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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsledaren inom 
äldre- och handikappomsorgen definierar begreppet omsorg och vad 
de i sitt dagliga arbete anser utgöra omsorg. Intervjuer gjordes med 
sex arbetsledare inom äldre- och handikappomsorgen i en kommun i 
Norrbotten. Eftersom det i kommunen förekommer arbetsledare med 
olika utbildningsbakgrund så speglas detta i urvalet av informanter. 
Hälften hade social omsorgsutbildning och hälften annan utbildning, 
detta för att få ett bredare perspektiv på begreppet. Resultatet gav 
inte någon enhetlig definition av begreppet som beskrevs som 
svårdefinierat eftersom det omfattar ett stort område. Omsorg i det 
dagliga arbetet innefattade omsorg om brukare, personal och 
anhöriga. Dessutom tillkom administrativa uppgifter. En intressant 
aspekt på beskrivningen av omsorg i det dagliga arbetet var att 
tyngdpunkt och fokus lades på olika perspektiv. Detta kan bero på 
utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter. 
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Inledning 
Det finns ingen enhetlig definition för begreppet omsorg1 som beskriver eller ger 

en homogen betydelse av begreppet. Ett dilemma med att hitta en definition för 

omsorgsbegreppet är att det ska täcka olika företeelser med så varierande innehåll 

som uppfostran, behandling, beskydd, tillsyn av äldre, hjälp till funktionshindrade, 

vård av dementa samt till och med behandling av kriminella (James, 1992). 

Omsorg är en ömsesidig handling som inbegriper aktivitet både från den som ger 

och den som tar emot. Det handlar om fortlöpande, nära och direkt såväl psykisk 

som fysisk omsorg om en person (ibid). I en vid mening kan omsorg sägas var all 

den uppmärksamhet vi människor ägnar varandra, all den hjälp vi ger och tar 

emot, all tillsyn men också kontroll vi utövar och utsätts för. Med andra ord hur vi 

förhåller oss till varandra. Omsorgen kan därför ses som en mätare på samhällets 

kvalitet. Sådan omsorgen är, är också samhället (Sekretariatet för framtidsstudier, 

1982).  

 

Inom den sociala verksamheten används begreppet social omsorg. Ordet social 

innebär ”samhälls- eller samhällelig” och omsorg beskrivs som ”sörja för”. Med 

begreppet social omsorg menas att ge stöd och hjälp åt människor i verksamheter 

som äldreomsorg, handikappomsorg, omsorg om utvecklingsstörda, barnomsorg 

eller individ- och familjeomsorg (Blume, Karlström & Lennartsson, 2000; 

Gustavsson & Möller, 1998; Sahlqvist & Wiberg, 2001; Tuulik-Larsson, 1996; 

Wærness, 1983; Carlson, 1996). I litteratur finns olika definitioner som försöker 

beskriva begreppets innebörd. Blomdahl Frej (1998) beskriver omsorg som en 

nödvändighet för den mänskliga tillvaron, omsorg ske ses som ett grundläggande 

mönster i den mänskliga tillvaron, utan omsorg människor emellan kan ingen 

fungerande grupp eller social verksamhet uppstå och bestå. Sekretariatet för 

framtidsstudier (1982) framställer i sin slutrapport ”Tid för omsorg” ordet omsorg 

som ett vitt begrepp som får oss att associera till ord som vårda eller ta hand om 

men även till omsorgsfull eller omtanke. Enligt samma rapport kan inte omsorg 

                                                 
1Nationalencyklopedins ordbok (1996) definierar omsorg som: … det att ägna sig åt 
(noggrann) vård och skötsel av någon eller något, engagerat och noggrant arbete för viss sak, 
mer abstrakt noggrannhet, samvetsgrannhet vid utförandet av något. 
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ses som ett enda samlingsbegrepp för verksamheten. Det finns också en 

kvalitetsaspekt i mötet mellan vårdare och den som blir vårdad. I detta möte gäller 

yttre villkor såsom kunskapsnivå, teknisk eller materiell nivå – men också 

relationerna mellan givare och mottagare av omsorgen. Szebehely (1996) 

framställer ordet omsorg som ett ovanligt betydelseladdat begrepp. Det finns både 

en praktisk och en känslomässig sida av begreppet och författaren menar att ordet 

omsorg har tre innebörder – det är praktiska sysslor utförda med noggrannhet och 

omtanke av en känslomässigt engagerad person.  

Freed Solfeldt (1995) tolkar begreppet omsorg som: 

… omtanke förvandlad till handling. Beroende på vem man har omtanke 
om, förändras handlingarna. Hur och vad man gör, föregås och omges av 
ett tankearbete, annars är det inte omsorg hur omsorgsfullt det än utförs. 
(s. 105) 

 
Social omsorg är det begrepp som oftast används i samband med den insats som 

vårdbiträdet gör tillsammans med brukaren inom äldreomsorgen. Men även 

arbetsledaren omfattas av begreppet omsorg. Arbetsledaren ska fungera som en 

förebild inom verksamheten och ska vara den som får alla att arbeta mot samma 

mål. Därför är det viktigt att arbetsledaren har en klar uppfattning om vad 

begreppet omsorg står för och att hon/han kan förmedla detta till sin personal 

(Cech, 1993).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetsledaren inom äldre- och 

handikappomsorgen definierar begreppet omsorg och vad de i sitt dagliga arbete 

anser utgöra omsorg. 

 

Uppsatsens disposition 

Efter denna inledning följer en bakgrundsbeskrivning som omfattar omsorgens 

historik, från familjeangelägenhet till samhälleligt ansvar, begrepp i lagstiftningen 

och utbildning inom social omsorg. Därefter följer en metoddel som beskriver 

tillvägagångssätt, urval och metoddiskussion. Efter detta redovisas en analys av 

intervjuerna utifrån intervjuguidens frågor och med kommentarer och egna 

funderingar i anslutning till denna. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion som 

anknyter till tidigare forskning. 
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Omsorgens historik 

Sedan lång tid tillbaka har traditionsenligt vård- och omsorgssysslor skötts av 

kvinnor. Kvinnans uppgift var att sköta hem, barn, gamla och sjuka och dessa 

sysslor värderades mycket lågt. Fram till mitten av 1800-talet var vårdansvar 

kopplat till arvsrätt, det var barnen som fick ansvara för sina gamla och sjuka 

föräldrar. De som ägde egendom kunde överlåta gården till barnen mot att få mat 

och husrum på äldre dar. De som inte hade någon egendom, drängar, pigor, 

soldater etc. fick lita till de besuttnas barmhärtighet (Odén, 1993). 

 

För drygt 100 år sedan var Sverige ett bondesamhälle, de flesta levde fortfarande 

på landsbygden som bönder, statare, torpare, drängar och pigor. 

Industrialiseringen hade just börjat ta fart, befolkningen ökade kraftigt och detta 

innebar att antalet egendomslösa steg. Detta medförde att man i skaror sökte sig 

till städerna och kom att bli den nya industriarbetarklassen. Det fanns även andra 

alternativ för de modigaste som utvandrade till Amerika för att undkomma svält 

och fattigdom. Eftersom lönerna var låga och boendet trångt och ohygieniskt så 

kunde man inte ta hand om sina äldre släktingar i städerna. Hög barndödlighet och 

svåra epidemier var ett stort problem som tvingade fram sanitära reformer. Det 

ställdes krav på städerna att ordna vatten och avloppssystem. Kontroll av matvaror 

och husdjur infördes för att komma tillrätta med tuberkulos och dysenteri 

(Sekretariatet för framtidsstudier, 1982).  

 

Antalet egendomslösa ökade emellertid explosionsartat och de enskilda hushållens 

barmhärtighet räckte inte till. Det kollektiva, dvs. samhället var tvungen att träda 

in och vårdinstitutioner (fattighus) för gamla började utvecklas. I och med 

fattighusens uppkomst uppstod också de allra första ”arbetsledarna” inom 

äldreomsorgen. Hon, för det var alltid en kvinna, var den av de på fattigstugan 

intagna som kommunen ansågs starkast och duktigast. Denna ställning som den 

ledande betraktades som ett förtroendeuppdrag och gav en högre status för den 

utvalda (Trydegård, 1996).   
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1900-talet kan beskrivas som en expansiv period för äldre- och 

handikappomsorgen. Särskilda bostäder för äldre började uppföras, de ingick som 

ett led i en kommunal politik att ge äldre en bra bostad till en låg, det vill säga 

subventionerad summa (Edebalk & Lindgren, 1996). I och med att särskilda 

bostäder byggdes så ställdes också högre krav på arbetsledning. I mitten av 1900-

talet kallades arbetsledaren för föreståndarinna, fungerade som husmor och deltog 

tillsammans med personalen i alla sysslor som förekom i hemmet. Föreståndaren 

skulle också representera hemmet utåt, gentemot anhöriga, myndigheter och andra 

institutioner. Förutom dessa förpliktelser hörde också vårdande uppgifter som 

fördelning av medicin, omläggningar med mera till en föreståndares dagliga 

arbete. Under denna period utvecklades också de första formerna för hemtjänst 

där Röda Korset stod för den första organiserade hemtjänsten för äldre, 

huvudsakligen baserad på frivillig hjälp. (Trydegård, 1996). 

 

Under senare delen av 1900-talet utvecklades äldre- och handikappomsorgen 

ytterligare. Landstingen satsade på utbyggnad av hemsjukvården och 

distriktsköterskeorganisationen förstärktes. År 1978 enades man om den så 

kallade kompetensprincipen som innebar att landstinget skulle ansvara för 

sjukvårdsinsatser medan kommunen hade ansvaret för övriga arbetsuppgifter i 

hemmet hos äldre och handikappade. I och med detta förändrades föreståndarnas 

arbetsuppgifter. De hade inte längre ansvar för sjukvårdande uppgifter utan skulle 

fungera som personalledare för vårdbiträden och annan personal, 

verksamhetsansvarig inför politiker och förvaltning samt samverkanspartner 

gentemot andra vårdorganisationer (ibid). 

 

I Sverige introducerades begreppet omsorg av bland annat Sekretariatet för 

framtidsstudier (1979) enligt följande: 

Med omsorg som verksamhet menar vi att ge stöd och hjälp åt 
människor för att förbättra deras livssituation eller främja deras 
utveckling. Detta innefattar vad vi av tradition lägger i ”vård och 
omsorg” dvs. att ta hand om människor i mer eller mindre uttalad 
beroendeställning; barn, äldre, handikappade, fattiga etc. (s.63) 
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Det sociala synsättet tydliggjordes genom införandet av socialtjänstlagen 1982. I 

och med lagens tillkomst så blev samhällets stödinsatser mer inriktade på service, 

social hemtjänst och så småningom social omsorg (Grönwall & Holgersson, 

2000). 

 

Lagstiftningens framväxt inom omsorg 

Redan i de gamla landskapslagarna som kom till på 1200-talet fanns 

bestämmelser om skyldighet för barn att ta hand om sina gamla föräldrar. På 

1600-talet fanns vissa socialpolitiska inslag i lagstiftningen, 1686 års kyrkolag 

innehöll en bestämmelse om att socknarna2 skulle försörja sina gamla och även 

1763 års förordning föreskrev denna försörjningsplikt (Grönwall & Holgersson, 

2000). Fattigvårdslagstiftningen reformerades i början av 1900-talet. Tidigare 

restriktiva lagstiftning ersattes av 1918 års fattigvårdslag som gav 

arbetsoförmögna och minderåriga rätt till fattigvård när deras behov inte kunde 

tillgodoses på annat sätt. År 1957 ersattes fattigvårdslagen av socialhjälpslagen. 

Begreppet fattigvård byttes ut mot socialhjälp men grunddragen i den gamla lagen 

fanns kvar. Fram till år 1982 tillämpades alltså inom socialvården lagar som i stor 

utsträckning vilade på värderingar från förra seklet (Fahlberg & Magnusson, 

1999).  

 

Socialutredningen som skapade utgångspunkt för den nya sociallagsstiftningen 

tillsattes i december 1967 och skulle skapa förutsättningar för dels en bättre 

samordning av socialvården ifråga om nämndorganisation och lagstiftning, dels 

förebyggande arbete (ibid). Socialutredningen avslutade sitt arbete 1977 i och 

med att den lade fram slutbetänkandet Socialtjänst och socialförsäkring, tillägg, 

lagar och motiv (SOU 1977:40). Enligt Grönwall & Holgersson (2000) så innebar 

socialtjänstreformen i början av 1980-talet en genomgripande förändring av de 

vägledande principerna för det som tidigare kallats socialvård. För första gången 

så infördes styrande begrepp. Dessa var; helhetssyn, frivillighet, 

självbestämmanderätt, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. 

Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 1 januari, 1982 och ersatte de tre 
                                                 
2 Socken var benämning på ett landsbygdsområde vars invånare sökte sig till samma kyrka och 
bildade en församling (Grönwall & Holgersson, 2000). 
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vårdlagarna socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. Vi fick 

en i grunden ny lagstiftning såväl till form som till innehåll. Socialtjänstlagen är 

en så kallad ramlag3 där kommunerna fått ganska fria händer för att utforma sin 

socialtjänst efter sina förutsättningar (Fahlberg & Magnusson, 1999). 

 

Tillkomsten av SoL innebar ett uppbrott från en tidigare syn på de människor som 

av olika orsaker behöver samhällets hjälp. Ett grunddrag i den nya lagstiftningen 

var tilltron till människans egen förmåga att påverka sin situation. Från att tidigare 

i många avseenden ha haft en överordnad och kontrollerande funktion i 

förhållande till den enskilde skulle socialtjänsten vara en serviceinriktad och 

hjälpande funktion. Verksamheten skulle präglas av en helhetssyn vilket innebar 

att en enskild eller grupps sociala situation och de problem han eller gruppen 

upplever ska ses i förhållande till hela den sociala miljön (Norström & Thunved, 

2002). Lagen representerade en ny syn på samhällets ansvar för dem som av olika 

orsaker behöver stöd och hjälp. Med utgångspunkt i de mål som anges för 

verksamheten skulle socialtjänsten samverka med den enskilde för att bistå honom 

i de olika situationer då han behöver stöd och hjälp från samhällets sida (ibid).  

Efter reformens genomförande har socialtjänsten utretts flera gånger. 1991 

tillkallades socialtjänstkommittén för att göra en allmän översyn av lagen. 

Utredningen innebar en utvärdering av socialtjänstlagens tillämpning och syftade 

till att tydligare avgränsa och klargöra socialtjänstens uppgifter och 

ansvarsområden (Grönwall & Holgersson, 2000).  

 

Kommunerna fick 1992 genom den så kallade ädelreformen ett samlat ansvar för 

långvarig vård av och service till äldre och personer med funktionshinder genom 

att man övertog delar av ansvaret för dessa områden av landstingen. Dessutom 

fick kommunerna ansvaret för att bedriva hälso- och sjukvård för personer i 

särskilda boendeformer och i dagverksamheter. Syftet med reformen var att skapa 

klara ansvarsförhållanden och bättre organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningar för att förverkliga målen för omsorgen om äldre och 

funktionshindrade. För att stärka de funktionshindrades ställning uppkom Lag 
                                                 
3 En ramlag anger endast ramar för en verksamhet. Detaljreglering undviks så långt det är möjligt 
(Fahlberg & Magnusson, 1999). 
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(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som gäller från 

1994. Lagen innebar att kommunerna övertog ett betydande verksamhetsansvar 

från landstingen och syftet med denna reform var bland annat att tydligare slå fast 

den enskildes rätt till hjälp och ge de funktionshindrade ett större inflytande över 

valet av hjälpinsatser. LSS är en rättighetslag som inte lämnar utrymme för 

kommunalt självbestämmande. (Socialstyrelsen, 2003).  

 

I regeringens proposition (1996/1 997:124) gjordes en genomgång och 

beskrivning av de viktigaste utvecklingstendenserna i samhället av betydelse för 

den framtida socialtjänsten. Där sägs bland annat följande: 

Socialtjänsten bör genom stöd och avlösning underlätta för närstående 
som vårdar långvarigt sjuka, äldre och människor med handikapp. En 
annan viktig aspekt är också att detta i högre grad skall möjliggöra ökad 
valfrihet och kontinuitet i omsorgen. (s. 130) 

 
I propositionen konstaterades också att det fanns behov av att se över en del 

ytterligare frågor i SoL. Därför tillsattes socialtjänstutredningen som lade fram sitt 

slutbetänkande, Socialtjänst i utveckling (SOU 1999:97a). Utredningens förslag 

har legat till grund för den nya socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som gäller från 

och med 1 januari, 2002. Den nya lagen är språkligt moderniserad i förhållande 

till sin föregångare och innebär vissa förändringar, bland annat att rätten till 

bistånd för den enskilde vidgas (Norström & Thunved, 2002). 

 

Förutom de speciallagar som reglerar vård och omsorg finns begreppet social 

omsorg omnämnt i en av Sveriges grundlagar. I Regeringsformen (SFS 1974:152) 

2 §, 2st. står bland annat följande: 

Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad 
och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. 

 
Utöver lagstiftning har kommunerna verksamhetsplaner där riktlinjer, mål och 

visioner för bland annat vård och omsorg finns nedtecknade. Förutom 

kommunernas övergripande verksamhetsplan ansvarar arbetsledaren för 

respektive enhet, att verksamhetsplan upprättas.  
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Omsorgsutbildning för arbetsledare 

Den första utbildningen till föreståndare inom verksamheten startade 1908 i 

Svenska Fattigvårdsförbundets regi. Anledningen till detta var att det var svårt att 

få fram ”lämpliga och verkligen dugande krafter inom fattigvårdsarbetet”. 

Utbildningsbehovet motiverades med att fattigvårdsarbete krävde teoretisk och 

praktisk utbildning för att utvecklas och för att ge sina utövare en bättre social 

ställning. Arbetsuppgifterna för de utbildade föreståndarna var att utöva tillsyn 

över de å anstalten intagna och vaka över att givna befallningar punktligt fullgöres 

samt att renlighet, ordning och sedlighet iakttagas. Föreståndarna skulle även se 

till att de som inte kunde klara sig själva fick nödvändig vård, att alla fick 

förelagda måltider, att de var ordentligt klädda och att de inte lämnade anstalten 

utan tillstånd. En annan uppgift som föreståndaren hade var att se till att de som 

var arbetsföra hade lämpliga arbetsuppgifter och att dessa fullgjordes ordentligt 

(Trydegård, 1996). Sedan dess har arbetsledarutbildningen ändrats många gånger. 

Under många år fanns en tydlig förankring i sjukvård, man vårdade sjuka, 

handikappade och gamla. Det synsättet ändrades under slutet av 1970-talet. Det 

uppmärksammades att vårdbehovet egentligen var ringa och uppmärksammade att 

vården av gamla och handikappade till största delen bestod av ”omsorg om” samt 

stöd och service (ibid.).  

 

I början av 1980-talet utarbetades en ny utbildningsplan för arbetsledare och 

sedan 1982 finns högskoleutbildning i Sverige som utbildar arbetsledare i ämnet 

social omsorg. Utbildningen fick namnet Sociala omsorgslinjen och huvudämnet i 

utbildningen blev social omsorg (Cech, 1993). Denna nya högskoleutbildning 

hade tre inriktningar; inriktning mot äldre- och handikappomsorg, inriktning mot 

psykiskt utvecklingsstörda och flerhandikappade och inriktning mot 

socialpedagogiskt behandlingsarbete. Syftet var att tillgodose behovet av 

utbildning av föreståndar- och assistentfunktioner samt andra ledande tjänster 

inom äldre- och handikappomsorgen. På grund av svårigheten med att rekrytera 

studenter till inriktning mot äldre- och handikappomsorg och inriktning mot 

psykiskt utvecklingsstörda och flerhandikappade skedde en sammanslagning av 

dessa två inriktningar. Detta ledde fram till en bredare yrkesfunktion inom social 
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omsorg och innebar att yrkesfältet kom att omfatta omsorgsarbete inom 

verksamheter för både äldre och personer med funktionshinder. Sedan dess har 

utbildningen förändrats ytterligare och omfattar idag 120-160 poäng, finns med 

olika inriktningar på 16 orter i Sverige och benämns på olika sätt (Josefsson & 

Widerlund, 2001).  

 

Huvudämnet är fortfarande social omsorg men trots att det finns speciell 

utbildning inom området är det fortfarande svårt att hitta en enhetlig definition till 

begreppet. 

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är därför: 

- Hur definierar arbetsledare inom äldre- och handikappomsorgen begreppet 

omsorg? 

- Vilka uppgifter i det dagliga arbetet anser arbetsledare inom äldre- och 

handikappomsorg utgöra omsorg? 

 

Metod 
Eftersom syftet med denna undersökning var att försöka beskriva hur arbetsledare 

inom äldre- och handikappomsorgen definierar begreppet omsorg och hur det tar 

sig uttryck i det dagliga arbetet, så föll valet på en kvalitativ studie. Den 

kvalitativa intervjun är ett bra instrument för att få en beskrivning av 

intervjupersonernas erfarenheter (jfr Kvale, 1997). 

 

För att få en uppfattning om hur begreppet beskrivs i litteraturen avsattes först tid 

till litteraturgranskning och undersökning av tidigare forskning.  Nästa steg var att 

få tillstånd till studien och därför kontaktades berörda enhetschefer i den utvalda 

kommunen. I kommunens äldre och handikappomsorg förekommer olika 

utbildningsbakgrund bland arbetsledarna, därför var kriterierna för urvalet att 

informanterna skulle ha olika utbildningsbakgrund, hälften med social 

omsorgsutbildning och hälften med annan utbildning, för att spegla hur det 

förhåller sig i verksamheten. Informanterna indelades i grupper utifrån 

utbildningsbakgrund och ett slumpmässigt urval utifrån kriterierna gjordes. Efter 
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urval kontaktades informanterna per telefon, detta i tidsbesparande syfte. Sedan 

skickades skriftlig information angående studien och dess syfte till de utvalda 

intervjupersonerna (bilaga 1). Sex personer med arbetsledande befattning inom 

äldre- och handikappomsorgen i en kommun i Norrbotten intervjuades. Av dessa 

hade hälften social omsorgsutbildning och hälften annan utbildning; 

sjukgymnastutbildning, arbetsterapeututbildning och en med sociologiprogrammet 

som utbildningsbakgrund, detta för att försöka få ett bredare perspektiv på 

begreppet. 

 

Valet av intervjuform har fallit på en delvis strukturerad intervju eftersom vi har 

viss insikt i problemområdet. Enligt Andersen (1998) så är en delvis strukturerad 

intervju lämplig när man har en viss teoretisk och empirisk kunskap om det 

fenomen som man studerar men likväl är öppen för nya synvinklar och 

informationer som den intervjuade kan komma med. Kvale (1997) beskriver 

forskningsintervjun som en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter 

om ett tema av ömsesidigt intresse. Vid personliga intervjuer finns också 

möjligheten att precisera sig, förklara oklarheter och att ställa följdfrågor.  

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 2) som utformats utifrån syftet 

med studien. Bandspelare användes vid intervjuerna som varade i ungefär en 

timme. Tid och plats för intervjuerna bestämdes gemensamt med hänsyn till 

verksamheten och informantens önskan.  Samtliga informanter tillfrågades om de 

ville ta del av intervjuguiden i förväg, endast tre ansåg detta vara nödvändigt. Vid 

varje intervjutillfälle har båda författarna deltagit och efteråt diskuterat igenom 

intervjun och samtliga intervjuer har granskats ett flertal gånger. Varje intervju 

skrevs ned efter genomförandet, sedan analyserades materialet med utgångspunkt 

av intervjuguidens frågor.  

 

Vad gäller de etiska aspekterna så har deltagarna informerats om syftet med 

undersökningen samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan (se bilaga 1). Alla uppgifter har behandlats konfidentiellt, förvarats på 

ett betryggande sätt och endast använts för detta forskningsändamål (jfr Andersen, 

1998). 
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Metoddiskussion 

Sex personer deltog i undersökningen. Antalet gör att det är svårt att göra några 

generaliseringar men materialet som bearbetats visar på likheter med tidigare 

forskning. Som tidigare nämnts ville tre av informanterna ta del av frågorna i 

förväg och i efterhand har vi reflekterat över att det kanske hade varit bättre att 

lämna ut frågorna i förväg till samtliga trots att de inte begärde det, detta för att ge 

alla samma utgångsläge. Vid analys av materialet kan vi inte dra slutsatsen att 

resultatet påverkats av en del sett frågorna i förväg. 

 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att en forskningsintervju inte är ett samspel 

mellan två likställda parter. Det råder en bestämd maktsymmetri, det är 

intervjuaren som definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr 

genom ytterligare frågor intervjuförloppet (jfr Kvale, 1997). Ytterligare problem 

med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, där intervjuaren själv med sin 

närvaro påverkar svaren, exempelvis är risken stor att intervjupersonen svarar i en 

riktning som intervjuaren upplevs premiera, intervjuaren kan också styra 

intervjupersonens svar och även risk för feltolkning av svaren förekommer. 

Fördelen med personliga intervjuer är dock att man kan förtydliga och förklara 

frågorna under intervjuns gång om några oklarheter skulle uppstå (jfr Svenning, 

2000). 

 

Svenning (2000) beskriver analysen som en kedja av tolkningar och dessa 

tolkningar innefattar även forskarens förförståelse. Vi är medvetna om att vår 

förförståelse kan påverka tolkningen av informanternas svar, detta är något som vi 

tagit i beaktning under bearbetningen av materialet för att minimera risken för 

detta. 
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Arbetsledarens syn på och definition av begreppet omsorg 
 

Analysen av materialet ger en beskrivning av hur arbetsledare inom äldre- och 

handikappomsorg definierar begreppet omsorg och vilka uppgifter i det dagliga 

arbetet de anser utgöra omsorg. 

 

Samtliga sex informanter var kvinnor, i åldrarna 34-51 år. Av dessa arbetade två 

som arbetsledare inom hemtjänst, två som föreståndare för äldreboende, en som 

arbetsledare för personliga assistenter och en som arbetsledare på korttidsboende. 

Sysselsättningsgraden för samtliga var heltid och det framkom under intervjuerna 

att heltid är den vanligaste sysselsättningsgraden för arbetsledare. Informanterna 

hade varierande anställningstid som arbetsledare, mellan fem månader och femton 

år. Av dessa sex informanter hade tre social omsorgsutbildning, varierande mellan 

80 och 140 poäng. En informant var sjukgymnast med sjukgymnastutbildning 80 

poäng, en arbetsterapeut med 120 poängs arbetsterapeututbildning och en sociolog 

med 160 poängs utbildning. 

 

Utbildningens relevans 

Under intervjuerna har framkommit att de flesta (fem av sex) ansåg att den mest 

relevanta utbildningen är sociala omsorgsprogrammet eftersom denna utbildning 

är speciellt inriktad för arbetsledning inom kommunernas äldre- och 

handikappomsorg. Den sjätte informanten ansåg att någon form av 

högskole/universitetsutbildning var tillräckligt.  En annan anledning till att sociala 

omsorgsprogrammet bedömdes som mest tillämplig var att utbildningen idag 

inkluderar juridik som är relevant för arbetsområdet, bland annat arbetsrätt, SoL 

och LSS. Förutom sociala omsorgsprogrammet nämndes även utbildningar som 

socionomprogrammet, sociologiprogrammet och utbildning inom 

beteendevetenskap. Detta motiverades med att utbildningsprogrammen innehåller 

liknande inslag. Samtliga betonade vikten av att ha en 

högskole/universitetsutbildning.  
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En intressant aspekt i detta sammanhang är att fem av sex informanter framhåller 

sociala omsorgsprogrammet som den mest relevanta utbildningen, trots att hälften 

av informanterna hade annan utbildning. Våra funderingar kring denna 

uppfattning är att de med annan utbildningsbakgrund än sociala 

omsorgsprogrammet blivit medvetna om att deras utbildning saknar viktiga 

moment som är relevanta för arbetsområdet.  Avsaknaden av dessa moment i 

utbildningen är en brist eftersom man saknar de kunskaper som en speciellt 

inriktad utbildning ger. Den högskoleutbildning i social omsorg som finns idag 

har förlängts och kurser som berör rättsvetenskap har fått större utrymme. 

Utbildningen innehåller numera de inslag som anses vara nödvändiga för att 

arbeta som arbetsledare inom nämnda verksamheter. En annan aspekt på svaren 

kan vara den så kallade intervjuareffekten (jfr Svenning, 2000) eftersom de blivit 

informerade om vilken utbildning vi företräder.  

 

På frågan om vård- eller omsorgsutbildning är en nödvändighet för att arbeta som 

arbetsledare inom området svarade hälften av informanterna att de ansåg detta 

nödvändigt. De menade att det är en fördel att ha insikt i personalens 

arbetsuppgifter och kunnande om åldrande och handikapp. En annan aspekt som 

framkom var att man med kunskap inom området på ett bättre sätt kan hjälpa 

personalen att förstå de anhörigas situation. Återstoden av informanterna menade 

att vård- eller omsorgsutbildning inte är en nödvändighet, här nämndes både för- 

och nackdelar. Fördelarna är de som beskrivits tidigare, insikt och kunskap om 

vård och omsorg. Det negativa som framkom var att om man identifierar sig för 

mycket med personalen finns risken att ansvaret för verksamheten försummas och 

att man i vissa beslut påverkas för mycket av personalens värderingar och 

önskemål. Här påpekas också värdet av personlig lämplighet och kunskap om 

gällande lagstiftning inom området. 

 

Av egen erfarenhet vet vi att vård- och omsorgsutbildning ger en större förståelse 

för flertalet av arbetsuppgifterna som utförs med äldre- och handikappade. 

Utbildning ger också en möjlighet att förstå orsak och verkan och gör att man på 

ett bättre sätt kan sätta sig in i både omsorgstagarens och anhörigas situation. 
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Risken att försumma verksamheten genom att identifiera sig för mycket med 

personalen och dess önskemål framkommer som ett negativt argument. Detta 

behöver inte vara ett dilemma eftersom utbildning bidrar till en socialisering in i 

en ny yrkesroll som gör att man ser problem ur ett vidare perspektiv.  

 

Definition av begreppet omsorg 

Under intervjuerna framkom att samtliga informanter ansåg begreppet som 

svårdefinierat, ”ett begrepp med vid bemärkelse, lite luddigt och svårt att 

förklara”, eftersom det omfattar ett stort område. Omsorg beskrevs som ”att ta 

hand om brukarnas vardag”, ”det dagliga vi gör hela tiden”, ”att man får det man 

behöver, både själsligt och kroppsligt”. En annan definition av begreppet var ”att 

ta hand om, värna om, fast inte ta ifrån… med respekt för den enskilde”. En av 

informanterna uttryckte vikten av respekt för den enskilde på detta sätt; ”det jag 

tycker är rätt kanske inte är rätt för den jag ska hjälpa, man ska kunna känna av 

den enskilde”.  

 

Betydelsen av en helhetssyn för att kunna ge en bra omsorg betonades av hälften 

av informanterna, ”man måste se från många olika håll, en helhetssyn… det är 

sällan svart eller vitt…”. Här nämndes också de levnadsberättelser som upprättas 

för varje person som beviljas bistånd enligt SoL, som ett bra instrument för att 

förstå helheten kring en människa. Begreppet ”respekt”, ”utifrån brukarens 

behov”, ”självbestämmande” och ”integritet” framhölls av flera informanter med 

direkt hänvisning till socialtjänstlagen. En av informanterna med lång 

arbetslivserfarenhet poängterade de samhällsförändringar och förändringar i 

lagstiftningen som påverkat definitionen av begreppet, ”omsorg är något som 

tidigare var en familjeangelägenhet men idag talar man om social omsorg där 

samhället ansvarar för insatserna”. 

 

Att hitta en enhetlig definition på begreppet är inte nödvändigt eftersom omsorg 

beskrivs olika från person till person, men som arbetsledare inom äldre- och 

handikappomsorgen bör man ha en uppfattning om begreppets innebörd. Omsorg 

är ett begrepp med vid mening som har individuell betydelse. Det är viktigt att 
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man sätter den enskilda människan i fokus och utgår från dennes önskningar och 

behov, att man ser ”det lilla i det stora”. Omsorg handlar inte bara om stora 

tidskrävande insatser utan det är minst lika betydelsefullt att hålla någon i handen 

eller stryka någon ömt över kinden. På vilket sätt man ger omsorg har också 

betydelse för hur den upplevs, avsaknad av tanke eller känsla bakom handlingarna 

ger en känsla av opersonlighet (jfr Freed Solfeldt, 1995). Helhetssynen påpekas av 

hälften av informanterna som viktig för att kunna ge en bra omsorg. Denna 

helhetssyn är av största vikt för att omsorgsarbete ska fungera tillfredsställande. 

Man bör ha förmågan att sätta sig in i omsorgstagarens situation. En annan aspekt 

att ha i åtanke är att omsorgstagaren också har ett eget ansvar för att 

omsorgssituationen ska bli så bra som möjligt, det handlar om en 

tvåvägskommunikation för att det ska fungera på bästa sätt. I de fall 

omsorgstagaren inte kan föra sin egen talan är det av stor vikt att personalen får en 

helhetsbild med hjälp av levnadsberättelser och information av anhöriga för att 

kunna ge en bra omsorg. I dessa situationer är det extra viktigt att vara lyhörd och 

kunna ”känna av” en annan människa.  

 

Under analysen av materialet har också framkommit att hälften av informanterna 

använder begrepp som vårdpersonal, omvårdnad, vårdbehov, vårdtagare, aktivitet 

och rehabilitering i samband med definition av begreppet omsorg. En informant 

formulerade sig på detta sätt; ”omsorg för mig är omvårdnad”. Denna 

sammanblandning av begreppen kan bero på tidigare erfarenheter inom 

vårdsektorn, men även på utbildningsbakgrund, de informanter som använde 

dessa begrepp har annan utbildningsbakgrund än sociala omsorgsprogrammet. 

Sociala omsorgsprogrammet utbildar arbetsledare inom omsorg och därför 

förekommer sällan eller aldrig begreppet vård. Det innebär dock inte att samma 

utbildningsbakgrund gör att man definierar begreppet på samma sätt, omsorg 

definieras olika från person till person men samma utbildning ger samma grund 

att stå på och det kan ge en jämförlig uppfattning om begreppet. Omsorgen av 

våra äldre och handikappade innehåller naturligtvis även vård och medicinska 

inslag men det är viktigt att ha insikt om att det till största delen handlar om 

omsorg som bedrivs på enheterna. Att bli gammal eller att vara funktionshindrad 
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innebär inte med automatik att man är sjuk och behöver vård. Det handlar många 

gånger om hjälp till självhjälp och det går i allra högsta grad in under begreppet 

omsorg. Detta framkommer bland annat i socialtjänstlagen (SFS 2 001:453) 1:1, 

den så kallade portalparagrafen där det framkommer att:  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sig 
själv och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. 

 

Koppling mellan begreppsuppfattningen och utbildning, ålder samt ökad 

arbetslivserfarenhet 

Samtliga informanter ansåg att utbildning påverkar uppfattningen om 

omsorgsbegreppet. Samtidigt betonades att utbildning handlar om eget ansvar, att 

ta till sig av det som förmedlas och att föra det vidare. Utbildning kan ge mycket 

men det är också upp till individen som går utbildningen, vilket följande utsaga 

visar;  

… man kan lära sig vad som helst och gå vilka utbildningar som helst, 
men när man går därifrån så har man inte lärt sig något för man var inte 
inspirerad och inte intresserad…   

 

En av informanterna påpekade också vikten av kompetensutveckling av 

personalen för att öka kvalitén i omsorgen. 

 

På frågan om ålder påverkar begreppsuppfattningen var alla eniga om att en 

stigande ålder gör att man ser på begreppet på ett annat sätt genom att man 

mognar med åren och får en större livserfarenhet. En intressant observation i detta 

sammanhang är att de pratade om de erfarenheter man samlar på sig genom livet 

och inte enbart genom arbetet. 

 

Arbetslivserfarenhetens betydelse för begreppsuppfattningen styrks av samtliga. 

Här framhölls tydligt att de erfarenheter man gör i sitt arbete gör att man utvecklas 

som människa och denna utveckling gör att även uppfattningen av begreppet 

påverkas, vilket följande citat visar: 

 … det är erfarenheten man lär sig av. Man har sin grundutbildning att 
luta sig tillbaka på och utan den skulle det vara svårt att utföra 
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någonting, men det är erfarenheten som gör att man växer med 
uppgiften… 

 
Informanterna var helt eniga om att ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet 

påverkar begreppsuppfattningen. Stigande ålder gör att man ser på begreppet på 

ett annat sätt än tidigare, erfarenheter genom livet påverkar människan och 

omvärderingar får göras allt eftersom. Utbildning ger en större förståelse och en 

helhetssyn, men som informanterna påpekade så handlar utbildning också om eget 

ansvar att ta till sig av det som förmedlas och att kunna föra det vidare. De 

erfarenheter man gör genom arbetet påverkar uppfattningen om begreppet.  

Utbildning ger grunden att stå på och det dagliga arbetet ger erfarenheter som är 

utvecklande.  

 
Begrepp i verksamhetsplaner och måldokument 

Omsorgsbegreppet finns enligt samtliga med i verksamhetsplaner och 

måldokument. Hälften av informanterna nämnde också att kommunen arbetar med 

balanserad styrning vilket är ett instrument för att utforma verksamhetsplaner och 

fungerar som en mall där varje nämnd/bolag delas in i områden och inom varje 

område anges förväntade mål för perioden.  

 

En verksamhetsplan bör innehålla en utvärdering av året som har gått, det som ska 

göras det närmaste året och vad som planeras på lång sikt. Det är viktigt att 

omsorgsbegreppet beskrivs i verksamhetsplaner och måldokument för att samtliga 

berörda ska bli medvetna om innebörden av omsorg och den verksamhet som ska 

bedrivas på enheterna.  

  

Uppgifter i det dagliga arbetet som utgör omsorg 

Omsorg anses utgöra en stor del av det dagliga arbetet enligt samtliga 

informanter. Det har dock framkommit att tyngdpunkten läggs på olika saker när 

omsorg i det dagliga arbetet ska beskrivas. Hälften av informanterna hade 

brukarna i fokus, omsorg beskrivs som att verkställa beslut från handläggarna, att 

se till att brukarna får den hjälp de behöver och att ”se varje enskild individ i 

omsorgsarbetet”. Fokuseringen på brukarna medför även att ha omsorg om de 

anhöriga och deras situation. Förutom omsorg om brukare och anhöriga ingår 
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omsorg om personalen, exempelvis i form av löneutbetalning, arbetsmiljöfrågor 

och tillräcklig bemanning. En av dessa informanter framhåller att ”alla delar är 

lika viktiga, lagstiftningen styr vårt arbete, men ingen lag står över en annan”. 

 

Återstoden av informanterna lade vikten på omsorg om personalen i första hand. 

Omsorg beskrevs som att se till att personalen erbjuds kompetensutveckling samt 

att tillvarata personalens tidigare erfarenheter, inte bara av vård och omsorg, för 

att utveckla verksamheten. Utvecklingssamtal ansågs också vara en form av 

omsorg för att öka personalens motivation eftersom man under detta samtal kan 

ventilera sina åsikter. Dessa informanter nämnde liksom ovan löneutbetalning, 

arbetsmiljöfrågor och tillräcklig bemanning som en form av omsorg om 

personalen. En av informanterna beskrev sig som en servicecentral; ”jag ska se till 

att deras verksamhet flyter, det är ju de som sköter jobbet och det är väl 

egentligen den omsorg som jag tillhandahåller”. Ytterligare en informant framhöll 

att det är personalen som är närmast brukaren, arbetsledarens uppgift är att se till 

att personalen får de ”verktyg” de behöver för att kunna ge en bra omsorg. 

Förutom omsorg om personalen nämndes även brukare och anhöriga. Omsorg om 

brukaren beskrevs som ”kolla hur brukarna har det, hur det fungerar”, ”att se till 

att brukarna får ett meningsfullt liv”. Även anhörigkontakten är en viktig del i 

helheten för att kunna ge en bra omsorg. 

 

Samtliga sex informanter angav att en stor del av dagens arbete består av 

administrativa uppgifter. Dessa arbetsuppgifter anses också vara en form av 

omsorg eftersom administration är en nödvändighet för att verksamheten ska 

fungera. Allihop påpekade slutligen att arbetet som arbetsledare är mycket 

stimulerande och omväxlande, ”erfarenheterna gör att man växer med uppgiften”. 

 

I det dagliga arbetet som arbetsledare förekommer många olika arbetsuppgifter. 

Arbetet beskrivs som omväxlande och stimulerande av samtliga informanter och 

omsorg sägs utgöra en stor del av arbetet. Omsorg om brukarna kommer i första 

hand av hälften av informanterna medan övriga lägger tyngdpunkten på omsorg 

om personalen. Här framkommer en skillnad, de informanter som i första hand 
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nämner omsorg om personalen har en annan utbildningsbakgrund än sociala 

omsorgsprogrammet där brukaren sätts i fokus. Arbetsledaren framställs av en av 

informanterna som en ”servicecentral” för personalen och skall naturligtvis 

fungera som en sådan. Vi anser dock att båda delarna är lika viktiga, omsorg om 

personalen är nödvändig för att de ska kunna ge en bra omsorg till brukarna och i 

denna helhetsbild ingår även omsorg om de anhöriga. I arbetsuppgifterna ingår 

även administrativa uppgifter, även detta ses som en form av omsorg eftersom 

verksamheten inte skulle fungera utan viss administration. Administration 

omfattar bland annat löneutbetalning och personalbemanning och det är viktiga 

bitar i omsorgen om personalen, utan tillräcklig bemanning ges ingen bra omsorg 

och de flesta är i behov av regelbundna löneutbetalningar. 

 

Sammanfattning 

Analysen visade att det rådde stor enighet om att sociala omsorgsprogrammet är 

den mest relevanta utbildningen för yrket som arbetsledare inom äldre- och 

handikappomsorg. Detta trots att endast hälften av informanterna hade denna 

utbildning. Erfarenhet av vård och omsorg ansågs av hälften av informanterna 

vara en fördel medan övriga informanter inte såg det som en nödvändighet. 

Samtliga intervjuade ansåg omsorg som svårdefinierat och vid analys av 

materialet går det inte att hitta någon enhetlig definition, här använder hälften av 

informanterna begrepp som omvårdnad, vård, vårdpersonal etc. i samband med 

definition av begreppet omsorg. Detta kan möjligtvis bero på tidigare arbete inom 

vårdsektorn eller utbildningsbakgrund. 

 

Alla informanter var eniga om att utbildning, ålder och ökad arbetslivserfarenhet 

påverkar begreppsuppfattningen. Utbildningen ger en grund att stå på medan ökad 

ålder och arbetslivserfarenhet gör att man utvecklas och lär sig av erfarenheterna. 

Omsorg anses utgöra en stor del av det dagliga arbetet enligt samtliga 

informanter. Här kan man dock se att tyngdpunkten läggs på olika områden, 

hälften har brukarna i fokus medan övriga fokuserar på personalen i första hand. 

Samtliga sex informanter anger att en stor del av dagens arbete består av 

administrativa uppgifter. 
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Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsledare inom äldre- och 

handikappomsorgen definierar begreppet omsorg och vad de i sitt dagliga arbete 

anser utgöra omsorg. Resultatet ger inte någon enhetlig definition av begreppet 

som beskrivs som svårdefinierat eftersom det omfattar ett stort område och denna 

studie är inte ett försök att beskriva vad som är rätt eller fel vad gäller 

omsorgsbegreppet utan vårt intresse ligger i att se hur arbetsledare inom samma 

område definierar begreppet. 

 

Omsorg i den litteratur vi granskat beskrivs bland annat som sörja för, ta hand om 

och vårda (jfr Blume, Karlström & Lennartsson, 2000; Gustavsson & Möller, 

1998; Sahlqvist & Wiberg, 2001; Tuulik-Larsson, 1996; Wærness, 1983; Carlson, 

1996). Informanterna i denna studie framställer begreppet till viss del på ett 

annorlunda sätt, ”att ta hand om brukarnas vardag”, ”det dagliga vi gör hela 

tiden”, ”att man får det man behöver, både själsligt och kroppsligt”.  ”Att ta hand 

om, värna om, fast inte ta ifrån… med respekt för den enskilde” framkommer 

också under intervjuerna. Skillnaden i definition kan bero på att litteraturens 

begreppsförklaring ska täcka många olika kategorier av verksamheter (jfr James, 

1992) medan arbetsledaren ser omsorgsbegreppet ur ett individperspektiv på 

grund av sin centrala roll. Arbetsledarens position gör att hon dagligen kommer i 

en närmare kontakt med brukare, personal och anhöriga än forskare av 

facklitteratur. Det är viktigt att begreppet omsorg definieras utifrån empirisk 

grund och inte enbart ur ett teoretiskt perspektiv.  

   

Omsorgsbegreppet beskrivs av informanterna som svårdefinierat. Denna avsaknad 

av en klar uppfattning om begreppets innebörd kan skapa problem när 

verksamhetsplaner och måldokument ska arbetas fram. För att undvika dessa 

problem är det viktigt med arbetsledare med adekvat utbildning, detta ger samma 

grund att stå på och kan ge en jämförlig uppfattning om begreppet. Arbetsledaren 

är den som har ansvaret för verksamheten och ska kunna motivera och engagera 

personalen att samarbeta för att kunna ge en så bra omsorg som möjligt. Därför är 

det viktigt att arbetsledaren har en uppfattning om vad begreppet omsorg står för 
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och kan förmedla denna till sin personal och göra den medveten om att omsorg är 

individuell. Arbetet som arbetsledare inom äldre- och handikappomsorg medför 

ett stort ansvar. Arbetsledaren skall vara en förebild för personalen och ska genom 

sitt kunnande och sin inställning förmedla en positiv attityd för att skapa ett bra 

arbetsklimat med god moral. Det är viktigt att arbetsledaren har brukaren i fokus 

eftersom brukaren är i beroendeställning och många gånger inte kan föra sin egen 

talan. En stor del av dagens uppgifter består av administrativt arbete som också är 

viktigt för att verksamheten skall fungera. Sammantaget anser vi alla dessa 

uppgifter utgöra omsorg på ett eller annat sätt, alla delar är viktiga för att få en 

fungerande verksamhet. 
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Bilaga 1 

     

   Till 

  Arbetsledare inom Äldre- och  

   handikappomsorg 

 

Hej 

 

Vi heter Ann-Louise Nilsson Hietala och Anna Drugge och studerar på Sociala 

omsorgsprogrammet vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden. I vår 

utbildning ingår det att utföra ett examensarbete och vi har valt att undersöka hur 

arbetsledare inom äldre- och handikappomsorgen definierar begreppet 

”omsorg”. För att få ökad kunskap inom detta område vill vi gärna ta del av Era 

erfarenheter och Er uppfattning om vad som ingår i begreppet ”omsorg”. 

Deltagandet i studien är frivilligt och alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Intervjun beräknas ta ungefär en timme och Du kan när som helst 

avbryta intervjun om så önskas. 

 

Om du vill fråga om något inför intervjun så är du välkommen att kontakta någon 

av oss. 

 

 

Tack för visat intresse. 

 

Ann-Louise Nilsson Hietala Anna Drugge 

0920-626 11   0920-628 81 

070-672 13 03  070-675 60 09 

 

 

 

Handledare: Barbro Josefsson, Universitetsadjunkt 0921-758 17 

Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor: 

• Ålder? 

• Yrkesbeteckning? 

• Hur lång anställningstid inom yrket har du? 

• Sysselsättningsgrad? 

 

 

Utbildning: 

• Vilken slags utbildning har du? (gymnasie- 

högskole/universitetsutbildning) 

• Utbildningens längd? 

• Vilken utbildning tycker du är relevant för detta yrke? (varför) 

• Tycker du att det är nödvändigt med någon form av vård- eller 

omsorgsutbildning för att arbeta som arbetsledare? (varför) 

 

 

Begreppet omsorg: 

• Vad innebär ordet omsorg för dig? 

• Tror du att utbildning kan påverka uppfattningen om begreppet? 

• Ändras begreppsuppfattningen med stigande ålder? 

• Ändras begreppsuppfattningen med ökad arbetslivserfarenhet? 

• Finns omsorgsbegreppet med i verksamhetsplaner/måldokument? 

• Vilka uppgifter i ditt dagliga arbete anser du tillhöra omsorg? 

 

 
 


