamma
utvecklingstendenser. Bland annat innebar det demografiska trycket att omsorgen koncentrerades till mer hjälpbehövande omsorgstagare, vilket i sin tur
ledde till att de sjukvårdande insatserna inom äldreomsorgen blev allt vikti17

gare. Konsekvensen har blivit att den personliga omvårdnaden och omsorgen
stadigt ökat, i jämförelse med praktisk hjälp (Edebalk 2004a).
En annan utvecklingstendens som pågått sedan 1980-talet är att institutioner ersatts med moderna serviceboenden för äldre vårdtagare. Vidare har
utvecklingen mot och genomförandet av privatisering inom äldreomsorgen
varit ett centralt tema i alla nordiska länder (Szebehely 2003, Vabø 2005).
Sedan dess märks tämligen stora skillnader i utvecklingen inom Norden.
Hemtjänsten har minskat betydligt i Sverige och Finland och är ganska oförändrad i Norge. I Danmark däremot har utvecklingen av hemtjänst under
lång tid ökat och nådde sin kulmen 2002 då 29 procent av alla över 65 år
erhöll insatsen (Larsson & Szebehely 2006, Rostgaard 2011b). I början av
2000-talet karaktäriserades hemtjänsten i Sverige av att de mest hjälpbehövande prioriterades, ”mycket till få”, medan man i Danmark gav både
”mycket till få” och ”lite till många”. Idag får cirka 20 procent av de 65 år
eller äldre bistånd i form av äldreboende eller hemtjänst i Danmark och i
Sverige är motsvarande andel drygt 15 procent (NOSOSCO 2012).

Arbete i äldreomsorgen
Jämförelser mellan de nordiska länderna av det avlönade omsorgsarbetet
inom äldreomsorgen är få till antalet, men några kan nämnas. Hemhjälp i
Norden (Szebehely red. 2003) är en kvalitativ studie där omsorgsarbetet
inom hemtjänsten jämförs mellan hemtjänstgrupper i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. I studien som bygger på observationer och intervjuer beskrivs det vardagliga arbetets praktik och organisering och hur
omsorgsarbetarna ser på sitt arbete ur olika aspekter.
Övriga komparativa studier om omsorgsarbete i Norden bygger på det
material som inhämtades även för föreliggande studie, enkäten NORDCARE
(se t. ex. Elstad & Vabø 2008, Jönson & Giertz 2013, Platz 2006, Trydegård
2012). NORDCARE-enkäten har även översatts och använts i Australien,
Kanada, Tyskland och Japan vilket möjliggör jämförelser mellan olika omsorgssystem och hur arbetet påverkas av de olika sammanhang det utförs i
(se t. ex. Armstrong et al. 2009, 2011; Banerjee et al. 2008, 2012; Daly &
Szebehely 2012, Mears & Garcia 2011).

Omsorgsbegreppet
Omsorg är ett mångdimensionellt begrepp och har främst använts inom feministisk forskning för att beskriva och förstå kvinnors livssituation. Omsorgsbegreppet har utvidgats och innefattar idag både omsorgsgivarna och
omsorgsmottagarna och relationen dem emellan, liksom oavlönat och avlönat omsorgsarbete som utförs inom familjen, inom offentliga sektorn, inom
frivilligsektorn eller på den privata marknaden. Studier om omsorgsarbete
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kan innefatta många olika sektorer och yrkesgrupper men i denna avhandling
är det omsorgsarbetarna i den offentligt finansierade äldreomsorgen som
studeras. Begreppet används också i ökad utsträckning i studier av välfärdsstaten (Leira & Saraceno 2002). Diskussionen om vad som är omsorgens
kärna – aktiviteter eller känslouttryck – är utöver detta en pågående diskussion och kan relateras till resonemang om vad som är tillräckligt bra omsorg (Meagher 2006).
Min utgångspunkt är att all omsorg som utförs påverkas av välfärdstatens
organisering av densamma och specifikt för Norden är att en stor del av omsorgen utförs i den offentliga sfären (i motsats till familjen), vilket medför att
välfärdstaten är en dominerande arbetsgivare för en stor grupp kvinnor. I
denna studie ligger fokus på omsorg som lönearbete och dess vardagliga
praktik som består av både manuellt, intellektuellt och emotionellt arbete (se
t. ex. Leira 1994) och som påverkas av arbetets organisering (James 1992)
och den socialpolitiska kontext som skapar förutsättningarna för omsorgsarbetarnas vardag (se t. ex. Eliasson 1992, Szebehely 1995, 2003).

Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av tio kapitel varav fyra (kapitel 6-9) betraktas som
resultatkapitel. Varje kapitel avslutas med en sammanfattande diskussion där
resultaten främst relateras till tidigare forskning och eventuella skillnader i
ländernas organisering av äldreomsorgen och omsorgsarbetet. Analysen som
bygger på en kritisk feministisk teori behandlas i avhandlingens slutkapitel.
I första kapitlet introduceras det avlönade omsorgsarbetets roll i välfärdsstaten samt de förändringar som genomförts och hur det påverkat omsorgsarbetets villkor. Centralt i kapitlet är beskrivningen av avhandlingens syfte
och frågeställningar. Vidare görs en kort redogörelse av komparativ forskning om nordisk äldreomsorg och omsorgsarbete.
I kapitel 2 presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter med fokus på Nancy Fraser och utvecklingen av hennes kritiska rättviseteori. I
denna teori är begreppen erkännande och omfördelning centrala för att analysera vad ett genusrättvist omsorgsarbete kan vara.
I avhandlingens tredje kapitel redovisas forskning om omsorgsarbete under rubriken Perspektiv och kunskapsläge. Inledningsvis beskrivs omsorgsforskningens framväxt utifrån anglosaxiska perspektiv, komparativ välfärdsstatsforskning samt nordisk omsorgsforskning. Vidare presenteras nordisk
forskning om avlönat omsorgsarbete med tyngdpunkt på arbetets vardag och
villkor.
Kapitel 4 består av en genomgång och jämförelse mellan Sverige och
Danmarks offentliga äldreomsorg med betoning på organisering, insatser och
hur många som omfattas av äldreomsorgen. Kapitlet innehåller vidare en
beskrivning av gruppen omsorgspersonal i båda länderna.
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Kapitel 5 är avhandlingens metodkapitel. Här presenteras studiens empiri
utifrån beskrivningar av datainsamling, bearbetning av material samt analysmetoder. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.
Kapitel 6 består av en beskrivning av den undersökta gruppen. Ett antal
bakgrundsvariabler samt variabler kopplade till arbetet redovisas med genomgående jämförelser mellan länder och arbetsplatser.
I kapitel 7 redovisas resultat som behandlar omsorgsarbetets vardagspraktik. Omsorgstagarnas behov och praktiska arbetsuppgifter jämförs mellan
länderna och de båda arbetsarenorna: hemtjänst och äldreboende. Vidare
presenteras en analys av respondenternas öppna svar på frågor om vilka arbetsuppgifter de vill ha mer respektive mindre tid till.
Frågor som behandlar omsorgsarbetarnas arbetsförhållanden presenteras i
det åttonde kapitlet. Resultaten redovisas under rubrikerna: Meningsfullhet
och utveckling, Arbetstyngd och bemanning, Handlingsutrymme och relationen till hjälptagarna, Kontakt med chefer och kollegor, Olika former av
utsatthet och Förändringar i arbetet. I kapitlet redovisas även omsorgsarbetarnas upplevelse av fysisk och psykisk trötthet kopplat till arbetet.
I det nionde kapitlet behandlas frågor om vad som påverkar omsorgsarbetarnas överväganden att sluta eller stanna kvar i arbetet inom äldreomsorgen. Redogörelsen inleds med resultat från en innehållsanalys av vad omsorgsarbetarna i öppna svar har angett som de viktigaste anledningarna att
sluta respektive stanna i arbetet. De statistiska analyser som presenteras därefter utgår från omsorgsarbetarnas öppna svar och näraliggande frågor i enkäten i övrigt.
I Slutdiskussionen i kapitel 10 analyseras resultaten i relation till en feministisk kritisk teori där begreppen den kvinnovänliga välfärdsstaten och
genusrättvisa är vägledande för resonemangen.
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2. Teoretiska utgångspunkter

Avhandlingens teoretiska ramverk bygger på omsorgsteori, komparativ välfärdsstatsforskning samt en kritisk feministisk rättviseteori. Detta kapitel
syftar till att presentera en analysmodell för ett genusrättvist omsorgsarbete
utifrån Frasers tvådimensionella rättviseteori. Nancy Fraser presenteras oftast som en politisk filosof och hennes teoretiska arbete ligger i skärningspunkten mellan feministisk teori, kritisk teori och poststrukturalism.
Fraser refereras ofta inom den feministiska omsorgsforskningen eftersom
hon skrivit dels om omsorgens centrala plats i en feministisk kritisk teori,
dels om fördelningen av omsorgsansvar i samhället med fokus på jämlikhet
mellan könen (Fraser 1989,1994, 1996, 1997). Syftet med följande avsnitt är
att introducera Frasers teoretiska begrepp med fokus på frågor om rättvisa
mellan könen kopplat till omsorgsarbete.

Omsorgens centrala position

3

Först introduceras några resonemang som Fraser för om organiseringen av
samhällets omsorgsarbete. I artikeln After the Family Wage (Fraser 1994)
diskuteras relationen mellan välfärdsstat och rådande genusordning dvs. den
social struktur som upprätthåller en maktordning mellan kvinnor och män.
Den genusordning som Fraser benämner the family wage, innebär att människor är organiserade i heterosexuella kärnfamiljer med en manlig försörjare.
När denna genusordning inte längre kan ses som dominerande måste välfärdsstaten omorganiseras. Det enda alternativet för postindustriella samhällen är, enligt Fraser, en genusordning som bygger på rättvisa mellan könen. Hon anser att feminister innehar en position som gör att de bör utarbeta
en emancipatorisk vision. Fraser (1994 s. 593) skriver:

3

Detta avsnitt bygger på mitt tidigare publicerade kapitel; Både omfördelning och erkännande
– en väg till ett genusrättvist omsorgsarbete? i antologin Genus i omsorgens vardag
(Gunnarsson & Szebehely red. 2009).
21

But the only kind of gender order that can be acceptable today is one premised
on gender equity. Feminists, therefore, are in a good position to generate an
emancipatory vision for the coming period. They, more than anyone, appreciate the importance of gender relations to the current crisis of the industrial
welfare state and the centrality of gender equity to any satisfactory resolution.
Feminists also appreciate the importance of care work for human well-being
and the effects of its social organization on women's standing. They are attuned, finally, to potential conflicts of interests within families and to the inadequacy of androcentric definitions of work.

Fraser diskuterar två teoretiska modeller som kan definieras som feministiska: the universal breadwinner model, som fokuserar på att gynna kvinnors
lönearbete och the caregiver parity model, som stödjer informellt omsorgsarbete. Analysen av dessa två modeller utgör i artikeln ett tankeexperiment
eftersom de inte existerar fullt ut i verkligheten. Fraser utvecklar ett ramverk
för vad rättvisa mellan könen innebär och hur dessa två genusordningar svarar mot dessa. Frasers slutsats är att ingen av modellerna kan uppnå rättvisa
mellan könen. Detta eftersom de bygger på en syn på jämställdhet som antingen försöker göra kvinnor lika män genom det manliga lönearbetet som
norm eller fokuserar på kvinnors olikhet med män, framförallt i samband
med omsorgsgivande som ses som något essentiellt kvinnligt. ”Nor model,
in sum, provides everything that feminists want. Even in a highly idealized
form, neither deliver full gender equity” (Fraser 1994 s. 611).
Fraser argumenterar för att begreppet jämställdhet bör ses som ett mer
komplext begrepp med utgångspunkt i både skillnader och likheter mellan
könen. I denna modell för hur omsorgsarbete ska fördelas för att rättvisa
mellan könen ska kunna skapas, fokuserar hon även, i poststrukturalistisk
anda, på att det är viktigt att inte se kvinnor som ett homogent kollektiv, utan
att olika genusordningar kopplade till välfärdsstaten bör problematiseras
utifrån kvinnors olika positioner.
Hennes slutsats är att varken the universal breadwinner model eller the
caregiver parity model i förlängningen kan skapa ett genusrättvist samhälle
då de ”straffar” kvinnor som ansvarar för omsorgsarbete. Därför föreslår
Fraser en modell som benämns the universal caregiver. I denna modell utgår
hon från kvinnors livssituation att vara både omsorgsgivare och lönearbetare
och menar att det borde vara normen för alla vuxna människor: ”A Universal
Caregiver welfare state would promote gender equity by effectively dismantling the gendered opposition between breadwinning and caregiving” (Fraser
1997 s. 61). Fraser menar att denna modell bidrar till att dekonstruera dikotomin manlig försörjare kontra kvinnlig omsorgsgivare, ett i grunden förändrande arbete som är nödvändigt för att nå ett genusrättvist samhälle.
I den anglosaxiska forskningstraditionen används ofta care som synonymt
med kvinnors oavlönade, informella, omsorgsarbete som ofta utförs i hemmet (Finch & Groves 1983), vilket också är utgångspunkten i mycket av det
som Fraser skriver om omsorg. Efter att ha sökt i Frasers texter om omsorg

22

som lönearbete, om kvinnorna som utför det, om arbetsvillkor och den
dubbla omsorgsroll som följer, tycks resonemangen om det avlönade omsorgsarbetet inte utvecklats nämnvärt. Hon nämner avlönat omsorgsarbete i
relation till diskussionen om the universal breadwinner model (Fraser 1994)
och betonar att för att denna modell ska utvecklas till fullo så måste omsorgsarbete som lönearbete uppvärderas så att det inte, som idag är fallet,
karaktäriseras av låg status, låg lön på gränsen till ett icke-arbete i relation
till den androcentriska definitionen av vad arbete är.
Med tanke på att Fraser anser att organiseringen av omsorg i samhället är
en sådan central fråga vore det önskvärt med en diskussion om visionerna
för omsorg som lönearbete i relation till the universal caregiver. Weir (2005)
har kritiserat Frasers utgångspunkt (Weir 2005 s. 311) och menar att:
In proposing that care work be a duty of every citizen, Fraser fails to respect
this work as work. Fraser´s model [The Universal Caregiver] seems to assume
that, rather than being a specialized form of work, care work is an unskilled,
informal activity external to work, which can and should be done by everyone. For the disposable worker, Willett writes, “care is not leisure: it is undervalued and underpaid labor”.

Jag instämmer delvis i kritiken och anser att det kan vara problematiskt att
använda begreppet omsorg utan avgränsande definitioner. Samtidigt tolkar
jag Fraser som att om samhällsordningen skulle utgå från tanken om the
universal caregiver så skulle dikotomin mellan lönearbetare och omsorgsgivare dekonstrueras. Detta skulle även få konsekvenser för det avlönade
omsorgsarbetet och den könssegregerade arbetsmarknaden.

Utgångspunkten i Frasers rättvisemodell
Frasers kritiska teori bygger på en tvådimensionell rättvisemodell som i sin
tur bygger på ett antal grunder som är utmärkande för Frasers position som
rättviseteoretiker. Fraser kritiserar för det första den traditionella uppdelningen mellan erkännande och omfördelning som två former av rättvisa som
inte kan föras samman och utarbetar utifrån det ett integrerat rättviseperspektiv. För det andra kritiserar hon den form av erkännandepolitik som
bygger på identitetsmodellen dvs. uppvärdering av vissa grupper (Fraser
2000).
Frågan om fördelning härrör ur samhällets socioekonomiska struktur och
handlar om hur tillgängliga resurser fördelas mellan sociala aktörer. Erkännande utgår från samhällets kulturella sfär och handlar, i den form som Fraser benämner identitetsmodellen, om att erkänna olika gruppers intressen.
Båda formerna av orättvisa är rotade i processer och praktiker som systematiskt missgynnar vissa grupper av människor i förhållande till andra. För att
avlägsna dessa båda former av orättvisa i samhället behövs någon form av
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politisk-ekonomisk omstrukturering dvs. omfördelning, och någon form av
kulturell eller symbolisk förändring dvs. erkännande.
Identitetsmodellen är enligt Fraser problematisk då den resulterar i en undanträngning av omfördelningspolitiken. Denna form av erkännande bidrar
också till ett förtingligande av olika grupper. Undanträngningen av omfördelningen och förtingligandet av gruppidentiteter, översatt till en feministisk
teori, betyder att kvinnor förtingligas samtidigt som identitetsmodellen döljer
det faktum att det finns flera underordningsaxlar som skär varandra. Identitetspolitiken återanvänder på så sätt dominerande könsstereotyper (Fraser
2003a).
Resultatet blir att misskännandet4 behandlas som fristående från den orättvisa fördelningen, vilket gör det svårt att bekämpa båda typerna av orättvisor
samtidigt. Därför behövs en genusteori som kan innefatta hela mångfalden
av feministiska intressen, både dem som var centrala för den socialistiska
feminismen och dem som har sina rötter i den kulturella vändningen5.
Utifrån denna analys av samtiden anser Fraser (2003a, 2007) att man bör
utveckla en feministisk kritisk erkännandeteori, det vill säga en
erkännandeteori som identifierar och försvarar den kulturpolitik som kan
kombineras med jämlikhetens socialpolitik. Hon skriver (2003a s. 246):
Sensmoralen blir här att det behövs en bifokal vision i feministisk politik. Det
innebär att man samtidigt ser genom fördelningens och erkännandets analytiskt skilda linser. Underlåter man att se genom den ena linsen förvrängs det
man ser genom den andra linsen. Bara genom att anlägga ett perspektiv där de
båda linserna läggs till varandra kan man undvika att förstärka den ena sexistiska dimensionen medan man försöker göra något åt den andra.

I artikeln Rethinking Recognition (2000) utvecklar Fraser en ny modell att
bygga erkännandepolitiken på. Frasers alternativa angreppssätt är att behandla erkännandet som en fråga om social status. I denna statusmodell är
det de enskilda gruppmedlemmarnas ställning som fullvärdiga deltagare i
den sociala interaktionen som kräver erkännande. Misskännande betyder i
statusmodellen inte nedvärdering av gruppidentiteten utan social underordning – i den meningen att personer hindras från att delta på lika villkor i det
sociala livet. Målet blir att övervinna underordningen genom att etablera den
undervärderade gruppen som en fullvärdig representant i samhället.
Utifrån statusmodellen förmedlas misskännande genom institutionaliserade mönster, dvs. genom sociala institutioner som reglerar interaktionen
enligt kulturella normer som förhindrar likvärdighet (Fraser 1996, 2000). Till
skillnad från identitetsmodellen visar statusmodellen att det är omöjligt att

4

Motsatsen till erkännande benämner jag som misskännande alternativt missaktning.
En rörelse från ekonomi till kultur, från frågor om exploatering till frågor om identitet (Fraser
2003a, s. 230).
5
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undanröja orättvis fördelning enbart genom erkännande, det krävs också en
omfördelningspolitik.
Beskrivningen av genus i den tvådimensionella modellen
Fraser utgår ifrån att kategorin genus har politiska och ekonomiska dimensioner eftersom det är en grundläggande struktureringsprincip i samhället
(1997, 2000, 2003a). Som framställs i Tablå 2:1, strukturerar genus både
den huvudsakliga skiljelinjen mellan avlönat produktivt arbete och oavlönat
reproduktivt arbete, och indelningen inom lönearbetet.
Detta resulterar i en politisk och ekonomisk struktur som skapar könsspecifika former av exploatering och marginalisering. Kön beskrivs även som
en kulturell och värdemässig uppdelning vilket tar sig uttryck i det som benämns androcentrism. Fraser betonar att båda perspektiven fokuserar en
viktig aspekt av kvinnors underordning (2000, 2003a).
Tablå 2:1 En tvådimensionell beskrivning av genus (kön)
GENUS
Omfördelning
Analytiska
dimensioner

Resultat

Erkännande

Genus är en grundläggande
struktureringsprincip i den
politiska ekonomin

Statusdifferentiering. Genus
kodar de kulturella tolkningsoch värderingsmönster som är
centrala i ett samhälle

Arbetsdelning:
Produktiv-reproduktiv/oavlönad
Högavlönad-lågavlönad

Androcentrism:
Nedvärderar det som kodas
som feminint

Könsspecifika former av
orättvis ekonomisk fördelning

Könsspecifika former av
statusunderordning

Källa: Tablån bygger på Frasers resonemang i artikeln Rethinking Recognition (2000) och
Feminist Politics in the Age of Recognition: A Two-Dimensional Approach to Gender Justice
(2007).

Resonemanget följer det tvådimensionella perspektiv som rättviseteorin
bygger på, nämligen att könets tvådimensionella karaktär rubbar föreställningen om ett antingen-eller val mellan omfördelning och erkännande. Slutsatsen för en feministisk analys är enligt Fraser ett angreppssätt som kombinerar de båda.
Fraser menar att med hjälp av normen om deltagande på lika villkor går
det att identifiera och kritisera orättvisorna mellan könen längs dessa två
dimensioner. Fraser (2003a, 2007) poängterar att denna norm även gäller för
andra axlar av social differentiering, som klass, ras, sexualitet, etnicitet, nationalitet och religion. Om organiseringen av samhället förhindrar ett delta25

gande på lika villkor längs någon av dessa axlar, antingen via skev fördelning eller via brist på erkännande, bryter det mot kraven på rättvisa. Resultatet blir enligt Fraser en normativ standard som kan lösa några av de svåraste politiska dilemman som feminister står inför. Dessa dilemman uppstår i
skärningen mellan olika underordningsaxlar. Frasers tvådimensionella rättvisemodell kan jämföras med intersektionella perspektiv då hon betonar vikten
av att inte se olika sociala kategorier, som exempelvis kvinnor, arbetarklass,
heterosexuella som ett enhetligt kollektiv. Däremot skiljer sig Frasers
rättviseteori från den kategori av intersektionella studier som handlar om att
synliggöra och ”uppvärdera” vissa grupper utan att koppla erkännande till ett
institutionellt misskännande (statusmodellen).

Ett dualistiskt rättviseperspektiv på omsorgsarbete
I artikeln Feminist Politics in the Age of Recognition: A two-Dimensional
Approach to Gender Justice skriver Fraser (2007) att hennes angreppssätt
erbjuder begreppsliga verktyg som kan användas för att utveckla ett feministiskt perspektiv (en kritisk teori) som integrerar både omfördelning och
erkännande. Fraser skriver (2003b s 63):
Treating every practice as simultaneously economic and cultural, albeit not
necessarily in equal proportions, it must assess them from two different perspectives. It must assume both the standpoint of distribution and the standpoint of recognition, without reducing either one of these perspectives to the
other. Such an approach I call ”perspectival dualism”. Here redistribution and
recognition do not correspond to two substantive societal domains, economy
and culture. Rather, they constitute two analytical perspectives that can be assumed with respect to any domain.

Förslag på hur det tvådimensionella rättviseperspektivet kan användas finns
delvis i Frasers texter däremot är det svårt att finna exempel på hur analyserna kan göras i den praktiska forskningen. För att göra det presenteras i
det följande två studier där Frasers teoretiska ramverk har använts.

Exempel 1 – en diskursanalys av arbetet i hemtjänsten
Dahl (2004) studerar några av de fördelar och nackdelar, relaterat till fördelning och erkännande, som arbetet inom den danska hemtjänsten medför. En
fördelningsaspekt som studeras är lönen. Det görs genom en undersökning
av hur lönen utvecklats under ett antal år (1970-95), jämfört med andra yrken. Dahl utgår från ingångslönen och visar att procentuellt har löneökningen varit högst för omsorgsarbetarna och att detta kanske kan förstås i
ljuset av en lönepolitik som betonat solidaritet med låglöneyrken i Danmark.
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Resultaten pekar således på en mer jämlik fördelning i termer av lön, sett
över en tjugoårsperiod.
Nästa steg är att analysera denna löneökning utifrån ett erkännandeperspektiv, vilket görs genom analys av fackföreningars årsrapporter. Analysen
visar att den positiva lönetrenden bland omsorgsarbetarna inte är baserad på
någon strategi som betonar jämlikhet mellan könen, vilket skulle leda till en
omvärdering av omsorgsarbete, utan istället är det ett resultat av ett arbete
för generell jämlikhet. Enligt Dahl beskriver årsrapporterna en könsneutral
lönepolitik baserad på solidaritet vilket leder till att arbetsbegreppet och hur
olika arbeten ska värderas inte diskuteras.
Nästa fördelningsaspekt som studeras är arbetsskador och dess konsekvenser för sjukskrivning och förtidspension. Dahl konstaterar att Arbejdstilsynet i Danmark 1999 rankade vård och omsorgsarbete bland de tio farligaste jobben i arbetsskadehänseende. Hon undersöker antalet rapporterade
skador i relation till hur många procent som erkänts, hur många som fått
ersättning och vilka som avslagits. Omsorgsarbetare är underrepresenterade
när man ser till hur stor andel av arbetsskadorna som erkänns.
Dahl argumenterar för att denna underrepresentation inte kan förklaras av
att skadorna de facto är lindrigare eftersom risken att omsorgspersonalen blir
förtidspensionerade är mycket hög enligt statistiken. För att förstå hur detta
hänger samman analyseras ett antal omdömen från Arbejdstilsynet och Dahl
konstaterar att (2004 s. 331):
...the legal terminology accepting an event as an accident is defined in a way
that makes it virtually impossible for care-giving work to gain recognition for
work-related accidents. (...). The analysis shows that the term 'accident' is discursively related to work as Fordist, industrial work.

Arbetsskada definieras utifrån en industriarbetarnorm, ett repetitivt arbete
där det är möjligt att beskriva något som sker som förutsägbart eller oförutsägbart samt att det som inträffar beskrivs som ”...a sudden external impact
upon otherwise atomized individuals”. Denna beskrivning stämmer inte
överens med omsorgsarbetets villkor och kan därmed ses som en förklaring
till att arbetsskador inte erkänns i önskvärd utsträckning.
För att studera kampen om erkännande av omsorgsarbete i form av institutionaliserade värderingsmönster identifierar Dahl en diskurs som hon
benämner den politisk-administrativa diskursen (en form av expert- eller
elitdiskurs). Denna diskurs har under de senaste tjugo åren dominerats av
styr- och organisationsformer inriktade på New Public Management (NPM).
Författaren utgår ifrån att NPM innefattar två element; en nyliberal ekonomisk diskurs som primärt betonar effektivitet och en Human Resource Management (HRM) diskurs som primärt betonar utveckling och ledarskap.
Betoningen på effektivitet inom äldreomsorgen har skapat ett nytt
”språk”. Istället för att betona arbetets komplexitet och vikten av personalens
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situationella bedömningar, beskrivs arbetet i exakta uppgifter som tar en viss
tid och kan utföras av vilken omsorgsarbetare som helst. Dahl menar att
detta har skett utan någon som helst förändring av diskurserna om omsorgsarbete, som har baserats på att produktion är arbete och reproduktion är
”icke-arbete”.
HRM däremot, stöder det redan existerande arbetet med att synliggöra
omsorgsarbetet. Omsorgsarbete artikuleras som ett kvalificerat men avkönat
arbete istället för att ses som naturliga egenskaper förknippade med kvinnlighet. Dahl tolkar detta som att en professionalismdiskurs konstrueras och
påpekar att utvecklingen kan ses som ett erkännande av omsorgsvärderingar
och omsorgsarbetets faktiska innehåll.
Detta står i kontrast till den effektivitetslogik som reducerar arbetet till
enkla praktiska uppgifter. Resultatet blir dock att det som förknippats med
kvinnlighet, det emotionella arbetet, osynliggörs i utvecklingen, något som
Dahl anser borde leda till en kamp för erkännande av omsorgsarbete. Dahl
sammanfattar resultaten från denna studie med följande (a.a. s. 334):
The imbrications of struggles about redistribution and recognition show that
the positive changes identified are merely superficial, since no change in the
socio-cultural framework has taken place, and this continues to generate
problems of recognition of their work.

Exempel 2 – en intervjustudie om barnomsorg
Macdonald och Merrill (2002) fokuserar i en studie av barnomsorgen i USA,
det dilemma som karaktäriserar omsorgsarbete och som ofta diskuteras inom
forskningen, nämligen att det innefattar både kärlek och pengar (love and
money, se vidare kapitel 3). Genom intervjuer och dokument studerar författarna personalens kamp för att bli uppskattade för det omsorgsarbete de utför, både ekonomiskt och socialt.
Omsorgsarbete kan sägas karaktäriseras av en strid mellan inre och yttre
belöning, mellan det synliga arbetet, som de kräver en rättvis lön för, och det
”osynliga” relationella arbetet som de kräver erkännande för. Författarna
skriver att omsorgsarbete ”...serve as a paradigmatic case of the intersection
between social recognition and economic redistribution.” (a.a. s. 67).
Macdonald och Merrill använder begreppen omfördelning och erkännande samt betonar vikten av att använda de båda perspektiven integrerat.
De anser dock att Frasers definition av erkännande, som kan benämnas institutionellt erkännande, är för snäv. Definitionen karaktäriseras av att den
skiljer sig från andra erkännandeteoretikers (se t. ex. Fraser & Honneth
2003) där misskännande i första hand orsakar skada i form av kränkning och
dåligt självförtroende etcetera – då det är subjektet som står i fokus. Macdonald och Merrill skriver (2002 s. 72):

28

However, Fraser's concept of institutional recognition too easily dismisses
what we will call intersubjective recognition. (...). Intersubjective recognition
emphasizes the subject-subject forms of mutuality that contribute to self-esteem and identity. We argue that neither aspect is reducible to the other and
that they are interconnected in important ways.

De argumenterar således för att definitionen av erkännande bör vidgas så att
den kan innefatta både institutionellt och intersubjektivt erkännande med
följande motivering (a.a. s. 73):
To fully understand the intersection of redistribution and recognition, however, we must also view the workplace as a site of identity formation and of
self-expression. Intersubjective recognition, as it pertains to identity-formation
and self-definition, is crucial in struggles for institutional recognition and for
redistribution.

Författarna relaterar till forskning om omsorgsarbete som lönearbete och
egen empiri då de argumenterar för denna vidare definition av erkännande.
De menar att det finns aspekter av misskännande som Frasers definition
missar, och som berör upplevelsen av att inte få erkännande – vad det gör
med människor och hur det påverkar relationen till andra.
Resultaten visar att barnomsorgsarbetarna strävar efter att bli respekterade
och erkända både som yrkesskickliga (omsorgs)arbetare och som altruistiska
omsorgsgivare. För de flesta omsorgsarbetarna innebär intersubjektivt erkännande att de får bekräftelse för arbetets relationella och känslomässiga
aspekt, att det karaktäristiska i relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare synliggörs och att de värdesätts som omvårdande personer. Institutionellt erkännande innebär att det osynliga omsorgsarbetet synliggörs
och att den androcentriska genusordningen, som definierar omsorgsarbete
som kvinnligt och därmed naturligt, dekonstrueras. Författarna menar att de
båda formerna av brist på erkännande inte bara skapar dålig självkänsla, utan
att detta även i längden leder till dålig kvalitet på omsorgen.
Författarna beskriver omfördelning i termer av att omsorgsarbete ska värderas som ”skilled labour” och ge en rättvis lön, vilket oftast kopplas till
specifika färdigheter och utbildning. För att bli bekräftade måste omsorgsarbetarna förhålla sig till båda aspekterna i arbetet, både omsorg och arbete –
både de synliga färdigheterna och de osynliga emotionella sidorna av arbetet.
Macdonald och Merrill ställer utifrån detta frågan: hur kan omsorgsarbetare
arbeta för erkännande och omfördelning utan att hamna i denna tudelade
uppdelning av arbetet?
Deras slutsats är att det behövs tre strategier för att omsorgsarbetarna ska
kunna formulera sina krav om erkännande och omfördelning, utan att bortse
från vissa aspekter av arbetet och betona andra. För det första behövs ett
språk, som artikulerar värdet av arbetets icke kvantifierbara relationella färdigheter, vidare måste det betonas att omsorgsarbetarnas behov och rättig-
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heter hänger samman med ”brukarnas” behov och rättigheter, och slutligen
måste man arbeta för att se omsorg som en samhällelig nytta (care as a public good, se vidare kapitel 3) och få allmänt stöd för rättvisa löner.
Sammanfattning
Dessa båda studier bygger på Frasers teoretiska ramverk, men på delvis olika
sätt. Dahl intar ett utifrånperspektiv i analysen av hemtjänstpersonalens arbetssituation och använder sig av offentlig statistik och olika dokument som
analyserats med diskursteori. Hon väljer ut både vad som kan definieras som
fördelningsaspekter – lön och arbetsskador – och erkännandeaspekter i form
av institutionella värden förknippade med NPM och HRM för att analysera
hemtjänstpersonalens arbetssituation. Analysen görs sedan systematiskt med
fokus på att integrera både erkännande och omfördelning i det studerade
temat. Dahl använder sig av ett tydligt feministiskt perspektiv i artikeln.
Till skillnad från Dahl använder sig Macdonald och Merrill av ett inifrånperspektiv i sin analys, som bygger på intervjuer och dokument. De utgår
ifrån att omsorgsarbete karaktäriseras av en dubbelhet: en del av arbetet är
”synligt” och bygger på omsorgsarbetarnas färdigheter, vilket betonas i
kampen för ekonomisk ersättning. En annan del av omsorgsarbetet, det
emotionella arbetet, anses ”osynligt” vilket betonas i kampen för erkännande.
Författarna kritiserar Frasers definition av erkännande som de anser är för
snäv för att förstå det avlönade omsorgsarbetes hela spektrum. Att omsorgsarbetarna ger mycket av sig själva i arbetet och i relationerna till omsorgstagarna ser de som en mycket viktig del av arbetet. Att denna aspekt av arbetet
osynliggörs kan, enligt författarna, skada omsorgsarbetarna och vara en förklaring till varför de inte kämpar för bekräftelse för sitt arbete i termer av
både fördelning och erkännande.
En skillnad som är avgörande för hur analyserna genomförs är hur forskarna definierar Frasers beskrivning av att varje praktik ska analyseras utifrån både en erkännande- och en omfördelningsdimension, där Dahl definierar varje aspekt som analyseras i artikeln som en praktik medan Macdonald
och Merrill ser omsorgsarbete i sig som den praktik som analyseras. Gemensamt för de båda studierna är att de visar på hur fruktbart det kan vara att
studera de två rättviseaspekterna integrerat, det vill säga att belysa hur de
kan påverka varandra på oväntade och ofördelaktiga sätt i arbetet för ett
genusrättvist omsorgsarbete.

En analysmodell för ett genusrättvist omsorgsarbete
Att använda Frasers ramverk i analysarbetet ger ett integrerat perspektiv på
de två, annars vanligen skilda rättviseanspråken, som är i fokus. Med ut-
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gångspunkt i den tvådimensionella genusrättvisemodell, som använts i Tablå
2:1, beskrivs nedan avlönat omsorgsarbete utifrån samma logik.
Tablå 2:2 En tvådimensionell beskrivning av avlönat omsorgsarbete
AVLÖNAT OMSORGSARBETE
Omfördelning

Erkännande

Analytiska
dimensioner

Könssegregerad arbetsmarknad

Androcentrism

Resultat

Kvinnor får betala i form av
sämre arbetsvillkor förknippade med fördelning

Omsorgsarbete ses inte som
ett ”riktigt arbete” och
nedvärderas i relation till
maskulint kodade yrken

Omsorgsarbetet beskrivs i Tablå 2:2 utifrån de analytiska dimensionerna
omfördelning och erkännande. Omsorgsarbete är, som många andra sektorer
på arbetsmarknaden, differentierat utifrån genus. Könssegregeringen inom
omsorgssektorn gör att en stor grupp kvinnor får betala i form av sämre villkor förknippade med fördelningsaspekten på arbetet. Arbetet kännetecknas
exempelvis av låg lön, förtidspension och ofrivillig deltid.
Omsorgsarbete omgärdas även av institutionellt misskännande, dvs. omsorgsarbete definieras i vissa avseenden som ett icke-arbete då det innefattar
känslomässiga och reproduktiva aspekter, som inte är en del av det manliga
lönearbetets logik. Därför behövs erkännandestrategier med syfte att dekonstruera bilden av omsorgsarbete som förknippat med femininitet. För att
kunna arbeta för ett genusrättvist omsorgsarbete bör således dess vardagliga
praktik och villkor beskrivas och analyseras utifrån dessa båda dimensioner.
Frasers teoretiska ramverk för genusrättvisa och de två studier som presenterats i detta kapitel pekar ut en möjlig väg för att bredda och fördjupa
förståelsen av omsorgsarbetets olika former och förändra dess villkor. Fördelarna med Frasers kritiska teori är att den erbjuder ett sätt att studera både
frågor om resurser och status och hur dessa påverkar varandra inom den
praktik som studeras. Denna utgångspunkt ger enligt min mening en grund
att beskriva omsorgsarbetets komplexitet på.
Att bara fokusera på exempelvis lönefrågan och att omsorgsarbetare ska
ha högre betalt, utan att se till vilka kulturella värderingar som är förknippade med vad som ger hög respektive låg lön, leder inte till omvälvande
förändringar av femininitetskonstruktionen. Att bara fokusera mötet med
omsorgstagarna, utan att se till vilka materiella villkor som ger bra respektive dåliga möten leder inte heller det till förändring av rådande genusordning.
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Analysmodellen används i föreliggande avhandling både på en strukturell
nivå och på en vardagsnivå. Den strukturella analysen utgår från antagandet
att omsorg som lönearbete materiellt och ekonomiskt är en del av en
könssegregerad arbetsmarknad som nedvärderas med anledning av dess
koppling till femininitet. Modellen används också kopplat till arbetets vardag
och villkor för att belysa om och på vilket sätt omsorgsarbetarna får betala i
det vardagliga arbetet i form av sämre villkor kopplat till fördelning och att
arbetet nedvärderas kulturellt (institutionellt).
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3. Forskning om omsorgsarbete – perspektiv
och kunskapsläge

Framväxt och perspektiv
Omsorgsforskningen som har en ganska tydlig nordisk respektive anglosaxisk inriktning och de teoretiska perspektiv som etablerats under dess utveckling har delvis sitt ursprung i en feministisk tradition. De nordiska och
anglosaxiska forskningstraditionerna utvecklades parallellt och karaktäriserades var för sig av de olika kontexter som de växte fram ur. Den anglosaxiska forskningen fokuserade på den informella, obetalda omsorgen oftast
med den privata sfären som arena (Finch & Groves 1983) medan den nordiska omsorgsforskningen fokuserade på den formella, betalda omsorgen,
oftast med den offentliga sfären som arena (Eliasson 1994).
Att forskningen om omsorg i Norden tidigt förknippades med den offentliga omsorgen har sitt ursprung i expansionen av omsorgsstaten, där barnoch äldreomsorgen i allt större omfattning blev ett offentligt ansvar. Detta
gjorde att de nordiska länderna fick en hög andel förvärvsarbetande kvinnor,
eftersom de inte var bundna av att ha omsorg om barn och gamla inom familjen. Den offentliga sektorn blev också en mycket viktig arbetsmarknad
för kvinnor, och är så fortfarande. Den anglosaxiska forskningen om omsorgsarbete avspeglade i sin tur ett samhälle där merparten av kvinnornas
omsorgsarbete var informellt, det vill säga obetalt och utfört inom familjen.
För att gå händelserna i förväg skulle man kunna säga att teorierna om omsorg utvecklades i ljuset av de care regimes som forskarna levde och verkade i (Anttonen & Sipilä 1996).
Den anglosaxiska forskningen under 1980-talet bestod av två riktningar –
en som betonade omsorgsarbetet som en kvinnoförtryckande praktik och en
annan som fokuserade på omsorgens känslomässiga sidor med fokus på omsorg som en meningsfull och meningsskapande aktivitet. I en antologi från
det tidigare 1980-talet A Labour of Love (Finch & Groves 1983) kombineras
de båda aspekterna, men det är fortfarande bara det informella omsorgsarbetet som beskrivs. Den nordiska och anglosaxiska omsorgsforskningen har
mötts på vägen och till viss del integrerat varandras perspektiv. Det går nog
att säga att de båda traditionerna medvetet möts för första gången i boken
Gender and Caring. Work and Welfare in Britain and Scandinavia (Ungerson 1990), en milstolpe inom den feministiska omsorgsforskningen. Här dis-
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kuteras bland annat likheter och skillnader, välfärdsstatens avgörande betydelse för kvinnors omsorgsarbete, liksom vad ordet omsorg och caring
betyder i de båda olika traditionerna.
Ungerson (1990) lyfter det problematiska med att caring i den brittiska
traditionen implicit betyder informell omsorg och menar att Wærness (1983)
begrepp care-giving work är mycket användbart för att studera hela spektrat
av omsorg med betoning på att det är ett arbete som utförs oavsett kontexten.
I detta skede möts således traditionerna med betoningen att omsorg är ett
arbete. Formerna för arbetet skapas i en statlig välfärdskontext, där förskjutningar av ansvar mellan familj, stat och marknad är en ständigt pågående
process, som dessutom är medskapare av rådande genusordning.
Den feministiska omsorgsforskningen är idag omfattande och olika teoretiska perspektiv på omsorgsarbete kan identifieras. Gemensamt för de olika
inriktningarna är ett kritiskt förhållningssätt till välfärdsstaten och organiseringen av omsorgen vilka är centrala för många kvinnors liv. I detta avsnitt
fokuseras forskning om betalt omsorgsarbete, då det är mest relevant för
avhandlingen, men flera av perspektiven beskriver både det betalda och det
obetalda omsorgsarbetet.

Anglosaxisk omsorgsforskning
Som redan nämnts fokuserade den anglosaxiska forskningen inledningsvis
på den informella, obetalda omsorgen oftast med den privata sfären som
arena och fokus på omsorgen som en kvinnoförtryckande praktik. Med utgångspunkt i denna välfärdskontext har betalt omsorgsarbete inom forskningen kommit att handla om konflikten mellan omsorg och pengar (love
and money). Denna relation syftar både på att omsorgsarbetare får lägre lön
då arbetet är kvinnodominerat och förknippas med ”mothering” (England &
Folbre 1999, England et al. 2002) och att arbetets inneboende belöning – i
termer av genuin omsorg och kärlek – gör att arbetsgivare kan betala mindre
för omsorgsarbete. Omsorgsarbetarnas emotionella band till brukaren gör att
de hamnar i en sårbar position. Det första av dessa perspektiv benämns ofta
care penalty och det senare the prisoner of love (Folbre 2001, Folbre & Nelson 2000).
Vidare finns en inriktning inom den anglosaxiska forskningen som benämns care as public good. I detta perspektiv betonas att omsorgsarbete, mer
än annat arbete, bidrar till nytta för andra människor, också för andra än dem
som mottar omsorgen. Den låga lönen kan ses som ett indirekt bevis på att
omsorgsarbetet bidrar till the public good. Perspektivet commodification of
emotion (jmf. prisoner of love) bygger på tanken att omsorg som utförs på en
marknad kan skada dem som utför den. Skadan ligger i handlingen att spela
känslor som omsorgsgivaren inte har (se t. ex. Hochschild 2012).
Omsorgsetik är även det en viktig forskningsinriktning inom den anglosaxiska forskningen. Tronto (1987) argumenterar för omsorgens centrala
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position i människors liv. Att alla människor är i behov av omsorg gör omsorgen till ett centralt ämne även för den politiska debatten. Omsorgsetiken
har etablerats som en filosofisk ståndpunkt där känslor betonas som en väsentlig faktor för vår förmåga att resonera och tänka logiskt (se t. ex. Gilligan 1982).

Omsorgsarbete och välfärdsstaten
Den komparativa välfärdsstatsforskningen är idag omfattande och traditionellt har forskningen inom fältet uteslutit den domän där kvinnor främst haft
sina arbetsuppgifter – hemmet. Det obetalda arbetet innefattades därför inte i
definitionen av välfärdsstaten. Feministiska forskare har kritiserat denna
bristande definition av arbete och välfärd och hävdade att synsättet osynliggjorde den betydelse som obetalt arbete haft och har för uppbyggandet och
bevarandet av välfärdssystemen. Esping-Andersens (1990) klassificering av
industriella länder i tre så kallade välfärdsregimer hamnade i fokus för denna
kritik och skapandet av nya välfärdstypologier tog fart. Syftet var också att
fånga och synliggöra välfärdsstatens påverkan på genusrelationerna i samhället (se t. ex. Daly 2002, Daly & Lewis 2000, Sainsbury 1996).
Theobald (2003) beskriver hur kritiken av Esping-Andersens typologi
ledde till två alternativa förhållningssätt där det för det första gjordes försök
att utvidga teorin genom att lägga till variabler som tog hänsyn till kön. Den
andra inriktningen som utvecklades fokuserade på den ömsesidiga påverkan
som finns mellan könsrelationerna i samhället och utvecklingen av välfärdsstaten.
Forskare diskuterade även möjligheten att koncentrera den komparativa
analysen till omsorgssystemen och Lewis (1996) skriver att ”utifrån de fakta
vi har om omsorgen är det omöjligt att hålla isär analysen av obetalt arbete
och samhällets omsorgsstrukturer från kvinnans ställning när det gäller betalt
arbete”. Att studera omsorg med ett jämförande perspektiv aktualiserade
vikten av välfärdsstatens organisering av omsorgen och hur den påverkar
kvinnor och mäns villkor på olika sätt. Villkoren för omsorgsarbetet, både
det betalda och obetalda, antas påverkas av hur samhällets omsorgstjänster
organiseras vilket bidrar till förskjutningar mellan familj, stat och marknad
(se t. ex. Anttonen 1998, Kröger 2001, Lewis 1996, 1998; Rostgaard 2004).
Den potentiellt kvinnovänliga nordiska välfärdstaten är ett etablerat begrepp inom feministisk välfärdsstatsforskning (se t. ex. Anttonen 1998,
2002; Borchorst & Siim 2002, Borchorst 2012, Peterson 2011) och har blivit
vägledande under arbetet med avhandlingen. Dels som hjälp att rikta blicken
mot teoretiska perspektiv som kan vara fruktbara för att problematisera bilden av omsorgsarbete i ett nordiskt sammanhang, dels för att problematisera
synen på kvinnor som en homogen grupp.
Karaktäristiskt för detta fenomen, som Hernes (1987) beskrev det, var en
samverkan mellan kvinnors politiska och sociala medborgarskap samt inter35

aktionen mellan kvinnors mobilisering och det politiska systemets ansvar att
skapa jämställda samhällsinstitutioner. Argumentet att den nordiska välfärdsmodellen var kvinnovänlig stod i kontrast till den diskussion som betonade kvinnors marginalisering och deras beroende av den patriarkala staten.
Hernes (1987) begrepp är omdebatterat och bör i detta sammanhang problematiseras. En första fråga är: existerar den nordiska välfärdsmodellen?
Borchorst & Siim (2002) menar att vid komparativa studier där många länder ingår framträder ländernas gemensamma drag men vid småskaliga, djupare studier framträder tydliga skillnader. Därför ifrågasätter de den inställning som flera traditionella välfärdsstatsforskare har, att den nordiska välfärdsmodellen kan användas som en modell för andra länder att ta efter.
Frågan om den nordiska modellens jämlikhet kopplas även till jämställdhet och forskare har i detta sammanhang problematiserat arbetsmarknaden i
Norden med fokus på könssegregering och hierarki. Kvinnor i Norden arbetar i högre utsträckning än i övriga Europa men könssegregeringen på arbetsmarknaden är kanske välfärdsmodellens baksida (Wikander 1992).
Kritik från poststrukturella feminister betonar att jämförelser mellan länder och inte inom dem tenderar att tona ner olikheterna mellan de nordiska
länderna. Med fokus på genus leder det till att kvinnor behandlas som en
homogen grupp, vilket gör att vissa grupper av kvinnor marginaliseras (Borchorst & Siim 2002, Kantola 2006, Kantola & Dahl 2005).

Nordisk omsorgsforskning
Den nordiska omsorgsforskningen fokuserade tidigt på den formella, betalda
omsorgen oftast med den offentliga sfären som arena. Framträdande teman
är socialpolitikens betydelse för det betalda omsorgsarbetet och en empirisk
forskning som belyser omsorgsarbetets vardag och villkor. Kari Wærness
var en av de första samhällsforskarna som studerade omsorgspersonalens
arbete och i Sverige startade denna tradition med Rosmari Eliasson-Lappalainen (se t. ex. Eliasson 1992, 1994). Kännetecknande för det
forskningsprogram som utvecklades av och runt Eliasson-Lappalainen är ”ett
intresse för äldreomsorgens vardag i ljuset av pågående socialpolitiska
förändringar” (Szebehely 2006, s. 50). Denna tradition är idag, även
internationellt, förknippad med nordisk forskning om omsorg som
lönearbete.
Kari Wærness tillhör de första nordiska omsorgsforskarna som utvecklat
ett antal begrepp och typologier om omsorgsarbete med syftet att framhäva
arbetsaspekten i fenomenet omsorg. Hon definierar fyra olika former av
omsorg: omsorg baserad på balanserad ömsesidighet, personlig service, omsorgsarbete och spontana omsorgstjänster. Omsorgsarbete definieras som
omsorg om (hjälp, stöd till) de personer som enligt samhällets normer inte
kan klara sig på egen hand.
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Skillnaden mellan personlig service och omsorgsarbete handlar inte om
de handlingar som utförs utan om relationen mellan givare och mottagare.
Att ge personlig service handlar om att göra något för någon som kan göra
det själv och omsorgsarbete handlar om att den som mottar hjälpen inte kan
utföra handlingen själv (Wærness 1983, 1984, 2005).
Begreppet omsorgsrationalitet skapades i en kontext där det var viktigt att
argumentera för att kvinnor agerade som rationella aktörer. Rationalitet uppfattas ofta som motsatt emotionalitet men begreppet omsorgsrationalitet går
emot detta synsätt genom att inte acceptera dikotomin intellekt och emotionalitet. Wærness empiri visade att de kvinnliga hemhjälparna arbetade mer
än de fick betalt för, vilket traditionellt tolkades som irrationellt, men hon
visade på att det kunde tolkas som omsorgsrationalitet – ett fokus på hjälptagarens välmående styr arbetet. Begreppet bör enligt Wærness användas som
ett kritiskt sökljus på förhållandet mellan det praktiska omsorgsarbetet och
de former för administrativ och vetenskaplig auktoritet som fastställer villkoren för arbetet (Wærness 1984).
Inom inriktningen som kan benämnas Omsorgsarbetets vardag och villkor betonas att det vardagliga omsorgsarbetet består av intellektuellt, fysiskt
och känslomässigt arbete. Forskningens fokus på arbetets vardag kopplat till
vilka villkor som är gynnsamma för omsorgsarbetet har lett till ett intresse
för organisationens och arbetsdelningens betydelse för att alla delar av arbetet ska kunna utföras tillfredsställande. Viktiga begrepp i denna forskningstradition är handlingsutrymme, kontinuitet och tid som grundläggande förutsättningar för att kunna utföra ett bra omsorgsarbete (Eliasson 1992, 1994;
Szebehely 1995, 1999).

Forskning om omsorgsarbetets organisering, vardag och
förutsättningar
Avsnittet syftar till att ge en överblick av hur forskningsområdet om omsorgsarbete i äldreomsorgen ser ut i Norden, med betoning på Sverige och
Danmark. Tidigare forskning redovisas under ett antal teman vilka självfallet
inte utestänger varandra men förhoppningsvis bidrar till en god överblick av
området.
Trydegårds (2005) forskningsöversikt av studier om äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor i Norden visade bland annat att personalens situation har
studerats mera i Sverige och Norge än i Finland, Danmark och Island. Vidare redovisades att det finns mer forskning om hemtjänst än om äldreboenden och att arbetsmiljön är mera undersökt än omsorgsvardagen. Det finns
flera nordiska studier om äldreomsorgspersonalens arbetsvardag, främst
inom hemtjänsten (se t. ex. Andersson 2007, Brun et al. 1984, Wærness
1983, Eliasson 1992, Helset 1997, Larsson 1996, Szebehely 1995, 2003;
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Sörensdotter 2008, Thulin 1987) och några om arbetet på äldreboenden (se t.
ex. Franssén 1997, Melin Emilsson 1998, Storm 2008). Studier om omsorgsarbetets vardag är ofta kvalitativa och empirin består av deltagande observationer, intervjuer och analyser av dokument.
Komparativa studier med fokus på omsorgsarbetarna och det vardagliga
arbetet inom äldreomsorgen i Norden är fortfarande ovanliga, men under de
senaste tio åren har ett antal studier publicerats6 (Elstad & Vabø 2008,
Jönson 2011, Kröger 2011, Platz 2006, Trydegård 2012). Under samma tid
har även komparativa studier gjorts, där Sverige och övriga nordiska länder
jämförs med Canada, Australien och Tyskland (se t. ex. Armstrong et al.
2009, 2011; Banerjee et al. 2008, 2012; Daly & Szebehely 2012, Mears &
Garcia 2011).
I denna genomgång av omsorgsarbetarnas vardag och arbetsvillkor är det
främst två forskningstraditioner som är centrala; nordisk omsorgsforskning
och arbetsmiljöstudier. Ytterligare en forskningstradition som i vissa avseenden berör omsorgsarbetet i äldreomsorgen är kopplade till omvårdnadsforskning. Studier inom detta fält fokuserar oftare än omsorgsforskningen på
arbetet på äldreboenden (se t. ex. Elwér et al. 2010, 2012).
Då forskning om arbete i äldreomsorgen jämförs mellan Sverige och
Danmark ser traditionerna något olika ut. Arbetsmiljöforskningen på området är ganska utbredd i båda länderna (se t. ex. Astvik & Aronsson 1994a,
1994b, 2000; Gustafsson & Szebehely 2001, Hansen Faber et al. 2004,
Clausen & Borg 2007a, 2007b; Tufte & Borg 2007, Sejbæk et al. 2010). I
denna genomgång redovisas arbetsmiljöforskning med fokus på de
yrkesgrupper inom äldreomsorgen som studeras i denna avhandling dvs.
omsorgsarbetarna. De aktuella yrkesgrupperna i Sverige är undersköterskor,
vårdbiträden eller motsvarande och i Danmark social- og
sundhetsassistenter, social- og sundhedshjælper eller motsvarande. I den
mån det är möjligt att göra jämförelser mellan ländernas respektive
arbetsplatser (hemtjänst eller äldreboende) redovisas det i texten.
Ett antal av de arbetsmiljöstudier som publicerats i Danmark de senaste
tio åren är resultat från en nationell studie, SOSU-programmet, där olika
aspekter av arbetet inom äldreområdet studerats med hjälp av enkätundersökningar. Programmet som idag är knutet till NFA (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) erhöll inledningsvis bidrag för ett begränsat
antal år men har sedan 2009 blivit ett permanent forskningsprogram med ett
antal pågående projekt (NFA 2012). Arbetslivsforskningen om omsorgsarbete i Sverige bedrivs vid olika institutioner. Arbetsmiljöverket är den myndighet som löpande ger ut rapporter om olika aspekter av omsorgspersonalens arbetsmiljö vilka ofta bygger på deras insamlade statistik om arbetsskador. Motsvarande myndighet i Danmark är Arbejdsskadestyrelsen.
6

Dessa publikationer bygger på samma empiriska material som denna avhandling dvs.
projektet NORDCARE.
38

Om vi övergår till fältet med omsorgsforskning finns, som beskrivits
ovan, i Sverige en stark tradition av forskning om omsorgens vardag och
organisering kopplat till socialpolitiska förhållanden. De senaste 15 åren har
dessutom ett antal studier publicerats med fokus på kompetens, utbildning
och professionalisering i äldreomsorgen (se t. ex. Ahnlund 2008, Ahnlund &
Johansson 2006, Damberg 2010, Dunér & Olin 2011, Törnquist 2004, Wreder 2005).
I Danmark finns en diskursteoretiskt orienterad omsorgsforskning med ett
fokus på professionalism och organisationsförändringar (se t. ex. Dahl 2004,
2009, 2010) samt en inriktning med fokus på lärande och subjektiva upplevelser av att ge omsorg (se t. ex. Bilfeldt & Hofmeister 2001, Dybbroe 2006,
2008, 2012; Krogh Hansen 2008, Liveng 2007). Den danska omsorgsforskningen kopplar ofta, liksom den svenska, samman omsorgsarbetet med den
socialpolitiska kontexten. Flera studier berör omorganiseringen av hemtjänsten med fokus på New Public Management och kopplar även till viss
del utvecklingen inom äldreomsorgen till omsorgsarbetets vardag och konsekvenserna för omsorgstagarna (se t. ex. Dahl 2004, 2009: Liveng 2011,
Rostgaard 2011a, 2012).
Det gemensamma för omsorgsforskningens olika inriktningar, både i
nordisk och anglosaxisk forskning, är ett kritiskt förhållningssätt till dels
omsorgsarbetets nära koppling till kvinnors erfarenheter av oavlönat reproduktivt arbete i hemmet och en könssegregerad arbetsmarknad, dels de socialpolitiska villkoren för omsorgsarbetet (både avlönat och icke-avlönat).
Det finns olika sätt att beskriva omsorgsarbetets underordning på men
tydliga teman i forskningen är en kritik av lönearbetets maskulinitetsnorm
(Dahl 2000, 2004; Eliasson 1992, England & Folbre 1999, Szebehely 1995),
en kritik av synen på professionalisering där klassiskt yrken som traditionellt
befolkats av män är de som räknas som riktiga arbeten (Dahl 2004, Johansson 2001). Det finns även en inriktning där kroppen och arbete med andras
kroppar är i fokus. Kvinnor förknippas traditionellt i den västerländska kulturen med kropp och mannen med hjärna vilket gjort att arbete som utförs
långt bort från kroppen (dvs. långt från avföring, slem, saliv, kroppslukter
etcetera) innehar högre status. Att arbeta med äldre personer och deras
skröpliga kroppar ses som ytterligare ett problem kopplat till det avlönade
omsorgsarbetet då det förstärker dess låga status på arbetsmarknaden (Widding Isaksen 1996, 2002; Twigg 2000, 2011).
Trots (eller kanske på grund av) att omsorgsforskningen har en stark feministisk tradition är det få studier som problematiserat äldreomsorgens
kvinnodominans utifrån ett genus- eller intersektionalitetsperspektiv (Eliasson-Lappalainen et al. 2005). Inom den internationella omsorgsforskningen
finns en mer uttalad medvetenhet om etnicitet och att kvinnor flyttar till länder där det är omsorgsbrist. Service- och omsorgsyrken rasifieras i allt högre
utsträckning även i Sverige (framförallt i storstäderna) vilket gör att gruppen
omsorgsarbetare blir alltmer heterogen.
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Sörensdotters (2008, 2009) och Storms (2008, 2009) studier är exempel
på forskning där kön, etnicitet och sexualitet studeras i omsorgens vardag.
Här beskrivs bland annat vad som sker då män kommer in på denna kvinnodominerade och feminint konstruerade arena. Det finns många stereotypa
förväntningar på vad männen ska bidra med i förhållande till kvinnorna som
är i majoritet på arbetsplatserna. Att inte vara en vit, heterosexuell arbetarklasskvinna kan uppfattas som ett problem i det vardagliga omsorgsarbetet.
Föreliggande avhandling kan placeras in i den tradition som benämnts
omsorgsarbetets vardag och villkor. I följande avsnitt presenteras forskning
om vilken kompetens och utbildning som behövs för att arbeta i äldreomsorgen, vilka omsorgstagarnas behov är samt hur de vardagliga arbetsuppgifterna har beskrivits i tidigare forskning. Efter det beskrivs arbetets olika villkor. Det avslutande avsnittet behandlar konsekvenser av arbetets förutsättningar kopplat till hälsa och funderingar på att lämna arbetet i äldreomsorgen. Men först en kort sammanfattning av publicerade resultat från
NORDCARE med fokus på Norden men med en internationell utblick.

NORDCARE
I detta avsnitt redovisas forskningsresultat som baseras på NORDCAREdata. Förutom nordiska jämförelser redovisas jämförelser med några av de
länder där i stort sett samma enkät distribuerats (se Metodkapitel).
Platz (2006) jämför de danska omsorgsarbetarnas arbetsvillkor med de
övriga nordiska länderna och centrala resultat är att arbetet i den danska
äldreomsorgen tycks minst fysiskt belastande. Det är många fler i de övriga
nordiska länderna som rapporterar att de dagligen lyfter tungt, arbetar i obekväma arbetsställningar och i lokaler som inte är anpassade för de arbetsuppgifter som utförs. Den danska omsorgspersonalen har dessutom oftare
tillräckliga hjälpmedel vid fysiskt tungt arbete (jmf. Armstrong et al. 2009).
Omsorgsarbetarna i Sverige, Norge och Finland uppger i högre utsträckning
än de danska respondenterna att de känner sig pressade i det dagliga arbetet.
Däremot uppger respondenterna i Danmark att de i mindre utsträckning har
möjlighet att diskutera arbetet med kollegor. Den tidbrist som de danska
omsorgsarbetarna uppger kopplas samman med att omkring en tredjedel av
dem som arbetar i hemtjänsten dagligen upplever personalbrist. För att personalbristen inte ska gå ut över omsorgstagarna är det en femtedel som arbetar övertid och 15 procent av omsorgsarbetarna uppger att de hoppar över
eller förkortar lunchrasten dagligen (a.a.).
Elstad & Vabø (2008) har studerat sjukfrånvaro och sjuknärvaro bland
äldreomsorgens personal och resultaten pekar på att ökad arbetsbelastning
(personalbrist, för många omsorgstagare, för mycket att göra, hoppar över
lunchen) påverkar nivån av både sjukfrånvaron och sjuknärvaron. Sjuknärvaron tenderar dock att öka mer än sjukfrånvaron i takt med att arbetsrelaterad
stress når höga nivåer. Författarna menar att arbetsplatser med hög personal40

brist ökar personalens sjuknärvaro då de känner ett ansvar gentemot omsorgstagare och kollegor. Detta kan i förlängningen leda till utmattning och
ohälsa hos personalen och utgöra en risk för de äldre då smittorisker ökar.
Ytterligare en aspekt av sjuknärvaron är att personalen med sitt agerande
skyddar en resurssvag organisation.
Trydegård (2012) har analyserat vad som påverkar nordiska omsorgsarbetares funderingar på att sluta i sitt arbete. Jämförelsen av arbetsvillkor
mellan de nordiska länderna visade att det är påtagligt fler i Danmark och
Sverige som anser att deras arbetsvillkor och möjligheten att möta hjälptagarnas behov försämrats jämfört med Finland och Norge. Vidare studerar
Trydegård vilket samband olika arbetsförhållanden (psykisk och fysisk trötthet, möjligheten att möta de äldres behov samt stöd från chef) har med funderingar på att sluta i arbetet. Flera arbetsrelaterade problem visade på en
högre risk att personalen slutar och otillräckligt stöd från arbetsledaren fördubblade oddskvoten för intentionen att lämna arbetet.
Jämförelser med Australien – hemtjänst
Enkätstudien har även genomförts i Australien (New South Wales) bland
omsorgsarbetare inom hembaserad äldreomsorg. Jämförelserna med Sverige
omfattar således enbart den personal som arbetar i hemtjänsten. Resultaten
visar att omsorgsarbetarna i Australien i mindre utsträckning arbetar heltid.
Vad gäller arbetstider framkommer att det i Sverige är vanligare att personalen arbetar olika arbetspass utspridda över veckans alla dagar och både
dag och kväll, medan omsorg dygnet runt i stort sett inte förekom i Australien. Det är också de svenska omsorgsarbetarna som i högre grad uppger att
det är svårt att anpassa arbetstiderna med ett familjeliv. Vidare visar jämförelsen att de svenska omsorgsarbetarna hjälper fler personer som är sängliggande eller behöver hjälp med förflyttningar, har ett psykiskt funktionshinder eller en missbruksproblematik (Mears & Garcia 2011).
När det gäller arbetsuppgifter är de mest framträdande skillnaderna att fler
av de australiensiska omsorgsarbetarna städar och lagar mat, medan det i
Sverige är vanligare att personalen utför sjukvårdande arbetsuppgifter (som
att dela ut medicin från dosett, ge injektioner). Arbetsvillkoren skiljer sig
också åt på det sättet att de svenska respondenterna i högre grad uppger att
de lyfter tungt, har för mycket att göra, känner otillräcklighet gentemot omsorgstagaren samt att det är vanligare med personalbrist i Sverige.
Jämförelser med Kanada – äldreboende
Under 2006 distribuerades en enkät som till stora delar är identisk med
NORDCARE-enkäten till personal inom äldreboenden i Kanada. De främsta
likheterna mellan länderna är att äldreomsorgen domineras av kvinnor, både
personal och omsorgstagare. I Kanada är äldreboendena däremot mer som
sjukhusavdelningar, medan de i Sverige är mer hemlika och de äldre har
egna rum eller lägenheter. Andra framträdande karaktäristika i Kanada är att
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hierarkin mellan olika personalgrupper är mycket strikt, och medicinska och
administrativa arbetsuppgifter utförs nästan uteslutande av personal med
motsvarande undersköterskekompetens (Armstrong et al. 2009, Daly & Szebehely 2012). Daly & Szebehely (2012) sammanfattar jämförelsen mellan
länderna med att konstatera att i Kanada är arbetet mycket mer uppgiftsstyrt
än relationellt och att omsorgsarbetarna i Sverige arbetar mer med ett helhetsperspektiv på omsorgstagarens behov.
Resultaten visar också att arbetsvillkoren för de kanadensiska omsorgsarbetarna är sämre än för de svenska. De som arbetar i Kanada ger hjälp till
drygt dubbelt så många (i genomsnitt 20 personer) omsorgstagare på ett arbetspass jämfört med nordiska omsorgsarbetare7. Fyra femtedelar av de kanadensiska omsorgsarbetarna uppgav att det är för många, vilket kan jämföras
med knappt hälften i Finland och en fjärdedel i Danmark. När det gäller arbetsvillkor är det avsevärt fler i Kanada som uppger att de har för mycket att
göra i arbetet, att de har begränsat med handlingsutrymme och att de arbetar
utan fulltalig bemanning.
Författarna (Armstrong et al. 2009, Daly & Szebehely 2012) påpekar
dock att det även i Norden finns många förbättringar att göra men utifrån ett
kanadensiskt perspektiv är Norden ett exempel på att omsorgsarbetet och
omsorgen som ges på äldreboenden kan bli bättre.
Ytterligare ett antal jämförelser har gjorts mellan Kanada och Norden
med fokus på utsatthet för hot och våld i arbetet. Banerjee et al. (2008) jämför länderna i syfte att poängtera att arbetsvillkoren behöver förbättras och
därmed kan utsattheten i arbetet minska. Resultaten visade att av de kanadensiska omsorgsarbetarna var det endast 10 procent som uppgav att de aldrig varit utsatta för våld i arbetet, och 43 procent uppger att de har utsatts för
hot och våld nästan dagligen. Jämfört med de nordiska länderna, där motsvarande siffra är 5-8 procent, framstår situationen i Kanada som mycket mer
problematisk. Banerjee et al. (2012) utvecklar den teoretiska diskussionen
om våld i äldreboenden genom att föra in begreppet strukturellt våld. Detta
syftar till att identifiera om och hur sociala och organisatoriska mönster påverkar utsattheten för våld i arbetet. Författarna använder även begreppet för
att analysera omsorgsarbetarnas bristande arbetsvillkor som en form av
strukturellt våld.

Utbildning och kompetens
Vilken kompetens och utbildning omsorgsarbetarna behöver är en omdebatterad fråga inom forskning och politik. Diskussioner om omsorgsarbetarnas
kompetens har växt fram parallellt med välfärdsstatens utveckling av äldreomsorgen och ökningen av de aktuella personalgrupperna. Omsorgsarbetet
7

I Finland möter dock omsorgsarbetarna som arbetar i ett äldreboende omkring 15 personer
under ett arbetspass.
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som i begynnelsen präglades av att inga kvalificerade kunskaper behövdes
har präglat arbetet och dess villkor. Parallellt med utvecklingen av yrkeskategoriernas kompetens har dock arbetsvillkoren med tiden kommit att förbättrats och omsorgsarbetarna har erhållit samma sociala rättigheter som i
andra yrken (Wrede et al. 2008).
Brist på personal och hög personalomsättning gjorde att myndigheter tidigt blev måna om att försöka skapa attraktiva arbeten i äldreomsorgen.
Kortare utbildningar erbjöds och den socialpedagogiska inriktningen, som
kom att prägla äldreomsorgsverksamheten (framförallt hemtjänsten) i Sverige och Danmark under 1980-talet, möjliggjorde även en mer professionell
inriktning på arbetet. Detta har delvis syftat till att attrahera arbetskraft samtidigt som omsorgsutbildningar, framförallt i Sverige, har haft svårt att rekrytera studenter (Törnquist 2004). Att utbilda omsorgspersonal (kvinnor i
välfärdssektorn) har varit en central del av utvecklingen av den universella
välfärdsstaten. Professionaliseringen har dock varit mer framgångsrik inom
sjukvården än inom den socialt inriktade omsorgen (Johansson 2001).
Vid jämförelse av utbildningssystemen för omsorgspersonal i Norden ses
den danska utbildningen som lyckad medan den svenska utbildningsmodellen tycks mer problematisk (Wrede et al. 2008). Det är framförallt sosuassistentutbildningen (motsvarande undersköterska) som beskrivs som framgångsrik bland annat då de som gått utbildningen kan arbeta både inom den
kommunala äldreomsorgen och på sjukhus. Denna kombination har gjort att
deras kompetens uppmärksammas och efterfrågas av arbetsgivarna (Dybbroe
2008).
Omsorgsarbetarnas kompetens – Sverige
Svensk forskning visar att det finns en ambivalens omkring vilka kompetenskrav som ska ställas på omsorgspersonalen i äldreomsorgen. Kommunerna agerar utifrån att den praktiska kunskapen och erfarenheten är viktigare än den formella utbildningen (Ahnlund & Johansson 2006, Törnquist
2004) och även omsorgspersonal tycks hävda att erfarenhet och personlig
lämplighet är viktigare än formell kompetens (Fahlström 1999, Wreder
2005).
Törnquist (2004) har studerat hur yrkeskompetens uppfattas inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Sverige. I resultaten framkommer att
det finns en diskrepans mellan hur vårdbiträdens yrkeskompetens beskrivs
nationellt, kommunalt och lokalt och de arbetsuppgifter som de utför i praktiken. Yrkeskompetensen som förordas för omsorgspersonal på ett nationellt
plan är Omvårdnadsprogrammet som ger undersköterskekompetens.
Kommunerna handlar dock på ett annat sätt då det i praktiken inte behövs
någon formell utbildning för att arbeta som vårdbiträde i äldreomsorgen.
Hela 46 procent av vårdbiträdena i Törnquists studie hade påbörjat sin anställning utan någon formell utbildning. Flertalet av dessa får betald utbildning via arbetsgivaren men denna utbildning motsvarar inte alltid den an43

givna formella utbildningen. Det finns således en implicit regel som innebär
att det går bra att arbeta i äldreomsorgen utan att inneha någon utbildning.
Studier visar dessutom att diskursen om personlig lämplighet för att arbeta i
äldreomsorgen är utbredd bland omsorgspersonal. Wreder (2005) menar att
denna personliga lämplighet ofta är liktydig med kvinnlighet (moderlighet)
vilket kan relateras till omsorgsforskningens ifrågasättande av professionalisering (se t. ex. Eliasson 1992).
Undersköterskeutbildningen är dessutom ifrågasatt av omsorgspersonalen
då många menar att de trots utbildningen inte får utföra medicinska arbetsuppgifter (t. ex. utföra såromläggningar, byta kateter, ge injektioner)
(Ahnlund & Johansson 2006, Sörensdotter 2008). Omvänt finner Ahnlund &
Johansson (2006) också att personal som tycker att undersköterskeutbildningen är nödvändig uttrycker en annan syn på sitt arbete. De menar att de
blir bättre på att förstå och tolka de äldres behov utan att se de medicinska
uppgifterna som den avgörande skillnaden.
Törnquist (2004) visar att undersköterskans kompetens inte utnyttjas och
att det finns ett flertal hinder som gör att den formella utbildningen inte får
status. En av anledningarna är att enhetcheferna inte gör skillnad på personal
med formell kompetens och dem utan. De med utbildning får inte andra arbetsuppgifter, ytterligare ansvar eller högre lön. Detta kan enligt Ahnlund &
Johansson (2006) leda till en formaliseringsfälla. Det vill säga att formella
utbildningskrav som formuleras på en nationell nivå inte slår igenom i omsorgsarbetets praktik. Om inte utbildningskraven får legitimitet i kommunerna och bland omsorgsarbetarna kommer olika aktörer att förhålla sig på
olika sätt i relation till kraven på kompetens.
Lärande i arbetet – Danmark
Att utvecklas i arbetet kan innebära både att få möjlighet att utnyttja sin
kompetens och att få möjlighet att lära nytt i arbetet. I den forskningstradition om lärande i arbetet som är framträdande i Danmark studeras arbetet och
arbetsplatsen som viktiga delar av omsorgsarbetarnas kunskapsutveckling.
Utvecklingen av en professionell omsorgsorientering kopplas ihop med personernas livshistorier och subjektiva upplevelser av att ge omsorg (Dybbroe
2006, 2008; Liveng 2008).
Omsorgsrationaliteten står i denna inriktning i fokus för förståelsen av
omsorgsarbetets komplexitet. Meningsfullheten i arbetet är, som många studier visat, kopplat till relationer med människor. Relationen mellan människor ses som en möjlig lärosituation som inte kommer till stånd utan gynnande villkor. Liveng (2008) poängterar att det är ett hot mot omsorgsarbetarnas kunskapsutveckling att arbetet är alltför detaljstyrt då det skapar en
arbetsmiljö utan utvecklingsmöjligheter. Likaså menar Dybbroe (2008) att
verksamhetens fokus på effektivitet diskvalificerar omsorgsarbetet.
Krogh Hansen (2008) har studerat omsorgsarbetares upplevelser av arbetet och menar att det innefattar många situationer som karaktäriseras som
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psykodynamiska och existentiella. Många känslor uppkommer i arbetet med
sjuka och döende, känslor som inte får komma till uttryck. Krogh Hansen
använder begreppet state of existential loneliness för att beskriva att både
omsorgstagaren och givaren hamnar i en situation, där arbetsamma känslor
inte kan bemötas och bearbetas. Om mötet ses som en lärandesituation och
betonas som en central aspekt i utvecklingen av en yrkesidentitet så finns det
en möjlighet att skapa ett utvecklande arbete som lockar unga människor,
menar Krogh Hansen.

Omsorgstagarna
I Sverige betonas i flera studier att arbetsvillkoren har förändrats för omsorgsarbetarna med utgångpunkten i att omsorgstagarnas behov förändrats
(se t. ex. Dellve 2003, Ingvad 2003, Larsson et al. 2005). Det är däremot
svårt att finna studier där omsorgstagarnas behov relateras till vilka konsekvenser det får för arbetsuppgifterna och villkoren i äldreomsorgen.
Skovdahl et al. (2008) redovisar att antalet omsorgstagare med beteenden
såsom rastlöshet, aggressivitet och skrikande har ökat signifikant (både i
hemtjänst och äldreboende i Sverige) mellan 1993 och 2002. Dessutom har
omsorgstagarnas medelålder ökat från 83 till 86 år under samma tidsperiod.
Enligt samma studie har den fysiska arbetstyngden för personalen ökat markant mellan de undersökta årtalen. Författarna betonar att omsorgstagarna
inom både hemtjänst och äldreboenden är sårbara individer som uppvisar
komplexa behov. De menar också att de äldres beteenden måste förstås i ett
vidare sammanhang och att personalens arbetsvillkor kan lindra eller försvaga ökningen av dessa beteenden. Om omsorgsarbetarna upplever tidsbrist
och stress i arbetet kan detta överföras till omsorgstagarna och skapa ökad
oro och förvirring (jmf. Ragneskog et al. 1998).
En dansk studie om vårdtyngd på äldreboenden jämför omsorgstagarnas
fysiska och kognitiva funktionsnivå mellan 1992 och 2004 (Beck et al.
2008). Resultaten tyder på en klar försämring av funktionsnivåerna dvs. behoven av omsorg har ökat mellan de studerade årtalen. Två tredjedelar av de
boende hade nedsatt kognitiv funktionsförmåga och omkring hälften var i
behov av kontinuerlig hjälp på grund av omfattande brister i den fysiska
förmågan. I studien framkommer även en tendens till att de som bor på de
undersökta äldreboendena har ett ökat medicinintag och får färre rehabiliterande insatser. Rostgaard et al. (2012) skriver att de flesta som bor i Danmarks äldreboenden är över 80 år och att mellan 50 och 80 procent har en
demenssjukdom.

Arbetsplatser och arbetsuppgifter
Beskrivningar av omsorgsarbetarnas arbetsuppgifter är en del av den kunskap som synliggjorts genom forskning om omsorgens vardag och det är
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framförallt arbetet i hemtjänsten som har beskrivits på en detaljerad nivå.
Forskningen om arbetet i äldreboenden är i jämförelse begränsad. Den
forskning som finns om omsorgsarbetets vardag är dessutom mer förankrad i
Sverige än i Danmark, vilket gör att denna genomgång framförallt består av
svenska referenser.
Hemtjänst
Hemtjänsten som arbetsplats karaktäriseras av att arbetet utförs i den äldres
bostad. Oftast är arbetsuppgifterna och/eller tiden för att utföra dem redan
bestämd, och ett arbetspass innefattar flera förflyttningar mellan brukarnas
bostäder. Arbetet har beskrivits som ensamt, men också att självständigheten
är positiv och bidrar till en upplevelse av ansvar och frihet. Omsorgen som
ges inom hemtjänsten beskrivs ofta som omsorg om hemmet och om kroppen. De vanligaste arbetsuppgifterna hos den äldre är relaterade till hemmet
är städning, tvätt och matlagning, och vanliga arbetsuppgifter relaterade till
hjälptagarnas kroppar är hygien, hjälp med förflyttningar, toalettbesök och
påklädning.
Szebehely (1995) intervjuade i sitt avhandlingsarbete arbetsledare och
vårdbiträden som arbetade i hemtjänsten och beskrev att den sociala omsorgen fick mest utrymme i det som definierades som ett traditionellt organiserat omsorgsdistrikt. Där bestämdes arbetsuppgifterna till stor del av
omsorgspersonalen och den äldre tillsammans. Det traditionellt organiserade
distriktet karaktäriserades också av att varje vårdbiträde ensam ansvarade för
ett litet antal pensionärer och varje vårdbiträde hjälpte i genomsnitt tre personer per dag och sex per vecka.
I servicehuset var hjälptagarna skröpligare men trots det var den bedömda
hjälptiden mindre. Istället för den personorientering som det traditionella
distriktet karaktäriserades av var personkontinuiteten på servicehuset låg.
Vårdbiträdena hjälpte i genomsnitt 9 personer på en dag och 28 personer
under en vecka. Arbetsuppgifterna styrdes av ett schema som angav vilka
som skulle ha hjälp med vilka uppgifter.
I det självstyrande smågruppsdistriktet var personalen uppdelad i mindre
team, som ansvarade för cirka 20-25 omsorgstagare. Varje brukare fick hjälp
av alla vårdbiträden (3-4) i teamet och det fanns ingen form av individuellt
ansvar, utan det kollektiva ansvaret betonades. Omsorgspersonalen träffades
varje morgon för att bestämma vem som skulle ge hjälp till vem. Schemat
var liksom i servicehuset uppgiftsstyrt men uppgifterna var inte lika detaljerat beskrivna och tidspressen inte lika påtaglig (a.a.).
Hemhjälp i Norden (Szebehely red. 2003) är en komparativ studie om
omsorgsarbete i hemtjänsten. Studien är kvalitativ och jämförelser har gjorts
mellan hemtjänstgruppers arbete i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och
Helsingfors. Jämförelserna mellan Stockholms- och Köpenhamnsgrupperna
visade bland annat att arbetet var mer detaljstyrt i Köpenhamnsgruppen där
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ett kodsystem (fælles sprog) användes och dagligen utprintade listor informerade om dagens hjälptagare, insats och beräknad tidsåtgång.
Arbetets organisering i Stockholmsgruppen visade sig vara traditionellt
organiserat (jmf. Szebehely 1995). De flesta hade sina fasta hjälptagare och
det enda arbetsschema som styrde det vardagliga arbetet bestod av handskrivna papper med uppgifter om hjälptagare och klockslag, inga arbetsuppgifter var angivna i schemat (Eliasson-Lappalainen 2003, Szebehely 2003b).
Arbetsdagarna i de båda grupperna liknade varandra i antalet besök, 6-7
hem per dag, och hjälptagarna uppgavs vara lika skröpliga. Arbetsuppgifterna upplevdes som varierande i båda arbetsgrupperna och det som skiljde
sig i detta avseende var att i Köpenhamnsgruppen fick dubbelt så många
kroppslig omvårdnad (dusch, hjälp till toalett, blöjbyte etc.) och att personalen i Stockholmsgruppen lagade mat till hjälptagarna, vilket var ovanligt i
Köpenhamnsgruppen.
Något som utmärkte den danska arbetsgruppen överlag var att man hade
tid att sitta ner tillsammans med hjälptagarna. När det gäller hur personalen
såg på sitt arbete, beskrevs den danska arbetsgruppen som mest tillfreds med
sitt arbete, och den svenska arbetsgruppen betonade relationen till hjälptagaren som det viktigaste med arbetet (Szebehely 2003a, 2003b).
Äldreboende
Äldreboendet som plats utmärks av att förutom att vara omsorgsarbetarnas
arbetsplats är det även omsorgstagarnas privata hem. Beskrivningarna av
boendenas miljö påverkas av om det är de storskaliga sjukhemmen eller
mindre enheter som studeras. Enligt Storm (2008) är beskrivningarna av
stora boenden mer dystra – slitna möbler, långa korridorer, flerbäddsrum –
medan de små enheterna beskrivs som hemlika med en ombonad och trivsam
miljö.
Franssén (1996) har beskrivit arbetet på två sjukhemsavdelningar och redovisade arbetsinnehållet som uppdelat i omvårdnad, medicinsk vård och
administration. Den direkta och rutiniserade omvårdnaden beskrivs som
sysslor som utförs i närheten av och i interaktion med hjälptagaren. Dessa
arbetsuppgifter bestod exempelvis av hjälp med personlig hygien, påklädning och matning. Omvårdnadsarbetet innefattar även psykiska och sociala
aspekter i form av stöd och aktivering.
Franssén beskrev även ett antal arbetsuppgifter som hon benämnde indirekt omvårdnad och relaterade då till uppgifter som inte sker i hjälptagarens
närhet, som att städa sköljrummet och fylla på förråd. Medicinska arbetsuppgifter som att ge injektioner och att fördela och dela ut mediciner utfördes främst av sjuksköterskor. Det administrativa arbetet innefattade bland
annat rapporteringsmöten, kontakter med andra vårdenheter och beställningar av olika slag. Personalen på sjukhemsavdelningarna beskrev det
känslomässiga arbetet och närheten till den äldre, som det som borde priori-
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teras i arbetet. Mindre väsentliga arbetsuppgifter var enligt omsorgsarbetarna
städnings- och förrådsuppgifter samt administrativt arbete.
Whitaker (2004) beskriver hur personalens arbete på ett sjukhem styrs av
en ganska strikt arbetsordning av rutiner och ansvarsområden. ”De gamla” i
hennes studie var indelade i två grupper och dagpersonalen var uppdelade på
vardera boendegruppen. 4 omsorgsarbetare ansvarade för 15 personer som
skulle ”väckas, tas upp, tvättas, kläs på och få frukost” (s.69). På en tavla
stod dessutom vilka som skulle duschas och ges lavemang. Whitaker poängterar att trots den rutiniserade arbetsordningen fanns det utrymme för förändringar och möjligheter att tillgodose de äldres önskningar.
Storm (2008) beskriver hur arbetet är organiserat på ett äldreboende idag.
På enheten bor 10 personer och på förmiddagen arbetar 3 omsorgsarbetare.
Omsorgstagarna fördelas smidigt mellan personalen och sedan påbörjas det
s.k. morgonarbetet. Arbetet på äldreboendet beskrivs som perioder av extrema arbetstoppar som följs av lugnare perioder. Morgonarbetet som innefattar frukost, uppstigning, påklädning etc. följs av lunch. Efter lunchen finns
tid som inte är lika styrd av specifika arbetsuppgifter. Sen följer fika och
avrapportering till kvällspersonalen. En intressant aspekt av arbetet på äldreboendet är att det inte är ovanligt (på de mindre enheterna) att det saknas
personalrum vilket gör att köket blir en avrapporteringshörna. Samtal som
pågår om andra boende kan således höras av andra i närheten (a.a.). Personalen på äldreboendet tycks till skillnad från dem som arbetar i hemtjänsten
ha svårt att dra sig undan och hitta utrymmen för att samtala om arbetet eller
att diskutera med kollegor.

Organisering av arbetet och kvalitet på omsorgen
Den nordiska omsorgsforskningens fokus på omsorgskvalitet och omsorgsgivarnas möjligheter att utföra ett bra arbete har lett till att frågor om organiseringen av omsorgsarbetet blivit viktiga. Ett antal faktorer som hänger
samman med möjligheten att utföra ett bra omsorgsarbete har betonats. En
grundläggande förutsättning för god kvalitet är att organisera verksamheten
så att det finns en kontinuitet i relationerna mellan givare och mottagare av
omsorg samt tillräckligt med tid att utföra arbetet. Personalen behöver dessutom tillräckligt med handlingsutrymme för att kunna ge en individuell och
flexibel hjälp i mötet (Szebehely 1995, Tufte et al. 2012). Med handlingsutrymme menas i detta sammanhang att arbetet inte ska vara styrt av strikta
regler som begränsar personalen i deras arbete och även omsorgstagarens
inflytande över sin hjälp. En viktig aspekt är att dessa villkor även möjliggör
en relation, där personalen lär känna personen de hjälper, något som är av
vikt om omsorgen ska bli individuellt anpassad.
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Effektivisering, taylorisering, och New Public Management
Vid empiriska studier av omsorgsarbete har skillnader i sättet att organisera
arbetet i den öppna hemtjänsten och vid servicehus uppmärksammats. Vid
servicehusen identifierades ett arbetssätt som kom att kallas ”löpande-bandsorganisering”, baserat på taylorismens principer och rationaliseringssträvanden, som förändrat arbetsprocessen i andra arbeten (Szebehely 1995). Vad
som sker när arbetsprocessen tayloriseras är enligt Eliasson (1992) att det
uppstår konflikter mellan omsorgens krav och lönearbetets logik. Denna
rationalisering med tidspress och uppstyckning av arbetsuppgifter leder till
känslor av skuld och otillräcklighet hos personalen. Eliasson använder begreppet taylorisering för att vidga perspektivet och öka uppmärksamheten på
de tänkbara och djupgående förstörelseprocesser som utvecklingen kan bära
med sig.
Som tidigare nämnts har äldreomsorgen sedan 1990-talet utsatts för genomgripande organisationsförändringar som till stor del varit inspirerade av
New Public Management (NPM). Organisationsförändringarna i de nordiska
länderna har innefattat inslag av en beställar-utförarmodell (BUM) kontraktsstyrning, kvalitetskrav, användning av streckkodssystem etc. (se kapitel
4). I detta avsnitt redovisas studier knutna till vad omsorgsarbetare anser om
förändringarna och hur det praktiska omsorgsarbetet har påverkats. Som
Olsson & Ingvad (2006) poängterar har dessa förändringar drivits av tankar
på effektivisering och ekonomiska vinster. Sällan har arbetsmiljön framförts
som ett motiv för omorganiseringar inom äldreomsorgen. Flera studier,
främst om arbetet i hemtjänsten, har under 2000-talet kommit att behandla
konsekvenserna av de omfattande organisationsförändringarna som tog sin
början under 1990-talet.
Fläckman et al. (2009) belyser upplevelser av att arbeta i äldreboenden
under hot om organisationsförändringar och uppsägningar. Resultaten visade
på en arbetssituation där omsorgspersonalens inflytande minskade markant.
Personalen orkade fortsätta genom att energin lades på omsorgstagarna och
att chefen var närvarande då förändringarna genomfördes. Omorganiseringen bidrog till förlorad stolthet och tillfredsställelse över att göra ett bra
arbete (jmf. Klausen et al. 2003).
I Danmark genomfördes i början av 2000-talet studier om de då aktuella
förändringarna inom hemtjänsten (Klausen et al. 2003, Møller Christiansen
et al. 2002, Møller Christiansen & Ipsen 2003). Resultaten pekar på att omsorgspersonalen ansåg att förändringarna varit för många och gått för fort.
Exempel på hur dessa förändringar har påverkat omsorgsarbetarnas arbetssituation är många och det rör sig både om ökad arbetsbelastning och om
tidspress. Två tredjedelar av personalen anser att fokus på omsorgen till de
äldre har minskat i och med organisationsförändringarna (Møller Christiansen et al. 2002).
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Dahl (2004, 2009) visar i sin forskning att det finns en ambivalens i relationen till NPM då den innefattar en potential både för erkännande och för
misskännande av omsorgsarbetets innehåll. ”Fælles sprog” (se kapitel 4)
tolkas av omsorgsarbetarna som att omsorgsuppgifterna blir tydliga och att
andra kan se vad de gör samtidigt som detaljstyrningen av arbetsuppgifter
kan leda till att den sociala omsorgen osynliggörs.
Arbetsdelning: generalister eller specialister?
Organiseringen av arbetet innefattar även forskning om synen på utbildning,
kompetens och om omsorgsarbetarna ska vara generalister eller specialister.
Professionaliseringen av omsorgsarbetet har kritiserats av feministiska forskare som ansåg att utvecklingen av omsorgsarbetet i välfärdsstaten präglades
av en androcentrisk syn på arbete. Farhågorna låg i att denna syn på lönearbetet förringade det karaktäristiska med omsorg som lönearbete (Wærness
1984).
Tankegångar om att professionalisering och akademisk kunskap fjärmar
omsorgsarbetarna från den praktiska verksamheten var under 1980–90-talen
ett utbrett perspektiv. Utbildning leder till specialisering och detta kan ses
som problematiskt då vissa arbetsuppgifter tilldelas en grupp som därmed får
mindre möjlighet att delta i det praktiska arbetet. Utbildning har som beskrivits ovan ofta använts som en möjlighet att skapa ett attraktivt arbete och på
så sätt motverka personalbrist inom sektorn.
Astvik (2000) har utvecklat frågan om arbetsdelning i hemtjänsten och
jämfört arbetsgrupper med olika kombinationer av specialist- och generalistinriktning när det gäller klientgrupper och arbetsuppgifter. Hon fann i
sina studier, att den modell som bäst balanserade god omsorgskvalitet och
bra arbetsvillkor var en arbetsdelning som kombinerade specialisering när
det gäller klientgrupp med generalisering när det gäller arbetsuppgifter. Mest
påfrestande var arbetsvillkoren för den personal som var generalister både
gällande arbetsuppgifter och klientgrupp dvs. den modell som dominerar i
hemtjänsten. Astvik menar att det är skillnad på specialisering och rutinisering och kritiserar omsorgsforskningen för att fokusera för mycket på husmorskunskap och en viss typ av organisering av arbetet. Detta kan underminera utvecklingen av kompetens och nya former av arbetsdelning som kan
vara gynnsamma för både omsorgsarbetarna och mottagarna av omsorgen.

Relationer i centrum - fördelar och nackdelar
Ett fokus på omsorgsarbete som ett relationellt (emotionellt) arbete har fått
genomslag inom forskning på området. Kontakten med den äldre beskrivs
ofta som meningsfull och viktig (Elwér et al. 2010, Franssén 1996, Gustafsson & Szebehely 2001, Wreder 2005). De positiva aspekterna av arbetet,
förutom relationen till omsorgstagarna, beskrivs ofta i termer av meningsfullhet och känslan av att göra något bra för andra (Elwér et al. 2010, Krogh
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Hansen 2006, Sörensdotter 2008). Liksom relationen till omsorgstagarna
uppges kontakten med kollegor vara en av de mer positiva aspekterna av
arbetet (Fahlström 1999). Bauer Alfredsson (2002) visar även att det är positivt för arbetstillfredsställelsen att kollegorna är motiverade, engagerade
och kunskapssträvande.
Att arbetet upplevs som meningsfullt, kopplat till de relationer som arbetet innefattar, gör samtidigt att arbetet är emotionellt krävande. Studier
(Aronsson et al. 1998, Astvik & Aronsson 1994a, 1994b; Astvik 2002, Borg
et al. 2005) har visat att omsorgsarbetare ofta upplever skuld och känslor av
otillräcklighet i förhållande till omsorgstagarna samt att det kan vara svårt att
arbeta med omsorgstagare som de ogillar. Relationen till hjälptagaren har
även visat sig ha samband med fysiska och psykiska ohälsosymptom hos
omsorgsarbetare. Arbetsvillkor som däremot gynnar relationen till den äldre
skapar en bättre arbetsmiljö för omsorgsarbetaren.
Aronsson et al. (1998) har studerat utslagning i vårdbiträdesyrket. I studien jämfördes arbetets villkor mellan vårdbiträden som blivit sjuk- eller
förtidspensionerade och vårdbiträden som gått i ålderspension. Den fysiska
påfrestningen i arbetet framkom tydligt som en anledning till förtidspension
då fysiska funktionsnedsättningar var vanligare i denna grupp.
Vidare framkom skillnader mellan de studerade grupperna i relationen
mellan vårdbiträden och omsorgstagaren. Förtidspensionärernas förhållningssätt till de äldre utmärktes av att de i större utsträckning anpassade sig
efter omsorgstagarens behov. Ålderspensionärerna utmärkte sig genom ett
mer gränssättande förhållningssätt. Konsekvenserna av de olika förhållningsätten var att omsorgspersonalen som fått förtidspension upplevde skuldkänslor och otillräcklighet i relation till den äldre i avsevärt högre utsträckning.
Astvik (2002) slår fast att mötet med omsorgsgivare och omsorgstagare
framstår som den centrala källan till såväl motivation och arbetstillfredställelse som stress och ohälsa (jmf. Tufte 2008, Elwér et al. 2010) Utifrån detta
studeras omsorgsarbetarnas relationer till de äldre som de möter i arbetet. De
svåra relationerna beskrivs i studien exempelvis som oro inför omsorgstagarnas behov och känslan att som personal bli ”uppäten”, att känna sig använd och behandlad som en piga, att få utstå kränkningar och att ha otillräckliga kunskaper för att kunna hantera vissa situationer (jmf. Sörensdotter
2008).
Astvik (2002) identifierade i studien också vilka arbetsvillkor som var
viktiga för omsorgsarbetarnas strategier att hantera svåra möten i arbetet.
Brister i organisationen tycktes vara avgörande hinder för omsorgsarbetaren
att utveckla (konstruktiva) strategier för att hantera dessa möten. De former
av organisatoriskt stöd som kan gynna relationerna är enligt författaren att
erbjuda kunskap som motsvarar uppgifterna samt stöd och kompetensutveckling med fokus på arbetets intellektuella och emotionella krav. Här betonades att omsorgsarbetarens formella uppdrag tenderar att fokusera på de
51

praktiska uppgifterna. Detta kan leda till att de intellektuella och emotionella
kraven i arbetet osynliggörs och ses som en informell kompetens.
Ytterligare villkor som påverkade omsorgsarbetarnas möjligheter att
hantera svåra möten var ansvarsfördelningen inom organisationen. En allmän trend i arbetslivet, att krav och ansvar skjuts neråt i organisationen,
gäller även inom omsorgsarbete där flera uppgifter och mer ansvar har tilldelats varje enskild person. Ett ökat ansvar utan stöd kan, som resultaten i
studien visar, resultera i att personalen undviker och minskar ansvarstagande
i arbetssituationen.
Vidare betonas i studien att tidsbrist, underbemanning och överbelastning
är faktorer som i sig kan skapa komplicerade möten i det vardagliga arbetet.
Att inte ha tid och därmed känna stress innebär att det är lättare att uppleva
omsorgstagarna som mer krävande och att vissa av omsorgstagarnas behov
måste bortprioriteras skapar känslor av otillräcklighet.
Personalbrist gör att alltmer av arbetstiden går till direkt klientarbete vilket minskar tid för reflektion och för samtal med kollegor. Den låga värderingen av omsorgsarbete i samhället uppges också påverka relationerna i
arbetet. Omsorgspersonalens känsla av att inte vara uppskattade kan föras
över till relationen till den äldre och minska förståelsen för dennes behov
(jmf. Sörensdotter 2008, Wreder 2005).

Meningsfullhet i arbetet
Begreppet meningsfullt arbete eller meningsfullhet i arbetet återkommer i
studier om omsorgsarbete och bedöms vara en central faktor i värderingen av
den psykosociala arbetsmiljön (Dybbroe 2012, Kamp 2012). Enligt Tufte
(2011), som studerat hur omsorgsarbetare skapar mening i arbetet i den
danska hemtjänsten, kan meningsfullhet i omsorgsarbetet definieras som att
kunna hjälpa de äldre med att strukturera vardagen, ansvara för hjälptagaren,
att fylla en funktion i välfärdssamhället och att få använda sin kompetens
och utvecklas i arbetet.
Att vara delaktig i att skapa en struktur i den äldres vardag framhålls som
mycket viktigt. Det är en konkret arbetsuppgift som kan innefatta allt från
hjälp upp ur sängen, stöd och tröst eller bli påmind om att ta mediciner. Att
känna ansvar för den äldre innebär att omsorgsarbetarna är en primär kontakt
i den äldres vardag. Personalen ansvarar för att ta itu med det som de möts
av hos hjälptagaren. Många av dessa uppgifter ligger utanför arbetsbeskrivningen och omsorgspersonalen får ofta höra av chefer att de ska hålla sig till
kørelistan, något som personalen anser är omöjligt. Att ta itu med de behov
som uppstår är grundläggande för hur de ser på och upplever sitt arbete.
Omsorgspersonalen beskriver även att de värdesätter arbetet eftersom det
fyller en funktion i välfärdssamhället. De betonar att arbetet är viktigt men
att det inte värdesätts av samhället i övrigt. Tufte menar (liksom Szebehely
2006) att personalen kompenserar för de bristande organisatoriska villkoren.
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Ytterligare en faktor som påverkar upplevelsen av meningsfullhet i arbetet är
möjligheten att få använda sina kunskaper. Det innebär bland annat att kunna
ta itu med de äldres problem och att kunna förebygga sjukdomar och försämrad funktionsduglighet. Respondenterna menar också att det är viktigt att
kunna hantera svåra möten och situationer där de äldre upplevs som besvärliga.
Ytterligare danska studier har visat att upplevelsen av meningsfullhet i
arbetet ökar när omsorgsarbetarna har möjlighet att vara flexibla och sociala
med hjälptagarna, vilket förutsätter tillräckligt med tid och handlingsutrymme för arbetsuppgifterna (Tufte et al. 2012). Upplevelsen av låg
meningsfullhet i arbetet har även visat sig ha samband med högre personalomsättning (Clausen & Borg 2010a) och långtidssjukskrivning (Clausen et
al. 2010).

Ett fysiskt tungt arbete
Arbetet inom äldreomsorgen i Sverige och Danmark beskrivs generellt som
tungt och innefattar många tunga lyft och förflyttningar per dag. I båda länderna finns studier som visar att arbetet är mer fysiskt ansträngande på
äldreboenden jämfört med i hemtjänsten (Bäckman 2001, Fahlström 1999,
Fallentin et al. 2007, Gustafsson & Szebehely 2001). Vid jämförelse av olika
typer av arbetsplatser inom den danska äldreomsorgen framkom, att det var
vanligare med tunga lyft, bland omsorgsarbetare på äldreboenden och att de
ensamma utförde uppgifter, som det egentligen behövs två personer för att
utföra (Clausen & Borg 2007).

Tidsbrist
Tiden är en central aspekt i organiseringen av omsorgsarbetet. Davies (1996)
menar att omsorg behöver utföras och förstås i relation till processtid, inte
klocktid. Omsorgsgivaren behöver kunna handla utifrån en kontextbunden
situation och med hjälp av kunskap och erfarenheter tillgodose omsorgtagarens behov i den specifika situationen. Behoven är ofta oförutsägbara och
därmed svåra att mäta i klocktid. Lönearbete organiseras dock oftast utifrån
föreställningen om tiden som linjär vilket även gäller för omsorg som lönearbete.
Denna tidsuppfattning bidrar till krav som punktlighet, tidsberäkning och
en känsla av att tiden inte ska slösas bort. Davies betonar att dessa båda logiker, processtid och klocktid, konkurrerar med varandra. Att arbeta med fokus
på att tillgodose någons behov kan göra att klocktid och rutiner begränsar
omsorgssituationen. Hon påpekar att processtiden också kan vara problematisk då den kan dölja arbetets faktiska innehåll. Det kan vara svårt för personal (och andra) att se vad som faktiskt genomförts i det dagliga arbetet.
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Andersson (2007) anser att begreppet tid främst behandlats som ett problem inom omsorgsforskningen med tanke på tidsbrist och svårigheten att
mäta vilken tid omsorgsarbete tar. Hon anser också att tiden som begrepp,
för att förstå omsorgsarbete, är negligerat. Författarens poäng är att tid i form
av rutiner skapar trygghet för både omsorgsgivare och mottagare av omsorgen. I Anderssons studie om hemtjänstverksamhet där biståndsbedömare,
omsorgspersonal och omsorgsmottagare intervjuades, framkom att tiden på
olika sätt är i centrum i omsorgsarbetet. Tiden är central för att mäta det
arbete som utförs, för att kunna hantera oförutsägbarheter i arbetet, för att
kunna vara lyhörd inför den äldres behov och för att kunna möta de äldre
med värdighet och respekt.
Tiden kan också bli en fråga om makt, då den styr arbetet och relationerna
mellan såväl biståndsbedömare och omsorgsarbetare som mellan personal
och omsorgstagare. Att synliggöra tiden i arbetet ger möjligheter att skapa
struktur, ordning och respektfulla möten. I studien poängteras även att kontroll över tiden i en omsorgssituation kan leda till en känsla av autonomi hos
omsorgstagaren. Att se tiden enbart som ett problem kan skapa otrygghet
och gränslös omsorg (Andersson 2007).
Thorsen (2003) beskriver hemtjänstpersonalens tid som ett ”restområde
för de välfärdspolitiska ambitionerna om en universell och gränslös omsorg”
(s. 257). Hon använder begreppet svamptid för att illustrera hur flera arbetsuppgifter sugs upp i omsorgspersonalens arbetstid. En del av dessa arbetsuppgifter kan härledas till att personalen ansvarar för nya omsorgstagargrupper, och att de äldres behov blir alltmer omfattande. Thorsen menar att andra
personalgrupper kan delegera arbetsuppgifter, medan omsorgsarbetarna utgör omsorgssystemets yttersta buffert.
Personalbrist skapar tidsbrist
Studier vittnar om att personalbrist är ett närvarande problem i omsorgsarbetarnas vardag (Andersson 2007, Elwér et al. 2010, Platz 2006, Tufte et al.
2008). Personalbristen förklaras både som ett resultat av en för snäv bemanning och av att kollegor är sjuka. I en redan pressad situation blir kollegors
sjukfrånvaro ett påtagligt problem. Även de som var sjuka kunde få dåligt
samvete för att deras kollegor då fick extra mycket att göra (Elstad & Vabø
2008, Elwér et al. 2010). Att fast personal som är sjuk ersätts med vikarier är
inte självklart och personal uppger att de får höra att det inte finns ekonomiska resurser eller att det är svårt att får tag i vikarier. Många vikarier har
inte samma kompetens som den sjuka kollegan, vilket påverkar arbetssituationen, och dessutom förväntas omsorgsarbetarna ofta introducera vikarierna under sin arbetstid (Tufte et al. 2008).
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Hot och våld i arbetet
Att anställda inom äldreomsorgen är utsatta för våld och hot i arbetet har
redovisats i både svensk och dansk forskning (Menckel & Viitsara 2002,
Høgh et al. 2010, Sharipova et al. 2010, Åkerström 2002). Arbetsmiljöverket i Sverige beskriver att utvecklingen mot att allt fler äldre personer vårdas
i sina egna hem, och att många av dem har omfattande omsorgsbehov, kan
skapa flera riskfyllda situationer för personalen. Drygt 40 procent av de
kvinnor som arbetar i äldreomsorgen i Sverige och Danmark uppger att de
blivit utsatta för våld eller hot under de senaste tolv månaderna (Arbetsmiljöverket 2009, 2011; FOA 2008b). Personal som är anställd på dagtid, som
är unga, oerfarna och heltidsarbetande är oftare utsatta för hot och våld på
arbetsplatsen än äldre, mer erfaren och deltidsarbetande personal (Sharipova
et al. 2010, Åkerström 1993, Åström et al. 2004).
Høgh et al. (2007) redovisar att det i Danmark är vanligare att utsättas för
våld och hot på äldreboenden vilket tycks vara det generella mönstret i Norden och internationellt (se t. ex. Arbetsmiljöverket 2007b, Banerjee et al.
2012, Åkerström 1993). Sharipova et al. (2010) presenterar resultat som
visar att omsorgsarbetare i Danmark som upplever hög emotionell belastning, rollkonflikter och dåligt ledarskap i högre utsträckning riskerar att bli
utsatta för våld.
De finns arbetsuppgifter som i högre grad än andra är förenade med risker
för hot och våld mot personalen. Dessa är assistans vid förflyttningar, sängläggning, toalettbesök, duschning, påklädning samt vid medicinering (Sharipova et al. 2010, Åkerström 2002). Ytterligare aspekter som kan öka omsorgsarbetarnas utsatthet är att de äldre är medicinpåverkade eller har en
demenssjukdom. Många situationer kan upplevas som integritetshotande och
personalen har ofta inte tillräckligt med tid för dessa komplicerade situationer (Arbetsmiljöverket 2011a). Hög arbetsbelastning och personalbrist är
faktorer som kan bidra till stress och tidsbrist i arbetsgruppen och därmed
öka risken för hot- och våldssituationer (Menckel & Viitasara 2002).
Forskning har visat att det är en minoritet av de äldre vårdtagarna som
svarar för en majoritet av de incidenter som uppstår inom vård och omsorg
(se t. ex. Almvik et al. 2006). Många som arbetar inom äldreomsorg har erfarenhet av fysiskt våld från personer som är förvirrade och aggressiva oftast
på grund av en demenssjukdom. Att bli klöst, sparkad eller få handleden
omvriden rapporteras dock sällan som våld (Åkerström 2002).
Studier som berör våld i äldreomsorgen (Isaksson 2009, Sörensdotter
2008, Åkerström 2002) visar att definitionen av våld bland omsorgsarbetare
är subjektiv och tolkas kontextuellt. Vårdgivarna normaliserar situationen
och därmed ser de inte sig själva som offer och inte heller de boende som
förövare. Det uppfattas även som en del av personalens kompetens att kunna
hantera aggressiva omsorgstagare. De slag, vridna handleder och klösningar
som förekommer frekvent i den studerade gruppen tolkas inte som våld.
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Detta förhållningssätt till våldssituationer i arbetet kan vara en del av förklaringen till underrapportering av hot och våld. Brockman (2002) menar att
den största förklaringen till underrapportering är attityder till hot och våld på
arbetsplatsen och hur dessa situationer brukar hanteras i praktiken.
I flera av studierna om våld i äldreomsorgen, som presenterats ovan, betonas de strukturella villkorens betydelse för förekomsten av hot och våld i
arbetet. Jämförelser mellan omsorgsarbetares utsatthet i Kanada och Norden
(NORDCARE-data) visar på att de mer påfrestande arbetsvillkoren i Kanada
tycks leda till en avsevärt högre risk för våld i arbetet (Banerjee et al. 2012).

Arbetsvillkorens konsekvenser
Omsorgsarbetarna har i jämförelse med andra yrkesgrupper inom äldreomsorgen i högre utsträckning besvär från ”rörelseapparaten” (Dellve 2003,
Fallentin et al. 2007). Vidare redovisas att de oftare än andra arbetsgrupper,
är utsatta för våld och hot, har hög sjukfrånvaro och hög förekomst av arbetsolyckor (Arbetsmiljöverket 2007a, 2011b; FOA 2008b, 2011c; Trydegård 2005). Skador av hot och våld ger även psykiska reaktioner. Menckel &
Viitasara (2002) redovisade att runt 4 av 10 av de som blivit utsatta för hot
och våld på sina arbetsplatser inom vård och omsorg upplevde ilska, irritation, nedstämdhet och frustration efter händelsen (jmf. Høgh 2007, Åkerström 1993).
Studier av arbetet i äldreomsorgen har visat på ett samband mellan personalens känslor av otillräcklighet gentemot omsorgstagaren och vanligt förekommande ohälsosymtom, som fysisk och psykisk uttröttning efter arbetet
samt rygg- och nackbesvär. Också att ge hjälp till personer, som man ogillade att gå till samvarierade med de nämnda ohälsosymptomen (Astvik 2002,
Astvik & Aronsson 1994a, 1994b).
Tufte et al. (2008) skriver om begreppet psykisk nedslitning som blivit ett
allt vanligare begrepp i diskussioner om arbetsvillkoren i Danmark. Statistik
visar att psykiska problem som anledning till förtidspension ökar. Detta indikerar en förändring på en arbetsmarknad där fysisk utslitning under lång
tid varit det största problemet. Studien visar att det finns olika arbetsvillkor
som utifrån omsorgspersonalens perspektiv påverkar upplevelsen av psykisk
utslitning i äldreomsorgen. Dessa kan härledas till organiseringen av arbetet
och arbetets innehåll, till ledning och organisation samt relationen till de
äldre. Den psykiska nedslitningen beskrivs som en process där brister i arbetsvillkoren leder till frustration, meningslöshet och energilöshet, symtom
som kan leda till psykisk nedslitning. Villkoren som de upplevs av personalen leder till att relationen och omsorgen till de äldre sviktar och omsorgsarbetarna tar på sig ansvaret för detta. Detta beskrivs som en omfattande
känslomässig belastning i arbetet.
Arbetsvillkor som missgynnar omsorgsarbetarnas hälsa beskrivs i studien
som att planeringen av arbetet är detaljstyrt när det gäller både praktiska
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arbetsuppgifter och omsorgsuppgifter. Det finns litet utrymme för oförutsedda händelser. Omsorgsarbetarna poängterar att det är en central del av
arbetet att inte alltid kunna förutse vad som behöver göras i mötet med omsorgstagaren. Arbetsplanerna ändras ofta med kort varsel och utan att hänsyn
tas till kontinuitet i omsorgsrelationerna. Personalbrist, minskade resurser
och utökade arbetsuppgifter påverkar också organiseringen av arbetet på ett
negativt sätt och bidrar till den psykiska nedslitningen.
Tufte et al. (2008) visar också att omsorgspersonalen förväntas lösa arbetsuppgifter utan tillräckliga resurser för uppgiften. Att dokumentera arbetet är en uppgift som anses ha ökat utan att det tillförts mer resurser i form av
tid. Detta innebär att tiden tas från det relationella omsorgsarbetet, som redan
upplevs som tidspressat. Den pressade situationen som många upplever gör
att det uppstår känslor av otillräcklighet gentemot den äldre. Dålig relation
till ledningen av organisationen beskrivs även som en faktor som påverkar
omsorgsarbetarnas psykiska hälsa negativt. Cheferna uppfattas ofta som
oförstående till omsorgsarbetarnas dagliga villkor. Många omorganisationer
sker utan att personalen har något inflytande över händelseutvecklingen.
Elwér et al. (2010) har studerat arbetsvillkor och hälsa på svenska äldreboenden kopplat till samhällets genusordning och den könssegregerade arbetsmarknaden. Resultaten pekar på faktorer i arbetet som gynnar respektive
missgynnar omsorgsarbetarnas hälsa. Stressorer som påverkar hälsan negativt är att ha en näst intill ogörlig arbetsbörda och att uppleva arbetet som
utmattande och energislukande. Personalbrist, hög arbetsbörda och bristande
resurser samt krav från anhöriga och omsorgstagare ökar på belastningen i
det vardagliga arbetet.
Ytterligare en faktor som skildrades som negativ för omsorgsarbetarnas
hälsa var att deras kompetens inte uppskattades (jmf. Astvik 2003). Detta
beskrevs som ett problem både på arbetet och i samhället som helhet. Den
icke uppskattade kompetensen förstärktes också av att arbetsuppgifter som
städning och tvätt ökade, arbetsuppgifter som omsorgsarbetarna tolkade som
icke-kvalificerade och som de inte ville utföra. Att ge omsorg och ansvara
för omsorgstagarna definierades som de främsta arbetsuppgifterna av omsorgsarbetarna själva.
I samma studie (Elwér et al. 2010) betonas även positiva aspekter av arbetet som gör arbetet meningsfullt och påverkar omsorgsarbetarnas hälsa på
ett gynnsamt sätt. Dessa resultat presenteras i tre teman; stöd från arbetsgruppen, tillfredsställelsen att ge omsorg och individuellt ansvar. En positiv
atmosfär i arbetsgruppen beskrivs av omsorgsarbetarna som en förutsättning
för att få tillräckligt med energi för att utföra alla arbetsuppgifter. Att ge
omsorg och få mycket tillbaka i relationen med omsorgstagaren framställs i
omsorgsforskning som en positiv aspekt av arbetet och i denna studie betonas även att en väl fungerande relation är gynnsam för hälsan.
Omsorgsarbetarna uttryckte även yrkesstolthet och betonade att omsorg är
ett komplext arbete som inte ”vem som helst kan utföra”. Det individuella
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ansvaret definierades i studien som att ta hand om sin egen hälsa och finna
en balans mellan privatliv och familjeliv. Många med småbarn uppger att de
arbetar deltid för att finna denna balans. Enligt författarna visar resultaten
tydligt att stressorerna i arbetet är kopplade till organisatoriska villkor, och
att det som beskrivs som positivt i relation till arbetet handlar om relationella
och individuella resurser.
Det finns även studier som visar att vissa grupper är mer utsatta för ohälsorelaterade konsekvenser av arbetet än andra. Engström et al. (2011) visar
att omsorgspersonal utan utbildning tycks mer utsatta för psykosomatiska
hälsoproblem som stress och sömnproblem. Som redovisades ovan finns
även samband mellan ålder och erfarenhet och att bli utsatt för våld och hot i
arbetet, där unga med minst erfarenhet är en riskgrupp (Sharipova et al.
2010).

Varför vill personalen sluta?
Intresset för frågor om vilka arbetsförhållanden som gör att omsorgspersonalen dels kan utföra ett bra arbete (dvs. ge en bra omsorg) dels stannar i sitt
arbete har varit i fokus sedan 1980-talet. Under de senaste 10 åren har det i
både Sverige och Danmark, publicerats studier om vilka faktorer som påverkar omsorgsarbetares beslut att lämna sitt arbete. I det danska projektet
FOR-SOSU har frågan om de anställda tror att de kommer att vara kvar i
arbetet om fem år kopplats till olika aspekter av arbetet. Tufte & Borg
(2007) redovisar att enbart hälften av de anställda inom den danska äldreomsorgen tror att de kommer att vara kvar på arbetsplatsen om 5 år. Två
tredjedelar av dem mellan 55 och 59 år ville lämna arbetslivet innan de fyller
65 år. I studien framkom att högre ålder och längre tid i arbetet visade samband med att vilja stanna kvar i arbetet. Vad gäller yrkeskategorier förväntades sosu-hjælpere (motsvarande vårdbiträden) stanna i högre grad än andra
yrkeskategorier medan personal utan utbildning i högre utsträckning angav
att de inte kommer att stanna inom äldreomsorgen.
Resultaten visade även att engagemanget i arbetsplatsen är av större vikt
för förväntningarna att stanna än upplevelsen av att arbetsuppgifterna är
meningsfulla (jmf. Clausen & Borg 2010a, 2010b). Ytterligare faktorer som
var av betydelse för att medarbetarna ska stanna är utvecklingsmöjligheter
samt ledningens stöd och förutsägbarhet (jmf. Fläckman 2008a, 2008b;
Trydegård 2012). Hilden Winsløw et al. (2007) redovisar att en bra psykisk
arbetsmiljö gör att personalen vill stanna i arbetet. Arbetstempo,
arbetsmängd och fysiska belastningar visade på liten betydelse för
överväganden att sluta.
Däremot hade upplevelsen av fysiska belastningar i arbetet betydelse för
intentionen att sluta i arbetet. Det var inte de reella måtten som t.ex. antalet
lyft och förflyttningar som visade ett samband med tankarna på att sluta.
Omsorgsarbetarna som upplevde att de hade en god hälsa och ansåg att de
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kunde utföra ett bra arbete uppgav i högre utsträckning att de kommer att
stanna i arbetet (Hilden Winsløw et al. 2007, Tufte & Borg 2007).
Beträffande omsorgsarbetarnas arbetstider fann Hilden Winsløw et al.
(2007) ett samband mellan antal arbetade timmar per vecka och ökade förväntningar om att vara kvar i arbetet om fem år. De som arbetade flest timmar per vecka, och i högre utsträckning angav att de kommer stanna i arbetet, upplevde dock att arbetstiden stod i konflikt med familjeliv. Konflikten
med familjelivet visade dock inget samband med att vilja sluta arbetet
(Nabe-Nielsen 2007). För nyutexaminerade omsorgsarbetare hade anledningen till att de bytt arbete ett samband med skiftande arbetstider. Det fanns
även en skillnad mellan yrkeskategorierna då en femtedel av sosu-hjælperne
angav arbetstider som en orsak till att sluta, jämfört med två femtedelar av
sosu-assistenterna. Samma studie visar även att det är sosu-assistenterna som
i högre utsträckning har skiftande arbetstider (Nabe-Nielsen 2007).
Fläckman (2008a, 2008b) belyser vad som orsakat att personal som
arbetat på äldreboenden i Sverige har beslutat att sluta. Studien visade att det
var
en
kombination
av
information
om
nedskärningar,
organisationsförändringar med stor arbetsbelastning som följd, som gjorde
att arbetssituationen blev ohållbar. Personalen i studien saknade dessutom
uppmuntran och möjlighet att utvecklas i arbetet.

Sammanfattande diskussion
Nordisk omsorgsforskning är i avhandlingen central för förståelsen av omsorgsarbetets framträdande drag. Den tidiga nordiska forskningen belyste det
avlönade omsorgsarbetets villkor och kopplade samman den socialpolitiska
kontexten med omsorgens vardag. Intresset för äldreomsorgen som välfärdsresurs och betydelsen av organiseringen av arbetet för omsorgsarbetarna, har
lett till ett fokus på vilka arbetsvillkor som möjliggör ett bra omsorgsarbete
och en bra omsorg för de äldre. I forskningsgenomgången tydliggörs att flera
olika aspekter av omsorgsarbetets villkor har studerats. Arbetet betonas som
ett fysiskt, intellektuellt och emotionellt arbete och relationen mellan personal och omsorgstagaren är utgångspunkten för förståelsen av vad ett bra
omsorgsarbete/omsorg är. Omsorgsrationaliteten – antagandet att personalens fokus på omsorgstagaren styr arbetet – ser ut att ha varit vägledande
även för forskningen.
Forskningen visar ganska entydiga resultat vad gäller kopplingen mellan
arbetets organisering och villkor och möjligheten att utföra ett bra arbete. De
strukturella villkoren brister på ett flertal punkter. Vanligt förekommande
exempel på detta är beskrivningar av personalbrist, brist på uppskattning,
ifrågasatta kompetenskrav och alltför hög arbetsbelastning. Det positiva i
arbetet har i flera studier dokumenterats vara relationerna i arbetet, både
relationer till kollegor och till omsorgstagare.
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Då relationerna har en sådan viktig position i arbetet bidrar de också till
vissa av problemen i arbetet. Omsorgsarbetarna tenderar att kompensera för
strukturella brister i mötet med omsorgstagarna och står ofta i konflikt mellan förutbestämda, tidsbegränsade arbetsuppgifter och viljan att möta omsorgstagarnas aktuella behov och önskningar. Känslor av otillräcklighet,
psykisk och fysisk nedslitning och viljan att lämna arbetet beskrivs som konsekvenser av en alltför pressad arbetssituation.
Forskningen präglas också av att äldreomsorgen är en sektor där stora organisationsförändringar genomförts. Många av förändringarna står i kontrast
till de arbetsförhållanden som har beskrivits som primära för omsorgsarbetet
– tid, kontinuitet, handlingsutrymme och kunskap om omsorgstagarna.
Beskrivningen ger en ganska entydig bild av arbetets förutsättningar i
Sverige och Danmark. Omsorgsarbetets villkor i termer av strukturella och
organisatoriska problem är starkt närvarande i nästan alla studier. Trots
bristande resurser är det många som vill arbeta i omsorgen på grund av att
det är ett meningsfullt arbete med värdefulla relationer. Utifrån denna forskningsgenomgång är det svårt att dra några slutsatser om skillnader mellan
länderna. Detta kan kanske delvis bero på de olika inriktningarna på omsorgsforskningen i respektive land. Svårigheterna att uttala sig om skillnader
beror även på studiernas olika karaktär beträffande metod, urval etcetera.
Utifrån en tidigare komparativ studie, Hemhjälp i Norden, och från publikationer som använt samma dataset som i föreliggande studie har några
skillnader fångats upp beträffande arbetets vardag. Skillnader som framkommit tyder på att arbetet är fysiskt tyngre i Sverige medan personalbrist är
ett större problem i Danmark. Utmärkande för arbetet i den danska hemtjänsten tycks även vara att det finns mer tid för social samvaro, t.ex. att
dricka kaffe med omsorgstagarna. Utbildningen som de danska omsorgsarbetarna får tycks också mindre ifrågasatt och problematisk i jämförelse med
den svenska modellen.
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4. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark:
utveckling, organisering, omfattning, insatser
och personal

Detta kapitel inleds med en kort historik av äldreomsorgens framväxt. Därefter presenteras jämförelser mellan Sveriges och Danmarks offentligt finansierade äldreomsorger med fokus på organisering, insatser och hur många
som omfattas av äldreomsorgen. Efter det beskrivs gruppen omsorgspersonal
i båda länderna utifrån nationell statistik. Vidare innehåller kapitlet avsnitt
som handlar om arbetsskador, hot och våld i arbetet och hur problem med
personalförsörjning hanterats i de båda länderna.

Äldreomsorgens utveckling – kort historik
I stora drag ser utvecklingen av en offentlig äldreomsorg likadan ut i Sverige
och Danmark. Kring sekelskiftet var det vanligt att äldre personer togs om
hand av familjen, oftast barnen. De äldre som var fattiga hänvisades till den
kommunala fattigvården: ålderdomshemmen var i stort reserverade för
denna grupp och syftade till att ge uppehälle, bostad och vård. Ända fram till
början av 1950-talet var offentlig äldreomsorg lika med att bo på en institution (Dahl 2000, Trydegård 2000).
Frågan om fattiga äldre och om de skulle bo på ålderdomshem aktualiserades i flera omgångar i båda länderna under första delen av 1900-talet.
Lösningar för att förbättra deras livsvillkor var att betala ut kontant
fattighjälp, att bygga subventionerade lägenheter och runt 1950-talet
byggdes pensionärslägenheter (i Danmark aldersrenteboliger) integrerade i
vanliga bostadshus (Daatland et al. 1997).
En ofta förekommande utgångspunkt då utvecklingen av den moderna
svenska offentliga äldreomsorgen ska beskrivas är Ivar Lo-Johanssons kritik
av de svenska ålderdomshemmen i slutet av 1940-talet. I denna kritik argumenterades för hemvård (se t. ex. Trydegård 1996, 2000). Under 1950-talet
började utvecklingen av den moderna äldreomsorgen med hemtjänst och
olika former av äldreboenden. Kritiken av ålderdomshemmen som förvaring
av äldre ökade och i fokus för debatterna stod normalisering och
självständighet. Hemmaboendeprincipen startade sitt intåg och låg som
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grund till förändringen av ålderdomshemmen och expansionen av hemtjänsten (Edebalk 1990, Petersen 2008).

Hjälp i hemmet
I Sverige startade det första försöket med hjälp till gamla i hemmet runt 1950
(s.k hemsamaritverksamhet). För uppgiften rekryterades äldre husmödrar
som ansågs ha den kunskap som behövdes. I den svenska åldringsvårdsutredningen som kom i mitten av 1950-talet slogs fast att vård i hemmet skulle
prioriteras och 1964 infördes statsbidrag för att utveckla verksamheten (Szebehely 1995). I Danmark började begreppet hemhjälp dyka upp i politiska
utredningar i slutet av 1950-talet och denna insats beskrevs i relation till
äldre människor. Flera kommuner började organisera hemhjälpsverksamheter och rekryterade änkor och frånskilda kvinnor för denna uppgift. Det
betonades att dessa kvinnor genom att anställas inom hemhjälpen inte skulle
behöva ekonomiskt stöd från kommunerna. Även i Danmark tillfördes stadsbidrag för utveckling av verksamheten (Petersen 2008).
Rekryteringsförfarandet av i huvudsak medelålders kvinnor var likartat i
båda länderna, och även arbetsuppgifterna var likartade och bestod i städning, tvätt, laga kläder, gå ärenden, hjälpa till med personlig hygien samt påoch avklädning (Petersen 2008, Szebehely 1995). De politiska argumenten
för att erbjuda äldre sjuka personer hjälp i hemmet var bland annat att
minska utgifterna genom att undvika att de äldre behövde bo på ålderdomshem eller ligga längre tider på sjukhus.
Hjemmehjælpen blev obligatorisk i Danmark 1968 då kommunerna blev
ålagda att erbjuda medborgarna hjälp i hemmet. Utvecklingen av hemtjänsten drevs på av den alltmer etablerade tanken att de äldre skulle få möjlighet
att bo hemma så länge som möjligt. De ökade kostnaderna för institutionsvård i kommunerna samt framväxten av hemmaboendeideologin ledde till att
många kommuner utökade sin hemtjänst (Petersen 2008).
Under 1970–80-talen förändrades och rationaliserades arbetet i hemtjänsten. I båda länderna präglades förändringarna av kollektiva insatser som
serviceboende och dagcentraler och av en stärkt arbetsledning. Arbetet förändrades från att vara organiserat utifrån fasta tider hos omsorgstagarna till
att bli uppgiftsstyrt. Ytterligare en stor förändring av organiseringen av
hemtjänsten var att införa självständiga arbetsgrupper. I de självstyrande
smågrupperna fick omsorgsarbetarna möjlighet att i grupplokaler planera
arbetet utifrån bestämda uppgifter som skulle utföras hos omsorgstagarna
(Dahl 2000, Lewinter 2003, 2004; Szebehely 1995, Thulin 1987). Enligt
Risager Rasmussen (1992) presenterades omorganiseringen av hemtjänsten i
Danmark som något som skulle förbättra omsorgsarbetarnas arbetsvillkor då
de skulle få möjlighet att dela på arbetsuppgifter och ha möten för att diskutera arbetet. Syftet för kommunerna var dock i första hand rationalisering
och besparingar.
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Arbetssättet i hemtjänsten antog under 1980-talet en socialpedagogisk inriktning. Rapporter som publicerades under denna tidpunkt beskriver hemtjänstarbetet med termer som är hämtade från mer professionaliserade områden. Fokus på begrepp som hjälp till självhjälp, aktivering och social rehabilitering syftade delvis till att göra arbetet mer attraktivt (Dahl 2000, Szebehely 1995).

Boenden för äldre
I Sverige utvecklades institutionsvården i två typer av boenden – ålderdomshem och sjukhem – där kommunerna ansvarade för ålderdomshemmen och
landstingen för sjukhemmen (som var en del av långtidssjukvården). Mellan
1965 och 1975 ökade antalet institutionsplatser starkt. Det var framför allt
ålderdomshemsplatserna som ökade och i början av 1990-talet fanns tre
femtedelar av institutionnsplatserna på ålderdomshem (Daatland et al. 1997).
Plejehjemmen8 i Danmark har, till skillnad från Sverige, alltid varit ett
kommunalt ansvar. Danmark har, enligt forskare (se t. ex. Daatland et al.
1997), stått för en mer socialt inriktad äldreomsorg, medan organiseringen
av institutionsplatserna i Sverige bidragit till en medikalisering av
äldreomsorgen.
Den senare utvecklingen av olika former av omsorgsboenden i Sverige
och Danmark är en snårig historia som det inte kommer att läggas alltför
mycket vikt på i denna beskrivning. Enligt Daatland et al. (1997) var de former av serviceboenden som började introduceras ett mellanting mellan institutioner och pensionärlägenheter, som utvecklades som ett svar på bostadsbristen. Tanken med boendeformen var att kunna erbjuda trygghet och
omsorg med betoning på eget boende med en högre standard än i den institutionsvård som dittills erbjudits.
Denna utveckling drevs även på av att expansionen av hemtjänsten hade
börjat ifrågasättas något under 1970-talet. Kollektiva insatser blev ett nyckelbegrepp: ”Servicehuset skulle spara tid och pengar, jämfört med motsvarande hjälp i hemmet” (Szebehely 1995). De boenden som utvecklades, i
Sverige serviceboende och i Danmark ældreboliger9, blev en integrerad del
av hemtjänsten. I Danmark trädde Ældreboligloven i kraft 1987 vilken
betonade en satsning på ældreboliger (serviceboende utan fast personal) och
hemtjänst i ordinärt boende (Rostgaard 2011b). I Sverige förändrades äldreboendena genom Ädelreformen 1992 då kommunerna fick ett samlat ansvar
för hela äldreomsorgen, även sjukhemmen. Sjukhemmen och långvårdsavdelningarna har sedan över tid förändrats med syfte att kunna erbjuda egna
rum och en mer hemlik miljö. Alla olika boendeformer för äldre benämns
8

I och med införandet av Bistandsloven 1976 inkluderades både alderdomshjem och
plejehjem under begreppet plejehjem.
9
Innan 1987 kallas dessa beskyttede boliger och lette kollektivboliger.
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idag i svensk lagstiftning och statistik för särskilda boendeformer
(Trydegård 2013).

Utvecklingen sedan 1980-talet
Utvecklingen av äldreomsorgen var omfattande i alla nordiska länder fram
till 1980-talet då expansionen av både platser på olika former av boenden
och hemtjänstinsatser avtog – med undantag för Danmark. Där fortsatte
ökningen av hemtjänsten och nådde kulmen 2002 (Rostgaard 2011b). Sedan
1980-talet har Sverige och Danmarks utveckling av hemtjänsten således gått
i skilda riktningar. I Sverige började andelen äldre med hemtjänst att minska
kraftigt redan 1980 (Szebehely & Ulmanen 2012). Sedan 1980-talet har
Sverige och Danmarks utveckling av hemtjänsten således gått i skilda riktningar.
Danmarks höga täckningsgrad har karaktäriserats av att en hög andel av
mottagarna erhållit få hjälptimmar per vecka medan resurserna i Sverige
under de senaste 30 åren har satsats på dem med ett mer omfattande omsorgsbehov. Under senare år har dock omfattningen av hemtjänsten i Danmark minskat något, framförallt bland omsorgstagare som haft få hjälptimmar (Danmarks Statistik 2012).
Satsningen i Sverige på dem med mer omfattande omsorgsbehov förklaras till viss del av omorganisationerna i den svenska äldreomsorgen som
startade under 1990-talet. Den s.k. Ädel-reformen som genomfördes 1992
innebar att kommunerna fick ett utökat hälso- och sjukvårdansvar för de
äldre. Bland annat tog kommunerna över sjukhemsvården från landstingen
och ekonomiska incitament infördes i syfte att stimulera kommunerna att
snabbt ta över de medicinskt färdigbehandlade äldre patienterna från landstingens sjukhus. Kommunernas äldreomsorg fick därigenom ta emot vårdtagare med stora omvårdnadsbehov, och detta har i förlängningen lett till att
det blivit svårare att få hemtjänst för dem med små vårdbehov (Trydegård
2000, 2013).
Denna utveckling har bidragit till minskade vårdplatser på sjukhus: mellan 1992 och 2005 minskade antalet vårdplatser inom akutsjukvården med
nästan 50 procent samtidigt som andelen 80 år och äldre i befolkningen
ökade med drygt 20 procent (Meinow & Wånell 2011). Idag är Sverige det
land i Europa som har minst antal vårdplatser och kortast vårdtider på sjukhusen. Vad gäller hälso- och sjukvårdsresurser har Sverige 2,7 sängplatserplatser per 1000 personer i befolkningen, jämfört med 3,5 platser i Danmark
(OECD 2012a). Danmark satsar också mer offentliga medel på sjukvård än i
Sverige. Enligt OECD (2012b) går 11,1 procent av BNP i Danmark till
hälso- och sjukvård jämfört med 9,6 procent av BNP i Sverige. Detta förhållande kan vara en del av förklaringen till att Danmarks äldreomsorg når
flera mottagare trots mindre kostnader, då de äldre som är sjukast troligen i
högre utsträckning än i Sverige får vård och omsorg via sjukvårdsystemet.
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Villkor och organisering
I Sverige och Danmark, liksom i övriga nordiska länder, är det kommunerna10 som ansvarar för och finansierar merparten av den offentliga äldreomsorgen. Äldreomsorgen är traditionellt uppdelad i hemtjänst och boenden
för äldre men innefattar även ett ytterligare antal olika insatser som framförallt syftar till att den äldre får hjälp med att klara av att bo i ordinärt boende.
Det handlar bland annat om dagverksamhet, korttidsvård, hemsjukvård och
anhörigstöd i olika former.

Lagstiftning
I Sverige styrs kommunernas arbete med äldre enligt socialtjänstlagen (SFS
2001:453) som hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Kommunerna
ansvarar för sjukvård i särskilda boendeformer (exklusive läkarinsatser).
Kommunerna kan även, efter överenskommelse med landstinget, helt eller
delvis överta ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende, vilket var
aktuellt i 171 av landets 290 kommuner år 2008 (Socialstyrelsen 2009b).
Avgifterna för äldreomsorgen är i Sverige reglerade så att de med för låga
inkomster är avgiftsbefriade och sedan 2002 finns det en s.k. maxtaxa som
innebär att ingen behöver betala mer än en viss summa per månad (år 2013
1760 Skr.).
I socialtjänstlagens (SoL) kapitel 4 regleras rätten till bistånd. Personer
som ansöker om bistånd har rätt att få sina behov bedömda och att få hjälp
om inte behoven kan tillgodoses på annat sätt. Bistånd kan erhållas från socialnämnden för försörjning (försörjningsstöd) och för den sökandes livsföring i övrigt (4 kap. § 1 SoL). Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna genom olika insatser verka för att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande (5 kap. § 4 SoL). De äldre ska erbjudas möjlighet att
leva och bo självständigt under trygga förhållanden i en meningsfull tillvaro.
Genom bland annat hemtjänst, dagverksamhet och trygghetslarm ska den
enskilde få stöd, service och omvårdnad i hemmet. När de insatser som kan
ges i det egna hemmet är otillräckliga ska äldre kunna erbjudas ett boende i
särskild boendeform (5 kap. § 5). Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som började tillämpas 1 januari 2011 innefattar förutom att äldre
personer ska få leva ett värdigt liv en ny bestämmelse som innebär att äldre
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I Danmark genomfördes 2007 en omfattande kommunreform där landet delades in i fem
regioner; Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland och Nordjylland. Den tidigare
indelningen i 13 amter (län) försvann och antalet kommuner reducerades från 271 till 98.
Syftet med reformen var att större kommuner ska kunna ta sig an fler uppgifter och därmed
bidra till ett mer enhetligt utbud. Kommunreformen innebar också att hälso- och
sjukvårdsansvaret ökade då kommunerna även fick ansvar för all rehabilitering utanför
sjukhusen (Indenrigs- og Socialministeriet 2009)
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personer ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges (5 kap.
§ 5)
I Danmark styrs kommunernas arbete med äldre och andra vuxna med
behov av bistånd utifrån Serviceloven (LBK nr 1117 af 26/09/2007). Det
finns i lagstiftningen en insats som är särskilt inriktad på äldre som fyllt 75
år och det är förebyggande hembesök. Enligt kap. 14 § 79 a är kommunerna
skyldiga att göra minst ett årligt besök hos alla som fyllt 75 år och bor i
kommunen. I Servicelovens avsnitt 5 som reglerar bistånd till vuxna personer fastslås i kapitel 16 § 81 att:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet
med indsatsen er
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige function samt udviklingsmuligheder,
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt,
tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v.eller i botilbud efter denne lov.

Enligt lagstiftningen ansvarar kommunerna för att erbjuda personlig hjälp,
omvårdnad och praktiskt stöd till att utföra vissa uppgifter i hemmet
(hjemmehjælp) samt matservice (16 kap. § 83). I Serviceloven regleras även
kommunernas ansvar att arbeta för att bevara individens fysiska och psykiska färdigheter (16 kap. § 86). Kommunen ansvarar också för att insatserna löpande anpassas efter mottagarens behov (16 kap. § 88) och finns
tillgängliga dygnet runt (16 kap. § 87). Även hemsjukvården organiseras av
kommunerna och är liksom hemtjänsten avgiftsfri för mottagarna (Rostgaard
2011b). Kostnaderna för plats i äldreboende utgör 10 procent av inkomsten
upp till 155 000 Dkr. därefter betalar man 20 procent av inkomsten (Social,
Børne- og Integrationsministeriet 2013).

Demografiska villkor och kostnader
Den ökade livslängden antas få stora konsekvenser för sammansättningen av
befolkningen. I Sverige har antalet personer som är 65 år och äldre fördubblats under det senaste halvseklet och enligt prognoser kommer var femte
svensk år 2030 att vara ålderspensionär. Antalet 80 år och äldre beräknas
vara ganska oförändrat fram till 2020 för att sedan ta en kraftig vändning
uppåt och år 2050 ha fördubblats sedan 2000 (Socialstyrelsen 2009a).
I Danmark är andelen äldre något lägre än i Sverige. Befolkningsprognosen för Danmark innebär att mellan 2007 och 2017 ökar antalet personer
som är 67-79 år från 9,2 till 12,7 procent av befolkningen. Personer 80 år
och äldre kommer under denna tidsperiod att utgöra omkring 4 procent av
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befolkningen. Fram till 2040 beräknas antalet personer 80 år och äldre att
fördubblas (NOSOSCO 2012).
I ett europeiskt perspektiv är både Sverige och Danmark länder som
spenderar mycket offentliga medel på äldreomsorg. Sveriges kostnader är
något högre än Danmarks (Tabell 4:1) vilket delvis kan förklaras av den
högre andelen 80 år och äldre i Sverige (Rostgaard & Szebehely 2012).
Tabell 4:1 Andel äldre i befolkningen och kostnader för äldreomsorg i Sverige och
Danmark 2008, procent
Sverige
Danmark
Andel äldre
65 år och äldre
80 år och äldre

17,9
5,4

15,7
4,1

Offentliga kostnader äldreomsorg
(% av BNP 2007)

2,4

1,7

Källa: Rostgaard & Szebehely 2012

Privata utförare, kundval och kvalitetssäkring
Under 1980–90-talen drabbades alla de nordiska länderna av en finansiell
kris som framtvingade en åtstramningspolitik. Det som i välfärdsstatens expansionsfas framhölls som en symbol för den generösa omsorgsstaten – den
offentliga omsorgen – framställdes oftare som ett offentligt styrproblem. I
samband med detta introducerades New Public Management (NPM) inom
äldreomsorgens verksamhet. NPM kan beskrivas som ett företags- eller managementspråk. Det ideologiska budskapet bakom NPM är att offentliga
institutioner så mycket som möjligt bör organiseras och drivas som företag
på den privata marknaden (Vabø 2005, 2007).
Bakom dessa organisationsförändringar fanns flera drivkrafter. Förutom
krav om ökad effektivitet i den offentliga sektorn betonades krav på ökad
rättssäkerhet för klienterna samt ekonomiska motiv (Blomberg 2008, Larsson & Szebehely 2006, Szebehely & Trydegård 2007). I Danmark betonades
framförallt att bedömningen av hjälpbehov skulle bli mer jämlik vilket
kunde möjliggöras genom att skilja denna från den praktiska verksamheten
(Bertelsen & Rostgaard 2013).
Som en del av denna förändring har äldreomsorgen i Sverige och Danmark omorganiserats till en så kallad beställar-utförarmodell (BUM). Utifrån den modellen organiseras verksamheten så att det görs en åtskillnad
mellan beställaren, som ansvarar för myndighetsutövningen och utföraren,
som svarar för tjänsten. Denna uppdelning gjordes delvis med syfte att introducera andra utförare av omsorgsinsatser än kommunen. Sverige var först i
Norden med att införa den så kallade BUM-modellen och 2003 hade drygt
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80 procent av Sveriges kommuner denna tudelade organisation inom
äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2004b). I början av 2000-talet
introducerades dessa styrformer även i övriga nordiska länder. I Danmark
hade omkring 30 procent av kommunerna infört BUM innan det blev
obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda frit valg (kundval) inom hemtjänsten 2003 (Balle Hansen & Vedung 2005). I de övriga nordiska länderna
har kommunerna självbestämmande i dessa frågor. Det finns skillnader
mellan de nordiska länderna i hur NPM utvecklats men det finns gemensamma drag vad gäller hur äldreomsorgens styrprinciper har ändrats. Det har
blivit en ökad betoning av standardiserade instrument för att bedöma behov,
styra och mäta hjälpinsatser och för att kontrollera verksamhetens kvalitet
(Meagher & Szebehely 2013).
Marknadisering av äldreomsorg i Sverige
Sverige började konkurrensutsätta delar av äldreomsorgen i början av 1990talet. Detta innebär att kommunerna fortfarande ansvarar för finansiering,
tilldelning av insatser efter biståndsbedömning och beslut enligt socialtjänstlagen, men verksamheten kan utföras av kommunen eller en privat en
vård- och omsorgsgivare i form av en enskild firma, aktiebolag, stiftelse eller
kooperativ (Erlandsson et al. 2013). Som alternativ till den tidigare dominerande upphandlingen av entreprenader har under senare år olika former av
valfrihetsmodeller införts främst för hemtjänst och servicetjänster. Ny lagstiftning, Lag om valfrihetssystem (LOV 2008:962), introducerades 2009 och
syftet var att underlätta för kommunerna att införa valfrihetssystem inom
äldreomsorgen. Socialstyrelsen har i flera omgångar fått uppdraget att fördela stimulansbidrag till landets kommuner för att äldre och personer med
funktionsnedsättning ska få en utvidgad möjlighet att göra egna val inom
omsorgen. Av 290 kommuner har 212 sökt och fått bidrag för att förbereda
och utveckla ett valfrihetssystem (SKL 2012), och i december 2012 hade 44
procent av kommunerna infört LOV inom äldreomsorgen, främst hemtjänsten (Erlandsson et al. 2013).
Valfrihet innebär i detta sammanhang att den äldre efter ett beslut om bistånd själv kan välja vilken organisation som ska utföra insatsen. Den
grundläggande tanken bakom dessa reformer är att brukaren får vara med
och påverka verksamheten och byta utförare om hjälpen inte är till belåtenhet. Detta system leder till att utförarna konkurrerar med varandra. Kommunen bestämmer ersättningsnivån som är lika för alla utförare och därmed
uppstår en s.k. kvalitetskonkurrens, vilket gör att företagens kvalitetsbeskrivningar hamnar i fokus. Vidare har dessa privata utförare börjat erbjuda
olika former av tilläggstjänster som den äldre kan köpa till ett marknadsanpassat pris (Erlandsson et al. 2013).
Metoder för att följa upp kvalitet inom äldreomsorgen i Sverige har utvecklats på senare år. Äldreguiden, som är en del av Socialstyrelsens Öppna
jämförelser inom vården och omsorgen om äldre publicerades första gången
68

2008. Guiden finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats och innehåller
information från cirka 5400 enheter – äldreboenden, hemtjänst- och dagverksamhet – i landets samtliga kommuner och stadsdelar. Både enskilt och
kommunalt driven verksamhet finns med. Äldreguiden är framtagen för att
göra det möjligt att jämföra kvaliteten på vården och omsorgen av äldre på
särskilda boenden och i hemtjänst runt om i landet. Socialstyrelsen har även
uppdraget att utföra årliga brukarundersökningar som också presenteras i
Äldreguiden. Informationen redovisas på enhetsnivå vilket syftar till att den
äldre ska få vägledning i valet av utförare. I projektet Beskrivning av äldres
behov och insatser inom äldreomsorg utvecklas en nationell modell för att
beskriva äldres behov och insatser enligt Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen
2012d).
Marknadisering av äldreomsorg i Danmark
Sedan slutet av 1980-talet har den danska äldreomsorgen genomgått en rad
reformer och lagändringar och 2002 kom den s.k. ældrepakken som innehöll
olika reformer, däribland omorganiseringen till en beställar-utförarmodell. I
juli 2002 infördes i Danmark genom den så kallade fritvalgsordningen en
möjlighet att välja äldreboende. Fritt val av leverantör när det gäller praktisk
och personlig hjälp i det ordinära boendet (hemtjänst) infördes 2003.
Fritt val av plejehem, plejebolig och ældrebolig innebär att den som har
fått ett beslut om plats på ett äldreboende själv ska få välja var man vill bo
och det blev också möjligt att välja kommun (Balle Hansen & Vedung 2005,
Agger Nielsen & Goul Andersen 2006). Valfrihet i hemtjänsten innebär att
omsorgstagaren ska ha möjlighet att välja mellan kommunal eller privat utförare. Privata leverantörer inom äldreomsorgen måste godkännas av kommunerna och får samma timersättning som kommunala leverantörer.
Också i Danmark ökade kraven på kvalitetsstandarder i och med införandet av frit valg. Kvalitetsstyrningsprojektet Fælles sprog (”gemensamt
språk”) introducerades av Kommunernas Landsforening (KL) 1998 och syftade till att skapa en standardiserad begreppsapparat. Balle Hansen &
Vedung (2005) poängterar i sin utvärdering av Fælles sprog att det inte bara
innebar en standardisering av existerande begrepp utan att det även fanns ett
mål att introducera nya begrepp inom äldreomsorgens verksamhet.
Fælles sprog 1 bestod av tre olika delar 1) schema och riktlinjer för utvärdering av den äldres (brukarens) funktionsnivå utifrån ett antal fördefinierade områden, 2) schema och riktlinjer för en s.k. Ydelsekatalog, som beskriver kommunernas olika insatser, samt 3) en lista med ett antal nyckeltalkategorier för enhetliga beräkningar av verksamheten (Agger Nielsen &
Goul Andersen 2006, Balle Hansen & Vedung 2005).
Många kritiska röster har höjts mot införandet av Fælles sprog. Metoden
ses som ett kontroll- och styrningsinstrument, som kan ha negativa sidoeffekter när det gäller personalens arbetsmiljö och de äldres möjligheter till
flexibel hemtjänst (Agger Nielsen & Goul Andersen 2006). Trots att
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införandet av systemet varit frivilligt använde år 2005 drygt 80 procent av de
danska kommunerna Fælles sprog (Balle Hansen & Vedung 2005). Metoden
har under åren utvärderats och utvecklats och idag används Fælles sprog III
(KL 2011).
Omfattningen av privata utförare i Sverige och Danmark
Skillnaderna mellan länderna avseende omfattningen av privata utförare är
markant. I Tabell 4:2 redovisas att i Sverige stod 2011 privata utförare för
20 procent av hemtjänsttimmarna och likaså för 20 procent av platserna på
särskilt boende. Vidare uppskattas en femtedel av personalen vara anställda
av en privat utförare (Socialstyrelsen 2012c).
Mottagarna av hemtjänst i Danmark i ett eget hem eller i almene ældreboliger (serviceboende) omfattas av frit valg, det vill säga de kan välja en
offentlig eller en privat leverantör för insatsen. Att välja en privat leverantör
är vanligast avseende den praktiska hjälpen där 45 procent att mottagarna
valt detta medan endast 5 procent av mottagarna av personlig omsorg har
valt en privat leverantör. Omkring 20 procent av de beviljade hemtjänsttimmarna i Danmark går till praktisk hjälp medan de resterande 80 procenten
används till personlig hjälp. 2011 uppges att 3 500 personer är anställda av
privata leverantörer av hemtjänst i Danmark. Detta motsvarar omkring 3
procent av den personal som arbetar som omsorgspersonal (Danmarks statistik 2012). Äldreboenden som drivs av privata aktörer är mycket ovanligt i
Danmark. Bertelsen & Rostgaard (2013) redovisar att endast 1 procent av
platserna i äldreboenden utgjordes av privata s.k. Friplejeboliger år 2012.
Tabell 4:2 Äldreomsorg i privat regi, procent
Sverige

Danmark

2005

2011

2005

2011

Hemtjänst
Andel i privat regi

10a

20b

15/3e 1

45/5f 1

Äldreboende
Andel i privat regi

14a

20b

-

1e

12c

20d

1,5g

3f

Personal
Andel anställda av
privat utförare

Källor: aErlandsson et al. 2013, bSocialstyrelsen 2012c, cSzebehely 2011, dSocialstyrelsen
2013, eBertelsen & Rostgaard 2013, fDanmarks statistik 2012, gDanmarks statistik 2006.
1
praktisk hjälp/personlig omsorg.
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Insatser och omfattning
Att jämföra olika typer av insatser och dess omfattning är ett grannlaga
arbete då statistikordningar förändras och insatser omdefinieras. Traditionellt
redovisas (nordisk) äldreomsorg uppdelat mellan hemtjänst och
äldreboenden. I följande avsnitt redovisas omfattningen av ländernas hemtjänst respektive boendeformer i två separata avsnitt och avslutningsvis presenteras insatser som inte ingår i hemtjänst- eller boendestatistiken.

Hemtjänst
Insatser för äldre i det egna hemmet bygger främst på insatsen hemtjänst
som i båda länderna är uppdelade i praktisk hjälp och personlig omsorg. Den
personliga omsorgen omfattar till exempel hjälp med personlig hygien, att
komma i och ur sängen och att äta. Den praktiska insatsen omfattar företrädesvis hushållssysslor så som att städa, handla, tvätta och laga mat. En
central skillnad mellan den svenska och danska hemtjänsten är att den
danska är avgiftsfri för brukaren (sedan 1993) och att kommunerna har en
lagstadgad skyldighet att genom uppsökande verksamhet aktivt erbjuda hjälpinsatser (Balle Hansen & Vedung 2005).
I Tabell 4:3 redovisas omfattningen av ländernas hemtjänst med sikte på
antal mottagare, andel äldre som får hemtjänst, mottagarnas kön samt antal
hemtjänsttimmar per vecka. I Sverige har omfattningen av hemtjänsttimmar i
stort sett varit oförändrad sedan början av 2000-talet. Antalet mottagare, 65
år och äldre, var 2011 drygt 162 000 personer, vilket motsvarar omkring 9
procent av åldersgruppen. En tredjedel av hemtjänstmottagarna har insatser
på den lägsta nivån vilket innebär att de får mindre än 2 timmar i veckan. En
femtedel av hemtjänstmottagarna får 10-25 timmar i månaden och en fjärdedel mellan 26 och 79 timmar per månad. En av tio får 20 hjälptimmar i
veckan eller mer (NOSOSCO 2012, Socialstyrelsen 2012b).
I Danmark mottog drygt 140 000 personer, 65 år och äldre, hemtjänst
2011, vilket utgör cirka 15 procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen (NOSOSCO 2012). Om hemtjänstmottagarna redovisas utifrån hur
många timmar de är beviljade per vecka visar det sig att närmare två tredjedelar har mindre än 2 timmar i veckan. Att en hög andel i Danmark får få
timmar hemtjänst är, som påpekats tidigare, en central skillnad mellan länderna. Vidare har 12 procent av mottagarna mer än 8 timmar hemtjänst per
vecka och endast 4 procent får mer än 20 timmar per vecka (Danmarks statistik 2012). I båda länderna går omkring två tredjedelar av hemtjänsttimmarna till kvinnor.
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Tabell 4:3 Hemtjänst i Sverige och Danmark 2005 och 2011
Hemtjänst
Sverige

Danmark

2005

2011

2005

2011

135 000a

162 300b

178 200a

140 900b

Andel av 65+

8,6a

9,1b

21,7a

15b

Andel kvinnor

70c

67d

-

68g

Timmar/vecka i genomsnitt

7e

7d

5,3f

3,6g

Mindre än 2 tim./v (%)

39c

32d

57f

64g

Antal personer

Källa: aNOSOSCO 2007, bNOSOSCO 2012 (uppgifterna är från 2010), cSocialstyrelsen 2007,
d
Socialstyrelsen 2012c, eSzebehely 2005b, fDanmarks statistik 2005, gDanmarks statistik
2012.

Äldreboenden
I både Sverige och Danmark har det sedan 1980-talet funnits en politisk
målsättning att avinstitutionalisera äldreomsorgen. Som tidigare nämnts benämns i Sverige olika typer av boendeformer för äldre särskilt boende, en
beteckning som infördes i samband med Ädelreformen år 1992. Särskilt
boende är en samlingsbeteckning för sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden och andra boendeformer för äldre. Kommunen ansvarar för boendets
kvalitet och har hälso- och sjukvårdsansvar för de boende exklusive läkarinsatserna. De boende har tillgång till personal med omvårdnads- och sjukvårdskompetens dygnet runt, vilket i dagligt tal brukar kallas för att de får
möjlighet till heldygnsomsorg.
I Danmark ändrades lagstiftningen 1987 i och med Ældreboligloven, vilken syftade till en satsning på ældreboliger (serviceboende utan fast personal) och hemtjänst i ordinärt boende (Rostgaard 2011b). Vård- och omsorgstjänster separerades då formellt från boendet och ges enligt samma princip
oavsett boendeform. Danmarks Statistik (2012) beskriver fem olika typer av
äldreboenden: Plejehjemsboliger och beskyttede boliger som finns på s.k.
äldreinstitutioner och kännetecknas av att det finns gemensamma serviceutrymmen och fast personal. På Plejeboliger finns det fast personal och serviceutrymmen. Almene ældreboliger upprättas för äldre och funktionshindrade och där finns ingen fast personal eller gemensamma serviceutrymmen.
Friplejeboliger är en ny form av privata äldreboenden med fast personal och
serviceutrymmen för personer med omfattande behov av service och omsorg.
Statistiken för omsorgstagarna som bor i almene ældreboliger räknas till
hemtjänststatistiken och ingår i den s.k. fritvalgsordningen (se Tabell 4:3). I
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Danmark blir även de som bor i plejeboliger inklusive plejehjem, beskyttede
boliger och friplejeboliger (i fortsättningen betecknat som äldreboenden)
biståndsbedömda för personlig och praktisk hjälp men denna hjälp går inte
att välja utan utförs av anställd personal på boendet.
Av Tabell 4:4 framgår att omfattningen av insatsen äldreboende har
minskat i både Sverige och Danmark sedan 2005. År 2011 hade drygt
100 000 personer i Sverige en plats i särskilt boende vilket motsvarar 5,7
procent av befolkningen 65 år och äldre. I Danmark bodde cirka 43 000 personer i äldreboenden år 2011 vilket utgör 4,5 procent av befolkningen 65 år
och äldre (NOSOSCO 2012). I Danmark bedöms även de som bor på äldreboenden utifrån hur många timmars hjälp de behöver vilket gör att det finns
tillgänglig statistik avseende omfattningen av omsorgen. Omsorgstagare som
bor på ett äldreboende får i genomsnitt 20 timmar personlig och praktisk
hjälp per vecka (Danmarks statistik 2012).
Tabell 4:4 Äldreboende i Sverige och Danmark 2005 och 2011
Äldreboende
Sverige

Danmark

2005

2011

109 000a

101 000b

Andel av 65+

7a

5,7b

8,3a

4,5b

Andel kvinnor

70c

69d

-

67e

Antal

2005
68 246a

2011
42 800b

Källa: aNOSOSCO 2007, bNOSOSCO 2012 (uppgifterna är från 2010), cSocialstyrelsen 2007,
d
Socialstyrelsen 2012c, eDanmarks statistik 2012.

Övriga insatser
I både Sverige och Danmark redovisas i den offentliga statistiken ett antal
insatser som inte ingår i hemtjänst eller äldreboende utan bedöms via särskilt
biståndsbeslut. I Sverige är beslut om trygghetslarm i det egna hemmet den
vanligaste insatsen av detta slag som når omkring 160 000 personer. Boendestöd, dagverksamhet, korttidsvård eller kontaktperson är insatser som årligen ges till drygt 27 000 personer (Socialstyrelsen 2012b).
De övriga insatserna i Danmark karaktäriseras av att 106 000 personer
mottog förebyggande hembesök under 2011. I Danmark redovisas även matservice och sjukgymnastik som enskilda poster. Omkring 45 000 personer
får matservice (en tredjedel levereras av privata leverantörer) och 30 000
personer erhåller sjukgymnastik. Utöver detta redovisas hur många som har
beviljats dagverksamhet och kontantbidrag. Dessa insatser nådde 2011 omkring 22 000 personer (Danmarks statistik 2012).
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Äldreomsorgsarbetarna
Yrkeskategorier och utbildningsvägar
Omsorgsarbetet som det utvecklades i hemtjänsten i båda länderna vände sig
till medelålders hemmafruar som ville ”göra lite nytta och tjäna en slant”.
Yrkesgruppens kompetens definierades i detta skede som ”vanligt husmorsvett” och en vilja att hjälpa andra. Personal till hemtjänsten anställdes per
timme och för att inte dra till sig arbetskraft från andra sektorer och därmed
försvåra arbetsbristen sattes lönen lågt (Petersen 2008, Szebehely 1995).
Szebehely (a.a.) menar att hemsamarityrkets start som ett ”icke-arbete” har
präglat verksamheten under hela hemtjänstens historia.
Andelen med utbildning inom hemtjänsten har ökat genom åren. Inledningsvis fanns inga krav på formell utbildning eller internutbildning. 1973
hade en fjärdedel av vårdbiträdena i Sverige någon form av utbildning och
tio år senare nära hälften (Szebehely 1995). Under 1980-talet satsades i Sverige mer än tidigare på att höja omsorgsarbetarnas utbildningsnivå. Utbildningssatsningen kan även ses som en reaktion på svårigheterna att rekrytera
personal. Szebehely (1995 s. 75) skriver ”Vad som betonas är således inte att
vårdbiträdena behöver utbildning för att klara arbetet, utan att utbildningens
funktion är att höja arbetets attraktionskraft, och därmed underlätta personalrekryteringen”. Även i Danmark uppmärksammades i början av 1970-talet
att mer än hälften av omsorgspersonalen inte hade någon utbildning samtidigt som rekryteringen av hemhjälparna förväntades bli fördubblad. En bra
utbildning började i detta skede liksom i Sverige ses som en väg till att lösa
rekryteringsproblemen (Petersen 2008).
Inom den svenska gymnasieskolan har det sedan 1971 funnits en vårdutbildning med olika inriktningar och 1982 startade Sociala servicelinjen.
Denna linje hade tidigt problem med låg rekrytering och omotiverade studenter. Gymnasieskolan reformerades och 1991 startade Omvårdnadsprogrammet, ett treårigt gymnasieprogram tillgängligt för ungdomar under 20
år. Äldre personer fick möjlighet att gå en kortare vuxenutbildning på 60
veckor (Törnquist 2004).
I Danmark trädde Bistandsløven i kraft 1976 och då blev det ett krav att
de som arbetade som hemhjälpare i Danmark skulle vara utbildade. Kraven
på omsorgsarbetarnas kvalifikationer stärktes 1990 genom en ny lagstiftning
(Lov nr.432 om grundlæggande uddanelser indenfor bistands-, pleje og omsorgsområdet). Vid denna tidpunkt beskrevs vilken kompetens och utbildning som hemhjälparna skulle ha och deras yrkesbeteckning ändrades till
sosu-hjælpere. År 1995 överfördes ansvaret för äldreomsorgspersonalens
utbildning i Danmark till kommunerna (Petersen 2008).
Omsorgsarbetarna, vilka är i fokus i föreliggande studie, utgör tillsammans den största personalgruppen, drygt 70 procent, inom den kommunala
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äldre- och funktionshinderomsorgen i Sverige och Danmark. Dessa grupper
benämns i Sverige för undersköterskor, vårdbiträden eller liknande och i
Danmark social- og sundhetsassistenter och social- og sundhedshjælper
(SOSU). Utbildningssystemet för att arbeta inom äldreomsorgen i Sverige
och Danmark ter sig idag lika på så sätt att det finns två yrkeskategorier där
den ena har kortare utbildning, vårdbiträde respektive sosu-hjælper, och
utifrån den utbildningen kan man vidareutbilda sig till undersköterska eller
sosu-assistent.
Omvårdnadsprogrammet i Sverige är en 3-årig gymnasial utbildning som
förbereder för att arbeta som undersköterska, vård- och omsorgsassistent,
vårdbiträde, skötare och personlig assistent. Utbildning till vårdbiträde brukar anges motsvara omvårdnadsprogrammets första termin. Det finns ett
antal aktörer i Sverige, förutom gymnasieskolan, som anordnar omsorgsutbildning t. ex. Vård- och omsorgscollege. I Sverige uttalas i nationella riktlinjer att alla som arbetar inom den kommunala äldreomsorgen ska ha en
gymnasial omvårdnadsutbildning, motsvarande undersköterskekompetens
(Socialstyrelsen 2011). Det nationella målet är alltså att yrkesgruppen vårdbiträde inte ska finnas kvar inom äldeomsorgen.
I Danmark genomgick utbildningen för att arbeta i äldreomsorgen en förändring under 1990-talet, Förändringarna innebar att utbildningen för att bli
det som kallades hjemmehjælper och plejehjemsassistent lades ner och
istället utbildas studenterna till social- og sundhedshjælper och social- og
sundhetsassistenter. Utbildning till sosu-assistent sker genom en förlängning
av utbildningen till sosu-hjælper. Utbildningen är således uppbyggd på ett
sådant sätt att det finns en möjlig ”karriärväg” inom systemet.
Grundutbildningen är 14 månader och för att bli sosu-assistent förlängs
utbildningen med ytterligare 18 månader. SOSU-utbildningen regleras genom Lagen om yrkesutbildning och ges på speciella social- og sundhedsskoler där den som avklarat 9:e klass i grundskolan kan antas. Innan studenten kan söka till Sosu-hjælper måste hon genomgå en 20 veckors kurs som
benämns grundforløb (PASS 2013). Till skillnad från Sverige är utbildningen i Danmark inte integrerad i gymnasieprogrammen. Utbildningen har
även utvecklats så att den som erhåller en social- och sundhedsassistentutbildning kan läsa vidare till sjuksköterska (Dybbroe 2008).
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Beskrivning av omsorgsarbetarna11 i Sverige och Danmark
I Tabell 4:5 och 4:6 redovisas jämförelser mellan omsorgsarbetarna i Sverige
och Danmark. Redovisningen bygger på nationell statistik både för 2005 (då
Nordcare-enkäten distribuerades) och 2011. I Tabell 4:5 redovisas månadsoch timanställda omsorgsarbetare separat. Den månadsanställda omsorgspersonalen som arbetar i den svenska äldreomsorgen 2011 är drygt 176 000
personer och i Danmark arbetar drygt 71 000 omsorgsarbetare inom den
kommunala äldreomsorgen samma år. De timanställda uppgår till 22 procent
i Sverige jämfört med 18 procent i Danmark (KRL 2013b, SKL 2011).
Kvinnodominansen är markant inom personalgruppen i båda länderna.
Männen är något fler i Sverige där de utgör cirka 10 procent av de redovisade personalgrupperna jämfört med 7 procent i Danmark. Andelen män är
högre bland de timanställda omsorgsarbetarna och uppgår där till drygt 14
procent i både Sverige och Danmark (KRL 2013b, SKL 2011). Av de män
som arbetar som omsorgspersonal i Danmark är 37 procent timanställda och
50 procent saknar utbildning (KRL 2013b).

11

I kapitlet redovisas genomgående enbart de yrkeskategorier som i studien benämns
omsorgsarbetare/personal dvs. i Sverige vårdbiträden eller undersköterskor (eller motsvarande
såsom vårdare och skötare som inte presenteras separat i statistiken). och i Danmark sosuhjælper och sosu-assistenter (eller motsvarande såsom hjemmehjælpere, plejehjemsassistent).
Gemensamt för länderna är att det inte i statistiken går att urskilja vilka som arbetar inom
äldreomsorgen eller omsorgen om funktionshindrade.
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Tabell 4:5 Omsorgsarbetare i Sverige och Danmark. Antal anställda, andel kvinnor,
yrkeskategori, andel som saknar utbildning och andel utrikes födda
Sverige
Danmark
2005

2011

2005

2011

Antal månadsanställda

161 000a

176 000b

65 400g

71 400h

Antal timanställda
Andel timanställda

50 400a
21

50 600b
22

12 400g
16

15 700h
18

Andel kvinnor

90a

90b

95g

93h

Yrkeskategori (%)
Vårdbitr./sosu-hj.
Usk./sosu-ass.
Saknar utbildning1

50a
50a
40c

41b
59b
20d

50g
31g
19g

48h
34h
18h

1e 2

19f 3

7i 2

7,8j 3

Andel utrikes född personal

Källor: aSKL 2005, bSKL 2011, cSocialstyrelsen 2007, dSocialstyrelsen 2013, eSKL 2007,
f
SCB 2011a, gKRL 2013a, hKRL 2013b, iFOA 2008a, jFOA 2010.
1
I Sverige ingår de som saknar utbildning i gruppen vårdbiträden medan de som saknar utbildning utgör en egen kategori i Danmark. 2År 2007 32010

I Tabell 4:5 redovisas även omsorgspersonalen uppdelat på yrkeskategori.
Att klassificeras som vårdbiträde i Sverige innebär inte att personalen alltid
har en vård- eller omsorgsutbildning: de som inte anställs som undersköterskor benämns vårdbiträden. Därför uppgår fördelningen av de båda yrkeskategorierna i Sverige till 100 procent. År 2005 var hälften av omsorgsarbetarna i Sverige vårdbiträden12 och hälften undersköterskor13. Andelen undersköterskor har ökat och år 2011 utgörs tre femtedelar av baspersonalen i
äldreomsorgen av undersköterskor. Enligt Socialstyrelsen (2013) har fyra
femtedelar av den månadsanställda omsorgspersonalen i Sverige en gymnasial omvårdnadsutbildning. De som arbetar på äldreboenden i Sverige har
generellt längre utbildning, medan en fjärdedel av den personal som arbetar i
hemtjänsten saknar en omvårdnadsutbildning.
Förhållandet mellan yrkeskategorierna i Danmark är omvänt i jämförelse
med Sverige då en tredjedel av omsorgsarbetarna innehar den längre utbildningen. I Danmark redovisas personalens utbildning i databasen SIRIUS
(KRL 2013a, 2013b) där det finns en post för dem som arbetar som socialog sundhedspersonale men är outbildade. Dessa uppgick till 18 procent av

12

Inklusive vårdare.
Inklusive skötare.

13
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omsorgsarbetarna. Även fackförbundet FOA (Fag og arbejde) uppger
samma siffra för sina medlemmar (FOA 2011c).
Jämfört med andra kommunala verksamheter i Sverige har äldreomsorgen
högst andel utrikesfödda. År 2007 var 12 procent av alla kommunalt anställda i Sverige utrikesfödda och i de grupper som arbetar som omsorgsarbetare inom äldreomsorgen drygt 15 procent (SKL 2007). 2010 hade andelen
utrikesfödda i äldreomsorgen ökat till 19 procent (SCB 2011). I Danmark
finns ingen officiell statistik om andelen utrikesfödd äldreomsorgspersonal.
Fackförbundet FOA har sedan 2007 redovisat andel invandrare eller efterkommere (andra generationens invandrare) bland sina medlemmar. År 2010
var 7.814 procent av medlemmarna invandrare eller andra generationens
invandrare (FOA 2010).
Arbetstid och lön
I Tabell 4:6 redovisas omsorgsarbetarnas arbetstid, genomsnittlig veckoarbetstid och lön i Sverige och Danmark. Personal som arbetar inom äldreomsorgen innehar i lägre grad än i de flesta andra kommunala branscher en
heltidsanställning. Andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen i Sverige
har dock ökat och utgjorde år 2011 drygt 47 procent. Detta kan jämföras
med alla kommunalt anställda där andelen heltidsysselsatta uppgick till 68
procent.
I Danmark visar uppgifter från Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) att cirka 13 procent av omsorgsarbetarna i Danmark hade en
heltidsanställning 2005, och 2011 hade andelen ökat till 15 procent (KRL
2013a, 2013b). År 2011 hade 22 procent av medlemmarna i fackförbundet
FOA en heltidsanställning (FOA 2011b). Det går dock att utläsa i KRL:s
databas SIRIUS att ytterligare 25 procent av den danska omsorgspersonalen
arbetar mellan 32 och 36 timmar per vecka.
Då den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland alla anställda jämförs
mellan länderna (Tabell 4:6) är likheterna slående. Av alla anställda
omsorgsarbetare i Sverige och Danmark är den genomsnittliga
veckoarbetstiden 28 timmar (KRL 2013b, SKL 2011).
I Tabell 4:6 redovisas också omsorgsarbetarnas lönenivåer i respektive
land. I Sverige hade vård- och omsorgspersonal som arbetar i landets kommuner en genomsnittslön på 22 700 Skr. i månaden (tillägg inräknade) år
2011. I Sverige är det inga större skillnader i lön om personalen endast har
grundskoleutbildning eller gymnasiekompetens; de som har gymnasiekompetens får ca 900 kr mer per månad (SCB 2011b). I Danmark har sosu-assistenterna en genomsnittslön på 31 200 Dkr. (ca 37 000 Skr) år 2011. Sosuhjälparna (motsvarande vårdbiträden) har 29 100 Dkr. i genomsnittlig lön.
Den omsorgspersonal som är kategoriserad som outbildad har i genomsnitt
22 700 Dkr. i månaden (KRL 2013b). I Danmark finns alltså en tydlig skill14

Jämfört med 9 procent i hela befolkningen år 2008.
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nad i lön mellan personal med olika utbildningslängd och de utan utbildning
för arbetet.
Nederst i Tabell 4:6 redovisas den genomsnittliga månadslönen för alla
anställda i samtliga sektorer på arbetsmarknaden (kommuner, landsting och
privat). Om man beaktar skillnader i lön mellan könen så innehar kvinnor i
Sverige 86 procent av männens löner (SCB 2011b) och i Danmark motsvarar
kvinnornas lön 82 procent av männens löner (Beskæftigelseministeriet
2009).
4:6 Omsorgsarbetare i Sverige och Danmark 2005 och 2011. Andel som arbetar
heltid, genomsnittlig arbetstid och lön
Sverige
Danmark
2005

2011

2005

2011

Andel heltid

38a

47c

13e

15f

Genomsnittlig
arbetstid tim./v

30b

28c

28,6e

28f

18 600 Skra

22 700 Skrd

25 500 Dkre

30 800 Dkrf

Genomsnittlig lön
för omsorgsarbetare i äldreomsorg
Genomsnittlig
månadslön för alla
sektorer på arbetsmarknaden

29 000 Skrd

38 000Dkrg

a

SKL 2008a, bSKL 2005, cSKL 2011, dSCB 2011b, eKRL 2013a, fKRL 2013b,
Danmarks Statistik 2013.

g

Sjukfrånvaro och arbetsskador
I avsnittet redovisas statistik från respektive lands myndigheter gällande
sjukfrånvaro och arbetsskador. Forskning som berör dessa ämnen redovisas i
avhandlingens tredje kapitel.
Sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn skiljer sig åt mellan kvinnor
och män i båda länderna. I Sverige är sjukfrånvaroprocenten för kvinnor 4,9
procent i jämförelse med 3,1 procent för de svenska männen (SCB 2012). I
Danmark uppgår kvinnornas frånvaro till 5,8 procent och männens till 3,9
procent (Danmarks statistik 2011).
Arbetsmiljöverket (2007a, 2011b) i Sverige uppger att tunga lyft och felaktiga arbetsställningar i trånga arbetsutrymmen är en vanlig orsak till skador inom äldreomsorgen, och vårdbiträden, undersköterskor och personliga
assistenter är särskilt utsatta. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är
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belastningsergonomiska faktorer medan sjukdomar beroende på psykosociala och organisatoriska faktorer ökar mest (Arbetsmiljöverket 2011c).
En fjärdedel av de kvinnor som arbetar i hemtjänsten i Sverige uppger att
de lyfter mer än 15 kg flera gånger per dag. Jämfört med alla kvinnor på
arbetsmarknaden är skillnaden markant – 8 procent uppger att de lyfter tungt
varje dag. Hälften av kvinnorna som arbetar i äldreomsorgen uppger att de
arbetar i snedvridna arbetsställningar minst 25 procent av arbetstiden,
jämfört med 22 procent av kvinnorna i övriga arbeten (Arbetsmiljöverket
2007a). Fackförbundet Kommunals medlemmar har oftare än andra grupper
på arbetsmarknaden värk och smärta i rygg, skuldror, nacke, händer,
armbågar och ben (Kommunal 2005).
Antal belastningsolycksfall per 1000 sysselsatta är hög både i hemtjänsten
och på äldreboenden. Den relativa frekvensen är tre gånger så hög jämfört
med genomsnittet på arbetsmarknaden (Arbetsmiljöverket 2007a). Av de
arbetssjukdomar som anmäldes 2005–2010 kom omkring 35 procent från
personal som arbetar på äldreboende eller i hemtjänst. Flest anmälningar om
arbetssjukdom, kopplad till sociala eller organisatoriska förhållanden, kom
från personal inom vården och omsorgen av äldre. Ofta handlar det om relationsproblem på arbetsplatsen – exempelvis mobbing, påfrestande klientkontakter och trakasserier (Arbetsmiljöverket 2011c).
I Danmark har Fackförbundet FOA utifrån Arbejdsskadestyrelsens register undersökt omfattningen och fördelningen av arbetsskador för de olika
yrkesgrupper15 som är anslutna till fackförbundet. Bland FOAs medlemmar
anmäls 4 200 arbetsskador årligen och av dessa godkänns cirka hälften. Arbetsolyckorna har minskat med 17 procent sedan 2010 medan det har skett
en ökning av anmälningar av arbetsrelaterade sjukdomar med 43 procent
sedan 2000. FOAs medlemmar är överrepresenterade i arbetsskadestatistiken, då 2 procent anmälde en arbetsskada 2009 jämfört med 1,3 procent i
arbetsstyrkan i övrigt (FOA 2011c, 2011d, 2012).
De vanligaste arbetsskadorna bland social- och hälsopersonalen i Danmark är belastningsskador (48 procent) och fallolyckor (21 procent). Hälften
av anmälda sjukdomar som är arbetsrelaterade utgörs av besvär i rörelseapparaten. Vidare utgör psykiska sjukdomar en fjärdedel av anmälningarna och
16 procent av anmälningarna kan kopplas till hudsjukdomar. Arbetsolyckor
godkänns i högre utsträckning än arbetsrelaterade sjukdomar. Sjukdomar i
skuldror, nacke och armar samt psykiska sjukdomar hör till de arbetsrelaterade sjukdomar som är svårast bland FOAs medlemmar att få erkända. Manliga medlemmar får i högre grad sina arbetsskador godkända (FOA 2011d).

15

FOAs (2011a) medlemmar är indelade i fyra sektorer där social- och omsorgssektorn
(social- og sundhedssektoren) är den absolut största. Den har cirka 115 000 medlemmar varav
de flesta är omsorgspersonal som arbetar inom omsorgen om äldre.
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Våld och hot i arbetet
Arbetsmiljöverket (2011a) i Sverige slår fast att den psykosociala arbetsmiljön har försämrats inom vård- och omsorgsverksamheten och att hot och
våld mot anställda har ökat under senare år och blivit ett stort och allvarligt
arbetsmiljöproblem. Drygt 40 procent av de kvinnor som arbetar i äldreomsorgen i Sverige uppger att de blivit utsatta för våld eller hot under de
senaste tolv månaderna och nästan en tredjedel av samtliga anmälda arbetsskador (2004-2006) på grund av hot och våld finns inom äldreomsorgen. De
flesta händelser har orsakat kroppsskada på grund av slag eller sparkar (Arbetsmiljöverket 2007b, 2009a).
Av den danska social- och omsorgspersonalen, som är medlemmar i
FOA, uppger 44 procent, att de varit utsatta för våld och hot under den senaste månaden. I jämförelse med de övriga sektorerna i FOA är våld och hot
mer än dubbelt så vanligt i omsorgssektorn. Det är vanligare att bli utsatt på
ett äldreboende (52 procent) jämfört med i hemtjänsten (28 procent). I 90
procent av fallen är det omsorgstagaren som utsätter personalen för våld eller
hot och i 7 procent av fallen anhöriga (FOA 2008b).

Personalförsörjning
Kompetens- och utbildningsfrågan bland äldreomsorgens personal är nära
förknippad med frågan om personalförsörjning. Att rekrytera utbildad personal och få dem att stanna i sitt arbete har under många år behandlats som ett
problem, både i Sverige och i Danmark, inom såväl forskning som politik.
Den demografiska situationen med en stigande andel 80 år och äldre i befolkningen och stora pensionsavgångar leder till att fler omsorgsarbetare
behöver rekryteras. Ytterligare en aspekt av personalförsörjningsproblematiken är att det är svårt att rekrytera unga människor till utbildningarna, och att
få dem som är nyutbildade att stanna kvar inom äldreomsorgen (se t. ex.
FOA 2004, Pedersen Bøtke 2004, Socialstyrelsen 2001, 2004a; Tufte &
Borg 2007, Wrede et al. 2008). I detta avsnitt ges exempel på hur länderna
arbetat med frågan om personalförsörjning i äldreomsorgen.
I båda länderna har därför olika former av utredningar tillsatts för att undersöka arbetets villkor i äldreomsorgen. I Sverige lämnade regeringen 2002
i uppdrag till nio myndigheter att utarbeta en gemensam plan för kompetensförsörjningen inom kommunernas vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. Utredningen resulterade i tre rapporter (2003 a, b ,c) och
avslutades med rapporten Investera nu! (Socialstyrelsen 2004a) som beskrevs som en handlingsplan för kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
Ett av förslagen i denna handlingsplan gällde vikten av att all personal inom
äldreomsorgen har utbildning, och att kommunerna ska kunna söka pengar
för att vidareutbilda sin personal. Projektet Kompetensstegen pågick mellan
2005 och 2007, då regeringen satsade 1 miljard som stöd för kommunernas
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långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete. Cirka 118 000 personer deltog i Kompetensstegen (SKL 2008a).
År 2011 fattade regeringen beslut om en ny kompetensreform för personal
inom äldreomsorgen, det så kallade Omvårdnadslyftet. Mellan 2011 och
2014 fördelas totalt 1 miljard kronor till kommunerna. År 2011 kom också
Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (Sociastyrelsen 2011). För att
kommuner eller privata företag ska få ta del av medel från Omvårdnadslyftet
måste de beställa kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Alla kurser som
rekommenderas i de allmänna råden berättigar verksamheterna att ta del av
medlen.
I Danmark startade år 2003 ett forskningsprojekt kopplat till Det nationale
forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) med titeln FOR-SOSU Fastholdelse
og rekruttering af SOcial- og SUndhedshjælpere og -assistenter. Målet med
programmet var att bidra med kunskap för att kunna göra social- og sundhetsassistenters och social- og sundhedshjælpers (SOSU: er) arbete mer attraktivt. I programbeskrivningen framhålls att ett attraktivt arbete är en förutsättning för att minska frånvaro och hindra att personalen lämnar arbetet
inom äldreomsorgen.
Programmet SOSU (1) beviljades 22 miljoner från Beskæftigelseministeriet och avslutades 2006 med en publicering av tolv rapporter som behandlade olika undersökta aspekter av omsorgsarbetarnas arbete (exempelvis
psykisk och fysisk arbetsmiljö). Programmet SOSU (2) tilldelades ytterligare 15 miljoner och avslutades 2008. Enligt uppgifter på NFAs hemsida16 är
programmet idag permanent och det pågår interventionsstudier och doktorandprojekt kopplade till programmet (NFA 2013).
Publicerade resultat från FOR-SOSU har lett till politiska åtgärder där insatser i arbetsmiljön har framhållits som viktiga för att få omsorgspersonalen
att stanna i sitt arbete. Utveckling av kompetens förs också fram som betydelsefull och regeringen avsatte 200 miljoner kronor som kunde sökas av
arbetsplatser och medarbetare som ville utveckla arbetet i äldreomsorgen
(Socialministeriet 2007).

Sammanfattande diskussion
I den lagstiftning som reglerar kommunernas ansvar för äldreomsorgen i
Sverige och Danmark slås det fast att kommunerna ska erbjuda insatser som
underlättar för den äldre att bo kvar i sitt ordinära boende, och när det inte
längre fungerar ska kommunerna erbjuda någon form av vård- och omsorgsboende. Hemmaboendeideologin utvecklades i båda länderna parallellt med
den omfattande expansionen av äldreomsorgen.
16

www.arbejdsmiljoforskning.dk/da
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Danmark karaktäriseras av en mer generös tilldelning av hemtjänst jämfört med övriga länder i Norden, även om det under senare år skett en
minskning. Omkring 9 procent av de 65 år eller äldre får hemtjänst i Sverige
jämfört med 15 procent i Danmark. Danmarks hemtjänst är dessutom gratis
för medborgarna sedan 1993. En viktig skillnad mellan länderna är dock att
betydligt fler i Danmark jämfört med Sverige har få timmar hemtjänst. Omfattningen av insatsen äldreboende har minskat i både Sverige och Danmark
sedan 2005. År 2011 hade drygt 5 procent av alla 65 år och äldre i Sverige
och drygt 4 procent i Danmark en plats på någon form av äldreboende. Utöver dessa två för äldreomsorgen centrala insatser redovisas i den officiella
statistiken ett antal övriga insatser. Utmärkande för Danmark är den stora
omfattningen av förebyggande hembesök, som 2011 gjordes hos 130 000
personer.
Skillnaderna mellan länderna avseende omfattningen av privata utförare
är markant. I Sverige står privata utförare för en femtedel av hemtjänsttimmarna liksom för var femte plats på äldreboenden. I Danmark kan medborgarna i alla kommuner välja privat utförare inom hemtjänsten. Detta är vanligast när det gäller den praktiska hjälpen, där drygt 45 procent av mottagarna har valt en privat leverantör, medan endast 5 procent av mottagarna av
personlig hjälp har valt detta, och mycket få äldreboenden är i privat regi.
Arbetsgivaren är oftast kommunen i båda länderna, men 20 procent av omsorgsarbetarna i Sverige är anställda av en privat utförare. 2010 uppges att
3 800 personer är anställda av privata leverantörer av hemtjänst i Danmark.
Detta motsvarar cirka 3 procent av omsorgsarbetarna.
I ett internationellt perspektiv är både Sverige och Danmark generösa välfärdsstater. Utbyggnaden av hemtjänsten har varit central för expansionen av
äldreomsorgen och likaså boenden med en utpräglad social inriktning, och
ett mål i utvecklingen har varit att skapa hemlika miljöer för de boende.
Vad gäller omsorgsarbetarna i den kommunala äldreomsorgen i Sverige
och Danmark framkommer både skillnader och likheter när det gäller gruppsammansättning och arbetsvillkor. I Sverige är det fler personer med utländsk bakgrund som arbetar inom äldreomsorgen, jämfört med Danmark.
Omkring 20 procent av omsorgspersonalen i båda länderna har en timanställning. I Danmark har de omsorgsutbildade en markant högre månadsinkomst
än de som saknar utbildning, och det finns även en tydligare löneskillnad
mellan de olika yrkeskategorierna. Den svenska statistiken visar tvärtom att
utbildning inte lönar sig för den enskilde i form av högre lön.
Den genomsnittliga arbetstiden i båda länderna är 28 timmar/vecka. Vad
gäller utbildning saknar en femtedel av den månadsanställda omsorgspersonalen i Sverige gymnasial omvårdnadsutbildning. I Danmark uppges att 18
procent av samtliga anställda är outbildade. Definitionen av vad som är en
relevant omsorgsutbildning har dock skiftat mellan åren, framförallt i Sverige, och det är svårt att veta om dessa siffror är jämförbara.
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När det gäller sjukfrånvaro är den i båda länderna högre bland de studerade yrkeskategorierna jämfört med samtliga kommunalanställda i respektive
land. Vad gäller arbetsskador framkommer också att de som är anslutna till
Kommunal respektive FOA är utsatta i högre utsträckning än inom andra
sektorer på arbetsmarknaden. Omkring 40 procent av kvinnorna som arbetar
med vård och omsorg uppger att de blivit utsatta för våld eller hot (under den
senaste månaden i Danmark och senaste året i Sverige).
När vi ser till omsorgsarbetarnas villkor på arbetsmarknaden i Sverige
och Danmark framträder således många likheter. Jämfört med övrig arbetsmarknad i respektive land har denna grupp en högre sjukfrånvaro, en högre
arbetsskadefrekvens, en hög andel arbetssjukdomar som ökar, och deras lön
är låg. Samtidigt som dessa tydliga problem redovisas, ökar rekryteringskrisen inom äldreomsorgen och olika myndigheter presenterar förslag till insatser för att skapa ett attraktivt arbete. Utifrån den historiska utvecklingen av
omsorgsarbetet i välfärdsstaten vet vi att rekryteringsproblemen startade
redan under 1960-talet. Att utveckla omsorgsarbetarnas kompetens har varit
en central åtgärd i arbetet med att höja arbetets attraktivitet och därmed dess
status.
De formella utbildningskraven inom äldreomsorgen är idag i Sverige undersköterskeutbildning och i Danmark sosu-hjælpere eller sosu-assistent.
Trots det arbetar omkring en femtedel av omsorgsarbetarna utan utbildning.
Att öka kompetensen bland omsorgsarbetarna samtidigt som länderna står
inför en rekryteringskris framstår minst sagt som ett dilemma.
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5. Material och metod

I kapitlet redogörs för den metod och det material som avhandlingen tar sin
utgångspunkt i. Inledningsvis presenteras enkätstudien NORDCARE och i
avsnittet redovisas även svarsfrekvenser och bortfall. Därefter följer ett
avsnitt om enkätkonstruktion, datainsamling och urval. Vidare beskrivs vilka
variabler som använts i respektive analys, hur svarsalternativ kategoriserats
samt vilka analyser som genomförts. Studiens komparativa ansats och metodologiska frågeställningar kopplat till detta diskuteras därefter i ett särskilt
avsnitt. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.

Enkätstudien – NORDCARE
NORDCARE är en enkätbaserad komparativ studie av omsorgspersonalens
vardag och villkor i olika länder. Projektet som ligger till grund för avhandlingens empiri, finansierades av FAS under åren 2004-2006 och leddes av
professor Marta Szebehely. Studien fokuserade på välfärdsstaten som arbetsgivare och speglar förändringar i de nordiska ländernas offentligt finansierade äldre- och funktionshinderomsorg genom personalens erfarenheter.
Syftet med projektet var att jämföra omsorgsarbetets organisering och arbetsinnehåll inom olika former av omsorgsarbete och i olika länder samt att
relatera personalens arbetserfarenheter och syn på äldreomsorgen till arbetets
organisatoriska villkor.
Under 2005 genomfördes enkätstudien bland 500017 fackligt anslutna omsorgsarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Enkäten distribuerades till nationellt representativa urval av offentligt och privat anställda vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter och motsvarande yrkeskategorier inom såväl hem- som institutionsbaserad äldre- och funktionshinderomsorg i de fyra länderna. Den sammantagna svarsfrekvensen var 72
procent18.
17

1200 enkäter till varje land och ett kompletterande utskick med 200 enkäter till Norge under
hösten 2005 med anledning av en felaktig selektion av det norska fackförbundet.
18
Under 2006 distribuerades en enkät som till stora delar är identisk med NORDCAREenkäten till personal på sjukhem och äldreboenden i Kanada. Under 2009 har NORDCAREenkäten distribuerats till äldreomsorgspersonal i Island. 2010 genomfördes studien i
Australien och Tyskland.
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Svarsfrekvens och bortfall
I Tabell 5:1 redovisas svarsfrekvenser samt antal strukna enkäter i Sverige
och Danmark vilka är de två länder som studeras i avhandlingen. Svarsfrekvensen i Sverige är 67 procent och i Danmark 77 procent. Skillnaden mellan länderna beror till största delen på att det är färre personer i Stockholmsområdet som besvarat enkäten. För att öka svarsfrekvensen skickade vi ut
ytterligare en påminnelse till 100 personer i området, vilket dock inte gav
något resultat. Som ett resultat av den låga svarsfrekvensen i Stockholm
finns det en skillnad mellan länderna när det gäller andel respondenter som
bor i en storstad. I Sverige bor 15 procent av respondenterna i en storstad
jämfört med 27 procent i Danmark. Vidare bor 58 procent av de svenska
respondenterna i annan stad och 27 procent på landsbygden. I Danmark är
förhållandet mellan annan stad och landsbygd 51 procent respektive 22 procent.
Tabell 5:1 NORDCARE svarsfrekvens. Sverige och Danmark
Utskickade
Strukna
Inkomna
enkäter
antal
antal

Svarsfrekvens
procent

Sverige

1200

97

734

67

Danmark

1200

106

841

77

Av Tabell 5:1 framgår att omkring 100 enkäter i respektive land har strukits.
Merparten av dessa har svarat nej på enkätens inledande fråga dvs. de har
inte arbetat med omsorg, stöd och service för äldre eller funktionshindrade
personer under de senaste 12 månaderna. Övriga har ej kunnat nås pga. flytt
eller liknande.
I föreliggande studie ingår inte hela materialet, då de som enbart arbetar
med personer yngre än 65 år valts bort. Av dem som besvarat enkäten arbetar nästan 80 procent av de svenska respondenterna helt eller delvis med
äldre personer (över 65 år) och bland de danska respondenterna uppgår
denna siffra till 95 procent. I Tabell 5:2 redovisas antal respondenter som
ingår i denna studie, uppdelat på land och arbetsplatser.
Tabell 5:2 Antal respondenter uppdelat på hemtjänst och äldreboende
Sverige n=532
Danmark n=732
Hemtjänst
Antal
Procent
150

86

29

Äldreboende
Antal
Procent
382

71

Hemtjänst
Antal
Procent
215

30

Äldreboende
Antal
Procent
517
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Den vanligaste arbetsplatsen för personalen inom äldreomsorgen är vid någon form av institution eller äldreboende där omkring två tredjedelar av omsorgsarbetarna i båda länderna arbetar. För att löpande kunna göra jämförelser mellan arbetsplatserna hemtjänst och äldreboende har respondenter som
uppgett att de enbart arbetar i dagverksamhet eller ”annat” genomgående
uteslutits. Det finns också respondenter som svarat att de arbetar både i
hjälptagares vanliga hem och i någon form av boende och dessa har kodats
som att arbetsplatsen är ett äldreboende. I Sverige gäller detta för 75 personer (14 procent av den studerade gruppen) och i Danmark har 116 personer
(16 procent av den studerade gruppen) uppgett att de arbetar både i hjälptagarnas ordinära hem och i ett äldreboende.
Internt bortfall
Det interna bortfallet är lågt, som högst 3 procent, för bakgrundsfrågor, frågor om anställning, arbetsplats och arbetstid samt frågor om arbetsvillkor.
Bland frågorna om omsorgstagarna och arbetsuppgifterna finns ett bortfall
mellan 2 och 10 procent. Tre av frågorna som avser respondenternas bedömningar av omsorgstagarnas behov (hur många av de personer omsorgsarbetarna vanligtvis hjälper som har en utvecklingsstörning respektive psykiska
funktionshinder eller missbruksproblem) har dock ett internt bortfall på omkring 20 procent.

Enkätkonstruktion och datainsamling
Enkäten utarbetades under hösten 2004 genom ett samarbete mellan forskarna som ingick i projektet19. I projektet ingick representanter från alla fyra
länderna och enkäten arbetades fram i ett samspel mellan forskarna vid stora
arbetsmöten, i mindre grupper och genom individuella insatser. Möten där
forskare från alla länderna deltog syftade främst till att anpassa frågornas
konstruktion så att de skulle passa in i varje enskilt lands kontext.
Som underlag för enkäten användes tidigare forskning och ett antal tidigare använda frågekonstruktioner från exempelvis arbetsmiljöenkäter. De
frågor som skapades av forskargruppen var framförallt kopplade till det vardagliga arbetet med fokus på arbetsuppgifter, omsorgstagare och organisering av arbetet. Forskargruppen beslutade att det också skulle ges utrymme
för respondenternas egna kommentarer vilket resulterade i flera frågor med
öppna svar. Den komparativa ansatsen gjorde det i vissa fall svårt att an-

19

Enkäten utarbetades genom ett samarbete mellan forskare i Sverige, Danmark, Finland och
Norge. De som medverkade i projektet var; Marta Szebehely (projektansvarig), Teppo Kröger
(Finland), Christine E Swane och Merete Platz (Danmark), Mia Vabø (Norge) samt Gun-Britt
Trydegård, Rosmari Eliasson-Lappalainen och Anneli Stranz (Sverige).
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vända fasta svarsalternativ. Detta gällde exempelvis vad yrket kallas, vilken
utbildning respondenterna innehar etcetera.
De färdiga enkäterna testades i respektive land. Jag ansvarade för pilottesterna i Sverige och dessa utfördes på ett tiotal personer med olika lång
arbetserfarenhet från arbete på äldreboenden eller i hemtjänst. Bearbetning
av testerna och sammanställningen av de slutgiltiga enkäterna gjordes vid
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, och enkäten skickades efter det till respektive land för översättning. Den slutgiltiga enkäten
innehåller 12 sidor och omfattar förutom bakrundsfrågor, frågor om arbetets
organisering, arbetsvillkor och eventuellt informellt omsorgsansvar.
Utskick och insamling av enkäter till alla länder har genomförts vid Institutionen för socialt arbete i Stockholm under våren 2005. Efter det första
utskicket av enkät, följebrev och svarskuvert i februari 2005 följde två påminnelsebrev. Den första påminnelsen som enbart bestod av ett brev skickades ut 2-3 veckor senare. Efter ytterligare 2-3 veckor skickades en andra
påminnelse som innehöll både brev och ett nytt enkätformulär.

Urval
För att erhålla material som kan jämföras mellan länderna, har urvalet för
enkätstudien gjorts genom ett obundet slumpmässigt urval från medlemslistor i de fackförbund som organiserar de aktuella yrkesgrupperna, Kommunal
i Sverige och Fag og arbejde (FOA) i Danmark. Respondenterna utgörs av
omsorgens baspersonal inom såväl den offentligt som privat drivna äldreoch funktionshinderomsorgen i de aktuella länderna.
De svenska respondenterna är anslutna till Kommunal som är det största
fackförbundet i Sverige med cirka 500 000 medlemmar. Kommunals två
största yrkesgrupper är de omsorgsarbetare som studeras här: undersköterskor och vårdbiträden, vilka uppgår till 190 000 medlemmar (bland övriga
yrkesgrupper som är anslutna till Kommunal märks exempelvis personal i
förskola och räddningstjänst). 81 procent av Kommunals medlemmar är
kvinnor (Kommunal 2008).
De danska omsorgsarbetarna som besvarat enkäten är anslutna till FOA
vilket är Danmarks tredje största fackförbund med knappt 200 000 medlemmar. FOA:s medlemmar är indelade i fyra sektorer varav Social- og sundhedssektoren är den största (115 000 medlemmar) och där ingår de omsorgsarbetare som är i fokus för denna studie: social- og sundhedshjælper och
social- og sundhetsassistenter (SOSU: er) 88 procent av FOA:s medlemmar
är kvinnor (FOA 2011a, 2011b). Omkring 80 procent av de som är offentligt
anställda i de nordiska länderna är fackligt anslutna (Armstrong et al. 2009,
Elstad & Vabø 2008, LO 2012).
Jämförelser har gjorts mellan fackanslutna och icke-fackanslutna äldreomsorgsarbetare med hjälp av en enkät som skickats till samtliga anställda
inom äldreomsorgen i åtta svenska kommuner (se Gustafsson & Szebehely
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2005) Denna studie visade, att det fanns tydliga skillnader mellan fackligt
anslutna och icke-anslutna när det gäller kön, ålder, tid i yrket, anställningsform och arbetstid. Jämfört med hela yrkesgruppen är de fackanslutna (som
nås i Nordcare) oftare kvinnor, äldre, har längre tid i yrket och är oftare fast
anställda och arbetar heltid i högre utsträckning. Det finns således en begränsning vad gäller vilka grupper som nås med detta urval då vissa grupper
som arbetar i äldreomsorgen i lägre grad är anslutna till facket.

Bearbetning, variabler och analyser
Enkäten består främst av frågor med fasta svarsalternativ och dessa har lästs
in i statistikprogrammet SPSS. Inläsningen av enkäterna genomfördes av
forskargruppen vid Stockholms universitet. Frågorna med öppna svarsalternativ har skrivits in dels i Word-dokument, dels i SPSS som textvariabler för
att det ska bli möjligt att bearbeta och analysera dem både kvalitativt och
kvantitativt. Inläsning av frågorna med öppna svarsalternativ i den danska
enkäten har utförts av medarbetare i Danmark. Materialet har huvudsakligen
analyserats med statistiska metoder; både bivariata och multipla tekniker har
använts, och dessa har utförts i SPSS.
Frågorna med öppna svar har bearbetats genom innehållsanalys. Termen
innehållsanalys används ofta då analysen av texter går ut på att kvantifiera
olika fenomen (se t. ex. Bergström & Boréus 2000) vilket varit syftet här.

Redovisning av resultat
De bivariata analyserna i kapitel 6-8 har genomförts med korstabuleringar. I
tabellerna redovisas i de första kolumnerna skillnader mellan länderna och
därefter redovisas jämförelser mellan länderna uppdelade på respektive arbetsarena (hemtjänst och äldreboende). Skillnader mellan olika grupper i
korstabuleringarna har signifikansprövats med χ². I tabellerna redovisas signifikansnivåerna med asterisker: *** =p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05. Detta
redovisningssätt är återkommande i samtliga korstabuleringar. I kapitel 9,
där omsorgsarbetarnas funderingar på att sluta undersöks, är den bivariata
analysen en logistisk regression. Logistiska regressioner, både bivariata och
multipla (kap 7-9), redovisas i tabellerna med uppgifter om oddskvoter, signifikansvärden och 95-procentiga konfidensintervall.

Beskrivning av undersökningsgruppen – kapitel 6
I kapitel 6 beskrivs och jämförs studiens undersökningsgrupper (Sverige
n=532, Danmark n=732). Inledningsvis redovisas ett antal bakgrundsvariabler som kön, ålder och födelseland. Vidare presenteras variabler knutna till
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arbetet som arbetstid, längd i arbetet, utbildning mm. Analyserna har genomgående utförts med korstabuleringar och redovisas i korstabeller.
I kapitlet görs löpande jämförelser mellan den undersökta gruppen och
den totala populationen omsorgsarbetare i respektive land vilket kan jämföras med redovisningen i kapitel 4, Tabell 4:5 och 4:6.

Arbetets vardagspraktik – kapitel 7
Omsorgstagarna
Enkätfrågor om omsorgstagarnas behov är respondenternas bedömningar av
hur stor andel av dem som de möter i det vardagliga arbetet som har angivna
behov.
Tablå 5:1 Frågor om omsorgstagarna
Enligt din bedömning, hur många av dem du vanligtvis hjälper …
behöver hjälp med förflyttning eller är sängliggande?
har psykiska funktionshinder/sjukdomar?
har demenssjukdomar?
har utvecklingsstörning?
har missbruksproblem
svarsalternativ:
Alla, De flesta
Cirka hälften , Några
Inga

I kapitlets första tabell redovisas resultaten utifrån ovan angivna kategoriseringar. Gällande omsorgstagarna redovisas i ytterligare en tabell medelvärde
för hur många hjälptagare respondenterna möter under olika arbetspass och
om det anses vara lagom många eller inte. Medelvärden har signifikansprövats med t-test.
Arbetsuppgifter
Frågor om respondenternas arbetsuppgifter har i enkäten ställts på två olika
sätt och redovisas nedan. Svarsalternativen redovisas utifrån hur de har kategoriserats och inom parentes anges hur de är kodade som dikotoma variabler
i de logistiska regressionerna.
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Tablå 5:2 Frågor om arbetsuppgifter
Om du tänker på hur det vanligtvis är i ditt arbete, hur ofta händer det att du ...
Städar en hjälptagares bostad t ex dammsuger eller torkar golv?
Tillagar varm mat (lunch eller middag)?
Serverar färdiglagad mat?
Handlar dagligvaror?
Hjälper till med personlig hygien t ex dusch, toalettbesök, blöjbyte eller liknande?
Lyfter eller hjälper att förflytta en person t ex från säng eller rullstol
Dricker en kopp kaffe eller liknande med hjälptagare?
Ger stöd och tröst?
Följer hjälptagare på promenad?
Arbetar med administrativa arbetsuppgifter, t ex dokumentation, beställningar eller
personalbemanning?
Svarsalternativ:
Varje dag, Flera gånger om dagen (ref)
Varje vecka, Varje månad, Mer sällan eller aldrig

Under den senaste månaden – utförde du någon/några av följande uppgifter i ditt
arbete?
Genomförde gångträning, talträning eller annan rehabiliterande insats?
Delade medicin från dosett?
Gav injektion?
Lade upp hår, gjorde manikyr/pedikyr?
Följde hjälptagare vid ärende utandför bostaden/boendet (t ex till läkare, butik,
bank)?
Medverkade i fritidsaktivitet med en eller flera hjälptagare?
Hade kontakt med sjukvården, annan vårdgivare eller myndighet utanför din egen
arbetsplats?
Kontaktade eller blev kontaktad av anhörig?
Svarsalternativ:
Ja (ref)
Nej

I kapitlet redovisas andel omsorgsarbetare som uppgett att de utfört respektive uppgift en eller flera gånger per dag respektive de som svarat ja på frågan om de utfört arbetsuppgiften under den senaste månaden. Då frågorna
som redovisas i samma tabell är konstruerade på olika sätt redovisas i tabellfotnot vilken kategori varje fråga tillhör.
I kapitel 7 beskrivs också arbetsdelningen mellan de studerade yrkeskategorierna i Sverige och Danmark. I tabellerna redovisas endast de arbetsuppgifter där det framkommer statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda
yrkesgrupperna. Yrkeskategorierna utgörs av vårdbiträden och undersköterskor i Sverige och sosu-hjælper och sosu-assistenter i Danmark. Korstabuleringarna har genomförts separat för respektive land och arbetsarena.
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Vidare redovisas ytterligare analyser av arbetsuppgifter med fokus på
skillnader mellan länderna. För denna analys har multipla logistiska
regressioner genomförts separat för hemtjänst respektive äldreboende. I
regressionerna ingår de arbetsuppgifter där skillnader mellan länderna uppvisades i den bivariata analysen.
I analyserna har undersökts om skillnaderna mellan länderna kvarstår med
kontroll för ytterligare ett antal variabler. Dessa variabler är ålder (44 år eller
yngre/45 år eller äldre), yrkeskategori (vårdbiträde eller sosu-hjælper/ undersköterska eller sosu-assistent), arbetstid (heltid/deltid), Omsorgstagare som
behöver hjälp med förflyttning (de flesta eller alla/hälften, några eller ingen),
omsorgstagare som har en demenssjukdom (de flesta eller alla/hälften, några
eller ingen)
Oddskvoterna i tabellerna avser skillnader mellan Sverige och Danmark
där Sverige utgör referenskategori. Värden över 1 innebär således att oddsen
för att något ska inträffa i Danmark är högre och värden under 1 visar på att
något är vanligare i Sverige. I tabellerna redovisas även signifikansvärden
och 95-procentiga konfidensintervall.
Omsorgsarbetarnas utsagor om arbetsuppgifter
I kapitel 7 redovisas avslutningsvis resultat från analysen av omsorgsarbetarnas svar på två frågor om arbetsuppgifter med öppna svarsalternativ. Frågorna i enkäten lyder;



Ange gärna om det finns några arbetsuppgifter som du skulle vilja
ha mer tid för
Ange gärna om det finns några arbetsuppgifter som du helst skulle
vilja slippa.

Resultaten från dessa utsagor används för att fördjupa bilden av omsorgsarbetarnas vardagspraktik kopplat till deras arbetsuppgifter. Svarsfrekvenser
redovisas i Tabell 5:3.
Tabell 5:3 Svarsfrekvenser för öppna frågor om arbetsuppgifter. Sverige (n=532)
och Danmark (n=732)
Mer tid för
Skulle vilja slippa
Sverige
Danmark

Antal svar
299

Procent
56

Antal svar
246

Procent
46

514

70

436

60

Materialet har delvis bearbetats som textvariabler i SPSS vilket möjliggjort
uppdelning av olika grupper genom summeringar av enskilda observationer.
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Innehållsanalysen av svaren på de öppna frågorna har genomförts med syfte
att finna olika teman och dessa har redovisats, med hjälp av hänvisningar till
omsorgspersonalens utsagor, i den löpande texten. Temana har i bearbetningen kvantifierats och de teman som är mest frekvent förekommande är
centrala i resultatredovisningen.

Omsorgsarbetets villkor – kapitel 8
I kapitlet beskrivs omsorgsarbetarnas arbetsvillkor. Korstabuleringar har
genomförts och i tabellernas två första kolumner redovisas skillnader mellan
Sverige och Danmark. Vidare redogörs för skillnader mellan länderna uppdelat på respektive yrkesarena. Liksom i kapitel 7 redovisas analyser av de
eventuella skillnaderna mellan yrkeskategorierna vad gäller deras syn på
arbetsvillkor. Yrkeskategorierna utgörs av vårdbiträden och undersköterskor
i Sverige och sosu-hjælper och sosu-assistenter i Danmark.
I Tabell 8:9 och 8:10 redovisas resultat från logistiska regressioner som
genomförts separat för hemtjänst respektive äldreboende. I analysena granskas om skillnaderna mellan länderna kvarstår med kontroll för ytterligare ett
antal variabler. I analyserna inkluderas de variabler som visat på statistiskt
signifikanta skillnader mellan länderna i den bivariata analysen (Tabell 8:1–
8:6). Bakgrundsvariabler och redovisningssätt är samma som för de logistiska regressionerna i kapitel 7.
Resultatredovisningen bygger på variabler med ett antal olika frågekonstruktioner och nedan redovisas aktuella variabler grupperade utifrån hur de
är konstruerade.
Tablå 5:3 Frågor om arbetets villkor
Hur är det i ditt arbete:
Är dina arbetsuppgifter intressanta och meningsfulla?
Har du för mycket att göra i ditt arbete?
Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och utvecklas i yrket?
Kan du påverka hur det dagliga arbetet ska läggas upp?
Har du tid att diskutera arbetet med dina arbetskamrater?
Får du stöd i arbetet av närmaste chef?
Får du den vidareutbildning som du behöver i ditt arbete?
Händer det att du känner dig otillräcklig för att hjälptagarna inte får den hjälp som
du anser rimlig?
Svarsalternativ:
Ja, oftast (ref)
Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig
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Har du som anställd tillgång till…
tillräckliga hjälpmedel för fysiskt tunga arbetsuppgifter?
Svarsalternativ:
Ja (ref)
Nej
Hur ofta händer det i ditt arbete att…
du hoppar över eller förkortar lunchpausen för att du har för mycket att göra?
det fattas personal på din arbetsplats pga. sjukdom, annan ledighet eller vakanta
tjänster?
du lyfter, flyttar eller bär tungt (person eller föremål)?
du arbetar i krokiga, vridna eller på annat sätt obekväma/besvärliga
arbetsställningar?
du arbetar i utrymmen som inte är anpassade för de arbetsuppgifter som du ska
utföra?
Svarsalternativ:
I stort sett varje dag , (ref)
Varje vecka ,Varje månad, Mer sällan, Aldrig
Tycker du att ditt arbete blir uppskattat av…
Kommunens högre tjänstemän och politiker?
Svarsalternativ:
Ja mycket, Ja ganska mycket (ref)
Nej, ganska lite; Nej, inte alls; Vet inte
Hur ofta händer det att…
du blir kritiserad eller utskälld av en hjälptagare eller dennes anhörig?
du blir utsatt för våld eller hot av hjälptagare eller dennes anhörig?
du blir utsatt för sexuella närmanden av en hjälptagare eller dennes anhörig?
du möts av främlingsfientliga kommentarer från hjälptagare eller dennes anhörig?
Svarsalternativ:
I stort sett varje dag, Varje vecka (ref)
Varje månad, Mer sällan, Aldrig
Här kommer några påståenden om hur man kan se på sitt arbete och sin
arbetsplats. Ange för vart och ett av påståendena det som du tycker stämmer bäst
med just din åsikt.
”Jag får ofta mycket tillbaka i mötet med mina hjälptagare”
Svarsalternativ:
Instämmer helt, (ref)
Instämmer delvis ,Tar delvis avstånd, Tar helt avstånd
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Tycker du att…har förbättrats eller försämrats under senare år?
dina arbetsvillkor
möjligheter att möta hjälptagarnas behov
Svarsalternativ:
I stort sett försämrats (ref)
I stort sett förbättrats, Ingen skillnad

Ytterligare fyra variabler presenteras i kapitlet under rubriken Reaktioner på
arbetet. Dessa fokuserar på omsorgsarbetarnas upplevelser av kroppslig och
fysisk trötthet kopplat till arbetet.
Tablå 5:4 Frågor om kroppslig och psykisk trötthet
Händer det att
du känner dig kroppsligt trött efter dagens arbete?
du har ont i ryggen efter arbetet?
du känner dig psykiskt uttröttad efter dagens arbete?
du har svårt att sova för att tankar på jobbet håller dig vaken?
Svarsalternativ:
I stort sett alltid, Ofta (ref)
Ibland, Sällan, Aldrig

Varför vill omsorgsarbetarna inte stanna i sitt arbete? – kapitel 9
Den statistiska analysen i kapitel 9 tar sin utgångspunkt i en kvantitativ innehållsanalys av omsorgsarbetarnas svar på två öppna frågor.


Om du tror att du kommer att sluta i ditt arbete nu eller längre
fram, ange gärna varför:



Om du tror att du kommer att stanna kvar i ditt arbete, ange
gärna vad som håller dig kvar:

Dessa två frågor föregås av en fråga med fasta avarsalternativ: Har du under
det senaste året allvarligt funderat på att sluta i ditt arbete? 41 procent av
omsorgsarbetarna i båda länderna svarade ja på denna fråga. Svarsfrekvens
för de båda frågorna med öppna svarsalternativ redovisas i Tabell 5:4 och 55
procent av de svenska respondenterna respektive 40 procent av de danska
respondenterna har svarat på frågan om varför de allvarligt funderat på att
sluta i arbetet. Skäl till att stanna i arbetet har angivits av 67 procent av respondenterna i Sverige jämfört med 77 procent av de danska respondenterna.
Det är således ett antal respondenter som besvarat båda frågorna vilket inte
var tanken då frågorna utformades.
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Tabell 5:4 Svarsfrekvens, antal och procent
Varför sluta

Sverige
Danmark

Varför stanna

Antal svar
294

Procent
55

Antal svar
358

Procent
67

294

40

569

78

Svaren på dessa båda frågor har skrivits in i Word-dokument och i SPSS
som textvariabler. Frågorna har analyserats tematiskt med hjälp av innehållsanalys och redovisas i avsnittet med ett antal öppna svar för varje tema.
Att redovisa öppna svar innebär ofta att flera teman ingår i exemplen, då
språket är ganska kort och koncist. För att göra resultatredovisningen mer
transparent anges efter varje utsaga vilka teman som identifierats i svaret.
I analysens andra steg, där logistiska regressioner genomförs, används ett
antal variabler från enkäten. Dessa har valts dels utifrån att de korresponderar väl med resultaten av innehållsanalysen, dels med stöd i tidigare forskning. Bakgrundsvariablerna som används i kapitlets logistiska regressioner
är ålder (44 år eller yngre/45 år eller äldre), yrkeskategori (vårdbiträde eller
sosu-hjælper/undersköterska eller sosu-assistent) arbetstid (heltid/deltid),
antal år i arbetet (0-10 år/mer än 10 år), arbetsplats (hemtjänst/äldreboende). Nedan redovisas vilka oberoende variabler som behandlar respondenternas arbetsvillkor och som används i kapitlets logistiska
regressioner som dikotoma variabler.
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Tablå 5:5 Variabler om arbetets villkor som relateras till omsorgsarbetarnas funderingar på att sluta arbeta i äldreomsorgen
Frågor
Svarsalternativ
Hur ofta händer det att du lyfter flyttar
eller bär tungt?
Hur ofta händer det att det fattas
personal på din arbetsplats?
Ger arbetet dig möjlighet att lära dig
något nytt och utvecklas i yrket?
Får du stöd i arbetet av närmaste chef?
Händer det att du känner dig
kroppsligt trött efter dagens arbete?
Händer det att du känner dig psykiskt
uttröttad efter dagens arbete?
Under de senaste tolv månaderna, vid
hur många tillfällen har du varit borta
från arbetet på grund av egen sjukdom?
Hur väl stämmer dina arbetstider
överens med ditt familjeliv och dina
sociala aktiviteter utanför arbetet?
Är dina arbetsuppgifter intressanta och
meningsfulla?
Har du tid att diskutera arbetet med dina
arbetskamrater?
”Jag får ofta mycket tillbaka i mötet
med mina hjälptagare”

I stort sett varje dag (ref)
Varje vecka ,Varje månad, Mer sällan,
Aldrig
I stort sett varje dag (ref)
Varje vecka, Varje månad, Mer sällan,
Aldrig
Ja, oftast (ref)
Ja,ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig
Ja, oftast (ref)
Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig
I stort sett alltid, Ofta (ref)
Ibland, Sällan, Aldrig
I stort sett alltid, Ofta (ref)
Ibland, Sällan, Aldrig
Vid fler än 5 tillfällen (ref)
Vid 2-5 tillfällen, Vid ett tillfälle,
Aldrig
Inte alls väl, Inte särskilt väl (ref)
Ganska väl, Mycket väl
Ja, oftast (ref)
Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig
Ja oftast (ref)
Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig
Instämmer helt (ref)
Instämmer delvis ,Tar delvis avstånd,
Tar helt avstånd

I Tabell 9:2 redovisas bivariata logistiska regressioner separat för Sverige
och Danmark. Bakgrundsvariabler samt ovan redovisade variabler som behandlar arbetsvillkor testas med syfte att undersöka om de samvarierar med
intentionen att sluta i arbetet. Vidare har multipla logistiska regressioner
utförts separata för respektive land. Intentionen att stanna i sitt arbete utgör
referenskategori vilket innebär att värden över 1 indikerar ett samband mellan den aktuella variabeln och allvarliga funderingar på att lämna arbetet. I
tabellerna redovisas oddskvoter, signifikansvärden, 95-procentiga konfidensintervall samt Nagelkerke.

Ett komparativt perspektiv
Flera forskare har poängterat att det inte finns någon specifik metod för att
jämföra länder, utan menar att den komparativa forskningen liknar all annan
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forskning i sin logik (Mabbett & Bolderson 1999, Kennett & Yeats 2001).
Samtidigt påpekas att den komparativa forskningen innefattar svårigheter av
ett annat slag och att vissa metodologiska frågor är specifika för de studier
där flera länder jämförs (Øyen 1990). Nedan följer några frågor som är
knutna till studiens komparativa perspektiv.

Varför en jämförelse mellan Danmark och Sverige?
Ett alternativ till storskaliga komparativa studier är studier där ett fåtal länder
står i fokus med syftet att inhämta mer specifika och detaljerade data. Denna
typ av studie benämns för fallstudie (case study/two-society comparison)
inom den komparativa forskningstraditionen, och karaktäriseras av att den är
mer detaljerad än de storskaliga jämförande studierna. Syftet med fallstudier,
vilket denna studie kan kategoriseras som, är främst att förstå istället för att
ge generella förklaringar och kontexten betonas som en viktig faktor för att
förstå de studerade fenomenen (Hantrais 1999).
Att jämföra två länders äldreomsorg inom den så kallade nordiska välfärdsmodellen kan motiveras på flera sätt. En anledning är att vissa forskare
ifrågasätter existensen av den nordiska välfärdsmodellen eller kanske framförallt de generella antaganden om jämlikhet och universalism som begreppet implicerar (se t. ex. Anttonen 2002, Rauch 2007). Ytterligare en anledning, som nämndes ovan, är att det ger en möjlighet att göra en mer fördjupad studie av äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor.
En jämförelse mellan länderna förväntas leda till många likheter då de är
två av de mest generösa länderna när det gäller äldreomsorgens kostnader.
Resurserna i Sverige används dock i högre utsträckning till de äldre som har
mer omfattande omsorgsbehov medan det i Danmark är en högre andel som
erhåller mindre omfattande insatser. Detta förhållande kan mycket väl tänkas
påverka omsorgsarbetarnas arbetsförhållanden på olika sätt.

Nationen som avgränsande enhet
I komparativ forskning fungerar nationen ofta som en avgränsad enhet, vilket den också gör i denna studie. Man kan säga att nationen är en del av den
kontext inom vilken det som studeras kan förstås. Hantrais (1999) ifrågasätter dock om nationen är den mest passande analysenheten och menar att det
är ett omtvistat och laddat begrepp. Nationella gränser skiftar och det går
inte att anta att de korresponderar med kulturella, lingvistiska och etniska
uppdelningar eller med en känsla av gemensam identitet.
En annan fråga, som komplicerar jämförelser mellan länder, är hur
mycket den nationella strukturen påverkas av olika lagar och riktlinjer som
styr utanför nationens gränser. Ytterligare en problematisk fråga med att
använda nationen som enhet är det faktum att det finns många skillnader
inom ett land som inte belyses. Äldreomsorgen är en kommunal angelägen98

het vilket medför att det finns kommunala variationer (Trydegård 2000). Det
finns också studier som visar på stora kommunala skillnader när det gäller
äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor (Gustafsson & Szebehely 2007) liksom att arbetsförhållanden kan skilja sig mellan storstäder och mindre orter
(se. t. ex. Sörensdotter 2008). En analys av dessa aspekter ryms dock inte
inom ramen för denna avhandling.

Kultur, språk och begrepp
Ytterligare en viktig fråga är forskarens kulturella och språkliga kunskap.
Det går inte att bortse från att ett av de länder som studeras är min kulturella,
språkliga, och begreppsliga hemvist. Ambitionen har dock varit att Sverige
och Danmark ska studeras likvärdigt; jämförelsen med Danmark görs inte
enbart i syftet att bättre beskriva och förstå de svenska förhållandena.
Inom den komparativa forskningen har frågan om begreppens likvärdighet i olika sociala sammanhang blivit en central fråga (Hantrais 1999, Kennett & Yeats 2001). Många ord och begrepp kan vara svåra att översätta och
använda mellan olika samhällen. Vid översättning kan vissa nyansskillnader
i begreppens betydelse försvinna. Detta är en problematik som kan hanteras
på olika sätt. Att föreliggande studie ingår i ett nordiskt projekt med ett forskarnätverk har exempelvis underlättat insamlingen av olika dokument och
översättningen av NORDCARE-enkätens öppna svar.
För att fördjupa min egen förståelse för de danska förhållandena genomförde jag en studieresa till Danmark år 2005 och träffade då personer från
fackförbundet Fag og arbejde FOA, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA (då ami) och Center for alternativ samfundsanalys, CASA.
På samma resa genomfördes ett studiebesök på Plejehemmt Lotte (idag OKhjemmet Lotte) i Köpenhamn. Jag har också löpande prenumererat på nyhetsbrev från relevanta myndigheter och organisationer i Danmark som exempelvis FOA och Danmarks statistik.

Metoddiskussion
Fördelarna med en enkätstudie är flera. Ofta påtalas att de är mindre tidskrävande, lättare att administrera och inte lika kostsamma som strukturerade
intervjuer. Ytterligare fördelar som kan nämnas är att enkätstudier inte medför några intervjuareffekter och att det är lättare att anpassa tid och plats för
besvarandet av frågorna utifrån respondentens behov. Till nackdelarna hör
exempelvis att respondenten inte får utrymme för frågor vid oklarheter och
att det inte går att kontrollera vem som faktiskt besvarar enkäten (FrankfortNachmias & Nachmias 1996). NORDCARE-studiens svarsfrekvens kan
dock betraktas som god i jämförelse med liknande studier vilket talar för att
studien uppfattats som relevant av respondenterna. Enkätens frågor med
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öppna svarsalternativ har även de besvarats av en majoritet av
respondenterna vilket tolkas som att frågorna ansetts angelägna för
respondenterna. Att enkätens frågor uppfattats som relevanta av
omsorgsarbetarna bekräftas också av svaren på enkätens avlutande fråga;
Tycker du att den här enkäten fångar hur du ser på ditt arbete och din
vardag? Drygt 95 procent av respondenterna har besvarat frågan och av
dessa uppger knappt fem procent; nej, inte särskilt alternativt nej, inte alls.
Studiens resultat kan anses representativt för populationen omsorgsarbetare i äldreomsorgen som vid tidpunkten för datainsamlingen var anslutna till
de största fackförbunden i Sverige och Danmark. Skillnader mellan undersökningsgruppen och nationella förhållanden avseende de aktuella yrkesgrupperna redovisas i kapitel 6. Det faktum att endast fackligt anslutna omsorgsarbetare ingår medför vissa begränsningar när det gäller till vilka grupper av omsorgspersonal studiens resultat kan generaliseras. Jämfört med hela
yrkesgruppen är de fackanslutna, tillika i NORDCARE-studiens målgrupp,
oftare kvinnor, äldre, mer yrkeserfarna, oftare fast anställda och i högre utsträckning heltidsarbetande. De omsorgsarbetare som deltagit i studien är en
mer homogen grupp än hela populationen omsorgsarbetare som arbetar i
äldreomsorgen, och de har dessutom mer stabila arbetsförhållanden än
många som inte är fackligt anslutna.
Tvärsnittsstudier innebär begränsningar vad gäller generaliseringar över
tid vilket innebär att undersökningens generaliserbarhet i strikt mening är
begränsad till våren 2005. Äldreomsorgens organisering och därmed arbetets
villkor är i ständig förändring och det kan antas att det skett en del förändringar sedan enkäten distribuerades. Huruvida förändringar som gjorts efter
denna studie påverkat omsorgens vardag är en i många avseenden en empirisk fråga. Något som kan utläsas om omsorgspersonalen via den nationella
statistiken är att andelen av utrikesfödd personal i äldreomsorgen stadigt
ökar i Sverige och att personal anställd av privata utförare sedan 2005 har
ökat i båda länderna.
Studiens begreppsvaliditet har stärkts i och med att enkäten utformats genom ett samarbete mellan forskare med omfattande kompetens på området.
Pilottester av enkäterna har dessutom genomförts i respektive land med syfte
att öka både reliabilitet och validitet. Komparativa studier är dock alltid behäftade med en viss osäkerhet beträffande översättning och förståelse av
olika fenomen. Det finns också en risk att vissa av enkätens frågor upplevts
som mer relevanta i ett land än i ett annat.
Något som kan tänkas ha en negativ påverkan på studiens tillförlitlighet är
att flera av enkätens frågekonstruktioner är nya, dvs. de har inte använts i
tidigare studier, vilket omöjliggör jämförelser i hur de tolkats av respondenterna. Det skall även påpekas, att vi i efterhand inte varit helt nöjda med
konstruktionen av några av frågorna vilka kommer att omformuleras om
enkäten används igen.
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Svarsfrekvensen är högre bland de danska respondenterna (77 procent
jämfört med 67 procent bland de svenska). En förklaring till detta skulle
kunna vara att frågan om arbetet i äldreomsorgen under tiden för enkätens
distribution låg högt på den politiska agendan i Danmark. Det var många
som protesterade mot nya organisationsformer som innebar detaljstyrning av
arbetet och fackförbundet FOA var aktiv i debatten. Detta kan ha påverkat
respondenterna på så sätt att flera kände sig motiverade att besvara en enkät
som bland annat undersökte arbetets villkor.
Den lägre svarsfrekvensen i Sverige beror, som redan nämnts, till viss del
på att färre omsorgsarbetare i Stockholmsområdet svarat på enkäten. Detta
kan delvis förstås utifrån att det arbetar flera personer som är utrikes födda i
området, och att språkliga problem skulle kunna vara en förklaring till att
man inte besvarat den ganska omfattande enkäten. En annan förklaring kan
vara att det är vanligare att stanna på arbetsplatser kortare tid i storstäder
eller att ha flera arbetsplatser samtidigt vilket kan göra att man inte motiveras att besvara en enkät i samma utsträckning som på mindre orter. Att svarsfrekvensen var högre i alla de andra nordiska länderna kanske kan förstås
utifrån det faktum att enkäten skickades från Sverige vilket gav undersökningen en högre dignitet i de övriga länderna.
Studiens reliabilitet handlar också om datainsamlingsprocessen vilken genomförts med Stockholm som bas. Att enkäterna insamlades och lästes in på
samma ställe syftade till att minska risken för fel, då ett fåtal personer ansvarade för de båda processerna. Att olika personer, efter det att materialet lästs
in, arbetat med datamaterialets ursprungsfiler har också bidragit till att fel
uppmärksammats och korrigerats kontinuerligt. Jag har även under arbetet
med avhandlingen haft möjlighet att kontrollera eventuella oklarheter i de
insamlade enkäterna, som under arbetet funnits tillgängliga på arbetsplatsen.
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6. Omsorgsarbetarna

I kapitlet beskrivs och jämförs studiens undersökningsgrupper (Sverige
n=532, Danmark n=732). Inledningsvis redovisas ett antal bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och födelseland, och vidare presenteras variabler knutna
till arbetet som arbetstid, anställningstid i arbetet, utbildning mm. Eventuella
skillnader mellan den undersökta gruppen och den totala populationen omsorgsarbetare i respektive land kommenteras löpande och kan jämföras med
redovisningen i kapitel 4, Tabell 4:5 och 4:6.
Utmärkande för undersökningsgruppen är att alla som besvarat enkäten är
fackanslutna och, som redovisas i avhandlingens metodkapitel, finns det ett
antal skillnader mellan anslutna och icke-anslutna omsorgsarbetare. Jämfört
med hela yrkesgruppen är de fackanslutna som nås i Nordcare-studien oftare
kvinnor, äldre, har längre tid i yrket, är oftare fast anställda och arbetar i
högre grad heltid.

Bakgrundsvariabler, arbetsgivare och anställning
I Tabell 6:1 framkommer att andelen kvinnor i undersökningsgruppen är
högre i jämförelse med den nationella statistiken där männen utgör 10 procent av omsorgspersonalen i Sverige och 7 procent i Danmark. Att andelen
män är lägre bland respondenterna kan delvis förklaras med att fler män är
timanställda, och det är en grupp som är underrepresenterad i studien.
En tydlig skillnad mellan länderna visar sig när det gäller den undersökta
gruppen omsorgspersonal som är född i annat land: 13 procent i Sverige och
4 procent i Danmark. Andelen utrikesfödda i den svenska undersökningsgruppen stämmer väl med SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) beräkningar (SKL 2007). Den danska undersökningsgruppen har färre utrikesfödda i jämförelse med fackförbundet FOA:s undersökning (FOA 2008), där
7 procent av omsorgsarbetarna rapporterades ha en utländsk bakgrund. Då
enkätfrågan i NORDCARE-studien är formulerad; Var är du född? med
svaralternativen Undersökningslandet (Danmark eller Sverige) eller Annat
land (Vilket?) kan man förvänta sig att siffrorna skiljer sig från andra källor,
då andra generationens invandrare räknas med i den danska offentliga statistiken, men inte i enkäten.
I fråga om hur länge respondenterna arbetat med omsorg om äldre finns
ett likartat mönster i de båda länderna. Av Tabell 6:1 framgår att i Sverige
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har 32 procent av omsorgspersonalen arbetat i 20 år eller mer, och motsvarande siffra i Danmark är 36 procent. Två tredjedelar av omsorgsarbetarna i
studien har arbetat inom äldreomsorgen 10 år eller längre. Flertalet respondenter i båda länderna har således omfattande erfarenheter och kunskaper
från sin tid inom äldreomsorgen.
Tabell 6:1 Respondenternas ålder, kön, födelseland, antal år i arbetet, arbetsgivare
och anställning, procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=529-514

n=730-708

S n=148-144
D n=215-208

S n=381-370
D n=515-500

S

S

Ålder
-44
45 år eller äldre

p=***

Kvinna

p=*

47
53
96

Utrikes född
Antal år i arbetet
0-9 år
10 år eller mer

es

Kommunen arbetsgivare

es

35
65
95

Har
tillsvidareanställning
***

p=*

42
58

96
12
40
60
96
88

96

98

13

4

es

36
64

33
67

32
68

es

99

p=**

95

43
57

p=***

4

p=*

97

45
55
es

98

es

33
67

D

p=*

42
58

p=*

4

p=***

87

49
51
es

98

p=***

13

D

95

96

p=***

96

87

95

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, es=ej signifikant

I den studerade gruppen arbetar 95 respektive 97 procent i en kommunal
verksamhet. Vid tidpunkten för enkätinsamlingen var omkring 11 procent av
den totala populationen omsorgspersonal i Sverige anställd av en privat utförare, vilket gör att gruppen är underrepresenterad i denna studie (se Tabell
4:2).
Detta förhållande kan eventuellt förstås utifrån en lägre svarsfrekvens i
Stockholmsområdet, där andelen privata utförare är högre i jämförelse med
många andra delar av landet (se Metodkapitel). De som arbetar för en privat
utförare är också i mindre utsträckning anslutna till facket. I Danmark var
drygt 1 procent av personalen anställda av en privat utförare 2005. 87 procent av de svenska och 95 procent av de danska respondenterna är tillsvidareanställda. Detta är också det något som avviker från den totala populat104

ionen omsorgsarbetare eftersom gruppen timanställda redovisats till ca 20
procent i båda länderna (Tabell 4:5).

Arbetstider
I Tabell 6:2 redovisas respondenternas arbetstid och om de önskar arbeta
flera timmar. De påfallande skillnaderna mellan länderna när det gäller omfattningen av heltidsanställning bland äldreomsorgens personal, som
redovisades i Tabell 4:5, avspeglas inte i studiens undersökningsgrupp. En
förklaring till detta kan vara att i föreliggande studie har vi frågat om
omsorgsarbetarna arbetar heltid eller deltid och inte om de har en
heltidsanställning. I undersökningsgruppen uppger 35 procent av de svenska
respondenterna att de arbetar heltid jämfört med 39 procent i Danmark.
I Tabell 6:2 redovisas att de danska respondenterna är mer nöjda med arbetstiden i termer av hur många timmar de arbetar. I Sverige svarade 26 procent av dem som arbetar deltid att de önskar arbeta flera timmar jämfört med
9 procent i Danmark.
Tabell 6:2 Respondenternas arbetstid och andel som önskar arbeta fler timmar, procent

Arbetar heltid

Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=529-514

n= 730-698

S n=150-145
D n=214-206

S n=379-369
D n=516-492

S

S

es

35
Vill arbeta flera timmar
Andel av de som arbetar
deltid som vill arbeta flera
timmar
***

p=*

39

p=***

20

35

9

21

D

es

49

p=***

8

p=***

26

D

35

35

p=***

6

20

p=***

p=***

25

26

9
10

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, es=ej signifikant

Fördelningen av respondenternas arbetstider redovisas i Tabell 6:3. I Danmark är det vanligast att personalen enbart arbetar dagtid, antingen endast
vardagar, vilket 21 procent av respondenterna uppger, eller både vardagar
och helger vilket 38 procent gör. Detta ger att i Danmark arbetar cirka 60
procent av omsorgsarbetarna endast dagtid, något som är mycket ovanligt i
Sverige (13 procent). Istället är det i Sverige 66 procent av respondenterna
som arbetar både dag- och kvällspass under vardagar och helger. Ett resultat
som belyser skillnader inom Danmark är att drygt 80 procent av personalen i
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den danska hemtjänsten enbart arbetar dagtid, jämfört med hälften av respondenterna i äldreboenden.
Ytterligare en fråga som beskriver omsorgsarbetarnas villkor är hur väl
arbetstiderna stämmer med familjeliv och andra sociala aktiviteter. Här
framträder en tydlig skillnad mellan länderna, då 30 procent av de svenska
omsorgsarbetarna uppger att de inte är nöjda med arbetstiderna i relation till
”det övriga livet”, i jämförelse med 7 procent i Danmark.
Tabell 6:3 Fördelning av arbetstider samt hur väl de passar med familjeliv, procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=529-514

n= 730-698

S n=150-145
D n= 214-206

S n=379-369
D n=516-492

S

S

Arbetstider
Vard. och helg endast dagtid
Vard och helg, dag och
kväll
Natt
Övriga kombinationer

p=***

Arbetstid stämmer inte med
familjeliv 1

p=***

***

D

p=***

D

p=***

13
66

59
27

26
60

82
16

10
68

50
31

10
11

8
6

1
13

1
1

14
8

11
8

30

p=***

7

21

p=***

4

34

8

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Hur väl stämmer dina arbetstider överens med ditt familjeliv och dina sociala aktiviteter
utanför arbetet? Inte särskilt väl, Inte alls väl. Övriga svarsalternativ: Mycket väl, Ganska väl.

Yrkeskategorier och utbildning
Som beskrevs i föregående kapitel är utbildningssystemet för arbete inom
äldreomsorgen likartat i Danmark och Sverige. Det finns två yrkeskategorier,
där den ena har kortare utbildning, sosu-hjælper respektive vårdbiträde (eller liknande), och utifrån den utbildningen kan man vidareutbildas till sosuassistent respektive undersköterska.
För att fånga vilka yrkesbeteckningar som används bland omsorgsarbetarna i studien ställdes frågan; Vad kallas det yrke du har? I Sverige är vårdbiträde och undersköterska de två dominerande yrkeskategorierna, men
knappt 10 procent av respondenterna uppger att de arbetar som vårdare eller
personlig assistent (inklusive kategorin övrigt). I Danmark framkommer
förutom de två största yrkeskategorierna sosu-hjælper respektive sosu-assistent ytterligare tre grupper; sygehjælper, hjemmehjælper och plejehjem-
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sassistent20. Dessa yrkesbenämningar användes innan den nya utbildningen
infördes år 1990. Sygehjælpere och plejehjemsassistent21 har formellt ersatts
av sosu-assistenter, och istället för hjemmehjælpere22 anställs idag sosu-hjælper.
Fortsättningsvis, t. ex. i Tabell 6:4, benämns yrkesgrupperna sosu-hjælper
respektive vårdbiträde och sosu-assistent respektive undersköterska. I Danmark utgörs närmare 60 procent av respondenterna av sosu-hjælper. I Sverige är det tvärtom vårdbiträdena som är i minoritet och 60 procent av respondenterna uppger att de är undersköterskor.
År 2005 var i Sverige 50 procent av äldreomsorgens omsorgspersonal
vårdbiträden och 50 procent undersköterskor (SKL 2005). Den svenska
undersökningsgruppen består därmed av en högre andel av undersköterskor
jämfört med den nationella statistiken. Detta kan delvis förklaras av att
gruppen timanställda, som i högre utsträckning är anställda som vårdbiträden, är underrepresenterad i studien. Även i den danska undersökningsgruppen är sosu-assistenterna fler än i den nationella statistiken, 42 procent
jämfört med 31 procent (KRL 2013a).
6:4 Respondenternas yrkeskategori och utbildningslängd, procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=529-514

n=730-698

S n=150-145
D n= 214-206

S n=379-369
D n=516-492

S

S

Yrkeskategori

P=***

Vårdbitr./ Sosu-hj.
Usk. /Sosu-ass.

42
58

Utb. Längd
Mindre än 1 år
12-23 mån
2 år eller mer

P=***

***

28
42
30

D

P=***

58
42

54
46

P=***

84
16

es

16
56
28

35
42
23

D

36
64

48
52

P=***

28
52
20

25
42
33

12
57
31

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, es=ej signifikant

Eftersom utbildningarna förändrats över tid och då det finns eller har funnits
olika sätt att erhålla utbildningen på, överensstämmer inte respondenternas
svar med hur lång utbildning de har med de aktuella utbildningstiderna för
respektive yrkeskategori.
20

Sygehjælpere har en grundutbildning på 1 år, plejehjemsassistenter har en grundutbildning
på 2 år och 3 månader och hjemmehjælpere har en grundutbildning på 4-7 veckor och många
har 12 veckors vidareutbildning. Utbildningarna lades ner 1990, då utbildningarna till socialog sundhedshjælper og – assistant startade.
21
Benämns fortsättningsvis för sosu-assistenter.
22
Benäms fortsättningsvis för sosu-hjælper.
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Frågan i enkäten lyder; Har du någon utbildning i vård och omsorg? Frågan är öppen för att även fånga kortare utbildningar i former av kurser (vilket är ett vanligt sätt att vidareutbilda personal som inte innehar grundläggande kompetens för arbetet).
Omsorgsarbetarnas utbildningslängd (Tabell 6:4) skiljer sig mellan länderna, i det avseendet att det är fler i Sverige som har en utbildning som är
kortare än ett år, 28 procent jämfört med 16 procent i Danmark. I gruppen
ingår även de som uppger att de inte har någon vård eller omsorgsutbildning
alls, vilken uppgår till 18 procent i Sverige jämfört med 8 procent i
Danmark.
Jämfört med den nationella statistiken, där det finns uppgifter om att om
kring 20 procent av omsorgsarbetarna i den danska äldreomsorgen inte har
någon utbildning, är de med utbildning överrepresenterade i undersökningsgruppen. I den svenska undersökningsgruppen uppger 18 procent att de inte
har någon utbildning vilket även det är avsevärt färre än socialstyrelsens
beräkningar där 40 procent uppgavs sakna omvårdnadsutbildning 2005 (Tabell 4:5). Denna skillnad kan delvis förklaras utifrån frågans konstruktion
där all utbildning efterfrågas. Det går även att anta att andelen färre timanställda i undersökningen ger en mer omfattande andel med utbildning.
Trots att yrkeskategorin undersköterska är mer vanlig än sosu-assistent är
det en större grupp i Sverige som har kortare utbildning. Detta speglar delvis
att det i Sverige finns ett flertal olika – kortare och längre – utbildningsalternativ för att bli vårdbiträde respektive undersköterska.
Variationerna tycks omfattande och resultaten visar på svårigheterna att
jämföra yrkeskategorier och utbildningslängd både inom och mellan länderna. Systemet med två kategorier personal är dock mycket vanligt inom
äldreomsorgen, både i Norden och internationellt, vilket gör att det är intressant att jämföra yrkesgrupperna när det gäller arbetsdelning och synen på
arbetsvillkor.
Tabell 6:5 Respondenternas utbildningslängd uppdelat på respektive yrkeskategori,
procent
Vårdbitr.
(n=210)

Utbildningens längd
Mindre än 1 år
12-23 månader
2 år eller mer
***
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Sverige
Usk.
(n=302)

p=***

56
28
16

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

Sosu-hj.
(n=411)

Danmark
Sosu-ass.
(n=301)

p=***

8
52
40

23
63
14

7
45
48

Sammanfattning
Gemensamt för den undersökta gruppen i Sverige och Danmark är att två
tredjedelar har arbetat mer än 10 år inom äldreomsorgen och att majoriteten
av omsorgsarbetarna arbetar deltid. Det är vanligast att arbeta på någon form
av äldreboende och där arbetar flest av dem med undersköterske- respektive
sosu-assistentutbildning. I hemtjänsten är det mer frekvent, i båda länderna,
att personalen endast arbetar dagtid.
Redovisningen har också visat på ett antal intressanta skillnader mellan
länderna. I Sverige är t. ex. gruppen med utländsk härkomst större och en
högre andel av respondenterna har kort eller ingen utbildning, samtidigt som
det finns fler undersköterskor i Sverige jämfört med sosu-assistenter i Danmark. De båda yrkeskategorierna är dessutom mer jämnt fördelade på de
båda arbetsplatserna i Sverige, även om tendensen i båda länderna är att det
på äldreboenden finns flest undersköterskor respektive sosu-assistenter.
Ytterligare olikheter framkommer när det gäller fördelningen av vilka tider personalen arbetar, då det i Sverige är absolut vanligast att jobba en
kombination av både vardagar och helg och både dag- och kvällspass. I
Danmark är det en majoritet av personalen som enbart arbetar dagtid. I Sverige är det en femtedel av omsorgsarbetarna som önskar arbeta fler timmar
och närmare en tredjedel är missnöjda med arbetstidernas fördelning i förhållande till familjelivet, jämfört med knappt 10 procent i Danmark (gäller
båda frågorna). Resultaten gällande omsorgspersonalens arbetstider tyder på
en mindre gynnsam situation i den svenska äldreomsorgen. I tidigare studier
har påvisats att personal som har arbetspass fördelade både över dag och
kväll samt vardag och helg är mer missnöjda med arbetssituationen
(Armstrong et al. 2009).
Den undersökta gruppen skiljer sig i vissa avseenden från den totala populationen omsorgsarbetare i respektive land. Gruppen män är mindre vilket
delvis kan förklaras med att många av männen är timanställda – en grupp
som är underrepresenterad i undersökningsgruppen – och därför troligen
anslutna till facket i mindre omfattning.
I Danmark är gruppen med utländsk härkomst samt de som saknar utbildning mindre i undersökningsgruppen än på nationell nivå. Omsorgsarbetare anställda av privata utförare är underrepresenterade i Sverige. Beträffande omsorgsarbetarnas arbetstid är de som arbetar heltid i Danmark överrepresenterade i denna studie jämfört med nationell statistik.
Undersökningsgruppens karaktäristik kan således antas vara mer homogen beträffande kön och ålder, och i vissa avseenden uppvisa mer fördelaktiga arbetsförhållanden jämfört med populationen omsorgsarbetare i respektive land. Samtliga av dessa skillnader kan sannolikt till viss del förklaras av
att studiens respondenter är fackligt anslutna.
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7. Arbetets vardagspraktik

I kapitlet beskrivs det vardagliga arbetet i äldreomsorgen utifrån vilka behov
hjälptagarna har och arbetets praktiska innehåll. Resultaten redovisas genomgående med jämförelser mellan länderna totalt och inom de olika arbetsarenorna: hemtjänst och äldreboende. Inledningsvis redovisas bivariata analyser och för en fördjupad analys av skillnaderna mellan länderna har logistiska regressioner genomförts separat för hemtjänst och äldreboende.
NORDCARE-enkäten innefattar, som framgått av avhandlingens metodkapitel, ett antal frågor där omsorgsarbetarna med egna ord kan ge sin syn på
olika arbetsuppgifter och i kapitlet redovisas även resultat från dessa öppna
svar.

Omsorgstagarna
Ett sätt att skildra det vardagliga omsorgsarbetet är att beskriva de personer
som respondenterna möter och ger omsorg till. Enkätens frågor som
behandlar omsorgstagarna gäller personalens bedömningar av hur stor andel
som behöver hjälp med förflyttningar (eller är sängliggande), har en
demenssjukdom, har psykiska funktionshinder, missbruksproblem eller en
utvecklingsstörning. Två grupper som förväntas vara ganska omfattande
inom äldreomsorgen är personer med behov av hjälp med förflyttningar och
äldre med demenssjukdomar. Arbetet med övriga tre kategorier hjälptagare
vet vi ganska sällan något om, och här kan studien bidra med ytterligare
kunskap om respondenternas arbetssituation.
Av Tabell 7:1 framgår att i Sverige uppger hälften av respondenterna som
arbetar i ett äldreboende att de flesta eller alla behöver hjälp med förflyttningar, jämfört med 37 procent i Danmark. I hemtjänsten är det betydligt
färre, omkring 10 procent i båda länderna, som uppger att de flesta är i behov av hjälp med förflyttningar. Att möta en äldre person med en demenssjukdom är också vanligare i den svenska äldreomsorgen. Generellt är det
dock en högre andel omsorgsarbetare i båda länderna som möter äldre med
demenssjukdomar på äldreboenden än i hemtjänsten. I Sverige uppger
knappt hälften av dem som arbetar i ett äldreboende, att de flesta eller alla
har en demenssjukdom, jämfört med en tredjedel i Danmark.
Omsorgstagare med psykiska funktionshinder är mindre vanligt förekommande än demenssjukdom. Trots det möter, oavsett arbetsplats, drygt 8
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av 10 i Sverige och 9 av 10 i Danmark regelbundet åtminstone någon omsorgstagare med psykiska funktionshinder. Det är således ganska ovanligt att
respondenterna i det dagliga arbetet inte möter någon som behöver hjälp med
förflyttningar, som har en demenssjukdom eller ett psykiskt funktionshinder.
Tabell 7:1 Respondenternas uppgifter om hur många av omsorgstagarna som behöver hjälp med förflyttning, har en demenssjukdom eller har ett psykiskt funktionshinder. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=524-451

n=704-588

S n=149-133
D n=206-176

S n=375-318
D n=498-412

S

S

Hjälp med förflyttning
Ingen
Några eller hälften
De flesta eller alla

p=***

Demenssjukdom
Ingen
Några eller hälften
De flesta eller alla

p=***

Psykiska
funktionshinder
Ingen
Några eller hälften
De flesta eller alla
***

4
58
38
5
57
38

es

2
69
29

9
79
12
8
78
14

16
76
8

2
48
50

1
62
37

p=***

1
93
6

p=*

9
79
12

D

p=***

5
85
10

p=**

2
72
26

p=***

17
72
11

D

4
49
47

2
63
35

es

11
83
6

18
71
11

8
77
15

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, es=ej signifikant

I båda länderna har en fjärdedel av personalen angett att de regelbundet träffar minst någon hjälptagare med utvecklingsstörning. I Danmark verkar det
vara vanligare att omsorgsarbetarna arbetar med klienter med missbruksproblem, då 65 procent har uppgett att några av hjälptagarna uppvisar denna
problematik, jämfört med 40 procent i Sverige (redovisas ej i tabell).

Antal hjälptagare per arbetspass
Antalet hjälptagare personalen ger omsorg till under ett arbetspass är ytterligare en aspekt av det vardagliga arbetets organisering och innehåll. I Tabell
7:2 redovisas medelvärden för hur många hjälptagare omsorgsarbetarna tar
hand om under olika arbetspass och om de anser att det är lagom många eller
inte.
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Tabell 7:2 Antal hjälptagare respondenterna hjälper under ett arbetspass (medelvärde) och andel omsorgspersonal som anser att de hjälper för många under
respektive pass (procent)
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

S

D

S

D

Antal hjälptagare (M)
Vardag dag
Vardag kväll
Helg
Natt

9
11
11
24

7***
13***
11
25

9
13
12
..1

8
20***
13
..

9
11
10
26

7***
12**
10
26

För många (%)
Vardagar dag
Vardagar kväll
Helg
Natt

33
44
46
37

25*
36
47
16*

40
46
54
..

28
40
51
..

30
43
45
38

24
35
43
17*

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Det är för få respondenter som arbetar natt i hemtjänsten för att jämförelser ska kunna göras
mellan länderna.

I Sverige hjälper omsorgsarbetarna som arbetar dagtid på vardagar i ett
äldreboende 9 hjälptagare jämfört med 7 i Danmark. Av de som arbetar dagpass i hemtjänsten uppger de svenska respondenterna att de träffar 9 hjälptagare jämfört med 8 i den danska hemtjänsten. I den danska äldreomsorgen
träffar personalen som arbetar kvällspass flera personer än i den svenska och
denna skillnad tycks särskilt markant i hemtjänsten.
Viktigt att notera i detta sammanhang är fördelningen av omsorgsarbetarnas arbetstider. Som redovisades i föregående kapitel är det hela 60 procent
av de danska respondenterna som enbart arbetar dagpass. Detta innebär att
det högre antalet omsorgstagare som personalen möter under ett kvällspass i
den danska äldreomsorgen gäller en begränsad grupp av personalen.
I Sverige anser en tredjedel av respondenterna att de hjälper för många
under ett arbetspass dagtid, jämfört med en fjärdedel av de danska respondenterna. Det är även en större andel av omsorgsarbetarna i de svenska
äldreboendena, jämfört med de danska, som uppger att de ansvarar för alltför
många omsorgstagare på natten.

Arbetsuppgifter
Omsorg definieras ofta i forskning som ett arbete som innefattar en kombination av manuellt, intellektuellt och emotionellt arbete (se t. ex. Leira
1994), vilket är en grundläggande utgångspunkt även i denna studie. Syftet
med avsnittet är att beskriva, jämföra och analysera omsorgsarbetarnas vardag med betoning på arbetets praktiska innehåll.
113

De arbetsuppgifter som redovisas i avsnittet kategoriseras som: omsorg
om kroppen, praktisk hjälp, social och psykologisk omsorg, sjukvårdande
uppgifter samt administrativt arbete och omvärldskontakter (se Tabell 7:3).
Med tanke på att omsorgstagarnas behov skiljer sig åt mellan länderna finns
det anledning att anta att även arbetsuppgifterna eller omfattningen av olika
uppgifter gör det.
Den övergripande bilden av det vardagliga arbetet är, i båda länderna, att
det finns ett antal arbetsuppgifter som är mycket vanligt förekommande och
utförs av alla respondenter. Dessa är att ge omsorgstagaren hjälp med personlig hygien, att utföra lyft och förflyttningar, att dela ut medicin (från dosett), att servera färdig mat, att ge stöd och tröst till den äldre samt att ha
kontakt med anhöriga. Ytterligare ganska vanliga arbetsuppgifter är administration och omvärldskontakter.
I Tabell 7:3 redovisas först arbetsuppgifter som kan definieras som omsorg om kroppen. Resultaten pekar på en likhet mellan både länder och arbetsarenor med undantaget att det är vanligare att de svenska omsorgsarbetarna utför hår- och nagelvård, särskilt de som arbetar i hemtjänsten. Bland
arbetsuppgifter som kategoriserats som praktisk hjälp uppger en tredjedel av
omsorgsarbetarna, i båda länderna, att de städar varje dag. Här finns dock en
olikhet mellan ländernas hemtjänst: 59 procent av personalen i Danmark och
46 procent i Sverige städar en eller flera gånger per dag. Att laga varm mat
är vanligare i Danmark, både i hemtjänsten och i äldreboendet. Att handla
dagligvaror är en ovanlig uppgift i den danska hemtjänsten, medan en
femtedel av dem som arbetar i den svenska hemtjänsten handlar varje dag.
I blocket med arbetsuppgifter som kategoriserats som social och psykologisk omsorg framkommer flera skillnader mellan länderna. Att dricka kaffe
med hjälptagare varje dag är vanligast inom den danska äldreomsorgen; i
hemtjänsten är det en tredjedel av respondenterna som uppger att de dricker
kaffe med omsorgstagare dagligen, vilket är dubbelt så många som i Sverige.
Av omsorgsarbetare som arbetar i ett äldreboende är det närmare två tredjedelar i Danmark som dricker kaffe med hjälptagare varje dag jämfört med
knappt hälften i Sverige.
Fler framträdande skillnader gäller uppgiften att följa hjälptagaren vid
ärende utanför boendet samt medverkan vid fritidsaktivitet. Av de svenska
respondenterna uppger 45 respektive 26 procent att de utfört dessa uppgifter
under den senaste månaden, jämfört med 21 respektive 16 procent av de
danska respondenterna. Att följa en omsorgstagare på promenad är en ovanlig arbetsuppgift i båda ländernas äldreomsorg, särskilt i den danska hemtjänsten, där endast 2 procent anger att detta är en uppgift de gör varje dag.
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Tabell 7:3 Andel av respondenterna som ger omsorg om kroppen, praktisk hjälp och
social/psykologisk omsorg. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=525-485

n=717-640

S n=147-143
D n=212-192

S n=378-342
D n=505-448

S

D

S

D

Omsorg om kroppen
Personlig hygien1

95

95

90

94

97

95

Lyfter eller förflyttar en person1

89

86

78

76

93

90

Hår- och nagelvård2

76

67**

76

66*

76

68

Städar1

28

32

46

59***

21

20

Lagar varm mat1

30

46***

44

56*

24

40***

Serverar färdig mat1

80

76

86

80

78

74

Handlar dagligvaror1

8

6

20

7***

4

6

Ger stöd och tröst1

87

81**

80

74

89

83

Dricker kaffe med hjälptagare1

38

54***

15

32***

47

63***

Följer hjälptagare på
promenad1

13

10

13

2***

13

14

Följer hjälptagare vid ärende2

45

21***

54

10***

41

25***

Medverkar vid fritidsaktivitet2

26

16***

8

1**

33

23**

Praktisk hjälp

Social/psykologisk omsorg

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Om du tänker på hur det oftast är i ditt arbete, hur ofta händer det att du…Flera gånger om
dagen, Varje dag. Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan eller aldrig.
2
Under den senaste månaden utförde du någon/några av följande arbetsuppgifter i ditt arbete? Ja. Övriga svarsalternativ: Nej.

Att utföra sjukvårdande uppgifter som rehabiliterande insatser eller att ge
injektioner är avsevärt vanligare i den svenska äldreomsorgen på båda omsorgsarenorna. I den danska hemtjänsten är det endast 7 procent av personalen som uppger att de gett injektioner jämfört med 36 procent i Sverige. Att
dela ut medicin från dosett är en arbetsuppgift som utförs av omkring 90
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procent av respondenterna i såväl hemtjänst som äldreboende i båda länderna.
I Tabell 7:4 redovisas att nästan hälften av de svenska omsorgsarbetarna
dagligen utför administrativa arbetsuppgifter jämfört med 40 procent av de
danska. I äldreboendet utför omkring hälften av personalen, i båda länderna,
administrativa arbetsuppgifter. Däremot är det endast en tredjedel av personalen i den danska hemtjänsten som har administrativa arbetsuppgifter.
Vad gäller uppgifter som kategoriserats som omvärldskontakter har personal som arbetar i ett äldreboende i Danmark jämfört med personal i Sverige oftare kontakt med sjukvården eller andra myndigheter. Omkring 70
procent av både de svenska och danska respondenterna uppger att de haft
kontakt med anhöriga. Dock framkommer skillnader då arbetsarenorna jämförs. Det är vanligare att personalen i den svenska hemtjänsten har kontakt
med anhöriga, jämfört med den danska. Däremot är det vanligare att personalen som arbetar i ett danskt äldreboende har kontakt med anhöriga.
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Tabell 7:4 Andel av respondenterna som utför sjukvårdande uppgifter samt
administration och omvärldskontakter. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=525-485

n=717-640

S n=147-143
D n=212-192

S n=378-342
D n=505-448

S

D

S

D

Sjukvårdande uppgifter
Utför rehabiliterande
insats2

64

43***

57

32***

67

47***

Ger injektion2

39

17***

36

7***

40

21***

Delar medicin från
dosett2

89

91

88

89

90

92

Administrativa
arbetsuppgifter1

49

40**

46

27***

50

46

Kontakt med
sjukvård/myndighet2

53

64***

68

60

48

66***

Kontakt med anhörig2

70

71

72

56*

68

78*

Administration och
omvärldskontakter

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Om du tänker på hur det oftast är i ditt arbete, hur ofta händer det att du…Flera gånger om
dagen, Varje dag. Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan eller aldrig.
2
Under den senaste månaden utförde du någon/några av följande arbetsuppgifter i ditt arbete? Ja. Övriga svarsalternativ: Nej.

Yrkeskategorier och arbetsdelning
I följande avsnitt relateras arbetsuppgifterna till personalens utbildningsnivå
(yrkeskategori). I tabellerna redovisas endast de resultat som visar statistiskt
signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna inom respektive land. I Sverige är det yrkeskategorierna vårdbiträden och undersköterskor och i Danmark sosu-hjælper och sosu-assistenter som jämförs.
I Tabell 7:5 presenteras jämförelser av yrkesgruppernas arbetsuppgifter i
både hemtjänst och äldreboenden i Sverige. I hemtjänsten är det vanligare att
vårdbiträden lagar mat, ger stöd och tröst och går på promenader med omsorgstagare än att undersköterskor gör det. I äldreboenden är förhållandet det
omvända då undersköterskor oftare ger stöd och tröst till omsorgstagaren.
Det är fler undersköterskor än vårdbiträden som utför sjukvårdande arbets117

uppgifter. På båda omsorgsarenorna uppger närmare hälften av undersköterskorna att de ger injektioner, vilket är dubbelt så många jämfört med
vårdbiträdena. Av de som arbetar i den svenska hemtjänsten uppger drygt 70
procent av undersköterskorna att de utfört rehabiliterande insatser jämfört
med 44 procent av vårdbiträdena.
Drygt hälften av undersköterskorna som arbetar i ett äldreboende utför
administrativa uppgifter, jämfört med två femtedelar av vårdbiträdena. En
högre andel av vårdbiträdena uppger att de följer omsorgstagaren vid ärenden utanför äldreboendet.
Tabell 7:5 Skillnader i arbetsuppgifter mellan yrkeskategorierna vårdbiträde och
undersköterska. Hemtjänst och äldreboende. Sverige. Procent
Sverige
Hemtjänst

Vårdbiträden

Undersköterskor

(n=78-72)

(n=67-65)

Lagar varm mat1
Ger stöd och tröst1
Följer hjälptagare på promenad1
Utför rehabiliterande insats2
Ger injektion2

56
88
19
44
23

28**
73*
6*
71**
49**

Äldreboende

Vårdbiträden

Undersköterskor

(n=132-117)

(n=237-216)

84
48
25
41

91*
36*
48***
56**

Ger stöd och tröst1
Följer hjälptagare vid ärende2
Ger injektion2
Administrativa arbetsuppgifter1
***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Om du tänker på hur det oftast är i ditt arbete, hur ofta händer det att du…Flera gånger om
dagen, Varje dag. Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan eller aldrig.
2
Under den senaste månaden utförde du någon/några av följande arbetsuppgifter i ditt arbete? Ja. Övriga svarsalternativ: Nej.

I Tabell 7:6 presenteras jämförelser av yrkesgruppernas arbetsuppgifter i
både hemtjänst och äldreboenden i Danmark. Som redovisats är städning en
omfattande arbetsuppgift inom hemtjänsten i båda länderna och i tabellen
nedan framkommer att sosu-hjælpere i Danmark städar i större utsträckning
än sosu-assistenter, på båda omsorgsarenorna. I hemtjänsten städar endast en
fjärdedel av sosu-assistenterna dagligen jämfört med två tredjedelar av sosuhjælpere.
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Tabell 7:6 Skillnader i arbetsuppgifter mellan yrkeskategorierna sosu-hjælpere och
sosu-assistent. Hemtjänst och äldreboende. Danmark. Procent
Danmark
Hemtjänst

Sosu-hjælpere
(n=175-159)

Sosu-assistenter

Städar1
Utför rehabiliterande insats2
Ger injektion2
Administrativa arbetsuppgifter1

65
29
0
22

27***
49*
43***
50**

Äldreboende

Sosu-hjælpere

Sosu-assistenter

(n=236-208)

(n=265-238)

28
45
42
3
87
31
70

14***
35*
52*
36**
96**
58***
85***

Städar1
Lagar varm mat1
Utför rehabiliterande insats2
Ger injektion2
Delar medicin2
Administrativa arbetsuppgifter1
Kontakt med anhörig2
***

(n=35-31)

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Om du tänker på hur det oftast är i ditt arbete, hur ofta händer det att du…Flera gånger om
dagen, Varje dag. Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan eller aldrig.
2
Under den senaste månaden utförde du någon/några av följande arbetsuppgifter i ditt arbete? Ja. Övriga svarsalternativ: Nej.

På båda arbetsarenorna utför sosu-assistenter i större utsträckning rehabiliterande insatser, administrativa arbetsuppgifter och ger injektioner. I det
danska äldreboendet framträder ytterligare skillnader mellan yrkeskategorierna. Det är vanligare bland sosu-assistenter att dela ut medicin, medan att
laga varm mat däremot är en arbetsuppgift som fler sosu-hjælpere utför.
Likheter och olikheter
Arbetsdelningen mellan respektive lands yrkeskategorier skiljer sig något åt
och framträder lite tydligare i den danska äldreomsorgen. Städning är en
uppgift som är dubbelt så vanlig bland sosu- hjælpere på båda omsorgsarenorna. De sjukvårdande arbetsuppgifterna utförs oftare av sosu-assistenter.
En tydlig markör vad gäller arbetsdelning mellan yrkesgrupperna i Danmark
är att i stort sett ingen sosu-hjælpere ger injektioner.
En framträdande skillnad mellan yrkeskategorierna i den svenska hemtjänsten är att vårdbiträdena lagar mat i högre utsträckning. Även i Sverige
utför en högre andel av undersköterskorna sjukvårdande uppgifter och det
finns också en skillnad mellan yrkesgrupperna när det gäller att ge injekt119

ioner, men en fjärdedel av vårdbiträdena uppger dock att det ingår i deras
arbetsuppgifter. Administrativa uppgifter utförs också i högre utsträckning, i
båda länderna, av yrkeskategorierna med den längre utbildningen.

Skillnader mellan länderna
I Tabell 7:7 och 7:8 redovisas resultat av multipla logistiska regressioner
som gjorts separat för hemtjänst och äldreboende. I analyserna ingår de
arbetsuppgifter som visat skillnader mellan länderna i den bivariata analysen
ovan (Tabell 7:3 och 7:4). I detta skede av analysen undersöks om skillnaderna mellan länderna kvarstår med kontroll för ytterligare ett antal variabler. Bakgrundsvariablerna som ingår i analyserna är ålder (<45 år/45 år och
äldre), yrkeskategori (låg/hög) och arbetstid (heltid/deltid). Vidare innefattas
två variabler kopplade till hjälptagarnas behov – om de behöver hjälp med
förflyttning eller har demenssjukdom (referenskategori: alla eller nästan
alla). Oddskvoten redovisar skillnader mellan Sverige och Danmark där
Sverige utgör referenskategori. Värden över 1 innebär således att oddsen är
högre för att något ska inträffa i Danmark, och värden under 1 betyder att
något är vanligare i Sverige.

Hemtjänst
Med kontroll för ovan angivna bakgrundsvariabler försvinner skillnaderna
mellan länderna vad gäller städning, att utföra hår- och nagelvård samt kontakt med anhörig. Resultaten visar vidare att de svenska omsorgsarbetarna
oftare handlar dagligvaror åt omsorgstagare. Uppgifter som kategoriseras
som sjukvårdande – att utföra rehabilitering och att ge injektioner – och administrativa arbetsuppgifter är även de vanligare i Sverige. Att laga varm
mat åt omsorgstagaren är en vanligare arbetsuppgift i den danska hemtjänsten liksom att dricka kaffe tillsammans med den äldre, medan att följa
hjälptagare på promenad eller ärenden och att medverka vid fritidsaktiviteter
är vanligare i Sverige.
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Tabell 7:7 Arbetsuppgifter i hemtjänst. Skillnader mellan Sverige (referenskategori)
och Danmark med kontroll för ålder, yrkeskategori, år i arbetet, arbetstid samt omsorgstagarnas behov. Multipel logistisk regression. Oddskvoter, signifikansvärde
och CI 95 %
Arbetsuppgifter i hemtjänst
(n=315-297)

Oddskvot

CI 95 %

0,6

0,3-1,0

Städar1

1,2

0,7-2,0

Lagar varm mat1

1,8*

1,1-3,1

Handla dagligvaror1

0,2***

0,1-0,5

Dricker kaffe med hjälptagare1

2,9**

1,7-3,1

Följer hjälptagare på promenad1

0,1***

0,0-0,1

Följer hjälptagare vid ärende2

0,1***

0,0-0,3

Medverkar vid fritidsaktivitet2

0,1**

0,0-0,4

Rehabiliterande insats2

0,6*

0,3-0,9

Ger injektion2

0,3***

0,1-0,5

Administrativt arbete1

0,5**

0,3-0,8

Kontakt med anhörig2

0,7

0,4-1,1

Omsorg om kroppen
Hår och nagelvård2
Praktisk hjälp

Social/psykologisk omsorg

Sjukvårdande uppgifter

Administration/omvärldskontakt

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Om du tänker på hur det oftast är i ditt arbete, hur ofta händer det att du…Flera gånger om
dagen, Varje dag (ref). Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan eller
aldrig.
2
Under den senaste månaden utförde du någon/några av följande arbetsuppgifter i ditt arbete? Ja (ref) Övriga svarsalternativ: Nej.
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Äldreboende
Motsvarande analys av arbetsuppgifter i äldreboenden (Tabell 7:8) ger fortsatt signifikanta samband med undantag för uppgiften att ge stöd och tröst
samt delta i en fritidsaktivitet med omsorgstagaren. Dessa skillnader var
mest påtagliga bland dem som arbetar med hjälptagare med en demenssjukdom och därmed försvinner skillnaden när vi kontrollerar för hjälptagarnas
behov. I övrigt verkar inte skillnaderna i hjälptagarnas olika behov vara en
förklaring till skillnader i arbetsuppgifter mellan länderna.
Skillnaderna mellan länderna gäller även här uppgifterna att laga varm
mat och dricka kaffe med hjälptagarna, vilka är mer vanliga i Danmark. De
arbetsuppgifter som kategoriseras som sjukvårdande utförs av dubbelt så
många av de svenska respondenterna medan en större grupp av de danska
respondenterna har haft kontakt med sjukvård eller annan myndighet samt
med anhöriga.
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Tabell 7:8 Arbetsuppgifter i äldreboende. Skillnader mellan Sverige (referenskategori) och Danmark med kontroll för ålder, yrkeskategori, år i arbetet, arbetstid samt
omsorgstagarnas behov. Multipel logistisk regression. Oddskvoter, signifikansvärde
och CI 95 %
Arbetsuppgifter i äldreboende
(n=771-713)

Oddskvot

CI 95 %

1,9***

1,4-2,8

Dricker kaffe med hjälptagare1

2,3***

1,7-3,1

Ger stöd tröst1

0,8

0,5-1,2

Följer hjälptagare vid ärende2

0,5***

0,3-0,6

Medverkar vid fritidsaktivitet2

0,7

0,5-1,0

Utför rehabiliterande insats2

0,5***

0,4-0,7

Ger injektion2

0,3***

0,1-0,5

Kontakt med sjukvård/myndighet2

2,3***

1,7-3,1

Kontakt med anhörig2

1,7**

1,2-2,4

Praktisk hjälp
Lagar varm mat1
Social/psykologisk omsorg

Sjukvårdande uppgifter

Administration/omvärldskontakt

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Om du tänker på hur det oftast är i ditt arbete, hur ofta händer det att du…Flera gånger om
dagen, Varje dag (ref). Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan eller
aldrig.
2
Under den senaste månaden utförde du någon/några av följande arbetsuppgifter i ditt arbete? Ja (ref). Övriga svarsalternativ: Nej.
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Utsagor om arbetsuppgifter
I följande avsnitt presenteras ytterligare en dimension av omsorgsarbetarnas
vardagspraktik kopplat till arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen. Resultaten består av en analys av respondenternas svar på två frågor om arbetsuppgifter med öppna svar. Frågorna i enkäten lyder:



Ange gärna om det finns några arbetsuppgifter som du skulle vilja
ha mer tid för
Ange gärna om det finns några arbetsuppgifter som du helst skulle
vilja slippa

I Sverige formulerade omkring hälften och i Danmark ungefär två tredjedelar av omsorgsarbetarna egna svar på frågorna, och svaren har sedan tematiserats och till viss del kvantifierats för att göra jämförelser mellan länder och
arbetsarenor möjliga. Omsorgsarbetarnas svar presenteras under rubrikerna
Sverige och Danmark, med syfte att beskriva övergripande mönster i omsorgsarbetarnas resonemang om olika arbetsuppgifter i de två länderna. För
att exemplifiera det som beskrivs i den löpande texten används citat.

Sverige
Arbetsuppgifter personalen vill ha mer tid för
Det mest framträdande temat i personalens utsagor är önskningar om mer tid
för social samvaro. Att samtala, fika, gå ut på promenad och att göra olika
aktiviteter tillsammans med den äldre. Önskemål om aktiviteter som bakning, sång, högläsning kommer nästan enbart från dem som arbetar i ett
äldreboende.
Jag skulle vilja ha mer tid för varje boende, nu är det för mycket löpande
band. Dåligt med utgång och aktiviteter och hjälp till självhjälp pga. för lite
personal.
Mer tid att ta med vårdtagarna och handla, fika, promenera. Och bara sitta och
prata en stund.
Den sociala biten skulle värdesättas mer. Ha möjlighet att göra utflykter till
stan, museum, caféer mm. Idag får vi inte det.

De svenska omsorgsarbetarna uttrycker att de vill ha tid att bara sitta och
prata med de äldre något som också uttrycks som att ge stöd och tröst, lyssna
och vara medmänniska.
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Jag skulle vilja ha mer tid för den sociala biten. Kunna prata med dem, lyssna
på dem, fika och lösa korsord, trösta dem så länge det behövs. Och gå ut med
den som kan.
Tid att finnas nära de oroliga o ledsna. Låta de boende få den tid de behöver
för att må bra och ha ett lugn omkring sig.
Jobbar man på natten så är schemat fullspäckat av besök + att vi har hand om
trygghetslarmen. Har därför ej någon tid över till vårdtagarna. Men skulle
gärna ha mer tid för de ensamma och rädda vårdtagarna, oron och ängslan
kommer alltid på nätterna.

På båda arbetsarenorna framkommer också att omsorgsarbetarna önskar mer
utrymme för rehabiliterande insatser vilket ofta uttrycks i korta ordalag;
”mer tid för rehabilitering” eller ”gångträning”.
Tidsbrist och stress
Omsorgsarbetarna i Sverige ger ofta korta utsagor om att det behövs mer tid
för den äldre, som ”Ha mer tid till den boende”. Att inte kunna ge den äldre
det som omsorgsarbetaren anser behövs, uttrycks bland annat i känslor av
stress och otillräcklighet.
Mer tid att kunna sätta sig och prata o lyssna på vårdtagaren. Inte alltid behöva vara stressad och känna sig otillräcklig!
Mer tid att sitta ner och prata inte bara rusa till nästa.
Mer tid för hjälptagarna för att umgås. De frågar ifall jag har tid att sitta och
dricka kaffe och det har jag inte.
Jag skulle vilja ha mer tid för allt det jag utför varje dag för att slippa stressa.

Arbetsuppgifter omsorgsarbetarna vill slippa
Önskningar om tid till social omsorg uttrycks ibland som att det viktigaste är
att få mer tid till den äldre, inte de praktiska göromålen. Detta framkommer i
svaren på frågan om vilka arbetsuppgifter personalen helst skulle vilja slippa
(eller göra mindre av).
En arbetsuppgift som många respondenter skulle vilja slippa är städningen. I flera svar ges kommentarer till varför, t. ex tidsbrist, att det är
bättre om de arbetar två och två för då blir det inte så tungt, att man vill
slippa att gå till vårdtagare som enbart har beviljad städning och att man
anser sig överkvalificerad för arbetet. I svaren framkommer också att städning är en arbetsuppgift som utförs på nätterna (på äldreboenden).
Städningarna! Absolut. Man jobbar så tungt hela tiden ändå. Borde vara lag på
att det är städfirmor som tar hand om det.
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Diska, städa, damma. Tvätta, duka, städa enheten. Skulle vilja lägga den tiden
på de boende.
Städning på natten.

Ytterligare en arbetsuppgift som verkar ta en hel del tid i anspråk är ansvaret
för bemanning (gäller främst på äldreboenden). Denna uppgift ingår möjligen i det som i avsnittet om arbetsuppgifter benämns administrativt arbete.
Bemanningen, att inte behöva kolla varje dag att det finns personal. Slippa
sitta och ringa runt. Det tar för mycket tid av de boende.
Enhetschefen har senast lagt på oss att själva ringa in vikarier vid sjukdom el.
semester (även sommarvikarier). Det tar mycket tid, helst när man är själv på
varje avdelning kvällstid och ngn ringer sig sjuk till dagen efter.

Att ”ta hand om soporna” (gå ut med stora sopsäckar) är ytterligare en arbetsuppgift som de svenska respondenterna på äldreboendet vill slippa. Vidare uppger många att de skulle vilja slippa en del av det administrativa arbetet.
Skillnad mellan vårdbiträden och undersköterskor
I hemtjänsten går det inte att urskilja några skillnader mellan yrkeskategorierna beträffande deras syn på olika arbetsuppgifter. På äldreboendet är det
oftast de som arbetar som vårdbiträden som verkar nöjda med sina arbetsuppgifter. Städning och matlagning är uppgifter som flera skulle vilja göra
mindre av men det finns också ett antal beskrivningar där det framkommer
att alla arbetsuppgifter ”hänger ihop”.
Det här arbetet är så varierande och det är det som är positivt, det går inte att
välja bort något för det är människor som vi jobbar med, och då går det inte
att välja.

Som nämndes ovan är det många som anger att de vill slippa att ta hand om
sopor men det är inget som vårdbiträdena nämner. De kommenterar inte
heller ansvaret för att ordna personal, vilket kan tänkas utföras av undersköterskor, då det är en högre andel av dem som utför administrativt arbete (se
Tabell 7:4). Undersköterskor betonar oftare önskningar om mer tid till rehabilitering av olika slag och sjukvårdande uppgifter.
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Jag skulle vilja ha mer tid för sjukvårdande uppgifter. Som det är nu ska man
skifta från nerbajsning → insulin→hjälpa till i matsal→dela medicin→köra
maten→ge syrgas. Lätt att glömma viktiga saker när man har så många uppgifter samtidigt.

Respondenterna som arbetar som undersköterskor i äldreboenden framhåller
oftare att de skulle vilja komma ifrån städning, ta ut sopor, ta ansvar för bemanning och medicindelning. Det är också i denna yrkeskategori vanligare
med kommentarer om arbetsdelningen och en önskan om att ”renodla undersköterskornas arbetsuppgifter”.
Att göra det man är utbildad till. I dagsläget ska du vara allt möjligt. Tvätterska, kokerska, städerska och frisörska.

Omsorgsarbetarnas utsagor innefattar även mer generella åsikter om utbildning och arbetsdelning.
Många som är utbildade undersköterskor jobbar som vårdbiträden, vilket är
helt fel. Undersköterskor borde ha mer sjukvårdsuppgifter istället för att
springa runt och vara alltiallo.

Danmark
Arbetsuppgifter personalen vill ha mer tid för
Ett övergripande intryck, oavsett arbetsplats, är att också de danska omsorgsarbetarna vill ha mer tid till den äldre, kopplat till personlig vård och
omsorg. Den vanligaste önskningen är att få utrymme för olika former av
social samvaro som fika, promenad, matlagning, att läsa och sjunga. Ett
flertal omsorgsarbetare uttrycker även att man gärna vill följa hjälptagaren
vid olika ärenden och göra inköp tillsammans, något som är mycket ovanligt
i omsorgsarbetarnas vardag såväl i hemtjänst som i äldreboenden i Danmark.
Ja, at kunne gå en tur. evt i forbindelse med gangtræning, eller et ærinde uden
for hjemmet.
Gå ture med beboerne eller bare sidde og snakke med dem.
Jeg kunne godt tænke mig der var mulighet for at følge den ældre til evt læge
eller måtte gå med vedkommende i butikker, eller til fritidsaktiviteter. At der
var mulighed for at gå en tur i naturen el lign.

Ytterligare en dimension av den sociala samvaron är samtalet med den äldre,
något som de danska omsorgsarbetarna ofta benämner som psykiskt stöd
(och tröst). Det går antagligen inte att göra en skillnad mellan samtalets sociala respektive psykologiska betydelse, det är rimligt att anta att utrymmet för
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den sociala omsorgen påverkar omsorgsarbetarens upplevelse av att ha tid
till att lyssna och ge stöd till den äldre.
Jeg vil gærne have mere tid til at lytte, når en hjælpmodtager har brug for at
tale med nogen, støtte og trøste hvis det er nødvændigt.
Omsorg – mulighed for at udstråle at: Jeg er her. Jeg er her for at høre om
dine behov – dine tanker. Mulighed for at trøste.

Ett flertal omsorgsarbetare uttrycker att de önskar mer tid till omsorg om
dementa omsorgstagare. Dessa utsagor kan vara ett resultat av att det i Danmark verkar vara vanligare att hjälptagargruppen (på äldreboendet) är blandad, dvs. det är färre omsorgsarbetare som uppger att de enbart arbetar med
äldre med någon form av demenssjukdom (se Tabell 7:1).
Ja, de demente blir ofte “ladt i stikken” pga andre opgaver.
Støtte og trøste demente borgere der ikke sover om natten.

I utsagorna, framförallt från dem som arbetar i ett äldreboende, framkommer
även önskningar om mer tid till kontakt med anhöriga; ”Pårørende kontakt –
da de har brug for vores vejledning og psykiske støtte i forhold til deres syge
forældre eller ægtefælle” och rehabiliterande arbetsuppgifter som oftast beskrivs med orden, gangtræning, genoptræning eller vedligholdelse.
Tidsbrist och stress
Vilka arbetsuppgifter som prioriteras eller inte kan även förstås i ett vidare
sammanhang där personalens upplevelser av tidsbrist och stress spelar in. I
omsorgsarbetarnas utsagor är det flera som uttrycker att deras arbete är tidspressat och i Danmark finns en tendens till att dessa utsagor är vanligare i
hemtjänsten än i äldreboenden.
Bedre tid til att snakke med den ældre, da verdagen er meget hurtig!
Ja. Alle opgaver bør have mere tid. Stressniveau høgt pga minutterne er skåret
ned til det absolut mindste og det er meget svært at få tildelt ekstra tid.
Generelt er der afsat for lidt tid til opgaverne, men omsorg & psykisk pleje er
prioriteret for dårligt.

Arbetsuppgifter omsorgsarbetarna vill slippa
Städning tas upp ofta som en arbetsuppgift man vill slippa och med olika
förklaringar: att det är för tungt arbete (speciellt med flera städningar/dag),
att det tar för mycket tid från vårdtagaren, några uttrycker att detta borde
utföras av privata verksamheter och en del anser att det är slöseri med resurser att utbildad personal städar.
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Jeg synes at det er absurd at plejepersonalet skal bruge megen tid på
rengøring, tid som kan bruges på pleje og omsorg.
Megen rengøring og tøjvask hvor det ofte går ud over beboerne pga av
tidsmangel.
Rengøring – det er meget hårdt med 3 rengøringar hver dag. Især når min ryg
nu er slidt ned. Jeg har tagit uddannelsen for at hjælpe ældre mennesker i
deres hverdag. Hvis jeg ville gøre rent så havde jeg søgt job i ISS.

Utöver att vilja städa mindre uppger de danska respondenterna att de vill
slippa tvätta, laga mat och utföra vissa administrativa uppgifter (oftast
dokumentation): ”Dokumentationsarbejde. Alt skal dokumenteres og tjekkes
- tiden går fra beboerne”. Vidare uppger omsorgsarbetarna att de inte vill
utföra så många tunga lyft och förflyttningar, speciellt inte i trånga utrymmen.
I Danmark framkommer även, främst bland dem som arbetar i hemtjänst,
att vissa grupper av hjälptagare ses som problematiska och omsorgsarbetarna
uppger att de skulle vilja slippa att ta hand om aggressiva personer och alkoholmissbrukare.
Skillnader mellan sosu-hjælper och sosu-assistenter
Bland dem som arbetar i den danska hemtjänsten finns det inga tydliga skillnader mellan yrkesgrupperna. Vid en jämförelse av svaren kopplat till utbildningsnivå på äldreboendet, framkommer att sosu-assistenterna i högre
grad anser att det behövs mer tid till rehabilitering och ADL-träning23. Vidare betonas i denna yrkeskategori även anhörigkontakten och vården av de
dementa. Några anser att det också behövs mer tid till personalvård. Att dela
ut medicin verkar ta mycket tid i anspråk och är en uppgift som några vill
slippa och andra vill ha mera tid till.
När det gäller uppgifter som omsorgsarbetarna vill slippa är det inte lika
vanligt bland sosu-hjælpere, som bland sosu-assistenter, att vilja slippa att
städa och tvätta. Däremot anser flera sosu-hjælpere de tunga lyften och förflyttningarna som mindre önskvärda. Bland sosu-assistenterna uppges att
administrativa uppgifter är belastande.
Det finns även kommentarer som belyser utbildning och arbetsdelning
mer generellt, där det ofta går att skönja ett missnöje över att de praktiska
uppgifterna tar tid från vården och omsorgen om den äldre.
Selve omsorgen af klienterne! Der er ikke sammenhang med den uddannelse
som ”vi” har hvor der bliver lagt vagt på hele mennesket. Det vi reelt udfører
er en hurtig rengøring og en vask/mad/påklædningssituation med et stopur i
nakken, t.e x 6 min til at vaske fødder (fodbad). Det er urimmeligt for begge.

23

Aktiviteter i Dagliga Livet
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Det kunne vaere rart at sosu-ass fik mere tid til sygeplejeopgaver, men det är
svært att nå når man samtidigt skal gøre rent osv.

Skillnader mellan länderna?
I Resultaten framträder flera likheter, både mellan de olika arbetsplatserna
och mellan länderna, vad gäller vilka arbetsuppgifter som omsorgsarbetarna
vill prioritera. Omsorgen om den äldre, både den fysiska och psykiska, tycks
central för många omsorgsarbetare. Betoningen på mer tid för social omsorg
vittnar om en brist på utrymme för samtal, fika, promenader etc. Många önskar göra mer än att ”bara” ge omsorg om kroppen, då de menar att den sociala omsorgen är viktig för hjälptagarnas psykiska hälsa.
Uppgifter som tar tid från omsorgen om de äldre, som städning och tvätt,
vill omsorgsarbetarna helst slippa. Undersköterskor och sosu-assistenter som
arbetar på ett äldreboende önskar i högre grad än vårdbiträden och sosuhjælper slippa dessa arbetsuppgifter.
Analysen av personalens utsagor visar även några skillnader mellan länderna. I Danmark framkommer att flera önskar mer tid för hjälptagare med
demens och till kontakt med anhöriga. I Sverige framträder två arbetsuppgifter – att ansvara för bemanning och ta hand om sopor (sopsäckar) – som
personalen skulle vilja slippa.
I respondenternas utsagor om arbetsuppgifter behandlas i båda länderna
frågor om utbildning, kompetens och arbetsdelning. Personalen anser bland
annat, att det är ett slöseri med resurser att utbildad personal ska ägna sig åt
städning och tvätt. I utsagorna framkommer också exemplen på att äldreomsorgspersonalen förväntas utföra alla uppgifter, oavsett yrkeskategori.
Teman som handlar om tidbrist och stress i det vardaglia arbetet är återkommande.

Sammanfattande diskussion
Sammanfattningen inriktas på de jämförelser som genomförts mellan länderna. Både likheter och skillnader beaktas och relateras till tidigare forskning och den socialpolitiska kontexten. Äldreomsorgspersonalens vardagliga
arbete har i kapitlet beskrivits med fokus på omsorgstagargruppens sammansättning samt vilka arbetsuppgifter personalen utför. Fokus i jämförelserna
mellan Sverige och Danmark har legat på äldreomsorgens två huvudarenor:
hemtjänst och äldreboende. Med utgångspunkt i studiens komparativa ansats
går det att slå fast att det praktiska arbetet i flera avseenden skiljer sig åt i
den svenska och danska äldreomsorgen.
Utan att detta varit huvudsakligt fokus för redovisningen visar resultaten
att hjälptagarnas behov och arbetsuppgifternas omfattning även skiljer sig åt
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inom respektive land, mellan de olika omsorgsarenorna. Denna skillnad är
således en likhet mellan Danmark och Sverige.
I studien har visats att de som arbetar i äldreboenden möter fler omsorgstagare som är sängliggande och behöver hjälp med förflyttningar eller har
demenssjukdomar jämfört med respondenter som arbetar i hemtjänsten. Här
är mönstret lika i båda länderna. Detta är delvis förväntat eftersom äldreboendena är avsedda för de skröpligaste hjälptagarna.
Arbetet i hemtjänsten präglas i båda länderna av att det är vanligare med
arbetsuppgifter kopplade till hemmet, som städ och matlagning. Omsorgspersonal som arbetar på äldreboenden utför i större omfattning sjukvårdande
arbetsuppgifter och har en högre andel omvärldskontakter. Arbetet på äldreboenden innefattar även mer utrymme för att dricka kaffe med omsorgstagare och att delta i fritidsaktiviteter.

Omsorgstagarna
Beskrivningen av de personer som respondenterna möter ger en bild av en
heterogen grupp som förutom att de kategoriseras som äldre kan ha mycket
skilda behov. Så gott som all personal i studien möter kontinuerligt omsorgstagare som behöver hjälp med förflyttningar och har demenssjukdomar.
Många möter också hjälptagare som har ett psykiskt funktionshinder, utvecklingsstörning eller missbruksproblematik. Studiens resultat kan inte säga
något om omsorgstagarnas behov och förändringar över tid. Det finns emellertid nationella studier i såväl Sverige som Danmark, som visar att fysiska
och kognitiva funktionsnedsättningar har ökat markant bland äldreomsorgens mottagare sedan 1990-talet (se t. ex. Beck et al. 2008, Skovdal et al.
2008).
Skillnaderna gällande omsorgstagarnas behov framkommer tydligast på
äldreboenden. Där är det en högre andel av respondenterna i Sverige som
uppger att de flesta eller alla behöver hjälp med förflyttningar eller har demenssjukdomar. Denna skillnad mellan länderna kommer också till uttryck i
omsorgsarbetarnas utsagor om arbetsuppgifterna. De danska respondenterna
nämner oftare att de dementa är en grupp som behöver mer tid till olika former av omsorg (i relation till övriga boende). Detta kan till viss del förstås i
ljuset av att det i Danmark tycks vara vanligare att äldre med demenssjukdomar bor tillsammans med personer utan denna sjukdom (se Tabell 7:1 som
visar att det är färre danska omsorgarbetare som uppger att de enbart arbetar
med dementa omsorgstagare).
I studien Hemhjälp i Norden (Szebehely 2003) redovisades att omsorgspersonalen i både den svenska och danska hemtjänsten i genomsnitt besökte
6 omsorgstagare per dag och att den svenska personalen ansåg att de hade
för många omsorgstagare under en dag. Denna studie visar att respondenterna möter 9 omsorgstagare per dag i Sverige och 8 i Danmark, vilket tyder
på att arbetsbelastningen kan ha ökat sedan den nämnda studien gjordes.
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Även i denna studie är det en högre andel av de svenska omsorgsarbetarna
som anser att de träffar för många omsorgstagare under ett arbetspass (dagtid).

Arbetsuppgifter
Personalens arbetsvardag har beskrivits med fokus på olika arbetsuppgifter.
Dessa uppgifter har kategoriserats som: omsorg om kroppen, praktisk hjälp,
social och psykologisk omsorg, sjukvårdande uppgifter, administrativt arbete
och omvärldskontakter.
Resultaten visar att det finns en kärna av arbetsuppgifter som utförs i hög
utsträckning av alla respondenter i båda länderna, som personlig hygien, lyft
och förflyttningar, att servera mat och att ge stöd och tröst till den äldre.
Dessa arbetsuppgifter, som också utgör en omfattande del av omsorgsarbetets vardag, är även relationella – det krävs en nära kontakt i omsorgssituationen. Många av de arbetsuppgifter som flertalet av omsorgsarbetarna utför är dessutom fysiskt belastande.
De arbetsuppgifter som skiljer sig i omfattning mellan länderna analyserades i multipla logistiska regressioner. Analysen av arbetsvardagen i hemtjänsten visade att arbetsuppgifterna i Sverige i högre utsträckning utgörs av
administrativt arbete och sjukvårdande arbetsuppgifter. Det är dessutom
vanligare att de svenska respondenterna går på promenad, följer med vid
ärenden och deltar i en fritidsaktivitet med den äldre. Utmärkande för Danmark är, i likhet med en tidigare studie (Szebehely 2003), att personalen
lagar mat och dricker kaffe med hjälptagaren i högre utsträckning. Dessa
skillnader mellan länderna gäller även bland dem som arbetar i ett äldreboende. Därtill kommer skillnaden att det var dubbelt så vanligt att omsorgspersonal i Danmark hade kontakt med sjukvård eller anhörig jämfört med i
Sverige.
Skillnader i vilka arbetsuppgifter som dominerar i respektive land kan till
viss del förstås om man ser till omfattningen och fördelningen av hemtjänstens insatser i respektive land, och här finns en tydlig olikhet mellan Sverige
och Danmark. Tilldelningen av hemtjänst är mer generös i Danmark på så
sätt att den når en större andel av befolkningen 65 år eller äldre: 15 procent
jämfört med 9 procent i Sverige (NOSOSCO 2012). Det är också en högre
andel av de danska hemtjänstmottagarna (63 procent 2011) som får mindre
än 2 timmar hemtjänst per vecka. Denna hjälp är vanligen praktisk till sin
karaktär och innefattar ofta städning och matlagning, vilket återspeglas i att
50 procent av hemtjänstmottagarna i Danmark enbart erhåller praktiska insatser (Danmarks Statistik 2012). I Sverige får hemtjänstmottagarna i större
utsträckning både praktisk och personlig omsorg och betydligt färre av hemtjänstmottagarna får lika få timmar som i Danmark. I Sverige erhåller 32
procent av mottagarna 1-9 timmar/månad (Socialstyrelsen 2012b).
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Detta kan vara en förklaring till varför omsorgsarbetarna i den danska
hemtjänsten lagar mat och städar (gäller främst sosu-hjælpere) i högre utsträckning än i Sverige och att sjukvårdande arbetsuppgifter är vanligare i
den svenska hemtjänsten.

Arbetsdelning mellan yrkeskategorier
Skillnader i arbetsdelningen mellan länderna framstår som något tydligare
mellan de danska yrkeskategorierna än mellan de svenska. Att ge injektioner
utförs i stort sett enbart av sosu-assistenter och städning är dubbelt så vanligt
bland sosu-hjælpere än bland sosu-assistenterna på båda omsorgsarenorna.
Skillnader i vilka som städar och vilka som ansvarar för sjukvårdande arbetsuppgifter är tydliga exempel på att de medicinska uppgifterna är en viktig del av vidareutbildningen till sosu-assistent vilket också får genomslag i
praktiken. I Sverige finns också en skillnad mellan yrkeskategorierna när det
gäller att ge injektioner, men till skillnad från i Danmark uppger också en
fjärdedel av de svenska vårdbiträdena att det ingår i deras arbetsuppgifter.
Som redovisats i tidigare studier (Ahnlund & Johansson 2006, Törnquist
2004, Wreder 2005) finns en tendens att de medicinska insatserna ges en
högre status än den sociala omsorgen i diskussioner om utbildning och kompetens. Detta resulterar i att de med undersköterskeutbildning i högre utsträckning uttrycker ett missnöje om de inte får utföra medicinska uppgifter.
Omsorgsarbetare i Sverige beskriver i de öppna svaren en arbetssituation
där vårdbiträden och undersköterskor många gånger utför exakt samma arbetsuppgifter. Törnquist (2004) har visat att undersköterskors kompetens inte
används i det praktiska arbetet vilket gör att omsorgsarbetare i Sverige ifrågasätter utbildningen. Trots det är det enligt nationella riktlinjer Omvårdnadsprogrammet dvs. undersköterskekompetens som ska krävas av alla som
arbetar i äldreomsorgen.
I Danmark är gruppen sosu-assistenter mindre, endast 16 procent av respondenterna som arbetar i den danska hemtjänsten har denna utbildning
jämfört med att 46 procent är undersköterskor i den svenska hemtjänsten (se
Tabell 6:4).
Trots en mer strikt uppdelning av vissa uppgifter bland de danska omsorgsarbetarna återfinns ett gemensamt mönster i de två länderna när det
gäller arbetsdelning. Sjukvårdande arbetsuppgifter, administrativt arbete och
omvärldskontakter utförs i högre grad av undersköterskor och sosu-assistenter. Att laga mat och städa (gäller Danmark) utförs i större utsträckning
av vårdbiträden och sosu-hjælpere.
Behov och kompetens
Omsorgstagarnas olika behov visar på en arbetssituation där personalen behöver en bred kompetens. Resultaten visar att alla respondenter är involverade i det kroppsliga och psykologiska omsorgsarbetet och vad gäller arbets133

delningen är det främst arbetsuppgifter kopplade till hemmet (städning och
matlagning), sjukvårdande uppgifter samt administration och omvärldskontakter som fördelas mellan de olika yrkeskategorierna
Astvik (2003) har utvecklat synen på arbetets organisering i hemtjänsten
och ifrågasätter att det enbart skulle handla om en fördelning av arbetsuppgifter. Resultaten i Astviks studie pekade på att påfrestningarna i arbetet var
som högst för den personal som var generalister både i arbetsuppgifter och i
klientgrupp. Hon fann i sina studier, att den modell som bäst balanserade
god omsorgskvalitet och bra arbetsvillkor var en arbetsdelning som kombinerade specialisering när det gäller klientgrupp med generalisering när det
gäller arbetsuppgifter. Utgångspunkten att alla kan/ska göra allt för alla riskerar att osynliggöra och nedvärdera den kompetens som omsorgsarbetarna
behöver i relation till den heterogena grupp de möter.

Arbetsuppgifternas hierarki
De arbetsuppgifter som respondenterna önskar mer utrymme för är i stort
sett desamma som de oftast förekommande arbetsuppgifterna, där omsorgen
om den äldre är i centrum. Omsorgsarbetarnas fokus på den äldre har beskrivits i ett antal studier och det är ofta relationen till omsorgstagaren som beskrivs som det positiva med arbetet (Astvik 2002, Ingvad 2003, Szebehely
1995, 2003; Törnquist 2004).
Att flera omsorgsarbetare skulle vilja slippa ett antal praktiska uppgifter
(såsom städning och tvätt) kan tolkas som att det är uppgifter med låg status
vilket påvisats i tidigare studier (se t. ex. Ahnlund & Johansson 2006, Wreder 2005). Det kan även vara så att de praktiska uppgifterna blivit mer omfattande eller att tidspressen i arbetet ökat, vilket gör att vissa uppgifter (generellt arbetsuppgifter som tar tid från omsorgstagaren) ifrågasätts.
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8. Omsorgsarbetets villkor

I kapitlet redovisas respondenternas syn på arbetssituationen i äldreomsorgen. Jämförelser görs löpande mellan länderna och de båda omsorgsarenorna
– hemtjänst och äldreboende. En multipel analys som gjorts separat för
hemtjänst respektive äldreboende leder till en sammanfattning med fokus på
framträdande särdrag i respektive land. I kapitlets sista avsnitt redovisas
respondenternas reaktioner på arbetetets villkor i termer av kroppslig och
psykisk trötthet.

Meningsfullhet och utveckling
I Tabell 8:1 redovisas respondenternas syn på om arbetet är meningsfullt och
utvecklande. Inledningsvis är värt att notera att gemensamt för respondenterna, oavsett land eller arbetsplats, är att drygt 7 av 10 anser att de har ett
arbete som ofta är intressant och meningsfullt.
Trots skillnader mellan Sverige och Danmark avseende möjlighet att utvecklas i arbetet och att erhålla vidareutbildning är det generellt en mycket
omfattande grupp som saknar denna möjlighet. I Sverige uppger knappt en
femtedel av respondenterna att de har utrymme att utvecklas i arbetet och att
de får vidareutbildning, jämfört med närmare en tredjedel av de danska omsorgsarbetarna.
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Tabell 8:1 Respondenternas bedömning av meningsfullhet och utveckling i arbetet.
Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=528-518

n=721-716

S n=148-146
D n=213-212

S n=380-372
D n=508-504

S

D

S

D

Arbetsuppgifter intressanta
och meningsfulla1

72

76

77

78

70

76

Möjlighet att utvecklas och
lära nytt i arbetet1

18

31***

16

30**

19

31***

19

28***

17

29*

20

28**

Får den vidareutbildning
som behövs1
***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Ja, oftast. Övriga svarsalternativ: Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig.

Arbetstyngd och bemanning
Arbetstyngd, i termer av fysiska belastningar, beskrivs utifrån hur ofta respondenterna lyfter, flyttar eller bär tungt (person eller föremål); arbetar i
krokiga, vridna eller på annat sätt obekväma eller besvärliga arbetsställningar samt arbetar i utrymmen som inte är anpassade för de arbetsuppgifter
som ska utföras. Vidare beskrivs om omsorgsarbetarna har tillräckliga
hjälpmedel för fysiskt tunga arbetsuppgifter.
I Tabell 8:2 visas att de svenska respondenternas vardagliga arbete är,
jämfört med de danska, fysiskt tyngre på båda arbetsarenorna. I hemtjänsten
uppger hälften av de svenska omsorgsarbetarna, att de lyfter tungt varje dag,
jämfört med en femtedel av de danska. Den fysiska belastningen är dock
störst i svenska äldreboenden eftersom två tredjedelar av respondenterna
uppger att de utför tunga lyft och förflyttningar dagligen, i jämförelse med
knappt hälften av de danska respondenterna.
Hälften av de svenska och en fjärdedel av de danska omsorgsarbetarna
uppger att de arbetar i obekväma arbetsställningar varje dag. En tredjedel av
de svenska respondenterna uppger att de arbetar i dåligt anpassade utrymmen, vilket är vanligast i hemtjänsten. De danska omsorgsarbetarna har i
högre utsträckning tillgång till nödvändiga hjälpmedel vid tunga arbetsuppgifter vilket en fjärdedel av de svenska respondenterna saknar.
Resultaten visar således på en markant skillnad mellan länderna i båda typerna av arbetsplatser. Skillnaden mellan länderna är särskilt påtaglig i hemtjänsten då det är minst dubbelt så många i Sverige, jämfört med Danmark,
som dagligen utsätts för fysiska påfrestningar.
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Tabell 8:2 Respondenternas bedömning av fysisk arbetstyngd och personalbemanning. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=523-512

n=727-706

S n=147-146
D n=214-210

S n= 376-366
D n=513-496

S

D

S

D

Flyttar, lyfter eller bär tungt1

61

37***

50

20***

66

45***

Arbetar i obekväma
arbetsställningar1

49

25***

48

18***

48

29***

Arbetar i dåligt anpassade
utrymmen1

31

18***

40

16***

27

19**

Tillräckliga hjälpmedel2

74

91***

72

90***

79

92***

Fattas personal1

16

28***

22

37***

13

24***

Förkortad eller ingen lunch1

12

15

10

12

12

16

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Varje dag. Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan, Aldrig.
2
Ja. Övriga svarsalternativ: Nej.

I tabellen ovan framkommer också att det är vanligast att arbeta underbemannad i Danmark. Problemet är störst i hemtjänsten i både Sverige
och Danmark men omfattningen skiljer sig avsevärt åt mellan länderna.
Nästan dubbelt så många omsorgsarbetare, 37 procent, i den danska
hemtjänsten har jämfört med den svenska uppgett att de arbetar ”kort” varje
dag. Även i äldreboendet är brist på personal ett större problem i Danmark
än i Sverige. Vidare uppger drygt 1 av 10 av alla respondenter att de
dagligen tar kort eller ingen lunch på grund av för hög arbetsbelastning.

Handlingsutrymme och relationen till omsorgstagarna
I Tabell 8:3 beskrivs omsorgsarbetarnas möjlighet till handlingsutrymme i
arbetet utifrån om de anser att de oftast har för mycket att göra i sitt arbete
samt om de har möjlighet att påverka planeringen av det dagliga arbetet.
Resultaten visar att en högre andel av den svenska personalen som arbetar i
äldreboenden oftast har för mycket att göra, samtidigt som de har mindre
möjlighet än de danska respondenterna att påverka arbetets innehåll.
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Tabell 8:3 Respondenternas bedömning av handlingsutrymme och relation till omsorgstagarna. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=527-518

n=726-717

S n=148-145
D n=213-210

S n=379-373
D n=513-507

S

D

S

D

För mycket att göra i ditt
arbete1

38

30**

37

35

39

28**

Kan påverka det dagliga
arbetet1

42

57***

39

43

43

63**

Får mycket tillbaka i
mötet med hjälpagarna2

53

47*

61

53

50

44

Känner otillräcklighet i
relation till hjälptagarna1

28

23*

22

29

31

20***

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

I

Ja, oftast. Övriga svarsalternativ: Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig.
2
Instämmer helt. Övriga svarsalternativ: Instämmer delvis, Tar delvis avstånd, Tar helt avstånd.

Omkring hälften av all personal, något fler i hemtjänsten än i äldreboenden,
anser att de får mycket tillbaka i mötet med hjälptagaren. En tredjedel av de
svenska respondenterna som arbetar i ett äldreboende upplever oftast känslor
av otillräcklighet gentemot den äldre, jämfört med en femtedel i Danmark.

Kontakt med chefer och kollegor
Kontakten med närmaste chef och ledning illustreras genom omsorgsarbetarnas bedömningar av om de får stöd från närmaste chef, samt om de får
uppskattning av tjänstemän och politiker. Kontakten med kollegor bedöms
utifrån om de har tid att diskutera arbetet med varandra.
I Tabell 8:4 framkommer att omkring 60 procent av omsorgsarbetarna
som arbetar i hemtjänsten i båda länderna inte får stöd från sin närmaste
chef. Situationen är sämre bland dem som arbetar i ett svenskt äldreboende,
då endast en tredjedel anser att de får stöd jämfört med nästan hälften av
omsorgsarbetarna i ett danskt äldreboende. De svenska omsorgsarbetarna
uppger i högre grad att de har utrymme att diskutera arbetet med kollegor, 57
procent i jämförelse med 43 procent i Danmark.
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Tabell 8:4 Respondenternas bedömning av stöd från chefer och kontakt med kollegor. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=528-521

n=727-715

S n=149-146
D n=214-210

S n=379-375
D n=513-505

S

D

S

D

Får stöd från närmaste chef1

36

46**

40

44

35

47***

Arbetet uppskattas av tjänstemän/politiker2

8

19***

10

21**

7

19***

Tid att diskutera arbetet med
kollegor1

57

43***

57

34**

57

47**

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

I

Ja, oftast. Övriga svarsalternativ: Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig.
2
Ja mycket, Ja ganska mycket. Övriga svarsalternativ: Nej ganska lite, Nej inte alls, Vet inte.

Olika former av utsatthet
I avsnittet redovisas resultat från ett antal frågor som belyser omsorgsarbetarnas utsatthet i arbetet. Frågorna som respondenterna besvarat handlar om
hur ofta det händer att de blir kritiserade eller utskällda, blir utsatta för våld
eller hot, blir utsatta för sexuella närmanden eller möts av främlingsfientliga
kommentarer av en hjälptagare eller dennes anhöriga.
En femtedel av de danska respondenterna som arbetar i ett äldreboende
uppger att de blir kritiserade eller utskällda av hjälptagare eller anhörig varje
vecka, och i Sverige är det närmare en femtedel av respondenterna i äldreboenden, som utsätts för våld eller hot varje vecka. Sexuella trakasserier och
främlingsfientliga kommentarer är generellt mindre förekommande än de två
förstnämnda fenomenen. Sist i Tabell 8:5 redovisas hur stor andel av personalen som angett att de varje vecka drabbas av någon form av utsatthet, vilket uppgår till drygt en femtedel av studiens respondenter.
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Tabell 8:5 Respondenternas bedömning av utsatthet i arbetet. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=527-522

n=727-719

S n= 148-147
D n=215-214

S n=379-375
D n=512-505

S

D

S

D

Kritiserad eller utskälld1

11

16*

6

8

13

20*

Våld eller hot1

14

9*

3

1

18

13*

Sexuella närmanden1

3

3

3

1

3

4

Främlingsfientliga
kommentarer1

5

6

1

5

6

6

Ngn form av utsatthet varje
vecka

22

22

11

13

26

26

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

I stort sett varje dag, Varje vecka. Övriga svarsalternativ: Varje månad, Mer sällan, Aldrig.

Förändringar i arbetet
Förändringar i arbetet redovisas i Tabell 8:6 utifrån om respondenterna känner en oro över att arbetssituationen ska förändras p.g.a. omorganisering
eller nya arbetssätt. Övriga frågor handlar om förändringar över tid, där omsorgsarbetarna får bedöma om de anser att arbetsvillkoren respektive möjligheten att möta hjälptagarnas behov har förändrats under de senaste åren.
Knappt en femtedel av respondenterna uppger att de oftast är oroliga för
att deras arbetssituation ska förändras. Bland personal som arbetar i ett
äldreboende är det något vanligare att de svenska respondenterna uttrycker
en sådan oro. Drygt 40 procent av de svenska respondenterna, jämfört med
drygt hälften av de danska, uppger att arbetsvillkoren respektive möjligheten
att möta hjälptagarnas behov har försämrats under senare år.
De mest framträdande skillnaderna mellan länderna är här det faktum att
mer än tre femtedelar av den danska hemtjänstpersonalen anser att deras
arbetsvillkor och möjligheter att ge tillräcklig omsorg har försämrats under
senare år. Även i äldreboenden är det de danska omsorgsarbetarna som i
högre grad upplever att omsorgen som ges blivit sämre under senare år.
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Tabell 8:6 Respondenternas bedömning av förändringar i arbetet. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=526-520

n=725-720

S n=147-145
D n=213-210

S n= 379-375
D n=512-510

S

D

S

D

Orolig för förändrad
arbetssituation1

18

14

22

22

17

11*

Möjlighet möta hjälptagarens behov försämrats2

42

54***

46

66***

41

50**

Arbetsvillkor försämrats
under senare år2

42

51**

41

61***

42

47

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Ja, oftast. Övriga svarsalternativ: Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig.
2
I stort sett försämrats. Övriga svarsalternativ; I stort sett förbättrats, Ingen skillnad.

Yrkeskategori och arbetsvillkor
Arbetsförhållandena som presenterats i detta kapitel har även jämförts mellan de olika yrkeskategorierna på respektive arbetsarena. I Tabell 8:7 och 8:8
redovisas de skillnader som är statistiskt säkerställda. Resultaten visar att i
den svenska hemtjänsten är det vårdbiträden som i högre utsträckning upplever otillräcklighet gentemot omsorgstagaren. Förhållandet är det motsatta
bland de respondenter som arbetar i ett äldreboende, där drygt en tredjedel
av undersköterskorna upplever otillräcklighet jämfört med en dryg femtedel
av vårdbiträdena.
I äldreboendet uppger dessutom hälften av undersköterskorna att de arbetar i obekväma arbetsställningar varje dag, jämfört med drygt 40 procent
av vårdbiträdena. Vidare är det undersköterskorna som i högre grad utsätts
för våld eller hot varje vecka. Resultaten tyder på att i hemtjänsten är det
vårdbiträden som i större omfattning upplever påfrestningar i arbetet och i
äldreboenden är det undersköterskorna som har en mindre gynnsam arbetssituation.
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Tabell 8:7 Arbetsförhållanden. Skillnader mellan yrkeskategorier. Sverige (hemtjänst och äldreboende). Procent
Sverige
Hemtjänst

Vårdbiträden

Undersköterskor

(n=78-72)

(n=67-65)

Känner otillräcklighet i relation till
hjälptagaren1

30

13*

Äldreboende

Vårdbiträden

Undersköterskor

(n=132-117)

(n=237-216)

Arbetar i obekväma arbetsställningar2

41

51*

Känner otillräcklighet i relation till
hjälptagaren1

23

35*

Utsatt för våld eller hot3

11

21***

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Ja, oftast. Övriga svarsalternativ: Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig.
2
Varje dag. Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan, Aldrig.
3
I stort sett varje dag, Varje vecka. Övriga svarsalternativ: Varje månad, Mer sällan, Aldrig.

I Danmark uppvisas inga signifikanta skillnader i arbetsvillkor mellan yrkeskategorierna i hemtjänsten. I äldreboendet bedömer sosu-assistenterna i
högre utsträckning att de dagligen utför tunga lyft. En tydlig skillnad mellan
yrkeskategorierna är att nästan två tredjedelar av sosu-assistenterna kan påverka planeringen av det dagliga arbetet, att jämföra med hälften av sosuhjälparna. Sosu-hjälparna anger i något mindre utsträckning att de kan utvecklas och lära nytt i arbetet och liksom i Sverige är det sosu-assistenterna
(motsvarande undersköterskorna) som utsätts för våld och hot i högre utsträckning.
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Tabell 8:8 Arbetsförhållanden. Skillnader mellan yrkeskategorier. Danmark (äldreboende). Procent
Danmark

Äldreboende

Sosu-hjælpere

Sosu-assistenter

(n=236-208)

(n=265-238)

Flyttar, lyfter eller bär tungt2

38

51**

Kan påverka det dagliga arbetet1

49

67**

Utvecklas och lära nytt1

34

17*

Utsatt för våld eller hot3

9

16*

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

1

Ja, oftast. Övriga svarsalternativ: Ja, ibland; Nej, sällan; Nej, aldrig.
2
Varje dag. Övriga svarsalternativ: Varje vecka, Varje månad, Mer sällan, Aldrig.
3
I stort sett varje dag, Varje vecka. Övriga svarsalternativ: Varje månad, Mer sällan, Aldrig.

Olikheter i arbetsvillkor
I Tabellerna 8:9 och 8:10 redovisas resultat från multipla logistiska regressioner som genomförts separat för hemtjänst och äldreboende. I analysen
granskas om skillnaderna mellan länderna kvarstår med kontroll för ytterligare ett antal variabler. I analyserna inkluderas de variabler som visat statistiskt signifikanta skillnader mellan länderna i den bivariata analysen ovan
(se Tabell 8:1–8:6). Bakgrundsvariablerna som ingår i regressionen (men
inte redovisas i tabellen) är ålder (<45år/45 år och äldre), yrkeskategori
(låg/hög), arbetstid (heltid/deltid) och omsorgstagarnas behov (om de behöver hjälp med förflyttning eller har demenssjukdom). I tabellerna redovisas
oddskvoter, signifikansvärde och 95-procentigt konfidensintervall. Sverige
utgör referenskategori. Värden över 1 innebär således att oddsen är högre för
att något ska inträffa i Danmark, och värden under 1 betyder att något är
vanligare i Sverige.

Hemtjänst
I Tabell 8:9 framkommer att skillnaderna mellan länderna kvarstår med kontroll för ovan beskrivna bakgrundsvariabler, med undantag av frågan om
vidareutbildning.
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Tabell 8:9 Bedömning av arbetsvillkor i hemtjänsten. Oddskvoter för skillnader
mellan Sverige (referenskategori) och Danmark med kontroll för ålder, yrkeskategori, arbetstid samt omsorgstagarnas behov. Multipel logistisk regression. Oddskvoter, signifikansvärde och CI 95 %
Arbetsvillkor i hemtjänsten
n=358-315

Oddskvot

CI 95 %

Oftast möjlighet att utvecklas och lära nytt

2,0*

1,1-3,6

Får oftast den vidareutbildning som behövs

1,6

0,7-2,8

Tunga lyft och förflyttningar varje dag

0,3***

0,2-0,5

Obekväma arbetsställningar varje dag

0,3***

0,1-0,5

Arbetar i dåligt anpassade utrymmen varje dag

0,3***

0,2-0,6

Har tillräckliga hjälpmedel

2,7**

1,7-4,2

Fattas personal varje dag

1,8*

1,0-3,0

Oftast tid att diskutera arbetet med kollegor1

0,4***

0,2-0,6

Arbetet uppskattas mycket/ganska mycket av tjänstemän och politiker

2,6**

1,3-5,4

Arbetsvillkor har försämrats under senare år

2,1**

1,3-3,5

Möjlighet möta hjälptagarnas behov har försämrats
under senare år

2,6***

1,5-4,3

Meningsfullhet och utveckling

Arbetstyngd och bemanning

Kontakt med kollegor och ledning

Förändringar i arbetet

***

=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

Jämförelsen mellan ländernas hemtjänst visar att belastningarna i arbetet är
mer omfattande i Sverige (se Tablå 8:1). Det som förefaller mer gynnsamt i
den svenska hemtjänsten är uppfattningen att personalen har tid att kommunicera med kollegor. Fördelar som framträder i den danska hemtjänsten,
jämfört med den svenska, är att personalen i högre utsträckning har möjlighet att utvecklas i arbetet och har bättre tillgång till hjälpmedel vid fysiskt
tunga arbetsmoment.
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Arbetet i Sverige bedöms framförallt som fysiskt mer påfrestande även
när jag kontrollerar för skillnader i hjälptagargruppens sammansättning. Att
personalen i Sverige i mindre utsträckning har tillgång till nödvändiga
hjälpmedel kan delvis vara en förklaring till att nästan hälften av omsorgsarbetarna bedömer att de dagligen arbetar i obekväma arbetsställningar. Ytterligare en förklaring till de obekväma arbetsställningarna kan vara att en betydande andel uppger att de arbetar i dåligt anpassade utrymmen.
Den mest framträdande belastningen i den danska hemtjänsten är den
dagliga bristen på personal. Att det finns tillräckligt med tid för att utföra de
arbetsuppgifter som förväntas och samtidigt skapa en god relation med omsorgstagaren, är en central aspekt av omsorgsarbetet. Detta är nära förknippat med hur personalbemanningen ser ut i relation till mängden uppgifter. I
detta avseende är det Danmark som utmärker sig – bristen på personal i den
danska hemtjänsten förefaller alarmerande. Vidare är det en högre andel av
de danska omsorgsarbetarna som bedömer att både arbetsvillkor och möjligheten att möta de äldres omsorgsbehov har försämrats på senare år.
Tablå 8:1 Arbetsvillkor i hemtjänst. Sammanfattning av skillnader mellan Sverige
och Danmark
Positiva aspekter
Negativa aspekter
Sverige

▪Tid att diskutera arbetet med
kollegor

▪Tunga lyft och förflyttningar
▪Obekväma arbetsställningar
▪Arbetar i dåligt anpassade utrym-

Danmark

▪Möjlighet att utvecklas och
lära nytt

▪Tillräckliga hjälpmedel för
fysiskt tunga uppgifter

▪Arbetet upskattas av
tjänstemän och politiker

men
▪Fattas personal

▪Arbetsvillkor försämrats under
senare år

▪Möjligheten att möta hjälptagares
behov har försämrats under senare
år

Äldreboende
I den multipla analysen av arbetsvillkoren i äldreboenden, Tabell 8:10, försvinner skillnaderna mellan länderna vad gäller att dagligen arbeta i dåligt
anpassade utrymmen samt oron över en förändrad arbetssituation.
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Tabell 8:10 Bedömning av arbetsvillkor i äldreboende. Oddskvoter för skillnader
mellan Sverige (referenskategori) och Danmark med kontroll för ålder, yrkeskategori, heltid/deltid samt omsorgstagarnas behov. Multipel logistisk regression. Oddskvoter, signifikansvärde och CI 95 %
Arbetsvillkor i äldreboende
n=807-775

Meningsfullhet och utveckling

Oddskvot

CI 95 %

Oftast möjlighet att utvecklas och lära nytt1

1,7**

1,2-2,4

Får oftast den vidareutbildning som behövs1

1,5*

1,0-2,1

Tunga lyft och förflyttningar varje dag

0,5***

0,4-0,7

Obekväma arbetsställningar varje dag

0,5***

0,4-0,7

Arbetar i dåligt anpassade utrymmen varje
dag

0,8

0,5-1,0

Har tillräckliga hjälpmedel

2,7***

1,7-4,2

Fattas personal varje dag
Handlingsutrymme och relation till
omsorgstagarna
Oftast för mycket att göra

2,0***

1,3-2,9

0,7*

0,5-1,0

Kan oftast påverka det dagliga arbetet

2,3***

1,7-3,0

Känner oftast otillräcklighet i relation till
hjälptagarna

0,6**

0,4-0,8

Oftast tid att diskutera arbetet med kollegor

0,6***

0,4-0,8

Får oftast stöd från närmaste chef

1,6**

1,2-2,2

Arbetet uppskattas mycket/ganska mycket av
tjänstemän och politiker

2,5***

1,6-4,1

0,7

0,4-1,0

1,6**

1,2-2,2

Arbetstyngd och bemanning

Kontakt med chefer och kollegor

Förändringar i arbetet
Oftast oro för förändrad arbetssituation
Möjlighet att möta hjälptagarnas behov har
försämrats

*** =p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05
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Vid en jämförelse mellan länderna (Tablå 8:2 nedan) syns att skillnaderna i
arbetets villkor är mer omfattande i äldreboenden än i hemtjänsten. Belastningarna i arbetet framstår som mer omfattande i Sverige. Det som framträder som en positiv aspekt bland svensk personal som arbeter på äldreboenden är att de har bättre möjlighet att diskutera arbetet med kollegor, i jämförelse med de danska omsorgsarbetarna. Möjligheten att utvecklas i arbetet
och få den vidareutbildning som är nödvändig är vanligare bland respondenter som arbetar i ett danskt äldreboende. Att arbeta i ett danskt äldreboende innebär dessutom att oddsen för att ha tillräckliga hjälpmedel vid tungt
arbete är nästan tre gånger högre i jämförelse med ett svenskt äldreboende.
Vidare bedöms stöd och uppskattning från närmsta chefer som mer vanligt
förekommande i Danmark.
Tablå 8:2 Arbetsvillkor i äldreboende. Sammanfattning av skillnader mellan Sverige
och Danmark
Positiva aspekter
Negativa aspekter
Sverige

▪Tid att diskutera arbetet med
kollegor

▪Tunga lyft och förflyttningar
▪Obekväma arbetsställningar
▪För mycket att göra
▪Känner otillräcklighet i relation
till hjälptagaren

Danmark

▪Möjlighet att utvecklas

▪Fattas personal

▪Får vidareutbildning

▪Möjlighet att möta hjälptagares

▪Tillräckliga hjälpmedel

behov försämrats

▪Kan påverka det dagliga arbetet
▪Får stöd från närmaste chef
▪Arbetet uppskattas av tjänstemän
och politiker

Omsorgsarbetare i Sverige har i äldreboenden, liksom i hemtjänsten, ett fysiskt tyngre arbete. I jämförelse mellan ländernas äldreboenden är det dessutom fler av de svenska respondenterna som anser att de har för mycket att
göra och upplever otillräcklighet i relationen till hjälptagarna. I danska
äldreboenden fattas det i högre grad personal och respondenterna uppger i
större utsträckning att möjligheten att ge en bra omsorg har försämrats under
senare år.
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Resultaten visar sammantaget att arbetet i den svenska äldreomsorgen, innefattar fler belastningar, jämfört med den danska. Det mest framträdande är
att arbetet tycks vara så pass mer fysiskt tungt i Sverige. I Danmark är de
problematiska arbetsförhållandena främst kopplade till personalbrist och
upplevelsen av försämringar.

Reaktioner på omsorgsarbetets villkor
I detta avsnitt beskrivs personalens reaktioner på arbetets villkor utifrån omsorgsarbetarnas upplevelser av psykisk och fysisk trötthet efter dagens arbete, om de har problem med värk i ryggen samt om de har sömnproblem
relaterade till tankar på arbetet. Av de analyser som redovisats tidigare i
kapitlet förefaller skillnaderna i arbetsvillkor mellan länderna vara betydande. De negativa aspekterna av arbetet är mer omfattande på båda de
svenska arbetsarenorna.
Detta avspeglar sig till viss del i resultatredovisningen i Tabell 8:11. Det
är vanligare att de svenska respondenterna, i jämförelse med de danska, har
ont i ryggen och är psykisk uttröttade efter dagens arbete. Ett framträdande
resultat är arbetets tydliga påverkan på kroppen. Trots den stora skillnaden
mellan länderna i fysisk belastning är det i stort sett ingen skillnad mellan
länderna i respondenternas bedömning av kroppslig trötthet. Av alla respondenter uppger nära två tredjedelar att de ofta eller alltid är kroppsligt uttröttade och 30-40 procent (den högre andelen i Sverige) att de ofta eller alltid
har värk i ryggen efter dagens arbete.
I Sverige uppger 42 procent av omsorgsarbetarna som arbetar på ett
äldreboende att de känner sig psykiskt uttröttade efter dagens arbete jämfört
med 30 procent i Danmark. Vid en logistisk regression med kontroll för ålder, yrkeskategori, heltid/deltid och omsorgstagarnas behov kvarstår skillnaden vad gäller psykisk trötthet (oddskvot 0,6; p= 000; 95 % CI 0,4-0,8) och
även skillnaden avseende att ha ont i ryggen efter arbetet (oddskvot 0,7;
p=,020; 95 % CI 0,6-0,9).
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Tabell 8:11 Fysiska och psykiska reaktioner1 på arbetets villkor. Procent
Sverige

Danmark

Hemtjänst

Äldreboende

n=529-526

n=730-725

S n=149-148
D n=215-214

S n=380-378
D n=515-511

S

D

S

D

Kroppsligt trött efter dagens
arbete

66

61

63

62

67

60

Ont i ryggen efter arbetet

39

32**

40

30

39

33

Psykiskt uttröttad efter dagens
arbete

42

32***

43

34

42

30***

Svårt att sova för att tankar
på jobbet håller dig vaken

17

15

16

14

18

15

***

=p<0,001, **=p<0, 01, *=p<0,05

1

I stort sett alltid, Ofta. Övriga svarsalternativ: Ibland, Sällan, Aldrig.

Sammanfattande diskussion
I kapitlet har respondenternas arbetsvillkor beskrivits. Jämförelserna mellan
Sverige och Danmark har gällt äldreomsorgsarbetets två huvudarenor: hemtjänst och äldreboende. Resultaten visar att de svenska och danska omsorgsarbetarnas bedömningar av arbetsvillkoren i flera avseenden skiljer sig åt. I
denna sammanfattande diskussion kommer både likheter och skillnader
mellan länderna att lyftas fram.
Ett gemensamt drag för majoriteten av de som besvarat enkäten är att en
hög andel anser att deras arbetsuppgifter är intressanta och meningsfulla,
och omkring hälften av respondenterna instämmer i att de ofta får mycket
tillbaka i mötet med omsorgstagarna. Beskrivningen av belastningarna i
omsorgsarbetets vardag, både de fysiska och psykiska, framstår ändå i flera
aspekter som problematiska. Obekväma arbetsställningar, icke anpassade
arbetsmiljöer och personalbrist är en del av vardagen i äldreomsorgen. En
påtagligt hög andel av studiens respondenter uppger att det skett försämringar såväl i möjligheten att möta den äldres omsorgsbehov som i arbetsvillkor.
Innan diskussionen av skillnader och likheter mellan länderna fördjupas
kan det vara av vikt att notera att när arbetsvillkoren jämförs mellan de båda
arbetsplatserna inom respektive land är det i Sverige arbetet på äldreboendet
som tycks mest belastande medan det i Danmark är i hemtjänsten som flera
ogynnsamma arbetsvillkor uppvisas.
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Ett fysiskt tungt arbete
Studiens resultat visar att den fysiska arbetstyngden är påtaglig i äldreomsorgen, något som visat sig gälla flertalet vård- och omsorgsarbeten (se t.
ex. Bäckman 2001, Hansen Faber et al. 2004). Gemensamt för länderna är
att arbetets fysiska belastningar är mer omfattande i äldreboendet, vilket
framgått av tidigare studier, både svenska och danska (se t. ex. Fahlström
1999, Bäckman 2001, Fallentin et al. 2007, Gustafsson & Szebehely 2001).
Att de fysiska belastningarna skiljer sig åt mellan arbetsarenorna är förväntat, då olika former av boenden syftar till att ta hand om de äldsta och skröpligaste personerna inom äldreomsorgen.
Sammanfattningarna i Tablå 8:1 och 8:2 av skillnader mellan ländernas
arbetsplatser visar att belastningarna i arbetet överväger i Sverige. På båda
omsorgsarenorna är den fysiska arbetstyngden störst i Sverige. I föregående
kapitel redovisades att hjälptagarna i det svenska äldreboendet i högre grad
har behov av förflyttningar, och jämfört med Danmark möter den svenska
personalen fler äldre med demens i sitt dagliga arbete.
Med kontroll för omsorgstagarnas behov i de multipla regressionerna
kvarstår dock skillnaderna mellan länderna avseende den fysiska arbetstyngden. En förklaring kan vara att de danska omsorgsarbetarna har bättre tillgång till hjälpmedel vid fysiskt tungt arbete, vilket kan leda till att de inte
utför lika många tunga lyft som de svenska respondenterna. Att arbeta i dåligt anpassade arbetsmiljöer, vilket är vanligast i Sverige, kan även det bero
på annat än omsorgstagarnas behov. Det kan också finnas andra faktorer som
påverkar den fysiska arbetstyngden som inte ryms i denna studie. Exempel
på det kan vara hur ofta personalen dagligen utför tunga lyft och om de är
ensamma eller arbetar i par.
Förutom att lyfta och bära tungt varje dag tillkommer alltså arbete i obekväma arbetsställningar och i dåligt anpassade utrymmen. Detta är
situationer som delvis kan undvikas eller underlättas genom att arbetsplatsen
(som inte sällan är den äldres hem) anpassas utifrån omsorgstagarens vårdbehov, tillräckliga hjälpmedel finns att tillgå och att det finns två omsorgsarbetare på plats när det behövs. I den svenska hemtjänsten är det slående att
hela 40 procent av respondenterna dagligen arbetar i dåligt anpassade utrymmen. Resultaten visar således att det för en stor grupp omsorgsarbetare
saknas materiella resurser som är centrala för att minimera arbetets dagliga
påfrestningar, och i förlängningen eventuella hälsoproblem relaterade till
arbetet.
Fysisk arbetstyngd kopplat till äldreomsorgens organisering
Omsorgsarbetet är mer fysiskt påfrestande i Sverige vilket delvis kan bero
på att hjälptagarna tenderar att ha mer omfattande behov. Detta kan i sin tur
förstås i ljuset av omorganisationerna i den svenska äldreomsorgen som
startade under 1990-talet. Den s.k. Ädel-reformen 1992 innebar att kom150

munerna fick ett omfattande hälso- och sjukvårdansvar för de äldre och ekonomiska incitament att snabbt ta över de medicinskt färdigbehandlade äldre
patienterna från landstingets sjukhus. Kommunernas äldreomsorg fick därigenom ta emot vårdtagare med stora omvårdnadsbehov (Trydegård 2000,
2013). Denna utveckling är också en del av förklaringen till skillnaderna
mellan länderna avseende hemtjänsttimmarnas fördelning24. Alltsedan 2000talets början karaktäriseras hemtjänsten i Sverige av att de mest hjälpbehövande prioriteras - man ger mycket till få - medan man i Danmark ger både
mycket till få och lite till många (Rostgaard & Szebehely 2012). I Sverige
ges resurserna således till de mest behövande vilket också förändrat arbetsvillkoren för omsorgsarbetarna (Astvik 2001).

Personalbrist
I föreliggande studie framstår personalbristen som ett större problem i Danmark än i Sverige. Det finns både svenska och danska studier som bekräftar
att personalbrist är ett närvarande problem i omsorgsarbetarnas vardag (Andersson 2007, Elwér et al. 2010, Platz 2006, Tufte et al. 2008). Studierna
visar att sjukfrånvaro eller annan ledighet inte alltid ersätts med vikarier.
Personalen upplever dessutom en stress över att behöva introducera ny personal eller behöva arbeta med kollegor som inte har den rätta kompetensen
(Tufte et al. 2008). I föregående kapitel framkom också, framförallt i Sverige, att ansvaret för att söka vikarier till viss del lagts på omsorgsarbetarna.
Tid är ett centralt begrepp i forskning om omsorgsarbete. Dels med utgångpunkten att det behövs tillräckligt med tid för att ge en bra omsorg, dels
som ett analytiskt begrepp där tiden kan ses både som en hjälp och som ett
hinder i arbetet. Att dagligen uppleva personalbrist, vilket drygt en fjärdedel
av de danska respondenterna gör, torde rimligtvis kunna leda till faktisk
tidsbrist i arbetet. Att oavbrutet arbeta med tidsbrist kan i förlängningen troligtvis få negativa konsekvenser både för omsorgsarbetarnas hälsa och för
kvaliteten på den omsorg som ges. Tiden är inte bara viktig för de som har
arbetsuppgifter att utföra, även mottagarna av omsorgen är beroende av att
anpassa sin situation och behov utifrån hur personalens arbetssituation ser ut.
Andersson (2007) lyfter det faktum att tiden är central för att kunna hantera oförutsägbarheter i arbetet, för att kunna vara lyhörd inför den äldres
behov och för att kunna möta de äldre med värdighet och respekt. Tiden kan
även ses som en fråga om makt då den styr relationerna mellan de olika parterna: såväl relationen mellan biståndsbedömare och omsorgspersonal som
mellan omsorgspersonal och omsorgsmottagare. Att omsorgtagaren inte har
kontroll över tiden i omsorgsrelationen kan medföra brist på autonomi.
24

I Danmark erhåller 64 procent av hemtjänstmottagarna högst 2 timmar/vecka jämfört med
Sverige där en tredjedel, 32 procent, av hemtjänstmottagarna har insatser på den lägsta nivån
vilket innebär 1 till 9 timmar i månaden.
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Utveckling och stöd
En övervägande majoritet av studiens respondenter uppger att de inte har
möjlighet att utvecklas i arbetet eller erhålla relevant vidareutbildning. Att
inte kunna utvecklas i arbetet kan innebära olika saker. Som framkom i föregående kapitel finns det respondenter som anser att de inte får användning
för sin kompetens då de städar och lagar mat i alltför hög utsträckning. Att
inneha kunskaper som inte kommer till användning kan skapa en mindre
tillfredsställande arbetssituation vilket redovisats i tidigare forskning (se t.
ex. Fläckman 2008, Sörensdotter 2008, Tufte 2011, Törnquist 2004). Ytterligare en anledning till att omsorgsarbetarna upplever att de inte kan utvecklas i arbetet kan bero på att arbetsvillkoren inte möjliggör lärandesituationer i
det vardagliga arbetet. Studiens resultat visar att personalbrist och hög arbetsbelastning tillhör vanligheterna i arbetet. Detta är villkor som kan tänkas
hindra omsorgsarbetarnas utveckling och lärande på arbetsplatsen vilket
också uppmärksammats i framförallt danska studier (Dybbroe 2008, Liveng
2008). Med tanke på att det i äldreomsorgen i Sverige och Danmark finns
omsorgsarbetare som inte har någon utbildning alls, samt att omsorgstagarnas behov blir mer komplexa borde utveckling och lärande i arbetet stå högt
på agendan.
I Sverige får 36 procent av omsorgsarbetarna oftast stöd från sin närmsta
chef jämfört med 46 procent i Danmark. Det är alltså en majoritet av studiens respondenter som saknar kontinuerligt stöd i det dagliga arbetet. Omsorgsarbetarnas bristande stöd från chefer har belysts tidigare och studier
visar att avsaknaden av förståelse för arbetet ”på golvet” påverkar arbetsvillkoren och personalens hälsa negativt (Tufte et al. 2008). Trydegård (2012)
visar även på att stödet från chefer påverkar hur omsorgsarbetarna uppfattar
problem i arbetet, på så sätt att stöd minskar risken för att personalen överväger att sluta sitt arbete.

Handlingsutrymme och relationen till omsorgstagarna
Flera studier (Astvik 2003, Elwér et al. 2010, Szebehely 1995) har behandlat
frågan om handlingsutrymme i omsorgsarbetet, och att avsaknaden av det
kan skapa känslor av otillräcklighet gentemot omsorgstagaren. De svenska
omsorgsarbetarna, särskilt i äldreboenden, uppger i högre grad att de har för
mycket att göra i arbetet och i mindre grad att de har möjlighet att påverka
det dagliga arbetet (se Tabell 8:3). Detta kan tolkas som att det finns mindre
handlingsutrymme i arbetet för de svenska respondenterna. Att färre personer som arbetar i det danska äldreboendet känner otillräcklighet gentemot
omsorgstagarna kan till viss del förklaras av att de har ett större handlingsutrymme i arbetet med omsorgstagaren.
Resultaten visar även på en tendens till att en högre andel av respondenterna upplever otillräcklighet i relation till omsorgstagaren på de arbetsare152

nor där flest belastningar i arbetet finns. I Sverige är det personalen som
arbetar på äldreboenden som i högre grad känner otillräcklighet i förhållande till omsorgstagarna, medan det i Danmark är i hemtjänsten som respondenterna i högre omfattning anger att de känner sig otillräckliga i arbetet.
Relationen med den äldre är en viktig del av omsorgsarbetets karaktär och
arbetsvillkorens direkta påverkan på denna relation har betonats i ett flertal
studier, både inom omsorgsforskning och i mer arbetsmiljöinriktade studier
(se t. ex. Astvik et al. 2001, Gustafsson & Szebehely 2001, Szebehely 2003,
Tufte 2011). Graden av meningsfullhet i arbetet kopplas ofta till det relationella arbetet och när relationen sviktar kan arbetssituationen och omsorgen
påverkas negativt.

Försämringar – en fråga om omorganisation?
Omsorgsarbetarna som arbetar i den danska hemtjänsten uppger i högre utsträckning än resten av studiens respondenter att villkoren i arbetet har försämrats under senare år. Två tredjedelar uppger att arbetsvillkoren och möjligheten att tillgodose omsorgstagarnas behov har förändrats till det sämre
(se Tabell 8:6) jämfört med 41-50 procent av övriga både svenska och
danska respondenter.
Omorganisationer inom äldreomsorgen sker kontinuerligt och sedan början av 1990-talet har omsorgsarbetet inom äldreomsorgen förändrats radikalt. Forskare (se t. ex. Olsson & Ingvad 2006) menar att drivkrafterna till
förändringarna av verksamheten sällan handlar om att förbättra arbetsvillkoren för personalen. Tvärtom har syftet ofta varit att införa nya former av
organisering som standardiserar insatser och arbetsuppgifter.
Denna utveckling har genomförts i båda länderna men tidpunkten och
formerna för omorganiseringen av hemtjänsten skiljer sig åt mellan Danmark
och Sverige. I Sverige startade omorganiseringen redan i början av 1990talet i samband med utvecklingen av en beställar-utförarmodell i landets
kommuner, och organisationsförändringarna har sedan stadigt ökat, bl. a. genom införande av kundval i äldreomsorgen (främst i hemtjänsten).
I Danmark beslutades år 2003 att alla kommuner skulle införa kundval
(frit valg). Trots att organisationsförändringar även i Danmark genomförts
succesivt sedan 1990-talet ledde detta beslut till en snabb förändring inom
hemtjänsten. Omsorgsbehov kategoriserades i förbestämda insatser där den
exakta tidsåtgången angavs (Fælles sprog), detta för att biståndbedömningarna sedan skulle kunna beställas från en utförare (Agger Nielsen & Goul
Andersen 2006).
Respondenternas beskrivningar av de omfattande förändringarna i den
danska hemtjänsten kan delvis förstås i ljuset av att NORDCARE-enkäten
distribuerades i en turbulent tid i Danmark. Många omsorgsarbetare protesterade skarpt mot organisationsförändringarna som genomförts, bl. a. det
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tvingande beslutet om kundval, som i sin tur resulterade i att många kommuner introducerade fælles sprog, och mot stregkoder och minut- og stopurstyranni (Petersen 2008).
Som redovisats i forskningsöversikten har flera studier genomförts i
Danmark med fokus på omorganiseringen av hemtjänsten (se t. ex.
Christiansen & Ipsen 2003, Dahl 2010, Ipsen et al. 2002, Klausen et al.
2003). Studierna visar exempel på att förändringarna har påverkat personalens arbetssituation på olika sätt. Omorganiseringen medförde enligt studierna negativa förändringar som exempelvis ökad arbetsbelastning, tidspress
och att omsorgen som ges till de äldre blivit sämre.

Hot och våld i arbetet
Respondenter som arbetar i äldreboenden i båda länderna är oftare utsatta för
kritik eller utskällningar samt våld eller hot om våld i sitt arbete, jämfört
med dem som arbetar i hemtjänsten. Drygt en fjärdedel av omsorgsarbetarna
som arbetar i ett äldreboende har upplevt någon form av utsatthet under den
senaste veckan (sexuella närmanden eller främlingsfientliga kommentarer är
dock förhållandevis ganska ovanliga).
Att personal som arbetar i äldreboenden är mer utsatta för våld och hot i
arbetet har även redovisats i tidigare forskning (Høgh et al. 2010). Omsorgstagarnas behov är generellt mer omfattande i boenden för äldre vilket
ger en tyngre fysisk arbetsbelastning. Detta avspeglar sig även vad gäller
frågor om utsatthet (framförallt våld och hot) då en mer intim relation, där
hjälptagaren i högre grad är beroende av omsorgsgivaren, kan skapa dessa
situationer. Personalen på äldreboendet tar även i högre grad hand om äldre
personer med demenssjukdom vilket i sig utgör en ökad risk för våld (Banerjee et al. 2012, Høgh et al. 2007). Respondenterna som arbetar i äldreboenden rapporterar även en mindre gynnsam relation till omsorgstagarna jämfört med hemtjänstens personal (se Tabell 8:3).
I tidigare studier har drygt 40 procent av de kvinnor som arbetar i äldreomsorgen i Sverige och Danmark uppgett att de blivit utsatta för våld eller
hot under de senaste tolv månaderna (Arbetsmiljöverket 2009, FOA 2008b).
Flera studier pekar på att utsatthet i arbetet ofta normaliseras och underrapporteras (Brockman 2002, Åkerström, 2002). Åkerström (1993) fann att en
tredjedel av den personal som arbetade i ett äldreboende utsattes för slag och
rivmärken varje vecka. Jämfört med tidigare studier tycks respondenterna i
denna studie mindre utsatta för våld och hot. Jämförelser med tidigare forskning på området bör dock göras med försiktighet då frågorna är konstruerade
på olika sätt.
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Reaktioner på arbetet
Trots skillnader mellan länderna beträffande arbetets villkor framträder tydliga likheter när det gäller omsorgsarbetarnas fysiska reaktioner på arbetet.
En hög andel, drygt 6 av 10, av alla respondenter i studien uppger att de ofta
är kroppsligt trötta efter dagens arbete. Bland respondenter som arbetar i ett
äldreboende i Sverige uppger drygt 40 procent att de är psykiskt utmattade
efter dagens arbete, jämfört med 30 procent i Danmark.
I arbetsmiljöforskning har framkommit att psykiska belatningar kan leda
till kroppsliga symtom och tvärtom rapporteras fysiska belastningar även
leda till psykiska reaktioner (se t. ex. Gonge 2001, Astvik & Aronsson
1994a, Tufte et al. 2008). Med stöd i tidigare forskning kan personalens
kroppsliga och psykiska trötthet tolkas som en reaktion på den sammansatta
arbetssituationen. Enligt Tufte et al. (2008) beskriver personal inom äldreomsorgen hur psykisk nedslitning uppfattas; som en process, där brister i
arbetsvillkoren leder till frustration, meningslöshet och energilöshet, och i
värsta fall till psykisk nedslitning.
Resultaten som visar respondenternas upplevelser av kroppslig och psykisk trötthet vittnar om ett behov av att uppmärksamma priset omsorgsarbetarna betalar i termer av förlorad kvalitet på fritid och familjeliv. Studier
visar även att omsorgspersonal är beredda att offra sitt välmående för att
kunna ge den omsorg som de anser att de äldre behöver (se t. ex. Elwér et al.
2010). Vabø & Elstad (2008) visar i sin studie att det finns ett samband
mellan en ökad arbetsbelastning och både sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Att
sjuknärvaron ökar förklaras utifrån det faktum att personalen som är sjuk får
dåligt samvete för att deras kollegor får en högre arbetsbelastning, vilket gör
att flera jobbar trots att de anser att de borde stanna hemma.

155

156

9. Varför vill omsorgsarbetarna inte stanna i
arbetet?

I tidigare resultatkapitel har äldreomsorgsarbetets vardagliga praktik och
villkor beskrivits. Resultaten visade att det finns skillnader mellan Sverige
och Danmark när det gäller hjälptagargruppernas sammansättning och i vilken utsträckning olika arbetsuppgifter utförs. Vidare presenterades omsorgsarbetarnas bedömningar av ett antal aspekter av arbetsmiljön. Ett flertal skillnader framkom då respektive omsorgsarena – hemtjänst och äldreboende –
jämfördes mellan länderna. Det mest framträdande resultatet var att arbetet
inom den svenska äldreomsorgen är mer fysiskt belastande på båda omsorgsarenorna. I Danmark framstår personalbrist och försämrade möjligheter
att möta hjälptagarnas behov som påtagliga problem. Sammantaget framstår
dock villkoren i den svenska äldreomsorgen som mer belastande för personalen än den danska.
Analysen av reaktioner på arbetet i termer av fysisk och psykisk trötthet
visade på liknande andelar av kroppslig trötthet i båda länderna. Drygt 60
procent uppgav att de ofta var fysiskt trötta efter dagens arbete. Vidare uppgav fyra av tio av de svenska respondenterna och tre av tio av de danska att
de ofta är psykiskt utmattade efter dagens arbete.
Frågan om hur personalförsörjningen inom äldreomsorgen ska lösas är
uppmärksammad i både Sverige och Danmark. På grund av en ökande andel
äldre i befolkningen kommer det att behöva rekryteras flera omsorgsarbetare. En aspekt av personalfrågan handlar om att fler personer behöver söka
till omsorgsutbildningarna i respektive land och en annan aspekt är frågan
om vad som kan göras för att personalen ska stanna kvar i arbetet. Som tidigare redovisats har det genomförts nationella satsningar i både Sverige och
Danmark för att förbättra arbetsvillkor och utveckla kompetensen inom
äldreomsorgen. I detta kapitel undersöks om det finns skillnader mellan länderna i hur många som allvarligt funderat på att sluta sitt arbete under det
senaste året, samt vilka anledningar som respondenterna anger till detta.
Att fundera på att sluta arbetet definieras inte i föreliggande studie som ett
faktiskt mått på att omsorgsarbetarna kommer att lämna arbetsplatsen utan
ses som en aspekt av respondenternas arbetsvillkor. Att allvarligt fundera på
att inte stanna kvar i arbetet tolkas som en indikator på att det finns förhållanden i arbetssituationen som brister. Dessa funderingar kan tänkas påverka
omsorgsarbetarnas engagemang i arbetet vilket kan få konsekvenser både för
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arbetsgruppen och för omsorgstagarna. Hur många som faktiskt slutar kan
jag inte säga något om i denna studie.
Syftet med enkätens öppna frågor25 på detta område har varit att få
omsorgsarbetarnas egna utsagor om varför de vill sluta respektive stanna i
arbetet. De teman som framkommit genom en innehållsanalys av materialet
och som presenteras i kapitlets första avsnitt, utgör en grund för kapitlets
statistiska analyser. Omsorgsarbetarnas svar används i det första avsnittet
som citat för att närmare beskriva hur de ser på sitt arbete. Även om svaren
ofta är korta och koncisa går det att se flera teman i svaren. Nedan presenteras varje tema under egen rubrik. De siffror som redovisas i parentesen efter
varje citat motsvarar temat med samma siffra i tabell 9:1 och 9:2.

Anledningar att sluta – omsorgsarbetarnas utsagor
Andelen omsorgspersonal som svarat ja på frågan om de under det senaste
året allvarligt funderat på att sluta i sitt arbete är 41 procent i Sverige och
38 procent i Danmark. Det finns således ingen markant skillnad vad gäller
personalens intentioner att lämna sitt arbete, och det är ganska vanligt förekommande. Även om funderingar på att sluta arbetet är ungefär lika vanliga i
båda länderna kan det finnas olika skäl till varför personalen funderar på att
sluta. I Tabell 9:1 redovisas olika orsaker till varför omsorgsarbetarna vill
sluta i sitt arbete samt hur stor andel av dem som svarat på frågan som angett
detta som orsak.

25

Frågorna om du tror att du kommer att sluta i ditt arbete nu eller längre fram, ange gärna
varför respektive om du tror att du kommer att stanna kvar i ditt arbete, ange gärna vad som
håller dig kvar är brett formulerade och flertalet personer har svarat på båda frågorna (se
Metodkapitel för redovisning av svarsfrekvenser). I denna analys ingår samtliga svar på
frågan om varför personalen funderat på att sluta respektive stanna.
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Tabell 9:1 Anledningar att sluta. Procent
Sverige
TEMA
1. Psykiska påfrestningar
2. Fysisk arbetstyngd
3. Hälsoskäl
4. Vill utvecklas
5. Arbetstid och anställning
6. Resursbrist
7. Organisation och chefer
8. Lön
9. Ålder och pension

Danmark

(n=294)

(n=294)

Procent

Procent

24
23
22
21
15
9
13
15
13

35
24
27
12
11
16
13
7
11

Fysiskt och psykiskt tungt arbete
I Tabell 9:1 redovisas att en fjärdedel av de svenska omsorgsarbetarna jämfört med en tredjedel av de danska anger psykiska påfrestningar som en orsak till att sluta. En fjärdedel av alla omsorgsarbetare anger det fysiskt tunga
arbetet som en anledning till att de kanske inte stannar. Temat som benämns
psykiskt påfrestande arbete innefattar framförallt upplevelser av stress och
otillräcklighet gentemot omsorgstagarna. Det fysiskt tunga arbetet uttrycks i
termer av att arbetet är kroppsligt tungt och att de äldre blir mer krävande på
olika sätt. Nedan följer exempel på svar som kategoriserats i dessa teman.
Sverige
Jag kommer inte att orka tempot och vårdtyngden, varken fysiskt eller psykiskt. (1, 2)
För mycket stress. Kan inte ge vårdtagarna den tid dom behöver. Känner mig
otillräcklig många gånger pga. tidsbrist. (1, 6)
Stressen. Räcker inte till. Det skall sparas, sparas, sparas. Våra boende blir
mer och mer krävande. Ekvationen går inte ihop. (1, 2, 6)
Stress, känner mig otillräcklig. Vill ha mer tid med varje boende som t.ex.
fika, ge taktilmassage (har utbildning) och bara sitta och vara med den boende. Kroppsligt och psykiskt tungt. (1, 2, 6)
Det är för jobbigt. Lite personal alltid. Hinner inte med de gamla. (1, 2, 6)
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Danmark
Fordi man skal løbe stærkere hver dag for at nå det hele, føler ikke man kan
udføre arbejdet professionelt med den korte tid der er afsat til hver borger. (1,
2, 6)
Arbejdet er både hårdt fysisk og psykisk pga. stort arbejdspres, går jeg ofte
hjem med dårlig samvittighed, fordi der ikke er tid til at tale med beboerne.
(1, 2, 6)
For hårdt fysisk og psykisk - man giver og giver. Utilfredsstillende ikke at
kunne få den tid, man kan bruge - for travlt. (1, 2, 6)
Det er for stressende og umenneskeligt. De borgere vi har får tit ikke den tid
de er visiterede til og selve visiteringerne er stramme i forvejen. (2, 6)
Fordi jeg føler mig presset, jeg er alene om 9 beboere, der skal hjælpes med
mad, komme i seng osv. Jeg mangler et par hænder som kan hjælpe mig når
en beboer er meget syg og jeg skal kontakte læge osv. (1,6)

I respondenternas svar framkommer att kopplingen mellan det fysiskt och
psykiskt tunga arbetet är intimt sammanflätade. Utsagorna vittnar om ett
högt arbetstempo som kan leda till stress och att lyft och förflyttningar utförs
i ett snabbare tempo. Arbetstempot kan således påverka känslan av att arbetet både är fysiskt och psykiskt tungt.
I omsorgsarbetarnas svar är det tunga arbetet ofta beskrivet i relation till
brist på resurser i båda länderna. De vanligaste resursbristerna som påtalas
av respondenterna är för lite personal och tidsbrist (se vidare nedan).

Hälsoskäl
Omsorgsarbetarnas utsagor om det fysiskt och psykiskt tunga arbetet relateras ofta till den egna hälsan. I Sverige anger 22 procent och i Danmark 27
procent av respondenterna olika hälsorelaterade skäl till att de kanske måste
sluta inom äldreomsorgen. Den finns en oro för att ”kroppen inte kommer att
orka med” och många uttrycker att de har värk i axlar, rygg och händer.
Detta tyder på att flera av respondenterna redan har förslitningsskador.
Sverige
Jobbar natt. Kroppen mår inget bra av det, varken fysiskt eller psykiskt. Sover
dåligt och tungt pga. neddragningar. 3 personal istället för 4. (1, 2, 3, 6)
Klarar nog inte av arbetsbördan med de tunga lyften, påklädningarna mm. Varit långtidssjukskriven. (2, 3)
Det känns som min kropp är helt slut. Haft diskbråck. För lite personal vilket
gör att man tar tvåmannainsatserna själv. Just nu har jag värk i hela kroppen.
(3, 6)
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Ont i ryggen, armar, axlar, helt slut. Kroppen orkar inte mer. (3)
Har mycket ont i armar, nacke, rygg efter alla år med lyft och snedvridna arbetsmoment. (2, 3)

Danmark
Jeg er kommet til skade på mit arbejde, og der kører en meget trættende
arbejdsskadesag. Jeg har tænkt på, om mit arbejde er mit helbred værd. (3)
Fordi jeg føler mig udbrændt og ikke lever op til de ældres behov for den
omsorg de har brug for. (2, 3)
Det er mest fordi jeg ikke tror ryggen kan blive ved. (3)
Med den hastighed vi arbejder bliver kroppen nemt slidt og jeg kan blive i
tvivl, om jeg vil slide mig selv op på trods af, at jeg kan lide mit arbejde.
(2, 3)
Jeg vil gå på efterløn indenfor de næste 12-18 mdr. Nedslidt i ryggen – m.
daglige smerter. (3, 9)

I omsorgsarbetarnas svar beskrivs den egna kroppen på ett sätt som tydliggör
hur viktigt det är med en frisk kropp för att orka med det vardagliga arbetet i
äldreomsorgen. Det blir även tydligt hur viktiga personalens kroppar är som
arbetsverktyg. I flera av utsagorna beskrivs kroppar som inte orkar med, blir
utslitna och värker.

Kompetens och utveckling
Av dem som svarat på frågan om varför de funderat på att sluta i arbetet har
21 procent i Sverige och 12 procent i Danmark uppgett att de inte får använda sin kompetens eller att de saknar möjlighet att utvecklas i arbetet.
Sverige
Man kan inte utvecklas på arbetet. Man sliter ut sig fysiskt. Ensidiga arbetsuppgifter. Dåligt betalt. (2, 4, 8)
Känner att jag står och stampar på samma ställe, får ej använda alla de kunskaper jag har. (4)
Efter 20 år i yrket kan det ibland kännas som man "gjort sitt". (4)

Danmark
Påbegynt ny uddannelse, som åbner op for nye muligheder. For ikke at blive
nedslidt af tunge løft + arbejde. (4, 2)
Søge nye udfordringer hvor der tilgodeses mit behov for videreudvikling –
træt af den øgede administrationsmængde. (4)
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Det er for hårdt – for få ressourcer – får ikke lov til at bruge sine
kvalifikationer eller få mere ansvar. (2, 4, 6)

Missnöje med arbetstider och lön
Vidare framkommer missnöje med anställningar, arbetstider och löner som
ofta sammantaget beskrivs som dåliga villkor t. ex.: ”för att arbetsförhållandena är så dåliga t.ex. lön, obekväm arbetstid, får inte en 100 % tjänst.”
Att vara missnöjd med lönen är något som de svenska omsorgsarbetarna
oftare påtalar, 15 procent jämfört med 7 procent av de danska respondenterna. Skillnaden är inte lika stor mellan länderna när det gäller missnöjet
med arbetstider och anställningar (15 respektive 11 procent).
Sverige
Det är ett lågavlönat arbete för att ha så stort ansvar och få slita mycket. (2, 8)
För att jag bara har en tjänst på 75 %. Lönen är så låg att man knappt klarar
sej. Måste alltid jobba extra vilket är ganska tungt. (5, 8)
När det sätts in mindre personal på helger och tal om delade turer eller varannan helg. Man har ju ett liv utanför arbetet också som ska fungera. (5, 6)
För att det inte finns något arbete för timvikarier. (8)

Danmark
Prøve noget helt andet, hvor man ikke skal arbejde i weekender og på
helligdage. (5)
Fordi jeg skal arbejde lørdag + søndage og helligdage, når de andre i familien
har fri. Det jeg får i løn, er ikke nok, når jeg tænker på de tider, jeg arbejder
på. (5, 8)
De skiftende arbejdstider – dag, aften, nat, weekend, helligdage. Det større
arbejdspres, føler at jeg ikke kan gøre det jeg gerne vil for borgeren. (1,5)
Jeg arbejder mest som nattevagt, har svært ved at sove om dagen. (5)

Liksom i exemplen ovan är det vanligare bland de danska omsorgsarbetarnas
utsagor att poängtera att de inte vill jobba helger och kvällar. De danska
respondenterna skriver också oftare om arbetstider kopplat till familjelivet.

För lite resurser
Temat som benämns för lite resurser handlar ofta om att det är färre anställda
som ska utföra samma (eller mer) arbete. Även begreppet tid är centralt i
många beskrivningar. Tidsbrist handlar både om att det är för lite personal
och att biståndsbedömningarna har för snäva tidsramar. Utsagor kopplade till
162

mindre resurser är vanligast bland de danska omsorgsarbetarna, 16 procent,
jämfört med 9 procent bland de svenska respondenterna.
Sverige
Vårdtyngden, stressen, större krav från arbetsgivaren att vi ska hinna göra mer
på samma tid som tidigare. För få personal. (1, 2, 6)
I dessa tider då allting styrs av budget och människan glöms bort, är det lätt
att tappa sugen. Rätt att man älskar sitt arbete känns det som man jobbar i
motvind. Man ska utföra samma arbete på mindre tid. Det ligger alltid indragningar i luften. Jag tror att detta skrämmer bort nya friska krafter. Och vi
”gamla” orkar inte hålla ställningarna. I såna lägen längtar många av oss bort
ifrån vården. (6)
Om ja, så beror det på ALLA indragningar och allt som det ska sparas in på.
Mindre personal och mer att göra. Det kommer man inte orka med i längden.
(6)
Sparkrav, nedskärning av personal, schemaändringar. (5, 6)

Danmark
Da man i dag skærer ned på personalet grundet i økonomi, føler man som
plejepersonale, at man ikke kan udføre sit arbejde tilfredsstillende pga.
manglende tid. (1, 6)
Pga. arbejdspresset er blevet meget højt. Tyngden er blevet tungere, men der
kommer ikke mere plejepersonale bl.a. i aftenvagt tværtimod nedskæring.
(1, 2, 6)
På grund af det store arbejdspres/mangel på kvalificeret personale. For lidt
ressourcer/for lidt tid. Dårlig løn og dårlige arbejdsvilkår. (1, 6, 8)
Jeg går ofte hjem fra arbejdspladsen med en følelse af at være utilstrækkelig
pga. tidsmangel + personalemangel. (1, 6)

Exemplen vittnar om en arbetssituation som blir allt snävare. Upplevelsen av
tidsbrist tycks påverkas av att omsorgsarbetarna får flera arbetsuppgifter och
att bemanningen är otillräcklig. Det finns även en annan problematisk aspekt
av personalbristen och det är att vikarierna inte har den kompetens som
behövs samt att den ordinarie personalen får ansvara för introduktioner av
vikarier.

(Om)organisation och chefer
Ett uttalat missnöje med ledning, chefer och med organisationen som helhet
är en anledning att sluta för 13 procent av omsorgsarbetarna i Sverige och i
Danmark. När det gäller organisationen handlar det vanligtvis om omorganisationer som man menar leder till försämringar av arbetsvillkoren.
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Snabba förändringar inom verksamheten kan troligtvis även påverka relationen till chefer. Omsorgsarbetet tycks i flera fall styras uppifrån och personalen anser att chefer inte vet hur det är ”på golvet” – de uttrycker önskningar om medbestämmande, uppskattning och respekt.
Sverige
Pga. omorganisation. Det förslag som ligger nu ställer jag inte upp på. Jag vill
i mitt arbete ha den arbetsglädje och yrkesstatus som jag har idag. Trivs man
med sitt arbete kan man göra så mycket mer för dom man hjälper. (7)
Det är omorganisationer hela tiden. Du är otrygg på arbetsplatsen, nedskärningar, färre personal ska göra mer o mer arbete. Personal förflyttas. Ingen
feedback från chefen. Statusen är väldigt låg inom vård o omsorg. (6, 7)
Jag känner mig illa behandlad av ledningen, blir behandlad som en gammal
möbel, sätts där det blir en plats över. (7)
Alldeles för stort ansvar – allt lastas på oss. Även arbetsuppgifter som tillhör
chefen. Ingen respekt visas oss – ledningen vet inget om hur vi arbetar. (1, 7)
Blir dåligt behandlad av arbetsledningen. Dåligt schema. Nedskärning av personal. (för lite personal för många vårdtagare per man o ansvar). Fysiskt o
psykiskt tungt. Dålig lön. (1, 2, 5, 6, 7, 8)
Pga. cheferna och arbetsledarna. De gör ständigt att jag känner mig värdelös
och är väldigt nedlåtande mot mig. Jag tänker på mitt jobb och min situation
varje dag. Jag mår dåligt. (1, 7)

Danmark
Generelt dårligt arbejdsmiljø – som skyldes ustandselige omstruktureringer
inden for hjemmeplejen – visiteringer der ikke passer – ingen brug af de gode
kræfter/erfaringer/uddannelse, som findes i hver gruppe. (4, 7)
Fordi ”systemet” går mere op i det administrative, end om borgerne har det
godt. (7)
For lidt indflydelse – beslutningerne bliver trukket ned over hovedet på en.
Beslutningerne bliver tit taget af nogen uden faglig viden. (7)
Kraftig styring af ledelsen (før den havde vi det godt), ikke særlig god
personalepolitik. Kontrol hele tiden. Ved ikke hvor jeg har min leder, det kan
være meget psykisk belastende. (1, 7)
Jeg føler vi ikke bliver set på som mennesker med følelser/behov, men som
robotter man kan gøre med som man vil. (1, 7)
Der er for lidt tid til pleje og omsorg, det meste af tiden bliver brugt på
rengøring. Og en meget dårlig ledelse, der gemmer sig for problemerne. (6, 7)
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Ålder
I drygt 10 procent av omsorgsarbetarnas utsagor framkommer att ålder och
pension är en aspekt som kopplas till funderingar på att sluta sitt arbete. En
del påtalar att de är för gamla för att byta jobb, att det inte är långt kvar till
pensionen eller att de funderar på att gå i pension före 65 år.
Sverige
Jag vill gärna gå i pension vid 61 år. (9)
Är för gammal för att sluta nu. (9)

Danmark
Svigtende helbred. Går på efterløn om 4 mdr. har en meget dårlig mand. (3, 9)
For at gå på efterløn eller pension, og få mere tid til børnebørnene og familien.(9)

Anledningar att stanna
I detta avsnitt redovisas resultatet från analysen av frågan: Om du tror att du
kommer att stanna kvar i ditt arbete ange gärna varför. Svaren på denna
fråga är inte lika utförliga som svaren på varför omsorgspersonalen vill sluta
däremot är det fler som har besvarat den. Citat används även i detta avsnitt
för att ge exempel på hur respondenterna formulerar sig. Resultaten visar
också här på tydliga likheter mellan länderna.
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Tabell 9:2 Anledningar att stanna1. Procent
Sverige
TEMA
1. Omsorgstagarna
2. Kollegor
3. Trivs med arbetet/arbetsplatsen
4. Meningsfullt arbete
5. Finns inget annat

Danmark

(n=358)

(n=569)

Procent

Procent

37
35
22
19
15

34
28
30
25
15

1

Teman som under 5 procent av respondenterna uppgett redovisas ej i tabellen. Dessa är fritt
och självständigt arbete, bra chef och bra arbetstider.

Omsorgstagarna
Det direkta arbetet med omsorgstagarna framstår som den viktigaste orsaken
till att personalen vill arbeta inom äldreomsorgen. 37 procent av de svenska
och 34 procent av de danska respondenterna, som svarat på frågan om vad
som gör att de stannar i arbetet, uppger att omsorgstagarna är anledningen.
Sverige
Tycker om de äldre jag jobbar med. Känns som jag stannar för deras skull. (1)
Glädjen att få jobba med människor (vårdtagarna). (1)
Det som håller mig kvar är de boende – det är så roligt att jobba med dementa,
de ger mig mycket. (1)

Danmark
Jeg kan lide at arbejde med syge og ældre menneske. (1)
Fordi jeg på mange måder er glad for at arbejde med ældre – især demente.
(1)
Jeg er glad for mit arbejde, og synes det er dejligt at hjælpe beboere, der har
brug for min hjælp. (1)

Kollegor
Samarbetet med kollegor och stämningen i arbetsgruppen förefaller vara en
viktig aspekt av arbetet. Omkring en tredjedel, något fler i Sverige, av alla
respondenter ser det som en anledning till att stanna på arbetsplatsen.
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Sverige
Bra arbetskamrater Mycket bra sammanhållning på arbetsplatsen. Mycket liten omsättning på personal. (2, 3)
Jag har ett meningsfullt arbete och trivs bra med mina arbetskamrater. (2, 4)
Att man trivs med arbetskamraterna och de flesta boende. (1, 2)

Danmark
Tryghed ved at vide at jeg har mine gode kollegaer. (2)
Jeg er glad for at arbejde med mennesker og gode kollegaer. (2)
Mine kollegaer og mine borgere gør at jeg bliver, selvom jobbet kan være
meget hårdt/tungt og lidt ensformigt. (1, 2)

Trivs med arbetet
Att trivas med arbetet alternativt arbetsplatsen är ett svar som förekommer
bland en femtedel av de svenska respondenterna jämfört med närmare en
tredjedel av de danska.
Sverige
Bra arbetsplats av de alternativ som finns inom äldrevården i vår stad. (3)
Om jag stannar kvar är det för att jag trivs på min arbetsplats och med mina
arbetskamrater. Jag anser att jag gör en bra insats på mitt arbete. (2, 3)
De gamla, nära till arbetet. Känner mig trygg på arbetsplatsen och med mina
arbetskamrater. (1, 2, 3)

Danmark
En god arbejdsplads, gode kollegaer og god ledelse. Jeg er meget glad for mit
arbejde. (1, 3)
Glæden ved at arbejde – og gode kollegaer. (2, 3)
Jeg er glad for mit arbejde, trives godt med det, jeg har ikke så mange år
tilbage, så går jeg på efterløn (har lidt slidigt i fingrene). (3)

Arbetet är meningsfullt
Relationen till de äldre och att kunna ge dem den omsorg som de behöver
beskrivs ofta i termer av att arbetet är meningsfullt. Dessa svar har en mer
allmän betoning på det meningsfulla i arbetet. Inte ett lika tydligt fokus på
den äldre, som redovisades ovan.
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Sverige
Arbetet är givande och trivs att arbeta med människor. 4)
Glädjen att arbeta med människor. (4)
Tillfredställelsen av att veta att ”mina” boende fått god omvårdnad av mig.
Deras tacksamhet och glädje. (1, 4)

Danmark
Det at kunne hjælpe andre mennesker og oftest se glæden ved det. Det at
kunne, gøre noget for andre. (4)
Det er følelsen af at hjælpe andre mennesker, om oftest sætter pris på mit
arbejde. (4)
Jeg føler, at jeg gør et godt stykke arbejde, og hjælper andre, der ikke kan
selv, det er da dejligt. (4)

Finns inget annat
Ytterligare ett tema som 15 procent av respondenterna anger som anledning
till att de stannar i sitt arbete är att de anser att det inte finns några andra
alternativ på arbetsmarknaden. Att det inte finns alternativ kopplas både till
omsorgsarbetarnas ålder och till att de inte anser att de har möjlighet att vidareutbilda sig.
Sverige
Min ålder och hälsa gör att jag knappast är attraktiv på arbetsmarknaden. (5)
Jag blir nog kvar tills jag inte orkar mer eller kroppen säger ifrån! Vill inte
lämna en fast tjänst i dagens arbetsmarknad. (5)

Danmark
Har planer om at arbejde til jeg bliver 60 år, så vil jeg på efterløn. (5)
Jeg ved ikke, hvad jeg ellers ville være god til. (5)

Kort sammanfattning
Omkring två femtedelar av alla respondenter har under det senaste året allvarligt funderat på att lämna sitt arbete. Resultaten visar även påfallande
likheter mellan länderna beträffande vad som gör att respondenterna vill
sluta eller stanna i arbetet. De fysiska och psykiska påfrestningarna som
omsorgsarbetarna upplever kopplat till aspekter av den egna hälsan är de
frekventaste anledningarna till att omsorgsarbetarna inte vill stanna i sitt
arbete. I utsagorna om arbetet som tungt och stressigt finns även kopplingar
till känslan av otillräcklighet gentemot hjälptagaren. Vidare uppger en fem168

tedel av de svenska respondenterna som svarat på frågan att de slutar för att
kunna utvecklas och använda sin kompetens jämfört med 12 procent av de
danska respondenterna
Ett intressant resultat är att anledningarna att stanna i arbetet inte innefattar det faktum att de strukturella och organisatoriska arbetsvillkoren är bra.
Omsorgsarbetarna stannar inte för att de arbetar i bra och anpassade miljöer,
har de hjälpmedel de behöver, har bra stöd från chefer och ledning, ett bra
arbetsschema, gott om tid till att ta hand om omsorgstagarna osv. Och omvänt – de slutar inte för att relationen till brukarna eller kollegorna är dålig
eller för att arbetet inte upplevs som meningsfullt. De stannar på grund av
viktiga relationer till omsorgstagarna och kollegor samt att arbetet upplevs
som meningsfullt. Det finns även en grupp respondenter om 15 procent som
uppger att de stannar på grund av att det inne finns något annat arbete.
Analysen av de öppna svaren har således gett en liknande bild i båda länderna, när det gäller orsaker till att omsorgspersonalen funderar på att sluta
respektive stanna i arbetet. Det är bristerna i arbetets organisering och vardagliga villkor av arbetet som gör att personalen vill sluta och det är de relationella aspekterna som gör att de vill stanna.

Arbetsvillkor och funderingar på att sluta
För att undersöka om det finns några skillnader mellan dem som funderat på
att sluta och de som tänker stanna i arbetet i respektive land har logistiska
regressioner genomförts. Utifrån analysen av respondenternas svar på varför
de funderat på att sluta respektive stanna i sitt arbete, har ett antal variabler
från enkäten valts ut som bedömts korrespondera väl med ovan presenterade
temana. Dessa variabler belyser; fysisk arbetstyngd, personalbrist, brist på
utveckling i arbetet, missnöje med arbetstider, stöd från chef samt hälsaVidare ingår variabler som belyser relationen till omsorgstagare och kollegor
samt meningsfullhet i arbetet. I analysen ingår även bakgrundsvariablerna:
ålder, yrkeskategori, arbetstid, arbetsplats och tid i yrket. I Tabell 9:3 redovisas bivariata logistiska regressioner för både Sverige och Danmark. Då
stanna utgör referenskategori i analysen visar oddskvoter över 1 på en ökad
risk för att personalen kommer att sluta i sitt arbete och tvärtom visar oddskvoter under 1 på en minskad risk.
I Tabell 9:3 framkommer att ålder har betydelse för omsorgsarbetarnas
intentioner att sluta sitt arbete. Som även visats i tidigare forsking (Tufte &
Borg 2007) är det bland den yngre personalen som oddskvoten är högre för
att de allvarligt funderat på att sluta. Respondenternas yrkeskategori, arbetstid (hel eller deltid), arbetsplats samt tid i yrket uppvisar däremot inget samband med respondenternas intention att sluta inom äldreomsorgen.
Vidare redovisas i Tabell 9:3 variabler som skildrar olika aspekter av respondenternas arbetsvillkor. Förutom upplevelsen att få mycket tillbaka i
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mötet med hjälptagaren (gäller Sverige) uppvisar alla variabler ett samband
med funderingar på att sluta. Bland omsorgsarbetare som uppgett att; de har
möjlighet att lära nytt i arbetet, att de oftast får stöd från närmaste chef, att
arbetet är meningsfullt och intressant, att de har tid att diskutera arbetet med
kollegor samt att de får mycket tillbaka i mötet med brukaren (gäller Danmark) framkommer en minskad risk för att de kommer att sluta arbetet. Däremot är det högre risk för att vilja sluta bland dem som oftast känner fysisk
och psykisk trötthet efter arbetet. Likaså är sjukfrånvaro (mer än fem gånger
under det senaste året) och missnöje med arbetstider i förhållande till familjeliv en faktor som ökar oddsen för funderingar på att sluta.
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Tabell 9:3 Samband mellan bakrundsvariabler och arbetsvillkor för omsorgspersonalens överväganden att stanna (referenskategori) eller sluta i arbetet i Sverige och
Danmark. Bivariata logistiska regressioner. Oddskvoter, signifikansvärde och CI 95
%
Sverige
Danmark
(n=523-514)

Ålder
-44
45 år eller äldre
Yrkeskategori
Vårdbiträde/sosu-hj.
Usk/sosu-assistent
Arbetstid
Heltid
Deltid
Antal år i arbetet
0-10 år
Mer än 10 år
Arbetsplats
Arbetar i den äldres hem
Arbetar i äldreboende
Arbetsvillkor
Flyttar och lyfter tungt
varje dag
Fattas personal varje
dag
Oftast möjlighet att lära
nytt eller utvecklas
Oftast stöd från chef

(n=712-697)

Oddskvot

CI 95 %

Oddskvot

CI 95 %

1
0,4***

(0,3-0,6)

1
0,4***

(0,3-0,7)

1
1,1

(0,7-1,6)

1
1,2

(0,9-1,6)

1
0,9

(0,7-1,4)

1
0,9

(0,7-1,3)

1
1,1

(0,7-1,5)

1
0,9

(0,7-1,3)

1
1,0

(0,7-1,5)

1
1,4

(1,0-1,9)

1,5*

(1,1-2,2)

2,3***

(1,7-3,1)

2,4***

(1,5-4,0)

2,0***

(1,5-2,9)

0,4***

(0,2-0,6)

0,5***

(0,3-0,7)

0,4***

(0,3-0,6)

0,3***

(0,2-0,5)

(1,9-4,3)

3,4***

(2,4-4,8)

(1,9-4,0)

3,5***

(2,5-4,8)

(1,5-6,2)

3,2***

(1,9-5,3)

(1,4-3,1)

6,5***

(3,2-12,8)

(0,2-0,5)

0,4***

(0,3-0,5)

(0,2-0,5)

0,4***

(0,3-0,5)

(0,4-1,2)

0,6*

(0,3-0,9)

Oftast kroppsligt trött
2,9***
efter dagens arbete
Oftast psykiskt utmattad 2,8***
efter dagens arbete
Sjukfrånvaro > 5 ggr
3,1**
senaste året
Arbetstider passar ej
2,1***
med familj
Oftast inressant och
0,4***
meningsfullt arbete
Oftast tid diskutera med
0,4***
kollegor
Får oftast mkt tillbaka i 0,7
mötet med hjälptagaren
*** =p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05
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För att analysera om sambanden mellan omsorgsarbetarnas funderingar på
att sluta sitt arbete och de ovan presenterade variablerna kvarstår efter kontroll för andra variabler, har multipla logistiska regressioner genomförts.
Regressionerna har återigen gjorts separat för Sverige och Danmark och
omfattar 14 oberoende variabler. De bakgrundsvariabler som innefattas i
regressionerna är ålder, yrkeskategori och arbetsplats samt de variabler
gällande arbetsvillkor som presenterades i den bivariata analysen i tabellen
ovan.
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Tabell 9:4 Samband mellan ålder, yrkeskategori, arbetsplats och arbetsvillkor för
omsorgsarbetarnas överväganden att stanna (referenskategori) eller sluta sitt arbete. Multipel logistisk regression. Oddskvoter, signifikansvärde och CI 95 %
Sverige
(n=460)

Oddskvot

CI 95 %

1
0,5**

(0,3-0,8)

1
0,9

(0,5-1,4)

1
1,0

(0,7-1,8)

Arbetsvillkor
Flyttar och lyfter tungt varje dag

0,8

(0,5-1,3)

Fattas personal varje dag

2,2**

(1,2-3,7)

Oftast lära nytt eller utvecklas i arbetet

0,5*

(0,3-1,0)

Oftast stöd från chef

0,7

(0,4-1,1)

Ofta kroppsligt trött efter arbetet

2,0**

(1,2-3,2)

Ofta psykiskt trött efter arbetet

1,5*

(1,0-2,4)

Sjukfrånvaro > 5 ggr senaste året

2,5*

(1,2-6,2)

Arbetstid passar ej med familjeliv

1,3

(0,8-2,1)

Oftast inressant och meningsfullt arbete

0,6

(0,4-0,9)

Oftast tid diskutera med kollegor

0,6*

(0,4-1,0)

Får oftast mkt tillbaka i mötet med
hjälptagaren

0,8

(0,5-1,2)

Nagelkerke R2
*** =p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

,274

Ålder
-44
45 år eller äldre
Yrkeskategori
Vårdbitr/sosu-hj.
Usk/sosu-assistent
Arbetsplats
Hemtjänst
Äldreboende
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Tabell 9:5 Samband mellan ålder, yrkeskategori, arbetsplats och arbetsvillkor för
omsorgsarbetarnas överväganden att stanna (referenskategori) eller sluta sitt arbete. Multipel logistisk regression. Oddskvoter, signifikansvärde och CI 95 %
Danmark
(n=636)

Oddskvot

CI 95 %

1
0,7*

(0,4-0,9)

1
0,9

(0,6-1,4)

1
1,6*
1,5

(1,1-2,5)
(1,0-2,3)

Fattas personal varje dag

1,3

(0,8-1,9)

Oftast lära nytt eller utvecklas i arbetet

0,8

(0,5-1,2)

Oftast stöd från chef

0,6*

(0,4-0,9)

Ofta kroppsligt trött efter arbetet

1,9**

(1,4-3,0)

Ofta psykiskt trött efter arbetet

2,1***

(1,5-3,2)

Sjukfrånvaro > 5 ggr senaste året

2,1*

(1,1-3,9)

Arbetstid passar ej med Familjeliv

4,7***

(2,0-10,8)

Oftast inressant och meningsfullt arbete

0,7

(0,4-1,0)

Oftast tid diskutera med kollegor

0,8

(0,5-1,2)

Får oftast mkt tillbaka i mötet med
hjälptagaren

0,8

(0,6-1,2)

Nagelkerke R2
*** =p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05

,289

Ålder
-44
45 år eller äldre
Yrkeskategori
Vårdbitr/sosu-hj.
Usk/sosu-assistent
Arbetsplats
Hemtjänst
Äldreboende
Flyttar och lyfter tungt varje dag

I de multipla analyserna kvarstår ålder som signifikant i relation till intentionen att sluta i båda länderna. I Danmark framträder även en överrisk att
personal som arbetar på äldreboenden i högre utsträckning funderat på att
sluta sitt arbete. I Sverige etableras i denna analys inga samband mellan att
lyfta tungt varje dag, att få stöd från närmsta chef eller upplevelsen att arbetstider inte passar med familjeliv och den undersökta variabeln. I Danmark
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försvinner i den multipla analysen sambanden med tunga lyft, personalbrist
samt möjlighet att utvecklas.
Bland de svenska respondenterna innebär möjligheten att diskutera arbetet
med kollegor att oddsen ökar för att de stannar i arbetet. Upplevelsen av en
positiv relation med omsorgstagarna och att arbetet är meningsfullt visar inte
på samband med den undersökta variabeln i den multipla analysen, varken i
Sverige eller i Danmark. De tydligaste likheterna mellan länderna, när det
gäller vad som påverkar tankar på att sluta, är betydelsen av (lägre) ålder, att
ofta känna fysisk och psykisk trötthet efter dagens arbete samt att ha haft
sjukfrånvaro mer än fem gånger under det senaste året.
Resultaten visar också på några skillnader mellan länderna. Bland de
svenska respondenterna är det förutom ovan nämnda anledningar frekvent
personalbrist och dålig möjlighet att utvecklas i arbetet som tycks påverka
personalens intentioner att sluta i arbetet. I Danmark är överrisken att vilja
sluta sitt arbete högre bland respondenter som anser att de sällan får stöd från
sin närmaste chef eller att arbetstiderna inte passar med ett familjeliv.

Sammanfattande diskussion
I kapitlet har omsorgsarbetarnas utsagor om orsaker till att de funderat på att
lämna sitt arbete respektive väljer att stanna i arbetet presenterats. De teman
som framkom i analysen av öppna svar utgjorde en grund för de logistiska
regressioner som genomförts. Att två femtedelar av alla respondenter under
det senaste året allvarligt funderat på att sluta sitt arbete kan tolkas som ett
tecken på brister i arbetsmiljön. Vidare kan fenomenet i sig upplevas som ett
psykosocialt arbetsmiljöproblem då det sannolikt kan leda till ett minskat
engagemang i arbetet och arbetsplatsen.
Resultatet kan jämföras med en dansk studie (Tufte & Borg 2007) där
endast hälften av de anställda inom den danska äldreomsorgen tror att de
kommer att vara kvar på arbetsplatsen om 5 år. Skillnaden i resultat jämfört
med föreliggande studie kan delvis bero på att frågan konstruerats olika samt
att urvalet i denna studie innefattar färre utan relevant utbildning och färre
timanställda, grupper som visat sig vilja lämna arbetet i högre utsträckning
än andra (Clausen & Borg 2007). I samma studie uppger även två tredjedelar
av dem mellan 55 och 59 år att de vill lämna arbetslivet innan de fyller 65 år.

Ålder, arbetsplats och arbetstider
Resultaten visar att de yngre omsorgsarbetarna i högre utsträckning funderar
på att sluta arbeta inom äldreomsorgen (jmf. Tufte & Borg 2007).
Omsorgsarbetarnas yrkeskategori, hur länge de arbetat i äldreomsorgen eller
om de arbetade hel- eller deltid visar dock inte på något samband med
intentionen att sluta.
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Vidare framkom att de som arbetar på äldreboenden i Danmark i större
utsträckning överväger att sluta sitt arbete jämfört med dem som arbetar i
hemtjänsten. Clausen & Borg (2007a) har studerat arbetsvillkor bland dansk
äldreomsorgspersonal med fokus på jämförelser mellan olika typer av arbetsplatser och kom fram till att likheterna var tydliga. Liksom andra studier
visade även Tufte & Borg (2007) att arbetet på äldreboenden var något fysiskt tyngre och att personalen även var utsatta för hot och trakasserier i högre
utsträckning. Däremot fanns inga skillnader i omsorgspersonalens förväntningar om att vara kvar på arbetet om fem år.
Om vi ser till resultaten i föreliggande studie är det framförallt de fysiska
belastningarna som skiljer sig åt mellan arbetet i den danska hemtjänsten och
arbetet i danska äldreboenden. Mer än dubbelt så många av dem som arbetar
i äldreboenden lyfter och bär tungt varje dag (se Tabell 8:2). Kanske kan det
vara en förklaring till att det är fler som arbetar i äldreboenden i Danmark
som funderat på att sluta.
I Danmark kvarstår respondenternas missnöje med arbetstider i relation
till familjeliv som en anledning att lämna arbetet, i den multipla analysen.
Jämförelser av arbetstidernas fördelning (kapitel 6) visade på betydande
skillnader mellan länderna. I Danmark arbetar cirka 60 procent av omsorgsarbetarna endast dagtid, något som är mycket ovanligt i Sverige (13 procent).
Istället är det i Sverige 66 procent av respondenterna som arbetar vardagar
och helger, både dag- och kvällspass. Det är också en mindre andel (7 procent) av de danska respondenterna som anser att arbetstiderna passar dåligt i
relation till det övriga livet, jämfört med 30 procent av de svenska respondenterna. I Sverige försvinner dock detta samband i den multipla analysen
medan det starka sambandet mellan att vara missnöjd med arbetstider och
fundera på att sluta kvarstår i Danmark.

Tungt arbete och oro för hälsan
Analyserna av respondenternas öppna svar på frågan om varför de vill sluta
har gett ett antal teman som är lika för både Sverige och Danmark. De vanligaste orsakerna till att personalen funderat på att sluta är att arbetet är fysiskt och psykiskt tungt samt hälsoskäl.
Resultaten av regressionsanalyserna visar också att de omsorgsarbetare
som ofta upplever psykisk och fysisk trötthet efter dagens arbete i högre
utsträckning funderar på att sluta. I båda länderna uppvisas även ett samband
mellan att ha varit sjukskriven fler än fem gånger under det senaste året och
allvarliga funderingar på att sluta. Dessa resultat kan med stöd i omsorgsarbetarnas utsagor om arbetet tolkas både som att arbetet de utför är tungt samt
att omsorgsarbetarna är oroliga över sin hälsa. Beskrivningen av omsorgsarbetarnas kroppar i relation till deras hälsa, vilket redovisades i kapitlets
första avsnitt, ger en bild av hur tungt det vardagliga arbetet inom äldreomsorgen är. Kroppen är omsorgsarbetarnas arbetsverktyg och den beskrivs
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som en kropp som inte orkar, som säger ifrån, som är helt slut eller som inte
håller.
Samband mellan personalens hälsa och förväntningar på att stanna i arbetet har redovisats i en tidigare studie om den danska äldreomsorgen (Tufte &
Borg 2007) där personal med bra hälsa i högre utsträckning uppgett att de
kommer att vara kvar i arbetet om fem år. I samma studie framkom även ett
samband mellan upplevelsen av att arbetet är fysiskt ansträngande och överväganden att sluta sitt arbete. Författarna poängterar i den studien att det inte
är det faktiska antalet tunga moment som gör att personalen slutar utan upplevelsen av att arbetet är fysiskt tungt. Detta gäller även för denna studie då
jag inte har mätt antalet tunga lyft eller liknande.

Brist på utveckling
Bland både de svenska och danska respondenternas svar på frågan om varför
de funderat på att sluta sitt arbete framträder ett missnöje med att inte kunna
utvecklas i arbetet. I tidigare studier, både svenska (Fläckman 2008) och
danska (Tufte & Borg 2007), har brist på möjligheter att utvecklas i arbetet
visat samband med att inte vilja stanna kvar i arbetet. Vid jämförelser mellan
länderna i denna studie är detta dock vanligare i Sverige än i Danmark. Det
framträder även bland de svenska respondenterna som en av de viktigaste
orsakerna till att de kanske kommer att sluta i arbetet.
Resultat från föreliggande studie har också visat att arbetsdelningen mellan de båda studerade yrkeskategorierna är mer framträdande i Danmark.
Arbetsdelning mellan yrkesgrupper är en aspekt som kan leda till att de som
vidareutbildat sig (undersköterskor, sosu-assistenter) får ett större utrymme
att använda sin kompetens och därmed också utvecklas i arbetet. Den otydligare arbetsdelningen mellan vårdbiträden och undersköterskor i Sverige kan
vara en förklaring till att flera anser att de inte får möjlighet att lära sig något
nytt eller utvecklas i arbetet (jmf. Ahnlund & Johansson 2006, Törnqvist
2004).

Brist på stöd
Brist på stöd är ytterligare en aspekt som tycks vara central för överväganden att sluta arbeta i äldreomsorgen. I föregående kapitel redovisades, att
närmare två tredjedelar av de svenska respondenterna och drygt hälften av de
danska uppgav att de inte får stöd av närmaste chef. Stödet i arbetet tycks
vara en viktig aspekt att förbättra i båda länderna. I Danmark utgör chefens
frånvaro en överrisk för personalens intentioner att sluta i arbetet, vilket betyder att det också kan få konsekvenser för personalförsörjningen.
Detta resultat kan jämföras med Trydegårds (2012) studie som pekar på
att chefernas stöd har betydelse för hur påfrestningar i arbetet upplevs. Risken att fundera på att sluta ökade markant för de omsorgsarbetare som ansåg
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att arbetsvillkoren var otillräckliga på flera punkter samtidigt som de uppgav
att de inte hade stöd från sin chef.

För lite resurser
Personalbrist och tidsbrist är troligen två sammanflätade problem. I föregående kapitel redovisades att 16 procent i Sverige och 28 procent i Danmark
dagligen arbetade utan fulltalig personalstyrka. I studiens öppna svar och i
tidigare forskning (Elwér et al. 2010, Tufte et al. 2008) framkommer att personalbrist innebär flera problem för omsorgsarbetarna. Till exempel får den
ordinarie personalen en tyngre arbetsbörda då vikarierna kan sakna kompetens för arbetet och de ordinarie förväntas introducera vikarierna. I den multipla logistiska regressionen framkom att överrisken för att inte stanna är
dubbelt så stor bland de svenska respondenter som uppgett att de arbetar
med personalbrist varje dag, ett resultat som inte framkom bland de danska
omsorgsarbetarna.

Varför stanna?
De främsta skälen till att vilja stanna i arbetet är i respondenternas utsagor
samstämmiga i båda länderna: det är omsorgstagarna, kollegorna samt att
arbetet är meningsfullt. Omsorgsarbetarnas egna beskrivningar av varför de
stannar skiljer sig mycket tydligt från skälen till att vilja sluta på så sätt att
arbetets organisatoriska villkor knappast nämns. I den multipla analysen
försvinner dock sambanden mellan att uppleva arbetet som meningsfullt och
intressant samt att få mycket tillbaka i mötet med omsorgstagarna och
intentionen att stanna i arbetet. Däremot kvarstod sambandet att ha möjlighet
att prata med kollegor och viljan att stanna bland svenska omsorgsarbetare
Det finns flera studier som visar att de positiva aspekterna av omsorgsarbetet är känslan av att det är ett meningsfullt arbete liksom relationen till
omsorgstagarna. Dessutom har kollegornas roll beskrivits som viktig både
för att få arbetet att fungera och för att man ska orka med de påfrestande
arbetsvillkoren (se t. ex. Ahnlund 2008, Astvik 2003, Borg et al. 2005,
Szebehely 1995, Tufte 2011). Det är inte svårt att förstå att dessa aspekter
bidrar till att arbetet upplevs som positivt. Frågan kanske snarare handlar om
hur dessa positiva aspekter av arbetet ska förstärkas för att omsorgspersonalen ska vilja stanna i arbetet. Att så många av de strukturella och organisatoriska arbetsvillkoren inte skapar förutsättningar för gynnsamma relationer är
något som bör ses som ett avgörande problem för personalförsörjningen
inom äldreomsorgen.
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10. Från kvinnovänlighet till genusrättvisa –
ett kritiskt perspektiv

I avhandlingens sista kapitel vävs resultaten samman med det teoretiska
ramverk som tidigare presenterats. Syftet med studien har varit att belysa
situationen för omsorgsarbetare i äldreomsorgen i Sverige och Danmark.
Den nordiska välfärdsmodellen har i jämförelse med andra modeller beskrivits som potentiellt kvinnovänlig (Hernes 1987). Kvinnovänligheten har till
stor del kommit att handla om att det är staten som ansvarar för omsorg om
äldre, barn och personer med funktionsnedsättning vilket möjliggjort att
kvinnor kan förvärvsarbeta i hög utsträckning. Forskare har dock på senare
tid betonat att den grupp som arbetar med avlönat omsorgsarbete inte har
synliggjorts i denna diskussion och att detta är en grupp som är lågt värderad
i samhället och på arbetsmarknaden (Dahl 2004, 2010; Kittay 2005).
Ifrågasättandet av beskrivningen av en kvinnovänlig välfärdsstatsmodell
har getts flera uttryck där det bland annat påpekats att det troligen inte finns
en kvinnovänlig välfärdsstat som är positiv för alla kvinnor och att den nordiska välfärdsmodellen är kontextbunden, och därför inte bör användas som
utgångspunkt för vad andra länder kan uppnå (Borchorst 2012, Borchorst &
Siim 2002, Peterson 2011).
Studiens komparativa perspektiv har till viss del integrerats i denna teoretiska utgångspunkt då ifrågasättandet av den kvinnovänliga välfärdsstaten
bland annat handlat om vikten av att göra jämförelser mellan länder inom
den nordiska välfärdsmodellen. Detta är delvis ett resultat av att den nordiska feminismen kritiserats för sitt antagande att alla kvinnor ingår och har
samma intressen vilket gjort att skillnader mellan grupper av kvinnor nedtonats (Borchorst & Siim 2002, Kantola 2006). Vikten av att se kvinnor som
en heterogen grupp vilkas positioner påverkas av olika maktordningar som
exempelvis klass, etnicitet och sexualitet är också en central utgångspunkt i
en intersektionell ansats. Frasers tvådimensionella rättvisemodell bygger
också den på att olika maktordningar och de dilemman som skapas i skärningspunkten mellan olika kategorier ska synliggöras och analyseras utifrån
omfördelning och erkännande (Fraser 2003a, 2007). I denna studies
teoretiska analys betonas betydelsen av omsorgsarbetarnas kön och klass i
relation till arbetsmarknaden och välfärdsstaten.
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Både omfördelning och erkännande – ett integrerat
perspektiv
Utifrån Frasers definition av rättvisa tillhör de båda dimensionerna – omfördelning och erkännande – inte två skilda sfärer utan är intimt sammanflätade.
Detta innebär att om man endast ser till fördelningsaspekter dvs. ekonomiska
och materiella resurser utan att koppla ihop dem med social status, finns
ingen möjlighet att i grunden påverka de orättvisor som olika grupper utsätts
för. Poängen med att använda en dualistisk rättvisemodell är att det inte går
att skilja på fördelning och erkännande i en analys av omsorgsarbetets vardag och villkor. Varje fenomen innefattar både en fördelningsdimension och
en erkännandedimension som påverkar varandra och som även kan förstärka
orättvisor kopplade till olika grupper i samhället.
Det är inte många som skulle ifrågasätta påståendet att arbetet i äldreomsorgen är lågavlönat och att det är ett vanligt antagande att högre lön
skulle öka yrkets status. Men att anta att lönen i sig skulle skapa dessa förändringar är utifrån denna teoretiska utgångspunkt inte troligt. Detta då det i
grunden också handlar om varför lönen blir högre.
Utifrån en jämställdhetsdiskurs skulle det gå att hävda att kvinnor och
män ska ha lika lön för lika arbete. I den logiken finns en inneboende tanke
att kvinnors låga löner ska uppvärderas med männens arbete som norm.
Denna tankemodell kan likställas med vad Fraser (1994) benämner the
breadwinner model. Enligt Fraser fungerar inte denna modell för att uppnå
både erkännande och omfördelning då: …”the model performs poorly in
overcoming androcentrism. It valorizes men’s traditional sphere –
employment – and simply tries to help women fit in” (Fraser 1994 s. 605).
Högre lön är självfallet önskvärt men att öka lönen enbart med fokus på
jämställdhet mellan könen bidrar inte till en dekonstruktion av
omsorgsarbetet som feminint kodat.
Utifrån ett genusrättvist perspektiv blir det inte heller rimligt att anta att
flera män i omsorgen direkt skulle påverka omsorgsarbetets status. Då det
handlar om föreställningar om femininitet kopplat till omsorgsarbete så värderas även männen inom dessa normer och de måste på olika sätt förklaras
och förstås i relation till femininitetsdiskursen (Storm 2008). Männen kan
inte med sin närvaro förväntas bidra med status i ett kvinnodominerat yrke,
då det underförstått bekräftar nedvärderingen av omsorgsarbetet.

Nedvärdering av omsorgsarbete
Det avlönade omsorgsarbetet i äldreomsorgen har under hela dess utveckling, i interaktion med välfärdsstatens expansion, nedvärderats institutionellt i
jämförelse med en androcentrisk syn på arbete. Arbetets villkor i äldreomsorgen formades delvis utifrån välfärdsstatens behov av nya yrkesgrup-
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per. Omsorg som lönearbete har förknippats med kvinnors inneboende egenskaper som omsorgsgivare och associerats med kroppar och reproduktion.
Yrket har av flera forskare beskrivits som ett arbete på gränsen till ett
”icke-arbete”. Att arbeta med äldre personer är dessutom förenat med att
arbeta med en grupp som även den har låg status i samhället. Ett förhållande
som bland annat beskrivits som en resultatlös omsorg i jämförelse med exempelvis barnomsorg där arbetet fokuseras på utveckling (se t. ex. Eliasson
1992, Fraser 1994, Twigg 2011, Wærness 1984).
Med en utgångspunkt i maktordningen genus och antagandet att det betalda omsorgsarbetet i Sverige och Danmark är feminint kodat och därför
nedvärderas blir målet för en genusrättvis analys av omsorgsarbetet en
dekonstruktion av arbetets koppling till femininitet. Begreppet femininitet
handlar om hur kvinnliga egenskaper och uttryck ständigt nedvärderas i den
genusmaktordning som samhället är uppbyggt kring. Det handlar inte i grunden om skillnader mellan män och kvinnor utan om stereotypa föreställningar om vad de olika könen i ett givet sammanhang och vid en given tidpunkt förväntas representera.

Omsorgsrationella drivkrafter
Det finns, som tidigare framgått, flera teoretiska perspektiv på betalt omsorgsarbete som tar fasta på konflikten mellan omsorgsrelationen och lönearbetets logik och hur detta på olika sätt missgynnar omsorgsarbetare på
arbetsmarknaden (se t. ex. Eliasson 1992, England 2005, Szebehely 1995).
De begrepp som utvecklades i den tidiga nordiska omsorgsforskningen –
omsorgsrationalitet (Wærness 1984) och taylorisering (Eliasson 1992) – har
haft en central roll i kritiken av lönearbetets logik som ansetts ha stått i kontrast till omsorgsarbetets utmärkande drag.
Karaktäristiskt för det avlönade omsorgsarbetet är att det förutom att vara
manuellt och intellektuellt även är relationellt (alternativt emotionellt). Rätten till bra relationer i arbetet har betonats inom den feministiska omsorgsforskningen och relationerna i arbetet har i många studier visats vara beroende av arbetets strukturella och organisatoriska villkor.
Begreppet omsorgsrationalitet är framträdande inom omsorgsforskningen
och har ofta använts som ett verktyg för att kritisera processer som missgynnar omsorgsarbetets villkor. Begreppet har under arbetet med denna avhandling kommit att framstå som en nästan självklar utgångspunkt för att förstå
omsorgsarbetets specifika villkor.
Jag har också blivit varse att omsorgsrationaliteten å ena sidan kan vara
ett sätt att frigöra bilden av kvinnor som bärandes av essentiella inneboende
omsorgskunskaper. Å andra sidan har begreppet kritiserats för just detta, att
omsorgsarbete och då även det avlönade omsorgsarbetet i alltför stor utsträckning förknippats med kvinnor och en speciell typ av rationalitet (Eliasson 1994). Begreppet, så som jag tolkar det, kan ses som en beskrivning av
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de specifika situationer som kan uppkomma när personer arbetar med omsorg: fokus på en annan persons behov riskerar att ta bort fokus på de egna
behoven och kan leda till att omsorgsarbetarna gör mer än vad organisationens resurser räcker till. Resultaten av detta blir att omsorgsarbetaren kan
hamna i en sårbar position i relation till arbetets villkor.

Ett kritiskt perspektiv på det avlönade omsorgsarbetet i
Sverige och Danmark
Föreliggande studies resultat visar att det avlönade omsorgsarbetets villkor
brister på flera sätt. Att se dessa brister utifrån de båda rättvisedimensionerna
gör att dessa arbetsförhållanden inte kan ses som en fråga om enbart ekonomi eller status. Som redovisades i avhandlingens teorikapitel (kapitel 2)
menar Fraser att de båda dimensionerna ska användas integrerat, samtidigt
som hon poängterar att vissa orättvisor är mer ekonomiska (materiella) till
sin karaktär och andra handlar mer om kulturella värderingsmönster.
Med utgångspunkt i studiens resultat och beskrivningarna av en tvådimensionell analysmodell av genus och avlönat omsorgsarbete (Tablå 2:1
och 2:2) diskuteras i detta avsnitt Frasers dualistiska rättvisemodell som
utgångspunkt för att skissera vad ett genusrättvist omsorgsarbete kan vara.
För att analysera omsorgsarbetets förutsättningar använder jag den tvådimensionella modellen på en strukturell nivå där genus beskrivs som en
grundläggande struktureringsprincip för både ekonomiska resurser och
kulturella värderingsmönster i ett samhälle.
Samma logik applicerad på det avlönade omsorgsarbetet ger att en könssegregerad arbetsmarknad gör att kvinnor får betala i form av sämre arbetsvillkor förknippade med ekonomisk fördelning. Androcentrismen som nedvärderar det som kodas feminint leder till att omsorgsarbete nedvärderas
institutionellt i relation till maskulint kodade yrken. I den teoretiska analysen
av arbetets vardag kan varje enskild belastning, var och en för sig, förstås
utifrån de båda rättvisedimensionerna.

Anställning, arbetstider och lön
Personal som arbetar inom äldreomsorgen i Sverige och Danmark innehar i
lägre grad än i de flesta andra kommunala branscher en heltidsanställning.
Två femtedelar av respondenterna uppger att de arbetar heltid. En klar majoritet av personalen arbetar således deltid. Ett förhållande som upplevs som
mer problematiskt i Sverige då en fjärdedel av respondenterna vill arbeta
flera timmar, dvs. de arbetar ofrivillig deltid.
Beträffande arbetstider är det en majoritet av personalen i Danmark som
enbart arbetar dagtid medan de svenska omsorgsarbetarna vanligtvis arbetar
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både dag och kvällspass samt vardag och helg. Denna skillnad framträder i
värderingen av om hur väl det går att förena arbete med familjeliv. I Sverige
uppgav nära en tredjedel att detta är ett problem jämfört med 7 procent av de
danska respondenterna. I Danmark framträdde dock svårigheten att kombinera arbetsliv och familjeliv som en anledning att eventuellt lämna arbetet.
Om vi ser till de båda ländernas arbetsmarknader är arbetet i äldreomsorgen, framförallt för aktuella yrkeskategorier, lågavlönat. I Danmark framträder emellertid en större löneskillnad mellan de olika yrkeskategorier som
studerats då de utan vård- eller omsorgsutbildning tjänar betydligt mindre än
de utbildade i Danmark, vilket inte är fallet i Sverige. Resultatet blir att utbildning lönar sig bättre i Danmark.

Utbildning, omsorgstagare och arbetsuppgifter
Frågan om kompetens, utbildning och professionalisering är som redan berörts nära kopplat till värderingen av omsorgsarbetet. Omsorg som lönearbete har en historia av att vara något som alla kvinnor kan göra i egenskap av
husmödrar (Dahl 2000, Johansson 2001). Inom omsorgsforskningen har ifrågasättandet av professionalisering av arbetet innefattat en kritik av den manliga normen kopplat till lönearbeten och till professioners utveckling.
Denna teoribildning skapades i ett sammanhang och vid en tidpunkt då
äldreomsorgen expanderade och där omsorgsarbetarnas utbildningsnivå var
låg. Forskningen visade (och visar) att viktiga komponenter i arbetet var
kontinuitet, tid och handlingsutrymme. Det fanns en oro för att lönearbetets
normer skulle överföras till omsorgsarbetet och därmed försämra både arbetsvillkor och möjligheten att utföra ett bra arbete.
Utbildning som en väg att öka arbetets status har dock fått stor genomslagskraft i både Sverige och Danmark. Båda länderna har riktlinjer för vilka
utbildningar personalen inom äldreomsorgen ska ha men samtidigt arbetar
omkring en femtedel av de anställda inom båda ländernas äldreomsorg utan
relevant utbildning. Det finns således ett glapp mellan vad som är önskvärt
och hur det ser ut i praktiken. Det tycks vara oklart vad gäller vilken kompetens omsorgspersonalen behöver då kommunerna anställer outbildad personal.
Vad gäller frågan om utveckling i arbetet och vidareutbildning är det en
övervägande majoritet i båda länderna som inte har dessa möjligheter. I analysen om varför personalen funderat på att lämna arbetet framstår bristen på
utveckling i arbetet dessutom som en central anledning bland de svenska
omsorgsarbetarna. Det verkar inte vara prioriterat av arbetsgivarna att de
som arbetar i äldreomsorgen ska få dessa möjligheter samtidigt som kompetensutveckling betonas på nationell nivå.
Kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen ses dock på
nationell nivå som lösningen på många problem inom sektorn, samtidigt som
det finns kunskap om att omsorgsarbetarna inte får utnyttja sin kompetens
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eller har möjlighet till lärande i arbetet. Att erkänna omsorgsarbetets innehåll
och vilka arbetsuppgifter som utförs vore önskvärt för att kunna utveckla en
utbildning som svarar mot arbetets vardag. Formaliseringsfällan, att utbildningen inte svarar mot de praktiska uppgifterna, tycks mer framträdande
i Sverige och kan förstärkas av att alla omsorgsarbetare inom äldreomsorgen
ska ha en undersköterskekompetens.
Frågan om omsorgsarbetarnas kompetens och utbildning kan även relateras till omsorgstagarnas hälsa och behov. Respondenterna möter i sitt arbete
en grupp personer som förutom att de kategoriseras som äldre kan ha mycket
skilda behov. Så gott som all personal i studien möter kontinuerligt omsorgstagare som behöver hjälp med förflyttningar och har demenssjukdomar.
Många möter också hjälptagare som har ett psykiskt funktionshinder, utvecklingsstörning eller en missbruksproblematik.
Skillnaderna mellan länderna avseende hjälptagarnas behov syns tydligast
på äldreboendet. Där är det en markant högre andel av de svenska respondenterna som uppger att de flesta behöver hjälp med förflyttningar och har
demenssjukdomar. Om likheterna mellan länderna betonas framkommer att
de flesta möter omsorgstagare med ganska skilda behov vilket borde bidra
till att kommunerna inte anställer personal utan relevant utbildning.
Resultaten har också visat vilka arbetsuppgifter respondenterna utför i det
vardagliga arbetet. Det finns en kärna av arbetsuppgifter, som utförs i hög
utsträckning av alla respondenter, såsom personlig hygien, lyft och förflyttningar, servera mat och ge stöd och tröst till den äldre. Dessa arbetsuppgifter, som utgör en betydande del av omsorgsarbetets vardag, är till stor del
också relationella – det krävs en nära kontakt i omsorgssituationen.
Skillnader mellan länderna är att arbetet i den svenska äldreomsorgen i
högre utsträckning består av administrativt arbete och sjukvårdande arbetsuppgifter medan något som är utmärkande för Danmark är att personalen
lagar mat och dricker kaffe med omsorgstagaren i högre grad.
Det finns ett liknande mönster i båda länderna i fråga om arbetsdelning,
där sjukvårdande arbetsuppgifter, administrativt arbete och omvärldskontakter i högre grad utförs av undersköterskor och sosu-assistenter, de två
yrkeskategorierna med högre utbildning. Resultaten pekar dock på en något
tydligare arbetsdelning i Danmark då sosu- hjælpere i mindre utsträckning
än vårdbiträden utför sjukvårdande uppgifter. Att arbetsdelningen mellan de
båda yrkeskategorierna är tydligare i Danmark kan ha ett samband med att
deras utbildningssystem tydligt skiljer de två yrkeskategorierna åt och att
sosu-assistenternas specifika kompetens är efterfrågad i de praktiska verksamheterna. Men bilden av Danmark är inte heller entydig eftersom det i
respondenternas utsagor framkommer att de inte får använda sin kompetens i
arbetet, och att en majoritet av respondenterna upplever att de inte utvecklas
eller har möjlighet att lära nytt i arbetet.
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Arbetsvillkor
Jämförelserna av omsorgsarbetarnas arbetsvillkor visar att påfrestningarna i
arbetet överväger i Sverige – framförallt bedöms arbetet vara fysiskt tyngre
på båda omsorgsarenorna. Denna skillnad kan till viss del förklaras av att
omsorgstagarna tycks vara mer vårdkrävande i den svenska äldreomsorgen,
då flera uppger att merparten av omsorgstagarna behöver hjälp med förflyttningar eller har en demenssjukdom. Det framkommer även att de svenska
omsorgsarbetarna oftare arbetar i utrymmen som inte är anpassade för arbetsuppgifterna och en fjärdedel uppgav att de inte har tillräckligt med hjälpmedel vid tunga lyft. I den danska hemtjänsten anger nära två femtedelar av
omsorgspersonalen att det saknas personal varje dag.
Det verkar tydligt att arbetet i äldreomsorgen inte erkänns som ett tungt
och hårt arbete. Misskännandet av de fysiska belastningarna i det dagliga
arbetet kommer till uttryck i resursbrister av olika slag. Resultaten visar att
inte alla erhåller tillräckliga hjälpmedel, att en ansenlig andel dagligen arbetar i dåligt anpassade arbetsmiljöer, utan fulltalig bemanning eller utan att
kunna ta ut sina raster.
Om vi som exempel lyfter fram personalbristen i arbetet går det att se en
tydlig koppling till kommunernas ekonomi och de besparingar som äldreomsorgen utsatts för. Personalbristen tycks inbyggd i systemet och detta
handlar också om arbetets status. Det går enligt arbetsgivaren att göra
samma arbete trots att det är färre personer som arbetar. Den kroniska personalbristen leder bland annat till upplevelser av tidsbrist och otillräcklighet
vilket i förlängningen kan påverka personalens hälsa och försämra kvalitén
på den omsorg som ges. Det går också att se att dessa orättvisor förstärker
varandra. Bristen på ekonomiska resurser gör att sjuk personal inte ersätts
med vikarier och detta kan i sin tur leda till att omsorgsarbetets olika
aspekter osynliggörs; det spelar ingen roll hur många omsorgsarbetare som
är på plats, arbetet antas bli utfört ändå. Detta leder troligtvis till ett förstärkt
institutionellt misskännande av omsorgsarbetet.
Ytterligare framträdande belastningar är att två femtedelar i Sverige och
drygt hälften i Danmark anser att såväl arbetsvillkoren som möjligheten att
möta hjälptagarnas behov generellt försämrats under senare år. Vad gäller
frågan om att inte kunna möta omsorgstagarnas behov har omkring en fjärdedel av alla studiens respondenter svarat att de oftast känner otillräcklighet i
relation till de äldre och de behov de uttrycker.
Frågan om uppskattning och stöd är nära förknippad med omsorgsarbetets
institutionella status. Knappt 1 av 10 i Sverige och 2 av 10 i Danmark anser
att arbetet blir uppskattat av tjänstemän eller politiker. En majoritet av omsorgsarbetarna i studien uppger att de får stöd från närmaste chef endast
ibland eller sällan.
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Bättre i Danmark?
En skillnad mellan äldreomsorgen i Sverige och Danmark är fördelningen
och omfattningen av insatser vilket i sin tur kan vara en del av förklaringen
till skilda arbetsförhållanden. Som diskuterats i resultatkapitlen är tilldelningen av hemtjänst mer generös i Danmark och når en större andel av den
äldre befolkningen. Det är också en hög andel, nära två tredjedelar, av hemtjänstmottagarna som får mindre än två hjälptimmar per vecka. Denna hjälp
är vanligen praktisk till sin karaktär och innefattar ofta städning och matlagning, vilket kan vara en förklaring till varför omsorgsarbetarna i den danska
hemtjänsten lagar mat och städar (gäller sosu-hjælpere) i högre utsträckning
än i Sverige.
I Sverige är hemtjänstmottagarna överlag sjukligare (de erhåller i större
utsträckning både praktisk och personlig omsorg) dessutom får betydligt
färre, omkring en tredjedel, av hemtjänstmottagarna så lite hjälp som ett par
timmar per vecka. Detta kan delvis vara en förklaring till att sjukvårdande
arbetsuppgifter är vanligare i den svenska hemtjänsten. Skillnader i hur hemtjänsten fördelas i den äldre befolkningen kan bidra till att omfattningen av
arbetsuppgifter skiljer sig något åt mellan länderna.
Flera av resultaten tyder också på att arbetet inom den svenska äldreomsorgen är mer fysiskt påfrestande men det förhållandet kan utifrån analyserna inte enbart förstås utifrån skillnader i omsorgstyngd. Det finns flera
aspekter i den vardagliga organisering av omsorgen som framträder som mer
problematiska i Sverige och som kan göra att arbetet upplevs som tyngre,
både fysiskt och psykiskt.
Det är ett flertal i Sverige som arbetar olika arbetspass (dag, kväll, helg)
och en tredjedel anser att det är svårt att kombinera arbetet med familjeliv.
Det är även fler i Sverige som är missnöjda med antalet timmar de arbetar
och önskar arbeta flera timmar. Den fysiska arbetstyngden förstärks även av
att omsorgsarbetarna i Sverige i högre utsträckning arbetar utan tillräckliga
hjälpmedel och i arbetsmiljöer som inte är anpassade för uppgiften. Sammantaget förefaller det som om att flera av arbetsvillkoren i omsorgsarbetets
vardag är bättre i Danmark.

Samma konsekvenser
Skillnaderna i arbetets påfrestningar visar sig dock i liten utsträckning när
personalens upplevelser av kroppslig och psykisk trötthet efter dagens arbete
jämförs. Oaktat uppvisade skillnader mellan länderna avseende de fysiska
och psykiska påfrestningarna i arbetet uppger drygt 6 av 10 respondenter i
båda länderna att de ofta är fysiskt trötta efter dagens arbete. De svenska
omsorgsarbetarna är dock i något högre utsträckning psykiskt utmattade efter
dagens arbete.
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Att ha allvarliga funderingar på att sluta i sitt arbete kan, oavsett om det
leder till att personen faktiskt slutar, tolkas som en konsekvens av orimliga
arbetsvillkor. Av studiens alla respondenter uppger två femtedelar att de
under det senaste året allvarligt funderat på att lämna sitt arbete. Framträdande orsaker till att omsorgsarbetarna vill lämna arbetet i både Sverige och
Danmark är det fysiskt och psykiskt tunga arbetet kopplat till upplevelsen av
psykisk och fysisk trötthet, oro för hälsan och i många fall en redan utsliten
kropp. Att skillnader i respondenternas arbetsförhållanden inte visar sig i
någon större utsträckning vad gäller omsorgsarbetarnas reaktioner på villkoren i arbetet kan nog till viss del förklaras av att människovårdande yrken
ofta är påfrestande, även utan tydliga brister i arbetsförhållandena.
Även om jämförelserna visar på en något bättre situation i Danmark verkar det inte vara så att arbetet på en strukturell nivå värderas högre. Jämfört
med den övriga arbetsmarknaden är detta en lågavlönad grupp som domineras av kvinnor i både Sverige och Danmark. Lika är också att gruppen, i
jämförelse med ländernas övriga arbetsmarknad, är utsatt för hot och våld i
arbetet i hög omfattning och sjukfrånvaron är hög. Det har också på senare
tid uppmärksammats att framförallt de psykiska arbetsrelaterade sjukdomarna har ökat.
Problematiken förefaller vara densamma: personalen blir utsliten på
grund av otillräckliga psykiska och fysiska arbetsvillkor och vill sluta på
grund av en alltför ansträngande arbetssituation som resulterar i att belastningarna skapar trötthet, utmattning och oro för den egna hälsan.
Slutsatser som kan dras av dessa resultat kan vara att det inte bara är problematiska arbetsvillkor som gör att personalen vill lämna arbetet. Oavsett
om arbetsvillkoren är lite bättre i Danmark än i Sverige så är det en lika stor
andel som allvarligt funderat på att lämna sitt arbete. Arbetets låga status är
även det en aspekt som kan påverka omsorgsarbetarnas yrkesidentitet och
fysiska och psykiska hälsa negativt (jmf. Macdonald & Merril 2002). Den
ständiga nedvärderingen och brist på uppskattning av det yrke man utför gör
att det kanske inte är värt att stanna kvar trots att arbetsvillkoren är bättre på
vissa ställen än på andra.

Utrymme för relationer
Många av studiens respondenter värderar relationen till den äldre högt. Omsorgsarbetarnas utsagor om önskemål till mer tid med den äldre, inte ”bara”
fokus på den kroppsliga omsorgen utan även den sociala och psykologiska
omsorgen har redovisats. Arbetsuppgifterna framstår i utsagorna som att de
står i konflikt med varandra – det manuella (städning, matlagning, bad, påklädning) gentemot det relationella. I det dagliga arbetet är det troligtvis så
att dessa former av omsorg är intimt sammankopplade. Det kan antas att om
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tiden finns för samtal och social samvaro kan det bidra till en tryggare och
bättre kroppslig omsorg.
Omsorgsarbetarnas upplevelse av att det finns för lite tid till varje enskild
hjälptagare står i kontrast till deras önskningar att utföra ett bra arbete. Tidsbristen kan ses som ett misskännande av omsorgsarbetarnas beskrivning av
omsorgsarbetets kärna – relationen till och omsorgen om hjälptagaren.
Personalens fokus på omsorgstagaren benämns ofta inom omsorgsforskningen som ett relationellt eller emotionellt arbete (även i denna studie),
vilket i sig kan befästa tanken på de feminina uttrycken i arbetet. Fokus på
relationen till den äldre innebär dock både omsorgen om kroppen (hjälp med
förflyttningar, personlig hygien, på- och avklädning) och den sociala och
psykologiska omsorgen. Det är av vikt att betona att även det som kallas det
relationella arbetet ofta är både fysiskt och psykiskt tungt. Detta kan hamna i
skymundan då rätten till bra relationer med omsorgstagarna ofta lyfts fram i
omsorgsforskningen.
Att de äldre är i fokus för omsorgsarbetet och utförandet av detsamma innebär dock att denna relation blir viktig. En bra relation skapar meningsfullhet i arbetet och ger en bättre möjlighet att utföra ett bra arbete (Tufte 2008).
När resurser saknas för att utföra arbetet på ett bra sätt försvåras även relationen, vilket kan påverka både omsorgsgivaren och omsorgstagaren negativt.

Kroppsarbete – kroppen som arbetsredskap och arbete med
andras kroppar
Framträdande resultat i denna studie är att brister i organiseringen av arbetet
gör att personalen vill sluta och de relationella aspekterna i arbetet gör att de
vill stanna. Men som presenterats i tidigare omsorgsforskning går det inte att
skilja dessa aspekter åt. Om det inte finns tillräckliga resurser för de organisatoriska förutsättningarna i arbetet görs ofta arbetet ändå, men på bekostnad
av något annat.
Konsekvensen av dessa brister är framträdande i denna studies resultat –
omsorgsarbetarna riskerar sin hälsa, både fysiskt och psykiskt. Detta är
framträdande orsaker till att studiens respondenter vill lämna arbetet i äldreomsorgen. Vad skulle behövas för att erkänna det vardagliga arbetets villkor
och samtidigt skapa en möjlighet att utföra ett bra arbete och ge en bra omsorg utan att omsorgsarbetarna måste betala med sin hälsa?
Studiens respondenter karaktäriseras av en grupp kvinnor som arbetat
inom äldreomsorgen under många år. En orsak till att de vill sluta är att
kroppen inte orkar eller är utsliten, och att de är oroliga över sin hälsa. Dessa
resultat talar sitt tydliga språk och jag vill lyfta både omsorgsarbetarnas
kroppar och de äldres kroppar för att belysa omsorgsarbetets komplexitet
och vilka krav det ställer på de inblandade.
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Omsorgsarbete kan ses som ett kroppsarbete i två bemärkelser: det är ett
arbete där personalens kropp är ett centralt verktyg i det vardagliga arbetet
och det är ett arbete där man arbetar med andras kroppar. Twigg et al. (2011)
lanserar begreppet body work som de definierar som betalt arbete med andras kroppar. Twigg har även tidigare uppmärksammat frånvaron av arbetet
med kroppar i forskning om omsorgsarbete och hävdar att relationerna i
arbetet under lång tid varit i fokus (Twigg 2000). Denna frånvaro av kroppen
framkommer också i den nordiska omsorgsforskningen trots ett mer etablerat
intresse för arbetets vardag.
För att återkomma till den femininitetsdiskurs som omgärdar omsorgsarbetet så är även kroppen en del av denna syn på arbetet. I den västerländska
traditionen har kvinnor associerats med kroppen och det finns i alla kulturer
tabun förknippade med kroppar och kroppsvätskor (se t. ex. Douglas 1966,
Widding Isaksen 1996, 2002). Att arbeta med kroppar har historiskt låg status inom vård- och omsorgsarbeten och utbildning på området innebär ofta
att arbetet förflyttas från kroppen och dess avfall, och därmed innefattar mer
medicinska och tekniska inslag. Kroppsarbetets status påverkas även av
vilka kroppar som personalen arbetar med. Äldre kroppar hamnar långt ner
på denna statustrappa och arbetet med yngre personer eller barn värderas i
detta avseende högre (se t. ex. Twigg 2000, Twigg et al. 2011,Wærness
1984).
Omsorgsarbetarna i denna studie arbetar alla med att byta blöjor, duscha,
tvätta, smörja in och klä på omsorgstagarna. När det kommer till utbildning
och de olika yrkeskategorier som studerats så innebär arbetsdelningen mellan dessa att de som utbildat sig i högre utsträckning utför sjukvårdande och
administrativa arbetsuppgifter men det kroppsnära arbetet kvarstår också.
Omsorg om de äldres kroppar är oundviklig arbetsuppgift i äldreomsorgen
och utförs av alla omsorgsarbetare.
Relationen mellan kroppar
Omsorgsarbetarnas kroppar möter omsorgstagarnas kroppar i det dagliga
relationella arbetet som är centralt i äldreomsorgen och utförs av en majoritet
av baspersonalen i Sverige och Danmark. Att inte erkänna arbetet som fysiskt och psykiskt påfrestande är också att inte erkänna omsorgsarbetarnas
kroppar och de reaktioner som uppkommer dagligen och över tid.
Den fysiska arbetstyngden, som i sig är ett faktum i flertalet vård- och
omsorgsarbeten, är påtaglig och resultaten i denna studie visar att förutom att
lyfta och bära tungt varje dag tillkommer att många dagligen arbetar i obekväma arbetsställningar samt i dåligt anpassade utrymmen. Resultaten visar
dessutom att inte alla omsorgsarbetare får de materiella resurser, i form av
hjälpmedel, som behövs i arbetet. Detta är resurser som är centrala för att
minimera arbetets dagliga fysiska påfrestningar och i förlängningen eventuella hälsoproblem relaterade till arbetet.
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Varför erkänns inte omsorgsarbetet som ett tungt arbete? I avhandlingen
har resonemang förts om synen på omsorgsarbete som feminint kodat på ett
strukturellt plan. Detta liksom att den relationella aspekten av arbetet ofta
hamnar i fokus i forskning kan leda till att det tunga och hårda kroppsarbetet
osynliggörs. Det är viktigt att understryka att omsorgsarbetet innefattar en
relationell aspekt som sträcker sig över alla moment. Att lyfta en person till
toalettstolen är en relation, inte bara ett tungt lyft.
Vad händer med relationen när omsorgsarbetaren upplever att kroppen
inte orkar med varken tempo eller arbetstyngd? När omsorgsarbetarna måste
sjukskrivas på deltid pga. förslitningar? När det värker i hela kroppen efter
dagens arbete? Vad händer med relationen mellan personalens trötta och
utslitna kroppar och omsorgstagarnas skröpliga kroppar?
Omsorgsarbetarnas kroppar är centrala verktyg i deras arbete med att
tvätta, klä på, mata, laga mat, handla, städa osv. Omsorgsarbetarna riskerar
att slita ut sina kroppar på ett arbete med låg status och de får inte de resurser
som krävs för att uppnå bättre arbetsvillkor. Att omsorgsarbetarnas behov av
bättre arbetsvillkor inte erkänns bidrar till en långsam nedslitningsprocess
relaterat till personalens fysiska och psykiska hälsa (Tufte et al. 2008). Personalens kroppar är deras främsta arbetsredskap och därmed bärare av omsorgsarbetets villkor.
I omsorgsarbetarnas vardag ingår omsorg om de äldres kroppar som de
förväntas ta hand om och respektera. Med tanke på omsorgsforskningens
relationella och emotionella fokus borde även relationen mellan kroppar ses
som viktig för omsorgspersonalens möjlighet att erkänna och orka med andras kroppar. Det relationella arbetet innefattar både mötet mellan personal
och omsorgstagare och mötet mellan deras kroppar. Kanske ger denna
kombination en möjlighet att utvidga synen på vad arbete i äldreomsorgen
innebär.
Den ekonomiska och institutionella nedvärderingen av det betalda omsorgsarbetet får både strukturella och vardagliga konsekvenser. Konsekvenserna av resursbrist i termer av en orättvis fördelning och en androcentrisk
nedvärdering av omsorg som lönearbete slutar i värsta fall med utslitna kroppar. Arbetsskador, sjukskrivning och förtidspension är exempel på könsspecifika ekonomiska förluster som drabbar kvinnor i omsorgsyrken i oproportioneligt hög utsträckning.

Ett genusrättvist och hållbart omsorgsarbete – en utopi?
I denna studie har det avlönade arbetets villkor studerats i en nordisk kontext
med en koppling till ett teoretiskt begrepp, den kvinnovänliga välfärdsstaten,
som utvecklades i en tid då kvinnors beroende av den patriarkala staten problematiserades. Begreppet skapade en diskussion som både nationellt och
internationellt utvecklade synen på välfärdsmodeller kopplat till genus och
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omsorg. Liksom kritiken av att den kvinnovänliga välfärdsstaten är kontextbunden och inte lätt kan överföras till andra välfärdsmodeller, är denna studie stark förknippad med sitt sammanhang. Att ifrågasätta diskursen om en
potentiellt kvinnovänlig välfärdsstat innebär inte att jag tror att omsorgsarbetare i Norden har det värre än många andra som arbetar i denna sektor.
Rubriken Från kvinnovänlighet till genusrättvisa anspelar framförallt på
en förflyttning på den teoretiska kartan där diskursen om den kvinnovänliga
välfärdsstaten tenderar att utesluta olika grupper av kvinnor medan jag ser
Frasers tvådimensionella rättvisemodell, och i det här fallet hennes begrepp
genusrättvisa som ett fuktbart perspektiv för att analysera hur människors
olika positioner konstrueras i relation till genus och andra maktordningar. I
avhandlingen har jag också använt begreppet genusrättvisa för att belysa
betydelsen av genus både i relation till välfärdsstaten som arbetsgivare och i
relation till olika grupper av kvinnor.
Genusrättvisa handlar i grunden om en dekonstruktion av omsorgsarbetets
innebörd utan en koppling till femininitet. Att omsorgen i samhället blir alla
människors ansvar, the universal caregiver, kan enligt Fraser ses som en
feministisk utopi för denna tid. Frasers integrerade rättvisemodell kan även
användas i ett vidare sammanhang. Omsorg är ett globalt fenomen som ofta
uppfattas som ett problem på grund av bristen på omsorg. Hur omsorgsarbetet organiseras här i Norden påverkar även bristen/tillgången på omsorgsarbete på andra ställen i världen.
Vi har en möjlighet att i vår position påverka omsorgsarbetares status och
villkor i andra delar av världen genom att skapa ett hållbart omsorgssystem
där vi ansvarar för det ökade omsorgsbehovet utan att exempelvis importera
arbetskraft eller fortsätta förflytta omsorgsansvaret till grupper av människor
utan andra förutsättningar på arbetsmarknaden.
Den nordiska välfärdsmodellen kan i relation till omsorg ses som kvinnovänlig i den bemärkelsen att den underlättar för vissa kvinnor att vara lönearbetare då samhället (andra kvinnor) ansvarar för en stor del av omsorgen
av barn och äldre med omsorgsbehov. Även de kvinnor som arbetar med
omsorg är självfallet i behov av barn- och äldreomsorg för att kunna lönearbeta. Utgångspunkten för modellen är dock att det är kvinnor som till stor
del ska ansvara för omsorgen, både den avlönade och oavlönade. Begreppet
kvinnovänlig hänsyftar till maktförhållandet mellan könen vilket också belyser begreppets begränsningar. Utifrån ett genusrättvist perspektiv går det att
belysa att problemen kopplade till omsorgsarbete kan synliggöras, förstås
och förändras med hjälp av en tvådimensionell rättvisesyn på omsorgsarbete
kopplat till välfärdsstatens organisering av omsorg.
Jag liksom många andra som studerat omsorg och omsorgsarbete upplever att begreppet blir alltmer komplext och mångdimensionellt vilket gör att
kontexten tenderar att bli mycket viktig för att förstå omsorgen och omsorgsarbetets villkor. Samtidigt som omsorgens olika former är förknippade
med sitt sammanhang är det på ett internationellt plan liknande processer
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som formar omsorgsarbetets villkor. Effektiviseringssträvanden styr många
av de organisationsförändringar och sparkrav som omsorgssektorn utsätts
för. En ökad marknadisering, privatisering och standardisering leder till förändringar i hur omsorgsarbetet kan utföras och vilken omsorg hjälptagarna
får. Dessa förändringar, som i flera avseenden går stick i stäv med omsorgsforskningens resultat, kan komma att försämra villkoren för omsorgsarbetet i
äldreomsorgen ytterligare, både vad gäller samhällets fördelning av resurser
och synen på arbetets status.
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English summary

The everyday realities and conditions of care work in
Sweden and Denmark
A feminist critical perspective

Background and aim
Eldercare services in Sweden and Denmark constitute an important labour
market and the care workers are a key resource for the welfare system. The
care sector is often considered to be very important for the welfare of older
people and the quality of care is a frequent issue in the political debate. The
working conditions of care workers’ are less discussed, even though the
quality of care is closely related to the quality of work; unless the care workers have reasonable working conditions, they cannot provide good quality
care (Eliasson-Lappalainen et al. 2005). At the same time, research shows
that care workers find their work situation both mentally and physically demanding (Andersen & Frost 2005, Astvik 2003, Gustafsson & Szebehely
2005, Tufte et al. 2008).
During recent decades, welfare services, especially eldercare, have been
under pressure and change. An ageing population and a financial crisis have
put pressure on the public resources with the consequences of demands on
increased efficiency and productivity from eldercare. To obtain this, market
inspired organisational models have been introduced, often summarised as
New Public Management (Vabø 2005). Care work has increasingly been
standardised and pre-regulated, at the organisational level at a distance from
both the care worker and the care recipient. The work tasks are often laid
down in contracts and are subject to standardised quality ratings. From the
care workers’ perspective, the reforms are in conflict with what is generally
believed as good care practice (Dahl 2004, Szebehely 2006).
The Nordic welfare model faces challenges that could affect the organisation of eldercare and care work even more. This raises questions about how
the conditions of care work affect those who work in the eldercare and the
care provided.
The overarching aim of this study is to analyse the welfare state as employer by studying Danish and Swedish eldercare workers’ experiences of
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working conditions and their views on their work. The comparative perspective illuminates the everyday life of care work in these two Nordic countries,
and their different social policy contexts provide a frame for understanding
the working conditions.

Research questions
The Care workers’ experiences of their work in eldercare in Sweden and
Denmark, with a focus on both the similarities and differences between the
countries, are studied and analysed on the basis of the following questions:
The everyday work
 How is the work organised, what tasks do the workers perform and
what characterises the older persons in need of care?
 How do the respondents perceive their working conditions with focus on both the positive and negative aspects? What are the reactions
to the working conditions in terms of mental and physical stress?
 Which working conditions are related to the respondents' considerations of leaving their job?
Social policy context



What similarities and differences exist between the eldercare sectors
in Sweden and Denmark (with a focus on the resources, organisation, scope and care workers)?
Is there a relationship between, on one hand, the care workers’
everyday practice and experiences at work and, on the other, the social policy and organisational conditions?

Feminist critical perspective


How can the everyday realities and conditions of the care work be
analysed from the perspective of gender justice?

Theoretical framework
Feminists often point to the Nordic welfare state as being potentially women
friendly compared to other welfare states (Hernes 1987), most notably the
liberal type of regime. This assessment is usually based on the availability of
publicly provided services for pre-school children and older people; services
that enable women to combine paid work and caring responsibilities. The
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concept of the women-friendly welfare state has been criticised for downplaying differences between the Nordic countries and for treating women as
a uniform category (Borchorst & Siim 2002). In contrast to this perspective
post structural feminists characterise women as a diverse group and emphasise gender diversity and women’s multiple identities (Kantola & Dahl
2006).
Care policies directed towards older people and children are an essential
part of the Nordic model. They are often regarded as the embodiment of the
women-friendliness of the Nordic welfare states and a result of the process
of reproduction going public (Hernes 1987). Whereas it might be empowering for a large group of women, some researchers have highlighted the
situation for those working in the care sector as paid care workers, who have
a different position than the group of women which is often stressed in the
discussion of the women-friendly welfare state – the white middle class
(Borchorst & Siim 2002, Dahl 2004).
The feminist critical perspective employed in this study is Nancy Fraser’s
(1996, 1997, 2003a, b) dual theory of justice, where recognition (in the form
of social status) and redistribution (of material resources) are theorised as
overlapping dimensions. The perspective of gender justice (Fraser 2007) is
used in the thesis at both a structural and an everyday level. The structural
analysis starts from the premise that paid care work is associated with femininity and part of a gender-segregated labour market based on an androcentric approach to wage work. At an everyday practice level the model of gender justice is used to shed light on whether and in what way care workers
pay a price in the form of worse conditions linked to the dimensions of redistribution and recognition.

Data and method
The empirical data in this dissertation is based on the NORDCARE-project,
a survey study which was carried out in 2005 in four Nordic countries. The
questionnaire included items about the tasks the care workers undertook,
their employment conditions, the characteristics of the clients they worked
with, the intensity of their work, whether or not they had considered leaving
care work, and some personal characteristics.
A self-completion questionnaire was mailed to a random sample from the
membership lists of care workers’ unions, 1200 in each country. The response rate was 67 per cent in Sweden and 77 per cent in Denmark. This
study analyses the survey data from care workers in eldercare (both home
care and residential care) in Sweden (n=532) and Denmark (n= 732). Two
categories of care workers are included: nursing assistants (vårdbiträde,
sosu-hjælpere) with less formal training and assistant nurse (undersköterska,
sosu-assistant) with longer formal training.
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Compared to the entire group of care workers, a higher proportion among
those who are unionised (as the participants of the NORDCARE-survey) are
women, older, have longer work experience, work full time and are permanently employed. There is thus a limitation in terms of the groups reached by
the survey as some groups working in eldercare were included to a lesser
degree.
The data have been analysed statistically in both bivariate and multiple
analyses. The survey also includes open-ended questions on work tasks and
reasons for leaving or staying at work which have been analysed by content
analysis.

Results
The care workers
Common features of the surveyed group in Sweden and Denmark are that
over 50 per cent of the care workers were 45 years or older, two-thirds had
worked more than 10 years in eldercare and the majority, three fifths, of the
care workers were working part time.
With regard to working hours, a majority of the care workers in Denmark
worked exclusively during the day, while the Swedish respondents usually
worked both day and evening hours on weekdays as well as on weekends. It
was also more common in Sweden that the staff wished to work more hours,
26 per cent compared to 9 per cent in Denmark, which suggests a higher rate
of involuntary part-time employment in Sweden. In addition, a higher proportion of Swedish care workers were dissatisfied with how their working
hours fitted with their family life.
The length of care workers’ formal training varied between the countries:
a higher proportion of the Swedish respondents had less than one year of
formal training (28 per cent compared to 16 per cent in Denmark). This
group included also those who stated that they had no formal training at all,
(18 per cent in Sweden and 8 per cent in Denmark).
The care recipients
In their work, respondents encountered a group of care recipients who, in
addition to being categorised as older people, had a range of very different
needs. Almost all of the staff in the study continuously gave assistance to
care recipients who needed help to move and recipients who had dementia.
Many respondents also worked with clients who were mentally ill, had a
learning disability or had addiction problems. The differences between the
countries with respect to the clients’ needs were most obvious in the residential care setting where a significantly higher proportion of Swedish respondents reported that the care recipients needed help to move and had dementia.
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Work tasks
The results show that there was a core of work tasks that were carried out by
virtually all respondents, including help with personal hygiene, lifting and
assisting in moving a person, serving food and comforting the older persons.
These tasks, which form a significant part of the everyday care work, are
largely also relational – they require a close contact to the care recipient.
The tasks of the Swedish care workers consisted more of administrative
work and medical care while it was more common in Denmark than in Sweden for the staff to prepare food and drink coffee with the care recipient.
Further, it was more common among Danish than among Swedish home care
workers to clean a care recipient’s home and this was carried out more often
by those with the lower education (nursing assistants/sosu-hjælpere).
There were similar patterns in both countries in terms of division of labour. Medical care tasks, administrative work and contacts with health care
professionals were to a higher degree performed by the care workers with
the longer formal training: the assistant nurses. There was, however, a
somewhat clearer division of labour in Denmark as those with the shorter
formal training performed medical tasks much more rarely than the same
group in Sweden.
Working conditions
A comparison of the care workers’ working conditions shows that the workload was heavier in Sweden – in particular the work was physically heavier
in both care settings (home care and residential care). This difference can be
partly explained by the fact that care recipients seems to have larger care
needs in Swedish eldercare. However, when controlling for the care recipients’ needs in multivariate logistic regressions, the differences between the
countries remained. One explanation could be that the Swedish workers were
more often working in places that were not suited for the tasks they were
carrying out, and a larger proportion than in Denmark reported that they did
not have enough adequate equipment for physically heavy tasks. Further,
when comparing those who work in residential care, a higher proportion of
the Swedish respondents reported that they had too much to do and experienced feelings of inadequacy in relation to the care recipients.
Prominent among the Danish respondents in comparison with the Swedish ones, is that a larger proportion reported that the working conditions as
well as the ability to meet the needs of the care recipient had deteriorated in
recent years. Further, in the Danish home care sector, almost two-fifths of
the care workers stated that there was a lack of staff every day compared to
just over one-fifth in Sweden.
Swedish care workers reported having better opportunities to discuss their
work with colleagues in both care settings. In contrast, a higher proportion of
Danish than Swedish care workers stated that they could develop
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professionally, that they could affect their daily work, and that they received
support and appreciation from their supervisors. Although a higher
proportion of Danish respondents to a greater extent reported that they had
access to further training and believed that they could develop and learn new
things at work, an overwhelming majority in both countries did not have this
option (between 70 – 80 per cent).
A common feature for the majority who responded to the survey in both
countries is that a high proportion (just over 70 per cent) found their tasks
interesting and meaningful, and around half of the respondents agreed that
they often get a lot back in the meeting with the care recipient.
The context of care work
As described above, the care workers reported somewhat different experiences of working in the eldercare sector in Sweden and Denmark. There are
some differences in policy context between the two countries concerning the
distribution and extent of eldercare service which can partly explaion for the
differing working conditions. Home care services are more generously provided in Denmark, where they reach a larger proportion of the population 65
years of age or older: 15 per cent compared to 9 per cent in Sweden
(NOSOSCO 2012).
There is also a higher proportion (close to two-thirds) of the home care recipients in Denmark who receive less than two hours or help per week (Danmarks statistik 2012). This assistance is usually practical in nature and usually involves cleaning and (more rarely) cooking, which may be one explanation of why more home care workers cook and clean than in Sweden. In
Sweden, a higher proportion of home care recipients needs both practical
and personal care and far fewer, about one third, receive as little as a few
hours per week (Socialstyrelsen 2012b). This may, in part, explain why
medical care tasks are more common in the Swedish home care service.
The same consequences
Several of the results presented suggest that the work in the Swedish eldercare was more stressful than in Denmark. A majority of the respondents
work different shifts (day, evening, weekend) and a third believed it was
difficult to combine work and family life. The care recipients seemed to have
more extensive needs especially when the countries' residential care is compared. Care workers in Sweden had a physically heavier workload, received
less support and had fewer opportunities to develop at work compared to
their Danish colleagues. Overall, the working conditions seemed to be better
in Denmark.
The differences in job strain, however, turn out to be of little importance
when the staff's experiences of bodily and mental exhaustion are compared.
Despite the differences between the countries regarding the physically heavy
work, the same proportion – more than 6 out of 10 respondents – in both
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countries stated that they are often physically tired after the day's work.
More Swedish care workers, however, reported being mentally exhausted
after a day's work.
The similarities predominate, even with regard to the question of if and
why care workers have seriously been thinking of leaving their job. Of all
the respondents, two-fifths reported that they have seriously considered
leaving their job. The factors that affected the likelihood of considering
quitting in both countries were (lower) age, physical and mental fatigue, and
the number of sick leave spells over the past year.
The results also show some differences between the two countries. In addition to the above mentioned reasons, among the Swedish respondents,
experiences of staff shortages and poor possibilities to develop at work also
seem to affect whether staff consider quitting their jobs. In Denmark, however, insufficient support from managers and difficulties in combining work
with family life affected care workers’ thoughts about quitting. Although the
analysis shows a slightly better situation for care workers in Denmark, care
work does not seem to be more valued than in Sweden. The problems are
similar in both countries: the staff become worn out and want to quit due to
an overly strenuous work situation where the physical and mental pressures
create fatigue, exhaustion and anxiety for one's own health.

Discussion
From ‘women-friendliness’ to gender justice
The point of departure for a theoretical discussion of the empirical results of
the thesis is the critique of the discourse of the women-friendly welfare state,
in that it downplays differences between groups of women. An intersectional
approach is used, with emphasis on gender, to shed light on the care workers’ position in relation to other groups of women and to the welfare state as
an employer.
The argument for using a dualistic model of justice is that it is not possible to distinguish between the two analytical dimensions; redistribution and
recognition in an analysis of the respondents’ everyday care work and its
conditions. The discussion focuses on the question of how paid care work
can be understood in relation to a perspective of gender justice.
On a structural level the perspective of gender justice implies 1) that care
work should be every citizen’s responsibility and therefore not gender-segregated and 2) a deconstruction of the feminine coding of care (both paid an
unpaid). The universal caregiver model (Fraser 1994) is almost a utopia but
may be useful to examine how care work can be a responsibility for all and
therefore not valued based on an androcentric approach to wage labour.
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The lack of a fair distribution and recognition of care work is evident in
this study in several ways. The respondents’ working conditions show deficiencies with regard to obtaining resources such as staff, the necessary
means and reasonable time for the tasks to be performed. Insufficient resources also establish the devaluation of care work, for example, when employers assume that work gets done despite too few staff at the workplace.
The continuous organisational shortcomings make the care workers’ everyday work invisible.
Body work
The results in this study highlight the fact that it is the shortcomings in the
organisation of work that made staff consider quitting, and that it is relational aspects that made them wanting to stay. But, as shown in previous
care research, it is not possible to distinguish between these aspects of care
work. Even when the organisational and material resources are insufficient,
care is still provided but at the expense of something – or someone – else.
The consequences of these shortcomings are obvious in this study’s findings
– care workers risked their health, both physically and mentally, and this was
the most important reason why respondents considered leaving their work in
eldercare sector.
Care work can be seen as body work in two ways: it is a job where the
worker's body is a central tool in the daily work and it is a job where one
works with other people's bodies. Twigg et al. (2011) introduce the concept
of body work, which they define as paid work with other people's bodies.
Twigg has previously drawn attention to the absence of the body in research
on care work and argues that the focus on the relationship between the care
worker and the care recipient has obscured the importance of the body
(Twigg 2000). The body is absent also in Nordic care research, despite a
more established interest in the everyday aspects of care work. The care
workers in this study all change diapers, help out with showers, wash, put on
ointments and dress the care recipients. Care for older people’s bodies is an
unavoidable part of eldercare and is performed by all the care workers in the
study.
The fact that care workers' needs for better working conditions are not
recognised contributes to a slow process of fatigue that affects the staff's
physical and mental health (Tufte et al. 2008). As the care workers’ bodies
are their main working tool, they are bearers of the demanding working conditions.
At an everyday level, care work consists of the concern for older people
and their bodies, which the workers are expected to care for and respect.
There is a relational aspect in all body work; relational work and body work
are intertwined. Relational work involves the encounter between the care
worker and the care recipient, as well as the encounter between their bodies.
To recognise this combination extends the perception of paid care work in
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eldercare and of what is needed to create better working conditions and better care for the elderly.
The economic and institutional devaluing of paid care work leads to consequences on both a structural and an everyday level. In worst case, the consequences of the lack of resources in terms of an unfair distribution and an
androcentric devaluation of paid work are worn-out and misrecognised bodies. Work-related injuries, sick leave and early retirement are examples of
gender-specific financial losses in both countries.
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