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Abstract
Learning in the care of elderly people

Drugge, C (2003) Learning in the Care of Elderly People: A Study of Learning in
Home-Help Service. Doctoral Thesis No 2003. Department of Teacher Education.
Luleå University of Technology. ISSN: ISRN LUT - DT - 2003 SE

The main purpose of this study is to investigate the terms and conditions for
learning in the care of elderly people subjected to municipal home-help service.
Another purpose is to investigate the conditions for development of a positive
attitude for learning among nursing staff. The focus of the study is primarily on
staff, if and how they learn from interacting with each other. A secondary focus
lies in the way managers and leaders hinder or promote a positive work-site
atmosphere for learning.

Practical considerations in conducting the study have been chosen with a focus
on theories about learning, knowledge in praxis, organisation, leadership,
reflection and interaction. Activities in the investigated home-help service
organisations are complex and complicated. This means that in order to perform
well and feel good about their work employees need formal competence and
situated experience. Nursing staff in the home-help service must learn to develop
a positive attitude to learning, flexibility, attention, imagination and good
judgement.

Results of the study indicate that good managers and leaders create ’room’ for
dialogue and reflection. Those who are suited for their jobs initiate and maintain a
generous atmosphere in support of situated learning. A more specific result of the
study indicates that informal communication like chatting, narration and story-
telling constitute a significant type of discourse for exchange of experience
among the nursing staff. In the fortunate cases when managers and leaders
provide positive input, all categories of employees contribute to a positive attitude
towards learning.

The character of the home-help service develops into an informal meeting as
work is done in the home of the needing client. A strengthening factor in the
successful operating of home-help service is the ’institutionalised informality’,
i.e. the free space for individual initiative and the resourceful potential to act that
the nursing staff creates through their behaviour with the client and with their
colleagues. Consequently decision makers at various levels of the organisation
must learn to account for the emerging institutionalised informality. For the staff,
likewise, the institutionalised informality provides an opportunity to deal with the
inherent contradiction between behaviour controlled in a (general and de-
contextualised) goal directed rationality and behaviour guided by a (specifically
situated) caring-for-the-client rationality. If home-help service activities were to



be further formalised at the expense of situated needs and resources, the necessary
flexibility of the nursing staff to deal with the clients would be undermined.

The deployed method is an ethnographic case study in two average sized
municipalities. The main part of the empirical data has been collected by direct
observation. A mixture of semi-structured and structured interviews plus private
conversation with staff were used for acquiring in-depth knowledge. Field notes,
diary entries and tape-recording complements the method for collecting data.

Keywords: institutionalised informality, attitude to learning, learning in home-
help service, rationalities, communication

Language: Swedish, including a Lappish and an English summary
English translation by Tomas Hansson and Lappish translation by Per Stefan
Labba



Abstract

Oahppan bálvaleami vuo ul

Oahppama iskadeapmi ruoktobálvalusas 

Drugge, C (2003) Learning in the Care of Elderly People: A Study of Learning 

in Home-Help Service. Doctoral Thesis No 2003. Department of Teacher 
Education. Luleå University of Technology. ISSN: ISRN LUT - DT - 2003 SE 

Dán iskkadeami ulbmil lea iskat makkárat leat eavttut oahppat bálvaleami 
vuo ul ruoktobálvalusas ja maiddai got dan doaimmas láh á saji ”oahppamii”. 
Váldedeaddu lea leamaš bálvalanbargiid gaskasaš oahppan muhto maid got sin 
jo iheaddjit ja hoavddat sáhttet hehttet dahje ovddidit oahppama 
vejolašvuo aid.
       Teorehtalaš vuo ut leat válljejuvvon eareliiggánit oahppama, vásihuvvon 
die uid, gulaskuddama, hábmema, jo iheami, reflekšuvnna ja interakšuvnna 
geažil. Ruoktobálvalusa doaibma lea moalkái, gos dárbbaša sihke formálalaš 
máhtu ja vásihemiid. Ruoktobálvalusa bargit fertejit ovddidit oahppanduostuma 
mas lea rievddadanmunni, fuomášupmi, miellagovahallan ja árvvoštallannákca. 
      Iskkadeapmi vuoseha ahte hoavddat geat addet má olašvuo aid
ságasteapmái ja reflekšuvdnii lihkostuvvet buorebut doarjut oahppama barggus. 
Iskkadeapmi maid vuoseha ahte muitaleapmi ja gaskaneaset ságastallan leat 
gulaskuddamat mat leat dea ala at vásihemiid molsamiidda barggid gaskkas. 
Sierranas bargit ruoktobálvalusas ovttas láh et saji oahppan dilálašvuhtii. 
     Ruoktobálvalusas lea iešalddes eahpeformálalaš bealli daningo bargu lea 
dárbbašeaddji ruovttus. Ovttas anus ruoktobálvalusásaheamis lea ng. 
institušuvnnalaš die iheapmi mii lea dat doaimmahanmunni mii gávdno ja dat 
doaimmahanmearri mii láh o bálvalanbargiin ja maid hoavddat ja jo iheaddjit
gu eget dásiin sivdnidit. Institušuvnnalaš die iheapmi addá má olašvuo aid
berošteddjiide oavdit váttisvuo a ulbmil- ja bálvalusdohkálaš oainnuid 
gaskkas. Jos ruoktobálvaleami liv ii ain eanet formáliseret de liv ii hehttet 
rievddadanmuni gáibádusaid bálvalandárbašeddjiid ektui. 
     Vuohki lea etnográfalaš áššeiskkadeapmi guovtti gielddas. Empiralaš vuo u
lea eanemusat ohkkejun njuolga vásihemiin iskadettiin. Vuo un eanet dihtui 
leat maid leamaš formálalaš ja eahpeformálalaš jearahallamat ja ságastallamat 
bargiin ja maiddai állosat doaimmas, beaivegirjjis ja báddemat. 

oavddossánit: Instutušuvnnalaš die iheapmi. Oahppan dilálašvuo alaš.
Oahppan bálvaleami vuo ul. Rašuvnnat. Gulaskaddan. 

Giella: Ruo agiella, ruo a-, sámi- ja e gelašgielat oahkkáigeasuin.
Tomas Hansson lea jorgalan e gelašgillii ja Per Stefan Labba sámigillii. 
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Medicintilldelning hos en vårdtagare.
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FÖRORD

Under arbetet med en avhandling är samarbetet mellan forskare och praktiker i
forskningsprocessen en nödvändighet. Forskarna har sina teoretiska och
metodologiska färdigheter som sina starka sidor i samarbetet. Praktikerna har
sina insikter i verksamheten och sina praktiska färdigheter som sina starka sidor.
Genom att föra samman forskarna och praktikerna i forskningsprocessen berikas
forskningen i både teoretisk och mer nyttoinriktad praktisk mening.

Ett avhandlingsarbete kan liknas vid en spännande resa, men det kan också
liknas vid en hinderbana. När man kommit över ett hinder så finns ett nytt att ta
sig över. Denna avhandlingsstudie rör ett av mina tidigare grundantaganden,
nämligen att människor lär sig i relation till andra och att lärandet sker i en social
gemenskap när vi kommunicerar med varandra.

Forskningsarbetet kan sägas ha varit en resa i mitt eget inre landskap men
också ett tålmodigt sökande i en stor omvärld. Själva forskningsuppgiften gör att
man ställs inför många vägval. Ett val är vilken metod som är bäst att tillämpa.
Denna studie kom att bli en kvalitativ och etnografisk fallstudie. Att studera
lärandets förutsättningar och villkor kräver, enligt min mening, en metod av detta
slag. Den kvalitativa etnografiska forskningen kännetecknas av ett synsätt, som
går ut på att händelser endast kan begripas rätt om de ses i sina sammanhang.
Därför bör forskaren göra djupdykningar i olika miljöer och där studera de olika
aktörernas betydelse för den kultur som skapats och upprätthålls.

Forskarens uppgift är att omsätta vardagskunskap till vetenskaplig kunskap
och göra den tillgänglig för yrkeskunskapen. Vardagskunskap (common-sense
knowledge) bildas och förändras i våra samtal med andra och är vår del av det
sociala kunskapsförrådet. Genom kunskapen delar vi in verkligheten efter hur
förtrogna vi är med den. Med respekt för andras kunskaper och ett nära sampel
kan vi komma varandras kunskaper nära och en överföring av kunskap från en
aktör till en annan möjliggörs. Min strävan har varit att förmedla en ”bild” av hur
hemtjänsten som verksamhet konstitueras och vilka förutsättningar och villkor för
lärande som finns. Kanske kan jag med min avhandling så ett litet frö för framtida
resonemang om vad som bidrar till kunskapsmediering och lärande i en
människovårdande verksamhet.



Ett stort tack till er alla som gjort denna avhandling till vad den är, från minsta
beståndsdel till dess helhet. Tack till alla i de två kommunerna som på olika sätt
deltagit i denna studie. Ett "jätte" tack till er vårdpersonal, chefer och ledare på
olika nivåer som bjöd in mig till er verklighet på ett mycket generöst sätt. Jag
kom in i en verklighet där vårdpersonalen möter en vardag som är något helt
annat än den som görs gällande i makthavarnas retorik. Ett avhandlingsarbete är
ett ensamarbete, sägs det, visst, så är det. Den här avhandlingen har en författare,
men det finns många kloka medresenärer och medkommunikatörer, som har
bidragit med synpunkter.

Tack till övriga medresenärer…

Jag börjar med ett tack till professor Henning Johansson som startade
forskarutbildningen och därmed gjorde det möjligt för mig att utföra denna studie.
Iris Åström, tack, du är bara helt otrolig. Jag vågar inte tänka på vad som hänt om
inte du varit med på min resa.

Ett stort tack vill jag också framföra till FOU- enheten, för alla intressanta
diskussioner och kritiska synpunkter kring teori och praktik. Tack Urban
Karlsson, som varit med från den tidiga initieringsfasen av min studie och till
avhandlingens slutfas. Tack för ditt enorma tålamod som du visat mig i mitt
skrivande och "tänk". Ditt lyssnande och samtidigt kritiska förhållningssätt har
varit värdefullt för avhandlingens tillkomst och dess slutresultat.

Tack Tomas Hansson för hjälpen med den engelska översättningen och för
givande samtal vi har haft under avhandlingsarbetet. Tack Ulla Tebelius för att du
noggrant läst mer eller mindre utvecklade tankegångar och för att du hjälpt mig
att skapa struktur i avhandlingen. Tack Torunnh Hamran, från Norge, för det
föredömliga seminariet du ledde, det gav avhandlingen en guldkant och för att du
återkom för att delta i betygsnämnden. Tack Marja-Liisa för ditt stöd i läsande av
mitt manus och för dina synpunkter, men tack också för den fina vän du är. Tack
Per Lind och Rune Johansson för det tekniska stödet utan vilket jag omöjligt hade
klarat av den tekniska delen av avhandlingen. Tack Mikael Alexandersson för att
du kom upp till Luleå och gav mig stöd i slutspurten av min avhandling.

Den här avhandlingen vill jag slutligen och inte minst tillägna några
betydelsefulla personer som på olika sätt funnits vid min sida och stöttat mig. De
som funnits nära en människa som skrivit en avhandling vet att det fordras något
speciellt för att stå ut med den arbetsinsats som doktoranden ställs inför. Nära och
kära utsätts för en särskild prövning. Det finns några personer som står mig nära
som klarat av detta med bravur, ett stort tack till er!

Detta tack måste bli av ett annorlunda slag. Främst vill jag tacka mina två
vuxna döttrar, Linda och Sofie, för att ni alltid funnits där, trots att jag ibland har
varit svår att få kontakt med. Tack Sofie för den värme och omtanke som jag fått
ta del av vid mina besök hos dig och Pehr. Och mycken tack till dig, Pehr, min
svärson som med mycken värme tagit emot mig. Jag har under ett antal år varit en



"inventarie" som du uttryckte det. Tack lilla, underbara Oliver, för de mysiga
stunder du ger mormor genom din närhet och energi.

 Tack kära Linda, för goda middagar, sköna pratstunder och promenader
som gett mig nödvändiga avbrott, och uppmuntran. Tack Enok för det fina stödet,
och för begreppet: "man lär till två stavar". Tack för allt ditt stöd, dina tröstande
ord, fisketurer och närhet till naturen. Vid vistelser i mitt sommarparadis i
Rörbäck där du sagt många kloka saker som ökat min förståelse för teori och
praktik och hur de måste ses som en väv av olika färg på trådar, som tillsammans
bildar ett mönster. Dessa stunder av pauser från avhandlingsskrivandet, där
vardagliga samtal om varat i livet ingått, har berikat min egen utveckling i
avhandlingsarbetet. Tack Per Ingvar för allt ditt stöd. Tack lillebror Stefan för att
du kommit och hälsat på och bidragit med musik i alla valörer.

Tack slutligen, till mor och far, Nora och Viktor, som båda är borta idag,
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Oscars hus. Foto: Christina

PROLOG

Endast genom
handling
vinner livet
i betydelse.
H.C. Andersen

Oskar gläntar på dörren… följ med in…

En helt vanlig dag i vårdpersonalens arbete

Personalen hade redan på morgonmötet berättat för mig om Oskar. De hade
berättat att han var 89 år och bodde ensam i en liten gård långt ute på landet.
De hade också berättat för mig att han bodde ytterst primitivt och utan
elström. Den enda hjälp han fick var hemkörning av en matlåda. Vid
planeringen på morgonmötet samtalade arbetsgruppen om Oskar och att de
ibland hade svårt att stå ut med att han bodde som han gjorde.
Vårdpersonalen var bekymrad över att han bodde så primitivt och att han
hade begränsat med hjälp. Områdeschefen menade att det var han själv som
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gjort valet och att detta var viktigt att beakta. En lång stund förs dialogen
om Oskars villkor mellan chefen och vårdpersonalen. Områdeschefen sa:

Det är viktigt att låta den enskilde vårdtagaren själv bestämma hur de vill
bo och vilken hjälp de skall ha.  Det är farligt om vi utgår från våra egna
normer om vad som är bra för oss själva då har vi tappat känslan för jobbet.

En undersköterska svarade att det nog var rätt att tänka så och att han hade
det rätt så bra, eftersom han under de värsta månaderna var på ett service
boende och fick daglig hjälp.

Idag arbetade två undersköterskor i arbetslaget: Karin och Hulda. Den
första vårdtagaren de skulle besöka bodde på landsbygden. De andra
vårdtagarna bodde utspridda i det lilla samhället. Både Karin och Hulda har
arbetat många år inom hemtjänsten. Innan de lämnade lokalen efter
morgonmötet, läste de i veckokalendern, tog med sig nycklar, recept och
några medicinpåsar.

På väg till Oscar

I bilen på väg till Oskar samtalade de om Oskar och hur han hade det.
Hulda fortsatte morgonmötets samtal och berättade om hur det ibland
kunnat se ut när de besökt honom. Hon suckade och berättade, att han vid
ett flertal tillfällen under det gångna året fått läggas in på ett tillfälligt
boende för att få en dräglig tillvaro. Karin sa att hon också ofta varit
bekymrad över honom och att det kändes som en lättnad varje gång han
under vintern var på ett boende under några veckor, samtidig konstaterade
de, att han själv valt att bo där han bor och han trots allt verkade trivas.
Karin sa, att det här var ett problem när man jobbade med människor, att
man hela tiden tänkte på dem och att man ibland blev allt för engagerad.
Hon menade att det var en anledning till att man inte alltid kunde göra det
som var bestämt utan man måste ta hänsyn till den enskilde vårdtagaren.
Hulda menade, att det var särskilt lätt att bli alltför engagerad i vårdtagarna
när man besöker dem i deras hem.

De kom också att prata om andra vårdtagare, om hur olika det var, och
vad de beviljats för typ av hjälp. Karin menade, att det var de vårdtagare,
som var bäst på att prata och höra av sig, som fick mest hjälp. Hulda var av
samma åsikt, hon sa, att de ibland retade sig på vilka skillnader det var. En
del fick hur mycket hjälpmedel och tid som helst, medan andra knappt hade
hjälp med det nödvändigaste. Hon såg irriterad ut och sa:

Så är det, de som skriker mest tycks få alla möjliga hjälpmedel, medan
andra knappt får vad de behöver för att ha det drägligt. Man kan undra hur
det ser ut den dagen man själv behöver hjälp. Karin nickade instämmande.
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Hemma hos Oskar

Vi kom hem till Oskar, som bodde i ett rött gammalt hus med vita knutar,
där vissa partier av husfasaden saknade färg. Huset var en röd liten stuga
med en kallfarstu som skulle mota den värsta kylan. Oscar mötte oss, han
stod utanför huset med rocken över armen. Vårdpersonalen hälsade på
honom och jag presenterade mig. Hulda frågade om han var på väg att resa
bort och han svarade att han väntade på en kvinna som skulle hämta honom.
Karin sa att de bara skulle lämna matlådan. Oscar sa att han tyckte att vi
kunde komma in en stund. Vi gick in i huset, med hans matlåda.
Matlådeleveransen var den enda hjälp han var beviljad. Här skulle besöket
hos Oscar formellt sett ha varit avslutat, om vårdpersonalen strikt följt
vårdplanen. Istället bestämmer Karin och Hulda i en tyst överenskommelse,
genom utbyte av blickar att de båda kände för att stanna en stund hos Oscar.

Först kom vi in i en mörk kallfarstu, där blandningen av alla lukter
påminde mig om mormors gamla hus, som idag stått tomt sedan minst 40 år
tillbaka. Tanken slår mig: Hur skulle det vara om väggarna kunde tala?
Lukterna blandades av "krollsprint” (ett hårt packat isoleringsmaterial),
vedeldning och lysfotogen. Jag uppskattade att det är nånstans kring 10 - 15
grader inne hos Oskar. I salen som Oskar kallade rummet för, stod en svart
flygel. Under ett lager av damm och några fingeravtryck, kunde man ana
den svarta blanka färgen. I rummet fanns några gamla stolar, ett bord,
böcker och lampor som hade några år på nacken. Böcker låg utspridda, de
skvallrade om att Oskar nog läst en hel del.

 Oskar pekade på ett bord, och berättade att det som låg där var hans
egenhändigt skrivna musik. Han sa att han skrivit i hela sitt liv. Men han var
också noggrann med att berätta, att han också var uppfinnare. Tysta, tittande
på varandra, lyssnade jag och vårdpersonalen på Oskar. Vi stod nu mitt i
detta märkliga rum, som var ett de två rum som huset bestod av. Det andra
rummet, som vi såg när vi kom in, var ett kök med jordstampat golv, en
vedspis och en soffa.

Jag tänkte: Vilka arkitektoniska kontraster och hemmamiljöer de får
skåda i detta arbete, för att inte tala om alla människor och nu denne
märklige man, med sina berättelser. Vad händer i ett sådant möte? Jag
funderade på vilket lärande som sker sig i en stund som denna och vilka
kunskaper vårdpersonalen behöver eller utvecklar i ett sådant möte? Oscar
satt vid sin flygel men kom inte igång med spelandet, han sa:
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”Jag fryser, jag måste värma mina händer det är så kallt i huset”

 Oscar värmer sina händer. Böcker Oscar läser. Foto: C. Drugge

Han hade ingen värme påslagen i salen, och i köket eldade Oskar med ved.
Han satt och gnuggade sina händer medan han berättade om sin barndom.
Han berättade om livets umbäranden, som han uttryckte det, och om hur
han i tidig ålder flyttat ifrån Skåne och upp till Samköping. Han berättade
med en speciell känsla och inlevelse som är svår att återge, om hur han
plockade blommor längs vägkanten, band dem och sålde dem. Pengarna han
fick av detta använde han för att ta musiklektioner och för att köpa böcker.

Efter en stund hade hans händer tinat upp. Han spelade först något med
pekfingervalsen, bä bä, vita lamm sedan bytte han låt till tryggare kan ingen
vara. För en stund kände jag mig osäker om han kunde han spela? Jag
tittade på vårdpersonalen, vi tycktes tänka likadant. Det kändes så av deras
blickar att döma, att de också verkade tveksamma. Hulda tittade på klockan,
som om hon menade, vi kanske måste åka vidare, men hon sa ingenting.
När Oscar hållit på en stund, kom han igång och spelar ett av sina skrivna
stycken. Döm om vår förvåning, våra blickar möttes igen, vi bara stod och
lyssnade. Det kändes så otroligt, att jag fick förmånen att delta i detta möte,
denna kalla, och soliga vinterdag, ute på landsbygden. Det var inte svårt att
se att Oskar njöt av att de hade tid för honom.  Han liksom drog ut på det
han skulle göra för att förlänga tiden med oss. Att stanna hos Oscar och
hålla honom sällskap beskriver ett av många exempel på när vårdpersonalen
möter det oväntade.

Efter avslutad spelning var det dags att åka vidare. Innan vi gick
påminde Oscar mig om att jag skulle komma på besök fler gånger, så han
fick visa mig uppfinningarna han hade i uthuset. Till en början var det tyst i
bilen, de verkade tänka. Efter en stund börjar vårdpersonalen prata om
Oscar. De sa att de var så överrumplade, aldrig förr hade han spelat för dem,
varför just nu? De samtalade också om att han skulle behöva få avlastning
för att bli varm och få det lite drägligare under dessa kalla månader. De
bestämde sig för att prata med områdeschefen om detta. Detta scenario
speglar ett av många möten med vårdtagare som vårdpersonalen dagligen
ställs inför.
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KAPITEL 1 INLEDNING

Att problematisera verkligheten är det första
steget på vägen till kunskap och det är ett steg
som omöjligt kan överhoppas.
Asplund (1998) Ur undran inför samhället

Detta är en avhandling som behandlar förutsättningar och villkor för ett
omsorgsinriktat lärande inom hemtjänsten. När man talar om lärande talar
man underförstått om kunskap. I all mänsklig praktik skapas kunskap, men
där skapas också olika förutsättningar och villkor för lärande.
Verksamheten i denna studie har också ett annat syfte: att bota sjuka, ge
personlig service och omvårdnad. Som jag kommer att visa i denna studie,
förutsätter arbetet inom hemtjänsten vissa specifika färdigheter och
kunskaper. Om inte personalen lär sig dessa eller om organisationens
sociala strukturer inte skapar goda förutsättningar och villkor för ett lärande
så får detta konsekvenser för både vårdpersonal och vårdtagare. Dessa
konsekvenser kan bestå i olika brister i bemötande gentemot vårdtagarna.

Brister i bemötande av äldre beskrivs i SOU (1995:19). Utredningen
beskriver olika typer av anmälningar som inkommit om brister i
äldreomsorgen. Bristerna handlar både om att äldre inte får föra sin talan,
och utöva inflytande, men också om brister i information, dialog och
samverkan med den enskilde och anhöriga, liksom brister i omvårdnad,
tillsyn och behandling.

I ovannämnda utredningsuppdrag (bil 1) framhävs att det är dags att
belysa innehåll och kvalitet i äldreomsorgsarbetet, samt frågor som rör
bemötande och respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och
värdighet. Bemötande handlar i grunden om mellanmänskliga relationer
men också om makt, kunskap och människosyn. I ett snävare perspektiv,
handlar bemötande om relationer mellan enskilda, till exempel mellan den
som behöver hjälp med vardagslivets rutiner, och den som ger hjälp, eller
den som har behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och den som bedömer
behoven.

I det följande avsnittet ges en presentation av studiens kontext och dess
aktörer, men också en kort beskrivning av avhandlingsstudiens uppkomst.
Därefter diskuteras begreppet kunskap såväl generellt som kopplat till
hemtjänstens verksamhet.
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Hemtjänstkontexten och dess aktörer

Under 1998, var jag ledare för ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten i
Vagstad kommun, ett utvecklingsarbete som syftade till att skapa en god
arbets- och lärandemiljö. Personalen ville lära sig att kommunicera bättre
för att kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Under senhösten
samma år hade vi sista träffen för detta utvecklingsarbete, som pågått under
ett antal år. Vid det tillfället frågade personalen vad jag skulle göra när jag
kom tillbaka till Luleå. ”Skriva en avhandling om lärande”, svarade jag lite
lakoniskt. Då fick jag frågan om varför jag inte kunde skriva en avhandling
om lärande inom hemtjänsten i Vagstad. Jag hade inte tänkt den tanken
själv, men när väl frågan väcktes tyckte jag mig genast kunna se något
väldigt konstruktivt i själva uppslaget. Jag tog upp frågan med min
dåvarande professor, som också tyckte idén lät spännande. Vi beslöt oss för
att jobba vidare med denna idé och undersöka förutsättningarna för ett
avhandlingsarbete inom hemtjänsten.

Personalchefen i Vagstad var positiv till idén. Hon tog i sin tur kontakt
med socialchefen, som också betraktade idén som intressant. Socialchefen i
Vagstad berättade sedan om idén för socialdirektören i Samköpings
kommun. De samtalade om att det skulle vara ännu mera intressant om man
hade med både Samköping och Vagstad kommun med i studien. I så fall
skulle en stor och en liten kommun ingå i studien, två kommuner som
dessutom hade en sinsemellan olikartad organisering av hemtjänsten.
Därefter närmare bestämt i februari 1999, anordnades ett möte mellan mig
som doktorand dåvarande professor Henning Johansson vid Centrum för
forskning i lärande, och de ovannämnda cheferna samt FoU-enhetens
forskningsledare. Vid detta möte blev det definitivt klart att det planerade
avhandlingsprojektet skulle bli av. Jag kom nu att ha den nystartade FoU-
enheten, som var inrymd i kommunhuset i Samköping, som min arbetsplats
under de kommande åren.

Att urvalet kom att bli just dessa kommuner har att göra med att ideén
om att delta kom från Vagstad kommun. Utvecklingsarbetet kan i efterhand
ses som en förstudie, eftersom jag där inspirerades till att studera
hemtjänsten som verksamhet.  Utvecklingsarbetet har fungerat som en
inspirationskälla vid formulerandet av avhandlingens frågeställningar. Detta
arbete presenteras i slutet av detta kapitel.

En vanlig föreställning om hemtjänsten är att personalen under
sjuksköterskenivå arbetar med relativt enkla arbetsuppgifter som olika typer
av hushållsgöromål och endast enkla medicinska insatser. Denna
föreställning har belysts och debatterats sin tidigare forskning om
hemtjänsten av Szebehely (1995) och Nordström (2000). Båda dessa
forskare menar att arbetet inom hemtjänsten är komplext. Ellström, Ekholm,
Ellström (2003) anser att olika verksamhetstraditioner, som präglat tidigare
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årtionden, kan antas ”överlappa” varandra. De menar att många
vårdbiträden bär med sig husmorstraditionen i sitt arbete, samtidigt som det
ställs krav i arbetet, krav som utgår från byråkratiska eller tekniska normer
och rutiner och krav på medicinsk hantering Szebehely (1995) menar att det
är inom detta område som vårdpersonalen upplever, att de genomgående har
en god kompetens att fullgöra ett bra vårdarbete.

Frågan är vidare belyst i de utredningar som skrivits om hemtjänsten,
till exempel SOU (2000:38, Szebehely) Hemtjänsten har också varit
föremål för uppmärksamhet i den massmediala debatten, om hur man skall
klara den framtida rekryteringen av personal till hemtjänsten, eller snarare
avsaknaden av debatt om denna utmanande fråga. Debatten om
hemtjänstens verksamhet, har haft en stark betoning på dess misshälligheter.
Våren 1998 fördes en debatt i svenska dagtidningar som gick under
beteckningen undersköterskedebatten som Alsterdal (2001) beskriver i sin
avhandling. Den debatten inleddes på allvar när undersköterskan Sara
Wägnert slog larm om vanskötsel av gamla på det sjukhem hon arbetade.
Många berömde henne för sitt mod att kritisera missförhållanden på sin
arbetsplats.

En annan artikel Alsterdal (2001) refererar till och som fick mycket
uppmärksamhet var den Martreus skrev. Hon arbetade med äldre på ett
sjukhem sedan många år tillbaka. Vid sidan om sitt arbete, skaffar hon sig
en filosofie kandidat i statsvetenskap och faller därmed utanför den
allmänna föreställningen om en undersköterska. Reaktionerna efter hennes
uttalanden om, att lidande inte beror på, att de har för lite resurser utan att
det i stället är en följd av naturligt åldrande, medförde starka reaktioner och
ställningstaganden för och emot. Hon menade att den som gör bestämda
utspel, som att inga gamla någonsin ska behöva ligga i blöta blöjor aldrig
har arbetat inom vården (s 94). Redan 1994 fanns det påtalade brister i
äldreomsorgen.

Ytterligare ett exempel som visade på misshälligheter var avslöjandet,
som kom från en anhörig till en åldrig moder. Sonen visade på ett
bemötande, som han ansåg vara oacceptabelt och som i vissa debatter
påstods handla om en yrkesjargong. Andra menade att det var avskyvärt,
medan några få ville diskutera vad som bidrog till detta förhållningssätt
eller bemötande av hans mor. Även denna händelse väckte många
reaktioner. Denna händelse fick också ett rättsligt efterspel och det slutade
med avsked för berörd personal.

Dessvärre har debatten om vårdpersonalens lyckade insatser varit
mindre aktiv. Likaså har det varit med debatten om deras arbetsvillkor och
dilemman. Under de månader som jag följde ett antal hemtjänstgrupper
väcktes många frågor. En var: Vilka arbetsuppgifter förväntades de
bemästra? En annan fråga var: Hur klarar de av att hela tiden värdera och
prioritera vad som är mest viktigt i den specifika situation som de befinner
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sig i mötet med vårdtagaren? En annan viktig fråga var: Vilka kunskaper
finns, hur konstitueras kunskaper och vilka konsekvenser får detta för
verksamheten?

Mitt bestämda intryck, av den allmänna debatten om hemtjänstens
framtid är, att många anser arbetet inom hemtjänsten vara enkelt, och att det
inte krävs några speciella kunskaper för detta arbete. Det finns, som jag ser
det, flera anledningar till denna förenklade uppfattning. En anledning kan
vara den historiska bakgrund som hemtjänstyrket har. Det är ett yrke som är
intimt sammanvävt med husmödrarnas arbete och som sådant blir det
liktydigt med ett lågstatusyrke. En annan anledning kan vara synen på
vidareutbildning för denna yrkesgrupp, vad den skall bestå av och slutligen
och vem som skall ta initiativet till den. Ytterligare en anledning kan vara
att vårdpersonalen utför arbetet, där den så kallade tysta kunskapen är
central och där det är mindre vanligt att man artikulerar om de kunskaper
som behövs. Än mindre är de vana att ställa krav på vidareutbildning.

Eliasson (1992) beskriver kärnan i omsorgens villkor, det vill säga att
praktiken är den viktigaste kunskapskällan. I praktiken konstitueras
verksamheten, och här genereras och skapas kunskaper. Vårdpersonalen
själva har i utvecklingsarbetet uttryckt att de är stolta över det arbete som de
utför. De har också uttryckt att de är stolta över sina kunskaper, men att de
samtidigt är bekymrade över att allmänheten inte vet och förstår vad de gör.
Hon skriver:

Brister inom hemtjänsten tolkas ofta så att hemservicepersonalen ”saknar
kunskap”, de har ju ingen utbildning. Den tolkningen kan skapa blindhet för
att praktiken själv kan vara den viktigaste kunskapskällan – och att den kan
vara mer eller mindre rik såsom kunskapskälla, bl a beroende på hur arbetet
är organiserat (s 26).

Eliasson (1992) betonar vårdpersonalens praktik som en kunskapsskälla,
och att det är viktigt att beakta hur arbetet är organiserat.

I Regeringens propositionen (1996/97: 124) anges förutsättningar för
att god kvalitét i vård och omsorg av äldre skall kunna uppnås. Där står att
den enskilde hjälpbehövande människan skall kunna utöva ett verkligt
inflytande och att hennes särart, vilja och önskemål skall respekteras.
Vidare står det att god kvalitet förutsätter ett tydligt och engagerat ledarskap
och tillgång till personal med lämplig utbildning och kompetens.

Hemtjänstarbetet består inte bara av rent praktiska uppgifter, utan är
direkt avhängigt av personalens förmåga att utveckla en god
omdömesförmåga i förhållande till vårdtagarna, men vårdpersonalen
behöver också formella kunskaper för att klara av de tekniskt medicinska
och ofta avancerade arbetsuppgifterna. Det vardagliga arbetet inom denna
verksamhet handlar om människor vars hälsotillstånd och olika former av
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behov kan variera från ett dygn till ett annat och ibland vara ganska
avancerade.

Sammanfattningsvis kan man säga att avhandlingen beskriver två
perspektiv, dels det generella dels det unika. Det generella är att arbete styrs
av politiska beslut och olika dokument, som kan sägas vara allmängiltiga
för hemtjänsten som verksamhet. Det generella beskriver teorier bakom
beslut och dokument. Det unika är det kontextuella, det vill säga den
verklighet och det oväntade som händer och som vårdpersonalen ständigt
möter. Det kräver att personalen är flexibel och att den ser varje situation
som speciell.

För att ge en bild av vad som avses med en praktisk verksamhet, och
hur den är beroende av både teoretiska och praktiska kunskaper, har jag valt
att utgå ifrån att beskriva den samiska kulturen.
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 Enok Blind, same från Gällivare.
Foto: Christina Drugge. Rörbäck 2002.
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Praktisk kunskap

Begreppet "man lär till två stavar" är ett talesätt med en förtätad innebörd.
Uttrycket som jag har fått av en god vän, Enok, används inom den samiska
kulturen. Uttrycket betyder, enligt Enok, att man lär sig hela livet. Det som
en mångfald av litteratur benämner det livslånga lärandet. Stavarna
symboliserar en ny fas i livet där visdom och betraktelser blir viktigare än
att bara lära sig mer och mer, men också att man aldrig slutar lära sig
oavsett ålder, eller situation, lärandet pågår hela livet och i alla situationer. I
samernas traditionella livsmiljö kräver den vardagliga praktiken en god
förmåga till både ett praktiskt handlande och en god bedömningsförmåga av
handlandets ändamålsenlighet och etiska grundvalar. Det gäller att ha en
god omdömesförmåga, att fatta rätt beslut under extrema livsbetingelser. För
att klara detta behöver samerna också ha teoretiska kunskaper. Det gäller till
exempel kunskaper om väderförhållanden, att kunna tyda tecken i naturens
skiftningar som talar om, att det kommer att ske ett väderomslag för att
snabbt kunna veta vad som är det rätta att göra. Det behövs också kunskaper
om hur de skall kommunicera med olika myndigheter, och hur de skall
hantera olika typer av ansökningar. Samtidigt måste man hela tiden ha en
omtanke om varandra för att skapa ett gott liv i denna extrema miljö. Det
här är ett tydligt exempel på hur praktik, etik och kunskap är sammanvävda
i det dagliga handlandet, och att livet innebär ett enda långt sökande efter
kunskap.

Som Aristoteles (1993) sade: ”Att leva är ett handlande praxis, inte en
tillverkningsprocess poiesis. Aristoteles skriver i ett av sina större arbeten,
den Nikomachiska etiken om begreppen praxis respektive poesis. Det vill
säga handlingar som företas för sin egen skull respektive handlingar som
företas för att uppfylla ett visst resultat och ett framtida mål. Kan det vara så
att man ännu idag kan använda sig av de Aristoteliska begreppen för att
beskriva hemtjänsten? Kanske kan man säga att det finns en förväntan att
det som sker inom hemtjänsten ska leda till något gott för vårdtagarna, att de
ska få en god omvårdnad, och att dessa begrepp präglar de
omsorgsrationalitet som styr det praktiska arbetet i hemtjänsten, och som
kan ses som praktisk klokhet där uppmärksamhet och omdöme är centrala
begrepp.

Silfverberg (1996) använder Aristoteles resonemang i sin studie om
etik inom hemtjänsten och hävdar att etik innebär att det goda omdömet
måste ta hänsyn till de konkreta omständigheterna i varje enskilt fall. Det
dygdiga valet innebär att göra den rätta bedömningen och utföra den rätta
handlingen på rätt plats och vid rätt tillfälle. Det är alltså allt annat än
rutinmässig tillämpning av regler. Silfverberg skriver vidare att
vårdpersonalen med sin praxis-syn på verksamheten gör motstånd mot den
förhärskande poiesis-synen. Silfverberg menar, att det vårdpersonalen gör
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är att de värnar om de sociala värdena i verksamheten, som de upplever
hotade av ”taylorismen”. Vilka kunskaper behöver personal inom
hemtjänsten för att klara denna balans mellan vad de egentligen förväntas
göra och vad de egentligen gör?

Det finns i vår kultur en tendens att identifiera kunskap med teoretisk
kunskap, det vill säga det vi lärt oss genom utbildningar, olika typer av
kompetensutveckling och litteratur av olika slag. Ellström (1992) kallar
denna typ av kunskap för explicit. Men det finns också en annan slags
kunskap som vi inte klarar oss utan, och som vi kallar för
erfarenhetsbaserad kunskap. Inom den erfarenhetsbaserade kunskaper finns
förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap, aspekter av kunskap som ofta
återfinns inom den tysta kunskapen (Johannessen, 1999b; Josefsson, 1991).
Dessa aspekter av kunskap lär vi oss genom praktik och erfar i vår egen
kropp. Vi begriper och förstår till exempel genom att själva åldras eller
genom att utföra vård- och omsorgsarbete. Genom att reflektera över våra
erfarenheter skapar vi som människor vad flera forskare talar om, en
praxiskunskap (Schön, 1983; Molander, 1993; Josefsson, 1991; Eliasson
1992). Den typen av kunskap benämner Ellström (1992) för implicit
kunskap.

Både den teoretiska kunskapen och praxiskunskapen är enligt min
mening nödvändiga och kan komplettera och befrukta varandra. I många
sammanhang är det den teoretiska kunskapen som räknas som riktig
kunskap. Praxiskunskapen betraktas inte som kunskap och än mindre
värderas den lika högt som den teoretiska kunskapen, som en individ
uppnått genom formell utbildning eller på vetenskaplig väg.

Många hävdar, att det i en avhandling är ointressant med en personlig
presentation av forskaren. Thomsson (2002) menar däremot, att det ibland
kan vara viktigt att göra en personlig presentation av sig själv som forskare,
speciellt om det till exempel kan antas ha betydelse för läsaren eller för
vinklingen av de resultat som presenteras. Som jag kan förstå har min
bakgrund haft en relativt stor betydelse i detta avhandlingsarbete, därför har
jag i nästa stycke valt att göra en kort beskrivning av min bakgrund.

Förförståelse

Min bakgrund

Jag är född och uppvuxen i den lilla byn Moskojärvi, ”Mosko” betyder
blindtarm och att sjön inte har något inflöde, ”järvi” betyder sjö. Därav
namnet Mosko - järvi. Byn ligger 26 mil norr om Luleå. I den lilla byn
fanns en stark social gemenskap, det vill säga alla brydde sig om varandra,
på gott och ont. Ett sätt att förstärka den sociala gemenskapen i byn och
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därmed kunna reda ut konflikter eller oliktänkande, var det återkommande,
gemensamma bastubadandet på lördagar, då hela byn deltog. Åke Daun
beskriver bastubadandets betydelse för det lilla samhället Båtsskärsnäs
(Arnstberg, 1997). Ett litet samhälle där min egen far hade växt upp.

Skolan i min hemby var nedlagd sedan många år. Jag och mina två
syskon fick istället gå i skola i grannbyn. Högstadietiden fick vi tillbringa i
det närliggande samhället Gellivare som ligger fyra mil söder om den lilla
byn där jag är född och uppvuxen. Skoltiden minns jag med både glädje och
sorg. Glädjen bestod i att lärarna redan då förstod betydelsen av att arbeta
med teoretiska och praktiska ämnen. Vi arbetade mycket med estetiska
ämnen. Teater, och sång fanns hela tiden parallellt med de teoretiska
ämnena. Sorgen var bemötandet från lärare. Kanske minns jag mest de
stunder då de var orättvisa och saknade gott omdöme.

Mitt intresse för lärandefrågor har väckts av erfarenheter från min egen
skolgång och under mina yrkesverksamma år som förskollärare, lärare på
grundskolan, vuxenutbildare och marknadschef för ett utbildningsföretag. I
det sistnämnda arbetet fick jag möta hemtjänstpersonalen och genom det
uppkom också idén till avhandlingsstudien. Här fick jag också insikten om
att det fanns ett behov av, att närmare försöka beskriva och förstå denna
verksamhet och försöka beskriva vilka förutsättningar och villkor för
lärande som fanns.

Det blev tydligt att den allmänna synen, eller den syn på
hemtjänstarbetet som välfärdssamhället har skapat, inte fullt ut
överensstämde med den bild jag nu fick av hemtjänsten. Därför blev det
intressant att tacka ja till att närmare studera denna verksamhet, när jag fick
den möjligheten. Den kontext jag själv kommer ifrån har gett mig
kännedom om att villkoren för lärande kan se olika ut men också vad som
kan skapa förutsättningar och för lärande. Om det ses som en förförståelse,
erfarenhet eller en kännedom, kan diskuteras? Jag har under stora delar av
min yrkesverksamma tid arbetat inom pedagogisk verksamhet och ofta ställt
frågan, vad lärande är, hur det sker, men också på vilket sätt ledarna kan
skapa förutsättningar för lärande?

Mina tidigare erfarenheter inte minst de jag fick då jag och min familj i
tretton år arbetade som familjehem. Min egen skolgång, mitt arbete som
lärare och ledare på olika nivåer, kan ha gett forskningsarbetet en speciell
riktning, styrka och framförallt drivkraft. Drivkraften är en föreställning om
att lärandets förutsättningar och villkor bättre kan tas tillvara, lyftas fram
och utvecklas.

Förstudien – Det tidigare utvecklingsarbetet

I det utvecklingsarbete, som jag ledde i Vagstad kommun 1997-78, deltog
två olika arbetsenheter med både chefer och vårdpersonal. Eftersom det kan
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sägas ha fungerat som en avstamp för avhandlingen och fungerat som en
inspirationskälla vid formulerandet av avhandlingens frågeställningar, vill
jag något kort beskriva detta utvecklingsarbete.

Syftet med utvecklingsarbetet var att förbättra relationerna mellan de
olika personalkategorierna. Det handlade också om att åstadkomma ett
lärande hos personalen, det vill säga att personalen skulle bli medvetna om
sina kunskaper och problem, och tillsammans lära sig utveckla dessa i
respektive arbetsgrupper tillsammans med sina ledare. Detta skulle främst
ske genom att de skulle bli bättre på att kommunicera med varandra.

 Behovet av ett utvecklingsarbete uppstod då personal från två kulturer
möttes vid en omorganisation 1992, den så kallade Ädelreformen.
Sammanslagningen blev inte helt oproblematisk. Vårdpersonal från
landstinget betonade främst den medicinsk/tekniska kunskapen medan den
kommunala vårdpersonalen lade sin betoning på den praktiska kunskapen
eller omsorgskunskapen. Många av den deltagande personalen ansåg att
kommunikationen fungerade dåligt, och att de hade svårigheter att
kommunicera med varandra. Flera uttryckte behovet av en tydlig ledare som
vågade säga ifrån men också ledare som var tillgängliga. De flesta av
personalen har gett uttryck för att de får ut mycket av mötena med de olika
vårdtagarna. Många berättade att de trivdes med arbetet i stort men att det
fanns många outredda konflikter som det inte fanns tid att bearbeta. Många
kände att arbetslaget bestod av två läger. En del uttryckte att de saknade
arbetsglädje.

Kompetensutveckling, ansåg de, förekom alltför sällan. De uttryckte
behov av att lära sig mer om bl a attityder, kommunikation, etik,
ansvarsfördelning, gruppdynamik, och konflikthantering, men också
repetition av det som de en gång lärde sig i sin grundutbildning, det kunde
till exempel vara katetertömning, lyfttekniker, anhörigproblematik, mm.
Många ansåg att arbetet hade blivit mer stressigt nu än tidigare och att den
sociala biten i arbetet hade försämrats. De menade att de alltför sällan hade
tid för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, dels inom den egna
arbetsgruppen, dels mellan olika arbetsgrupper både inom och mellan olika
kommuner. De flesta av personalen har gett uttryck för att de får ut mycket
av de olika mötena, eller i samspel med olika kollegor och vårdtagare.
Under pågående materialinsamling pågick ytterligare en organisations-
förändring i Samköpings kommun. Denna förändring fick direkta
konsekvenser i verksamheten, här försvann arbetsledarna/gruppledarna och
istället fick områdescheferna fler arbetsuppgifter. Gruppledarna återgick till
arbetet med vårdtagarna eller fick administrativa tjänster.

Strax efter avslutad materialinsamling har Vagstad genomfört en
organisationsförändring, vilka har inneburit att arbetsgrupperna blivit större.
De har slagit samman två arbetsgrupper till en och personalen har därmed
fått större ansvarsområde med fler vårdtagare.
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Resultaten i utvecklingsarbetet gav upphov till en rad intressanta
frågeställningar, till exempel om ledarens roll och dennes betydelse för
lärandets förutsättningar och villkor och vilka kunskaper vårdpersonalen
skapar och behöver i sitt arbete. Den kännedom som jag fick i detta arbete,
avgjorde till stor del valet av den metod som jag senare kom att använda i
denna studie men också en förförståelse för den verksamhet jag skulle
studera. Utvecklingsarbetet gav mig också kännedom om att arbetet inom
denna verksamhet krävde speciella kunskaper och förmågor.
Utvecklingsarbetet, som förvisso inte hade karaktären av en vetenskaplig
studie, gav mig ändå information om att hemtjänstarbetet var komplext. Det
visade sig att det krävdes många kunskaper av både praktisk och medicinsk
karaktär, men också inkännande och sensitivitet från personalen gentemot
vårdtagarna och kunskaper om hur man etablerar relationer till dem, och till
arbetskamrater. Min utgångspunkt inför denna studie var att vårdpersonalen
måste lära sig sitt arbete under en längre tid, samtidigt som de måste ha
förutsättningar för detta.

Under pågående materialinsamling i avhandlingsstudien har det pågått
ytterligare en organisationsförändring i Samköpings kommun. Strax efter
avslutad materialinsamling har även den andra kommunen Vagstad,
genomfört en organisationsförändring. Den första förändringen, som
gjordes i Samköpings kommun pågick under min materialinsamling och
fick direkta konsekvenser i verksamheten, och därmed påverkar de också
mina resultat. Här försvann en ledarnivå, det vill säga gruppledarna togs
bort och istället fick områdescheferna fler arbetsuppgifter. De gruppledare
som fanns i Samköping avskaffades under slutet av min materialinsamling.
Den senare förändringen som skedde i Vagstad, har inneburit att
arbetsgrupperna blivit större. De har slagit samman två arbetsarbetsgrupper
till en och de har därmed fått ett större ansvarsområde med fler vårdtagare.

Utvecklingsarbetet gav indikationer på att kunskaperna inom
hemtjänsten är långt mer komplicerade än vad som ofta framkommer i
debatten om hemtjänsten. Den myt som tycks finnas i samhället, om att vem
som helst kan arbeta inom hemtjänsten.

Flera av vårdpersonalen har under den tid jag följt dem i
utvecklingsarbetet, uttryckt att de var bekymrade över, att omgivningen inte
värderade deras arbete och deras kunskaper.

Problemformulering

Hemtjänstpersonalens arbete innefattar kontakter med människor, som i
olika utsträckning är i behov av hjälp och vård. Detta innebär att
mellanmänskliga relationer och kommunikation kan ses som viktiga delar
av jobbet. Redan under mitt utvecklingsarbete som jag beskrivit tidigare,
upptäckte jag att vårdpersonalens arbete var mer komplext än vad man först
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kunde ana. Hemtjänsten är en miljö där man i hög grad diskuterar
ledarskapsfrågor och kunskapsutveckling. Det förs idag en diskussion om
att undersköterskeutbildning borde vara ett rimligt krav på formell
utbildning och om hur vårdpersonalen skall ges utrymme för kontinuerlig
vidareutbildning (SoS-rapport 2000:12). I praktiken däremot tillfrågas
sällan vårdpersonalen om vilken typ av vidareutbildning eller
kompetensutveckling de har behov av.

Det har inrättats ett antal FoU-miljöer runt om i Sverige som helt eller
delvis är fokuserade på kunskapsutveckling inom socialtjänstens
äldreomsorg. Beslutsfattare på olika nivåer och forskare talar ofta om
kunskapsutveckling inom socialtjänsten (SoS rapport 2000:12), ett
uttryckssätt som nästan blev något av ett begrepp under början av 2000-
talet. Dessa satsningar tillsammans med de senaste årens forskning inom
området kommer förhoppningsvis i framtiden att öka kunskaperna om
hemtjänstens förutsättningar och villkor för lärande.

Hemtjänstpersonalens arbete framstår, vid ett ytligt betraktande, som
ganska enkelt med enkla medicinska behandlingar och enkla serviceinsatser
som till exempel att städa och laga mat. Men på en djupare nivå så
sönderfaller denna enkelhet. ”Vem som helst kan städa ett golv men vem
som helst kan inte städa ett golv i en ömsesidig relation till en vårdtagare”
(Drugge, 2001 s 20 ). Att göra något i relation till någon annan är något helt
annat än att bara göra något enligt en föreskriven vårdplan.

Min uppfattning som grundlades i det utvecklingsarbete som jag var
huvudansvarig för, var således att hemtjänstarbetet måste betraktas som ett
avancerat arbete som kräver ett ständigt lärande i praktiken. Det formuleras
i följande syfte och frågeställningar.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna avhandling är att studera förutsättningar och villkor för ett
omsorgsinriktat lärande i hemtjänsten.

Frågeställnigarna som berör det omsorgsinriktade lärandet är:

-Vilken betydelse har verksamhetens organisering för lärande?
-Vilken betydelse har ledarskapet för ett lärande hos vårdpersonalen?
-Vilken betydelse har olika typer av kommunikation?
-Vad betyder samspelet mellan vårdpersonal och vårdtagare?
-Vilka kunskaper genereras i verksamheten och hur medieras
dessa kunskaper?
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I det följande ges en generell beskrivning av hemtjänstens historia och
framväxt samt dess nuvarande organisation och utformning. Jag ger också
en översiktlig bild av den forskning som finns om hemtjänsten och som
berör denna studie.

Hemtjänsten (eller hemhjälp) är en gemensam beteckning för den
omvårdnad och hjälp med vardagliga sysslor och medicinska insatser, som
ges av socialtjänsten till gamla och andra vård- och omsorgsbehövande i det
egna hemmet. Ofta beskriver studier och dokumentationer om hemtjänsten
de hjälpsökande som gamla som behöver vård och omsorg i hemmet och få
nämner andra målgrupper som har behov av vård- och omsorg i det egna
hemmet. Det kan vara unga eller medelålders människor som till exempel
skadats i trafiken, eller som drabbats av någon svår sjukdom.

Från fattigvård till socialpolitik

I 1847 års fattigvårdsförordning ålades socknen att ansvara för alla
arbetsoförmögna: äldre, barn, sinnesslöa, handikappade, ensamstående
mödrar och tiggare utan anhöriga och husbonde. Vem som skulle få hjälp
bestämdes av prästen, läkaren, och sockenstämman. Förordningen innebar
rätt till obligatorisk fattigvård och möjlighet att yttra sig i fattignämndens
beslut. Denna liberala inställning kom att ses som allt för kostsam för
socknarna. I 1871-års fattigvårdsförordning hade kommunerna en stor frihet
att utforma sin egen fattigvård som skulle präglas av ”en åtgärd av
barmhärtighet, på vilken den enskilde ej kan pocka” (Edebalk, 1991, s 5). I
1918 års fattigvårdslag gavs de första riktlinjerna till en humanare och mer
differentierad fattigvård. Differentieringen innebar att institutioner såsom
barnhem, sinnesjukhus, kronikersjukhus och vårdhem växte fram.
Kommunerna ålades att under en tioårsperiod bygga ut ålderdomshemmen.
Institutionsboendet kom att dominera vården och omsorgen om äldre fram
till 1900-talets senare hälft (Nordström, 2000).

Hemtjänstens framväxt

Under tidigt 1900-tal tog Manfred Björkquist initiativ till att Uppsala
Hemsysterutbildning startade. Från 1918 fick verksamheten statsbidrag. I
början utbildades ”tjänarinnor”. Hemsystrarnas arbetsuppgifter blev att
ersätta husmödrar vid sjukdom samt, som det hette, ”giva handräckning åt
ensamma gamla”. Efter hand vidgades utbildningen och hemsysterskolorna
startade i Lund 1938 och året därpå i Leksand. Svenska fattigvårds-
föreningen insåg redan då att utbildning var viktigt i arbete med människor.
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Därför genomförde de redan 1908 en kurs för föreståndarinnor med både
praktiska och teoretiska avsnitt inom hälso- och sjukvård och fattigvård
samt om bokförings- och kontorsgöromål. Allt eftersom före-
ståndarinnornas arbetsuppgifter förändrades förlängdes utbildningen, vilket
innebar att på 1940-talet var detta en treårig utbildning (Trydegård, 1996).

När hemhjälpen under 1940-talet utvecklades tillkom nya skolor med
olika typer av hemsysterutbildning. Prov- och kompletteringskurser med
central intagning startades 1944 av socialstyrelsen. Kurserna hade från
början en längd av två månader, men utökades sedan till att omfatta fem
månader. Arbetstiden för denna yrkesgrupp var oreglerad ända fram till
1950 och kunde uppgå till nittiosex timmar i veckan. 1951 kom
anställningsförhållandena att regleras av centrala uppgörelser.

På 1950-talet ökade andelen äldre och ålderdomshemmen räckte inte
till. Det blev då alltför oekonomiskt att driva institutionsvård för de gamla.
Ett sätt att ta itu med problemet utan allt för stora kostnader var att driva
omsorgen i hemmet hos de gamla, det vi idag kallar hemtjänst.
Utvecklingen inom åldringsvården innebar, att det vid sidan av
ålderdomshemmen växte fram andra yrkesgrupper, såsom hemsystrar,
distriktssköterska och hemvårdsassistent. Dessa hade till sin hjälp ”dugliga”
kvinnor med erfarenhet av hemmets sysslor. Från början utgjorde
hemmafruarna en billig reservarbetskraft, men senare kom verksamheten att
rikta sig till kvinnor i allmänhet eftersom behovet av personal ökade (se
Nordström, 2000).

Under 50- och 60- talet, rådde fortfarande ett förmyndarperspektiv och
tilltron på expertisen var stark. I slutet av sextiotalet kom ett tillägg i
socialhjälpslagen om kommunernas skyldighet att genom uppsökande
verksamhet skaffa sig kännedom om de äldre kommuninvånarnas behov
och hjälp. Hemmaboendets ideologi fick nu ett ordentligt fäste. Då
påbörjades en attitydförändring. Äldre sågs inte längre som vårdobjekt utan
betraktades alltmer som en grupp i samhället vars behov inte skilde sig
nämnvärt från övriga samhällsmedborgares. 1960 var det bara 26
kommuner som inte hade hemtjänst. Skälet till den snabba utvecklingen
ansågs vara att de äldre var nöjda med hjälpformen. Behovet av och
efterfrågan på ålderdomshem minskade. Det var dessutom relativt enkelt att
rekrytera arbetskraft eftersom medelålders hemmafruar som tidigare inte
stått till arbetsmarknadens förfogande nu fanns att tillgå (Edebalk, 1991).
Dessa personer var fram till 1975 anställda enligt ett särskilt avtal som
endast medgav timanställning. 1954 fick 40 000 äldre hjälp i det egna
hemmet och 1978 nåddes kulmen med 352 000 hjälptagare (Szebehely,
1995). Därefter vände utvecklingen och antalet äldre som fick hjälp i det
egna hemmet minskade kraftigt. Detta berodde bland annat på en svagare
ekonomisk utveckling (Andersson, 2002).



19

Utvecklingen under 1970 - 80 talet

Under 1970 talet ökade hjälpen till äldre och handikappade. För att kunna
effektivisera hemtjänsten ännu mera och minska kostnaderna byggde man
på 1970-talet servicehus.

1980 infördes en lagfäst rättighet att bo kvar hemma. I början av 1980-
talet, dominerades hemtjänsten fortfarande av en traditionell
organisationsmodell. Det vill säga, att hemtjänsten i huvudsak sköttes av
kommunerna och att den som fick hjälp hade en fast vårdpersonal och en i
förväg bestämd tidsplan. Inom den tidsramen, hade de äldre ett relativt stort
utrymme att tillsammans med vård personalen bestämma vad som skulle
göras vid varje tillfälle (Szebehely, 1995). Under 1980 talet senare del, kom
arbetet i hemtjänsten att få en socialpedagogisk inriktning. Det vill säga,
hemtjänsten skulle inte bara innefatta städ och vård, utan det blev också
viktigt att vårdpersonalen gav hjälp till självhjälp.

Vårdpersonalens arbetsuppgifter kom i och med detta att bli av mer av
rehabiliterande karaktär. En viktig tanke bakom den socialpedagogiska
ambitionen var, att vårdtagarna inte skulle passiveras. Ett annat viktigt skäl
till detta, var att man ville göra yrket mer attraktivt. Man behövde rekrytera
och behålla personal och man behövde locka yngre till att börja arbeta inom
hemtjänsten. Ett annat sätt att göra yrket mer attraktivt var att höja statusen
genom att formalisera kvalifikationerna och skapa en gemensam utbildning.
Parallellt med detta skedde en utveckling av arbetsgruppmodeller, det vill
säga att man alltmer arbetade i självstyrande smågrupper. Vårdpersonalen
fick ökat inflytande över sitt arbete både vad som avsåg planering och
innehåll (Szebehely, 1995). Då kom också vårdpersonalens arbetssituation
att likna andra grupper i samhället. De fick månadslön istället för timlön,
och de fick redan då en arbetslokal där de kunde möta sina arbetskamrater
(Szebehely, 1995). Genom den nya arbetsmiljölagen (AML) som trädde i
kraft 1978 tvingades kommunerna att aktivt verka för att
arbetsförhållandena vid arbete i andras hem förbättrades.

Denna expansion av äldreomsorgen och den inriktning den fick krävde
en arbetsledning som samordnade verksamheten och som åstadkom
förväntade rationaliseringar. Dessa ledare ansvarade både för personal inom
servicehuset, och inom den öppna verksamheten. En av huvuduppgifterna
var att göra arbetsscheman för vårdpersonalen. Detta sätt att organisera en
verksamhet betonas av många som en byråkratisk tradition (Nordström,
1998). Yrkesbakgrunden för dessa ledare var sjuksköterska eller
ålderdomshemsföreståndarinna, men några hade endast en
kontorsutbildning. I slutet av 70-talet såg man det som viktigt att stärka
arbetsledningen och då startade en högskoleutbildning inom social service.

Gymnasieskolan startade i början på 1970- talet en utbildning inom
barn och ungdomsvård, där den studerande kunde specialisera sig på att
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antingen arbetar inom sjukvård- och omsorg eller inom barnomsorg. 1982
gjordes den om till en tvååriga social servicelinje.

Nya utbildningsformer för vårdpersonal växte fram under senare delen
av åttiotalet. 1988 startade en treårig omvårdnadslinje, en tillfällig
övergångsutbildning innan den nya gymnasieskolan trädde i kraft 1994.
Omvårdnadslinjen var i betydligt högre grad än tidigare inriktade på
allmänkompetens (Nordström, 2000). Valmöjligheterna att arbeta inom
sjukvård, omsorg eller barnomsorg ökade i och med de nya utbildningarna.
Om vårdpersonalens status därmed också höjdes kan man diskutera.

Riksdagen lade 1988 fast målet för äldreomsorgen inför 1990-talet.
Riktmärkena var valfrihet, trygghet, och integritet (SoS rapport, 2000:12).
Dessa principer ligger också till grund för Ädelreformens genomförande
som skedde 1992.

1990 -talets intentioner och inriktning

Den svenska omsorgen för äldre och andra hjälpbehövande har under 1990-
talet genomgått en rad förändringar. Vissa grundläggande principer stod
dock fast: att äldreomsorgen skall vara ”solidariskt finansierad genom
skattemedel” och ”tillgänglig efter behov, inte efter köpkraft” (Regeringens
proposition 1997/98:113 s 1).

Ädelreformen som trädde i kraft 1992 har inneburit en stor
organisatorisk förändring av omsorgen. Genom reformen övergick det
samlade ansvaret till kommunerna, vilket bl a medförde att drygt 30 000
sjukhems-/långvårdsplatser överfördes från landstingen till kommunerna.
Kommunerna fick också ett betalningsansvar för medicinskt
färdigbehandlade patienter inom somatisk sjukvård och geriatrisk vård.
Genom psykiatrireformen 1995 utökades detta betalningsansvar till att
också gälla psykiatrisk vård. (Svenska kommunförbundet, 1992).

Ädelreformen syftar till att skapa en effektiv organisation för att
riksdagens fastlagda mål ska kunna nås. Genom det delade
huvudmannaskapet som tidigare funnits mellan kommuner och landsting
har det uppstått flera hinder som måste överbryggas. Hindren kan vara av
olika slag, till exempel skilda kulturer, det vill säga olika sätt att arbeta
inom kommun respektive landsting. Byråkrati och kamp om pengar är andra
exempel (Eklund & Johnsson, 1993).

Nordström (1998) skriver att dessa förändringar har haft påtagliga
konsekvenser vad gäller arbetssituationen för den personal som arbetar
inom omsorgen. För vårdpersonalens vidkommande handlar det exempelvis
om ett minskat handlingsutrymme, mindre tid för det sociala. De har
allmänt en mer stressad situation. Chefer och ledare å sin sida kan möta
dilemman vad gäller roller, olika regelsystem för vikarieanskaffning och
prioriteringar av arbetsuppgifter.
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År 1998 tog riksdagen ställning för att den skandinaviska socialpolitiska
modellens karaktärsdrag skulle fortsätta att vara vägledande för omsorgen.
Enligt de officiella målen skulle den svenska omsorgen vara offentligt
finansierad och inte skiktad efter klasstillhörighet. I denna mening är den
ideologiska inriktningen av den svenska omsorgen oförändrad. Inte heller
de övergripande målen har förändrats. Honnörsord som trygghet, oberoende
och inflytande finns kvar idag sedan tidigare målformuleringar. Parallellt
med dessa uttryck för kontinuitet har det skett ideologiska förskjutningar
under 1990-talet. En viss marknadsorientering av kommunernas verksamhet
har ägt rum. Ändringen av kommunallagen 1992 innebar att kommunerna
fick större frihet att fatta beslut om bland annat driftsformer interna
styrformer och brukaravgifter. Allt fler kommuner har infört nya styrformer
som beställar- och utförarmodeller, resultatenheter och prestationsbaserade
finansieringssystem. År 1999 omfattade den privata driften cirka nio
procent av äldreomsorgsinsatserna (SOU 2000:38, Szebehely).

Den sociala praktiken

Lagens intentioner

Hemtjänsten och andra verksamheter inom socialtjänsten regleras av olika
lagar. I Regeringens proposition (1987/88:176) betonas, att det är
samhällets ansvar att se till att alla får god service och vård, men att den
samhälleliga omsorgen i praktiken enbart är ett komplement till all den
hjälp som anhöriga och närstående står för. Socialtjänstlagen innefattar alla
de stöd och hjälpinsatser som kommunens medborgare kan behöva vid olika
tillfällen. Här anges också mål och riktlinjer för hur det sociala arbetet ska
bedrivas i kommunerna. De övergripande målen för hela socialtjänstlagen
beskrivs i § 1, den s k portalparagrafen, som har följande lydelse:

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva
deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till
människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga
på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Socialtjänstlagen säger att kommunerna är skyldiga att tillgodose de äldres
behov av omsorg. Det gäller såväl omsorg i hemmet som i särskilt boende.
Kommunernas socialnämnder ska ge dem som behöver stöd och hjälp i
hemmet och annan lättåtkomlig service. Vidare ska kommunerna verka för
att äldre och andra omsorgsbehövande får möjlighet att leva och bo
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självständigt och under trygga förhållanden och med respekt för deras
självbestämmande och integritet. Kommunerna är också skyldiga att göra
sig väl förtrogna med levnadsförhållanden för de äldre och andra
omsorgsbehövande och genom uppsökande verksamhet informera dem om
kommunernas verksamhet på området (Socialtjänstlagen, 19§, 20§, 20a§).
Dessa mål uttrycker riksdagens och regeringens viljeinriktning för
socialtjänsten, som sedan ska vara vägledande för kommunernas sätt att
utforma sin socialtjänst.

Både när det gäller äldreomsorg men också andra delar av
socialtjänstens verksamhet har en decentralisering av rättspraxis skett, det
vill säga kommunerna har fått en högre självbestämmanderätt när det
gäller biståndsnivåerna. Agneta Stark hävdar att det i intentioner, mål,
riktlinjer och biståndsbedömningar saknas en konkret framställan om hur
man skall bemöta den enskilde vårdtagarens behov. Hon menar att
hemtjänsten idag mer handlar om att utföra olika tjänster utan att föra en
dialog med vårdtagaren och bemöta honom/henne utifrån de behov de
faktiskt har. Detta menar Stark är en effekt av de allt mer ekonomiska
tänkande som präglar hemtjänsten men också andra verksamheter (muntlig
information, Agneta Stark, Uppdrag granskning, 030130).

Under 1990-talets senare del har ett ökat intresse riktats mot
omsorgens kvalitet, inte minst som en följde av en intensiv
massmediadebatt om missförhållanden inom vissa äldreboenden. Ofta har
frågor i dessa sammanhang väckts om vem som har det yttersta ansvaret för
verksamheten. Under år 2003 kommer ett rekryteringsarbete av 100
äldreskyddsombud att pågå. Tanken med dessa äldreskyddsombud är att de
skall finnas till alla som är berörda av äldreomsorgen. Till dessa skall
anställda inom äldreomsorgen kunna vända sig för att ta upp misshälligheter
i verksamheten. Dessa ombud kan till och med tvinga kommunerna att
vidtag åtgärder för att förbättra äldreomsorgen om så behövs (muntlig
information, Socialministern, Uppdrag granskning, 030130).

Omfattning och kostnader

Sverige har idag 289 kommuner. Fram till 1992 var de skyldiga att ha en
socialnämnd som ansvarade för kommunens uppgifter inom socialtjänsten,
inklusive äldreomsorgen. Sedan dess har en del kommuner förändrat sina
organisationer. Den ansvariga nämndens organisering ser olika ut i olika
kommuner. Traditionellt har handläggningsfunktionen och det faktiska
utförandet hållits samman. 1990-talet har dock inneburit en dramatisk
förändring och idag är den s.k. beställar- utförarmodellen vanligast, vilket
innebär att kommunen, i detta fall socialtjänsten, upphandlar tjänster av
privata utförare. Socialtjänsten bibehåller sitt utrednings- och tillsynsansvar
ansvar medan själva tjänsten utförs av en privat aktör.
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Kommunernas verksamhet för omvårdnad är relativt omfattande. Fyra
personer av tio i åldern 80 eller äldre får hjälp i någon form. Ungefär 20%
har hemtjänst och/eller hemsjukvård, 20% bor i särskilt boende
(Socialstyrelsen, 2000). En del personer i åldersgruppen 65-80 behöver och
får hjälp av olika slag, samt att en del personer som inte har hemtjänst,
hemsjukvård eller särskilt boende, får hjälp i form av trygghetslarm,
färdtjänst eller liknande (Andersson, 2002). Utöver dessa åldersgrupper
finns också vårdtagare yngre än 65 som behöver hjälp i hemmet. Dessa
omnämns av någon anledning mycket sällan i litteraturen.1997 hade
sammantaget 352 000 personer hemtjänst. I detta inräknas även
hemsjukvården (Szebehely, 1995). Drygt 60% står utanför offentlig
hemhjälp. De får istället hjälp av anhöriga, frivilligorganisationer, mm. Ofta
är det kvinnor som även utför detta arbete.

Hälso- och sjukvårdens förändringar med minskad personalstyrka, ett
nära nog halverat antal sjukplatser och kraftigt förkortade vårdtider har
tillsammans med det ökade antalet äldre människor i befolkningen skapat
ett ökat tryck på den kommunala äldreomsorgen. Äldreomsorgens resurser i
form av ekonomiska medel eller personal har inte ökat i takt med dessa
förändringar. Kommunerna har i allmänhet valt att möta de knappare
resurserna genom att koncentrera vård- och omsorgsinsatserna på de allra
mest vårdbehövande. Detta har fått som följde en kraftig minskning av det
totala antalet som får hjälp (Se vidare SOU 2000:38).

Flera bedömare uppger, att det är svårt eller omöjligt att få en rättvis
bild av utvecklingen av de samlade ekonomiska resurserna för omsorgen,
som omfattar både äldre och yngre med olika behov. Orsakerna till detta
kan vara definitioner i som ändrats och att olika kommuner tillämpar olika
bokföringssätt. (Svenska kommunförbundet, 1996b; Socialstyrelsen;
1998a, Socialstyrelsen, 1998b). År 1998 beräknades kommunernas
bruttokostnader för omsorg (inklusive kostnader för yngre personer med
funktionshinder) uppgå till 60 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 1996b).
Denna summa inkluderar kommunernas egna kostnader, samt avgifter för
vård och särskilt boende som den enskilde omsorgstagaren betalar.
Kommunerna bestämmer själva vilka taxor som skall tillämpas och
avgiftsberäkningar varierar kraftigt mellan olika kommuner. Ofta bestäms
avgiften utifrån vårdtagarens inkomst och omsorgsbehov, men även
enhetstaxor eller ingen avgift förekommer. Kostnaderna för hemmaboende
alternativet är mer rörligt än institutionsboendet, vilket innebär att
insatserna och därmed kostnaderna ökar när individens hjälpbehov ökar.
De offentliga utgifterna för äldreomsorgen uppskattades 1997 till 48
miljarder kronor, vilket var en ökning från 43 miljarder år 1993. Under de
senaste tjugo åren har alltså kostnaderna för äldre- och handikappomsorgen
mer än tredubblats (Andersson, 2002).
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Personalresurser inom hemtjänsten

Hemtjänsten är en av socialtjänstens största verksamheter. Enligt Svenska
Kommunförbundet (1996b), ökade antalet hel- och deltidsanställda inom
kommunernas äldre- och handikappomsorg med 85 000 mellan åren 1990
och 1997. Samtidigt som 15 000 lämnade kommunerna genom en
entreprenadisering av äldreomsorgen. Idag arbetar ca 190 900 vårdbiträden
och undersköterskor inom verksamheten med äldre och funktionshindrade
(timavlönade ej medräknade). Svenska Kommunförbundet (2001:116).
Drygt 90% är kvinnor. En viss minskning har skett av vårdbiträden medan
en ökning har skett av undersköterskor. Mellan åren 1993-1997ökade antalet
undersköterskor med ca 18 000).

Antalet timanställda inom äldre- och handikappomsorgen har mellan
1990 och 1997 ökat från 24 000 till 60 000, korrigerat för
huvudmannaskapsförändringar (Svenska Kommunförbundet 1996b s, 30).
Var fjärde personal som arbetade inom äldreomsorgen 1997 var timanställd.
Ökningen av lösa anställningsformer kan troligen relateras till den ökade
förekomsten av resultatenheter, beställar- och utförarmodeller (BUM) och
prestationsfinansiering inom äldreomsorgen (SOU 2000:38, Szebehely).
Konsekvenser för personalen eller för omsorgens kvalitet till exempel vad
avser personkontinuitet av den ökade andelen timanställ personal är inte
kända.

I och med Ädelreformen 1992 anställdes fler sjuksköterskor inom den
sociala hemtjänsten. Sjuksköterskorna ansvarar för den sjukvård som
bedrivs på sjukhemmen och i hemmen hos äldre och handikappade, efter
ordination av en läkare. De samarbetar med vårdpersonal och
hemtjänstassistenter kring frågor som rör de olika vårdtagarna. Tillsammans
med vårdpersonalen planerar de och utför det praktiska omvårdnadsarbetet.
Sjuksköterskan har en vägledande och en undervisande funktion i
sjukvårdsfrågor.

En annan yrkesgrupp som också finns inom hemtjänsten, och som har
en central roll är hemtjänstassistenter, som också benämns
biståndshandläggare eller biståndsbedömare det vill säga de som gör
individuella bedömningar av de enskilda vårdtagarna. När Ädelreformen
infördes 1992 ökade deras administrativa arbetsuppgifter, bland annat
genom krav på olika ekonomiska uppföljningssystem och en utförligare
dokumentation av ärenden. Detta skapade en splittrad arbetssituation och en
ökad arbetsbelastning (Nordström, 2000).

Kommunerna behöver rekrytera 180 000 årsarbetare inom vård och
omsorg fram till 2010. Den främsta orsaken till nyrekryteringsbehovet är att
många som nu arbetar inom vård och omsorg kommer att uppnå
pensionsåldern mellan 2001 och 2010. Samtidigt som behovet av utbildad
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personal ökar, minskar intresset för gymnasieutbildningen på
omvårdnadsprogrammet (Svenska Kommunförbundet 2001:116).

Kommunerna har idag avsevärda svårigheter att rekrytera personal
över huvud taget och särskilt personal med adekvat utbildning. Mer än
hälften av dem som nyrekryterades under åren 1995-99 saknade
vårdutbildning. Denna situation riskerar att medföra att hemtjänsten förlorar
kompetens, det vill säga olika erfarenheter och kunskaper försvinner med
dem som slutar. En stor uppgift för hemtjänsten som verksamhet är förutom
att se över utbildningsbehovet, ta tillvara den befintliga kompetensen hos
personal med lång erfarenhet. Den viktigaste förutsättningen för en god
äldreomsorg är tillgången till kunnig personal.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat en rapport om
framtida kunskapsutveckling (SoS 2000:12).  Syftet har bl a varit att skapa
en struktur för systematisk kunskapsuppbyggnad och effektiv
informationsspridning så att socialtjänstens insatser i större utsträckning kan
baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. En viktig del i programmet
är att ge den empiriska och verksamhetsrelaterade forskningen en större
betydelse i kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten.

Thunborg (1999) skriver i sin avhandling om undersköteskors- och
vårdbiträdens möjligheter och hinder för att utvecklas i arbetet. I hennes
studie betonar undersköterskorna vikten av att lära i det dagliga arbetet.
Samtidigt beskriver de sina utvecklingsmöjligheter som små. Walldal
(1986) utförde en studie om undersköterskestudenters bakgrund,
självuppfattning, förväntade yrkesposition och rollpåverkan. Av resultaten
att döma tycks undersköterskorna se det praktiska arbetet som de utför som
viktigare än utbildningen som yrkesförberedelse. Att undersköterskor deltar
i personalutbildning i mindre utsträckning än övriga grupper har visat sig i
studier av Rönnqvist & Thunborg (1996).

Organisation och organisering av verksamheten

Hemtjänstens ursprungliga organisationsform i Sverige var informell och
enkel. Politikerna var både beslutsfattare och arbetsgivare och
”hemmafruarna” var vanligtvis tillgängliga för några timmars arbete när så
behövdes. Idag är hemtjänstens organisering allt mer komplex.
Hemmafruarna har bytts ut mot utbildade vårdbiträden och undersköterskor
och chefer som är sjuksköterskor och distriktssköterskor, de sistnämnda är
de medicinskt ansvariga, som i praktiken kallas ”masar”.  Det är
socialnämndens politiker som beslutar om hemtjänstens mål och riktlinjer.
De är ytterst ansvariga inför kommuninvånarna och inför statliga
myndigheter att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och att
vårdtagarna får den hjälp och stöd de har rätt till. Socialchefen har det
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övergripande ansvaret för verksamheten och avdelningscheferna ansvarar
för olika enheter inom socialtjänsten till exempel äldreomsorg.

Szebehely (1995) påtalar att arbetsinnehållet inte förändrats nämnvärt
men att tiden för att utföra främst den sociala dimensionen i arbetet har
kortats ned. Anledningen till detta är de förändringar som gäller
ekonomiska och organisatoriska förhållanden, men också att vårdtagarna
idag är betydligt äldre och sjukare, vilket i sin tur innebär att arbetet blir
mer krävande. Vårdpersonalen får idag ansvara för fler vårdtagare och
därmed har de också fått fler arbetsuppgifter. Verksamheten har
rationaliserats och effektiviserats.

Nordström (1998) menar att chefer och vårdpersonal har som uppgift att
genomföra de mål och riktlinjer som är fastställda av politiker och chefer på
en övergripande nivå. Cheferna skall utföra ett ekonomiskt tillfredsställande
arbete som dessutom är konkurrenskraftigt, samtidigt som vårdkvaliteten ska
vara god och personalen skall trivas. Vårdpersonalen däremot styrs i sitt
arbete i högre grad av vårdtagarnas behov och önskemål. Ledningen på
högsta nivån har ansvar i relation till politiker och det övriga samhället,
vårdpersonalen har ansvar i relation till vårdtagarna, medan chefer har ansvar
både uppåt och neråt.

Att arbeta inom hemmets väggar

Hemtjänstarbetet var tidigare ett arbete som inte ansågs kräva några
specialkunskaper utan all arbetskraft oavsett utbildningskompetens var
värdefull i hemtjänstarbetet. Rekryteringsbasen var hemmafruar, det vill
säga formellt outbildade kvinnor, men med gedigen praktisk
husmorskompetens (Eliasson & Szebehely, 1996).

Hemtjänstens historiska förankring som ett husmorsarbete präglar i
viss mån synsättet på personalen och det arbete som utförs. Kopplingen till
hemmet är central, och hemarbete har sällan setts som någon särskild
kvalificerad verksamhet. Vårdpersonal i hemtjänsten, möter idag vårdtagare
med varierande behov, inte sällan har en och samma vårdtagare flera behov
som måste tillgodoses. Vårdpersonalen möter också dagligen människor
som lever under mycket olika livsvillkor. Några lever med en god standard
andra inte. Några vårdtagare har anhöriga medan många saknar kontakt med
anhöriga. Möten inom omsorg och omvårdnad är grunden i den mänskliga
samvaron. Möten är förutsättningen för att en nära relation skall kunna
uppkomma. Möten inom omsorg och omvårdnad rymmer utbyte av tankar
och känslor. I mötet bekräftar vi varandra, vi erkänner varandra som unika
personligheter. När vi möts blir vi sedda. När vi blir sedda av en annan
människa får vi samtidigt en bekräftelse på att vi finns, vi blir en del av
gemenskapen ( Sahlqvist, 1997).
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James (1989, 1992 a; b), en förgrundsfigur i omsorgforskning, ser omsorg
som en kombination av emotionellt och fysiskt arbete. Emotionellt arbete
innebär att ta hand om andras känslor, medan det fysiska arbetet utgörs av
de praktiska omsorgssysslorna.

Enligt Silfverberg (1996) är hemmet platsen där eventuella kollisioner
sker mellan samhällsmedlemmarnas egen uppfattning om vilka resurser och
vilken hjälp de behöver för ett gott liv, å ena sidan och vad hemtjänsten
normalt sett å den andra sidan gör. Ordet hem har många associationer.
Silfverberg skriver:

Vi talar ofta om hemmet som en fredad sfär, där vi får vara fria från intrång
och obehörig påverkan och därmed råda över oss själva. Men i hemmet
utspelas också det förborgade, det som är dolt för offentlighetens ögon.
Därför kan hemmet för människor i beroenderelationer och maktsvaga
positioner i stället utgöra platsen för olika former av förtryck, vanmakt,
ensamhet och isolering (s 85).

Att komma in i någon annans hem och arbeta kan innebära andra
svårigheter än att arbeta på en institution. I hemmet blir det viktigt att visa
respekt för den enskilde vårdtagarens unika behov, vanor, ”smak” och
historia. Arbetet i hemtjänsten sker i vårdtagarens eget hem. När hjälpen ges
i hemmet är det lättare för vårdpersonalen att få en helhetsbild av
vårdtagaren. Sättet att inreda bostaden, fotografier, tavlor, mattor skvallrar
om vad det är för en person som bor i det unika hemmet (Silfverberg,
1996).

Ibland skapas konflikter när man försöker tillämpa arbetsmiljölagen
för att förbättra för vårdpersonalen. Det är inte alltid vårdtagaren är villig att
bygga om eller göra förändringar i sitt hem för att underlätta för
vårdpersonalen. Berg (1995) menar att kommunerna ser institutionsvården
som förebild när de skall organisera vård och omsorg i hemmet och att det
skapar ett problem, då arbetet i hemmet har en annan karaktär. Hon betonar
de skillnader som finns i hur verksamheten är organiserad på en institution
och i ett hem. På institutionen styrs ofta arbetsdagen av olika rutiner. I
hemmet däremot är arbetet mer flexibelt, och man måste ta större hänsyn till
att man faktiskt är i en annan människas eget hem.

 Szebehely (1995) beskriver skillnader omsorgsarbetet i hemmet och
på olika servicehus. Den verksamhet som bedrivs på servicehus är mer
offentlig än den som sker i hemmet. Vidare skriver hon att oklara gränser
mellan arbete och fritid kan vara problematiska för båda parter.
Omsorgsarbeterskan kan bli exploaterad, och kan finna att hon utför allt
mer arbete utan lön. Szebehely hävdar att arbetets organisering och olika
sätt att styra och reglera arbetet är viktiga aspekter av omsorgens villkor.
Hon menar att det inte räcker att veta vad man ska göra, man måste också
ha tillräckligt med handlingsutrymme för att kunna göra det.
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Szebehely (1995) ger många belägg för hur regelstyrning av arbetet och
pressade tidsramar hotar omsorgsarbetets kvaliteter. Hon anser att även
yrkesutövare som befinner sig längst ner i en byråkratiskt styrd
organisation, kan ha en betydligt större handlingsfrihet, än vad deras
formella position egentligen antyder och medger. Szebehely hävdar att
arbetet inom hemtjänsten är mer osynligt än andra arbeten. Det är osynligt
ur flera aspekter. Arbetets resultat är förgängligt - den nybäddade sängen är
snart obäddad, den nyss bytta blöjan är snart våt igen dels är det inte publikt
- oftast ser ingen, utom omsorgsgivaren och omsorgstagaren vad som sker. I
bemötandet finns alltid en etisk dimension att veta vad som är rätt och fel
att göra i varje unik situation. Inom ett arbete som förenar underordning och
personligt engagemang uppstår lätt motsättningar mellan att bli frånkänd
eget ansvar och att bjuda på sig själv. Denna spänning mellan det
underordnade och det personliga är ett särdrag i flera reproduktiva
kvinnoyrken (Dahlström & Liljeström, 1981).

Hemtjänsten som kunskapsområde

Fram till 1980-talet var hemtjänsten ett eftersatt forskningsområde, särskilt
äldreomsorgens vardag och villkor (Eliasson, 1992; Szebehely, 1995).
Kunskaper om äldre och andra i behov av omsorg var i huvudsak
definierade som medicinska problem och omsorgen som ett
samhällsekonomiskt problem. Det finns ett flertal demografiska äldrestudier
som rör utvecklingen av åldersstrukturen (Olsson, 1993). Andra
forskningsinriktningar inom äldreområdet är studier kring olika
omsorgsformer är Mossberg (1996) och Johansson (1994). Kvalitet i
äldreomsorgen har bland annat studerats av Thorslund (1996) och Larsson,
(1996).

Hemtjänsten ur ett organisatoriskt perspektiv har bland annat studerats
av Ström (1997). Wahlgren (1996) har studerat vårdpersonalens möjlighet
till kompetensutveckling. Wahlgren har i sin studie tittat på alternativa
driftsformer. Hon resonerar också kring dialogens betydelse för lärande
med stöd av tidigare forskare som till exempel (Argyris & Schön, 1978;
Molander, 1993; Josefsson, 1991; Moxnes, 1984; Bjerlöv, 1999).

Värdefull forskning med inriktning mot vårdbiträden och äldre har
gjorts av Eliasson (1992); Szebehely (1995); Waerness (1984, 1996). Fram
till för några år sedan har det funnits begränsade kunskaper om hur
myndighetsutövning och arbetsledning inom hemtjänsten sker. Westerberg
(2000) och Sinervo (2000) är några som de senaste åren studerat detta
område. Vad beträffar myndighetsutövning kring behovsbedömning pågår
en studie i Samköping, som kommer inom kort Lindelöv och Rönnbäck
(2003). Studie som varit inriktade mot etik i hemtjänsten har utvecklats
bland annat av Gynnerstedt (1993) och Silfverberg (1996).
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Alsterdal (2001) har gjort fallstudier inom sjukvården om undersköterskors
yrkeskunnande. Författaren beskriver olika aspekter på yrkeskunnande.

Ellström & Ekholm (2001) har gjort en intervjustudie vars syfte var att
försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som finns
inom hemtjänsten, dels vilka konsekvenser vårdbiträdenas och ledningens
uppfattningar om lärande kan få för den lärandemiljö som råder inom
hemtjänstens institutionsvård.

Waerness (1982) menar att hemtjänsten på grund av att arbetet pågår i
ett hem endast i begränsad utsträckning är en offentlig verksamhet. Det
innebär att det finns anledning att förvänta sig likheter mellan den omsorg
som förekommer inom familjen och den som förekommer inom
hemtjänsten.

Den senare forskningen, (Eliasson, 1992; Szebehely, 1995;
Nordström 1998; Gustafsson 1999), som studerat hemtjänsten visar att det
efter en tid kan uppstå vänskapsliknande relationer inom den formella
omsorgen. Gustafsson (1999) hänvisar till Qureshi (1990) som framhåller
att starka känslomässiga bindningar kan utvecklas i en formell hjälprelation
om den varar över tid. Det som från början är formellt blir med tiden mer
och mer informellt. Här är det inte sysslorna som framhålls utan
tidsaspekten. Omsorgsarbetet sker ju ofta över lång tid, då hjälpbehoven hos
vårdtagarna tenderar att öka hela tiden, inte avta.

Szebehely (1995) skriver om omsorgens organisatoriska villkor. Hon
hävdar att ett arbete i en människovårdande verksamhet på grund av dess
emotionella karaktär ställer särskilda krav på en organisation:

Eftersom den verksamheten inte kan förhandsplaneras måste
omsorgspersonalen ha tillräckligt handlingsutrymme för att kunna agera
flexibelt och spontant. Arbetet får inte vara alltför styrt av rutiner. Men
eftersom det emotionella arbetet -är mer osynligt än det fysiska är det i
praktiken det fysiska arbetet som definieras som "riktigt arbete"- särskilt i
perioder av tidsbrist. Nedskärningar och organisatoriska förändringar kan
göra att det emotionella arbetet inte längre får tillräckligt utrymme (s 47).

En slutsats av denna diskussion är att arbetets organisering och olika sätt att
styra och reglera arbetet är viktiga aspekter av omsorgens förutsättningar
och villkor för lärande.

Forskning kring ledarskap och lärande

Hemtjänsten är idag ett område där man i hög grad diskuterar
ledarskapsfrågor och kunskapsutveckling. Westerberg (2000) har gjort ett
antal studier av chefer inom äldreomsorgen.  En av Westerbergs studier
handlar om mellanchefers sociala kontakter. Hennes resultat pekar på att
mellanchefer använder 70% av sin arbetstid till interaktion med olika
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människor. Med ledning av resultaten från en studie av Westerberg &
Lindberg (1992) har ledarna indelats i tre olika typer: 1) En grupp som var
fokuserade på att klara den stressiga tillvaron med hjälp av rutiner. 2) En
grupp som koncentrerade sitt ledarskap på relationer. 3) Och en grupp som
såg till helheten och hade ett mer flexibelt arbetssätt. De resultat som
Westerberg presenterar kan sägas ha sin giltighet även i de kommuner och
arbetsgrupper som jag studerat.

Nordström (1998) har studerat ledarskapet och visar på ett dilemma
med att vara underställd den centrala ledningen samtidigt som man är
överordnad vårdpersonalen. Samtidigt har decentralisering och
organisationsförändringar betytt ökad självständighet för vårdpersonalen
när det gäller planering och utförande av arbetet. Ledningen kan inte styra
det direkta mötet mellan vårdtagare och vårdpersonal. Det i sin tur ger en
ökad svårighet att legitimera verksamheten gentemot omgivningen, både
uppåt i hierarkin och utåt till samhällets medborgare. Vårdpersonalen
däremot har i det direkta mötet med vårdtagaren möjlighet att legitimera
verksamheten inåt genom att skapa den närkontakt som ett
människovårdande arbete kräver. Ytterligare exempel som Nordström pekar
på är en konflikt mellan olika regelsystem, i det här fallet mellan
arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen framhålls den
enskilde vårdtagarens behov, medan arbetsmiljölagen betonar att
arbetsmiljön ska vara av god fysisk och psykosocial kvalitet.

Thylefors (1991) hävdar att sambandet mellan ledarskap och
verksamhet är svagt och att många andra interna och externa faktorer har
betydelse för effektiviteten. Effektivitet skapas framförallt av psykologiska
faktorer på operativ nivå, av typen känslomässigt engagemang och
personligt ansvar. Som jag tolkar Thylefors menar hon att ledarna borde ta
tillvara det omsorgsrationella förhållningssättet som oftast finns hos
vårdpersonalen, där engagemang och personligt ansvar är två nyckelord.
Kolb (1994) hävdar utifrån en undersökning av studenter vid en teknisk
högskola, att chefs- och ledningsbaserat arbete krävde hög grad av affektiv
och beteendeinriktad kompetens för att hantera människor respektive fatta
beslut och sätta mål. Slutsatser av deras studie poängterar att ett integrativt
lärande utvecklas i samspelet mellan individerna och de kontextuella
förutsättningar som ledningen skapar i organisationen. Kolb (1994)
beskriver integrativt lärande enligt följande:

Integrative leasning is more concerned with process, with learning how to learn
rather than simple skill acqusition (s 152).

I en av de kommuner som deltog i denna studie pågår en stor satsning med
ett ledarutvecklingsprogram som alla ledare och chefer skall delta i under ett
år. Ett nationellt handlingsprogram har också tagits fram av socialstyrelsen,
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där man har fokus på just ledarskapsfrågor inom hela socialtjänsten, vilket
understryker att äldreomsorgen står på den politiska dagordningen.
(Socialstyrelsen, 2001).

Sammanfattning hemtjänsten som kontext

Att sammanfatta den svenska äldreomsorgens förändringar från dess början
och fram till nutid är inte lätt. Hemtjänsten har genom historien genomgått
olika förändringar. De viktigaste förändringarna som skett för hemtjänsten
har skett under senare delen av 1900-talet. Först och främst en förskjutning
från sjukvård i riktning mot vård i hemmet och inom kommunala
äldreboenden, men också förändringar som skedde i och med
Ädelreformen, då huvudmannaskapet övergick från landstinget till
kommunen.

Äldre och andra åldersgrupper med stora omsorgsbehov, vilka tidigare
ofta fanns inom sjukvården, tar idag en ökad andel av den kommunala
äldreomsorgens resurser. Som en följd härav har hemtjänstens insatser
kommit att koncentreras på en mindre och alltmer hjälpbehövande grupp
äldre. Hemtjänstens insatser har därvid förskjutits från husliga och sociala
uppgifter i riktning mot mer medicinskt omvårdande (Szebehely, SOU
2000:38).

Det direkta omsorgsarbetet, det vill säga arbetet i förhållande till
vårdtagaren, har inte förändrats nämnvärt under årens lopp. Det handlar om
att kunna möta och hantera olika vårdtagares behov, såväl praktiska som
kroppsliga och medicinska. Det praktiska arbetet innebär fortfarande att
städa, tvätta, göra inköp, medan de kroppsliga behoven, eller
omsorgsarbetet handlar om att byta blöjor, duscha, klä på vårdtagarna, mm.
Hemtjänsten styrs av politiska direktiv och beslut på högsta nivå, vilket
påverkar det direkta omsorgsarbetet. Senare års ekonomiska nedgång i
samhället i stort har inneburit att arbetet har blivit mer tidspressat (Astvik &
Aronsson, 2000). Detta skulle kunna innebära att vårdpersonalen får allt
svårare att tillgodose vårdtagarnas tillfälliga behov och önskningar och det
lilla extra i form av att stanna och prata en stund (Szebehely, 1995).

Mot bakgrund av denna historiska tillbakablick kan vi idag beskriva
omsorgsarbetet som en komplex verksamhet. Olika traditioner kan antas
överlappa varandra och återspeglas i dagens hemtjänst. Många anställda
inom hemtjänsten bär med sig husmorstraditionen i sitt dagliga arbete.
Samtidigt som de krav som ställs i deras arbete idag utgår från en
byråkratisk modell, med regler, normer och krav på medicinska kunskaper
och rutiner. Arbetet i hemtjänsten innebär en ständig balans mellan det
generella och det unika. Arbetet är utifrån ett lärandeperspektiv är inte
problematiserat. För att personalen skall kunna arbeta i en sådan verksamhet
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måste de hela tiden kunna sätta in det till synes triviala görandet i ett socialt
sammanhang, där den unika människans behov och vilja står i fokus.
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KAPITEL 3 UNDERSÖKNINGSKOMMUNERNA

Den tidigare beskrivningen om hemtjänsten har varit en allmän beskrivning
av hemtjänstens organisering. I det följande beskrivs de i studien deltagande
kommunerna, kort om vad som präglar de olika kommunerna därefter görs
en presentation av kommunernas organisering av hemtjänsten. Den ena
kommunen är Samköping, som är den större kommunen och den andra
mindre kommunen är Vagstad. För att de två kommunerna inte skall kunna
identifieras har jag valt att ge dem fingerade namn. Jag kallar dessa
kommuner för Vadstad och Samköping.

Beskrivning av kommunerna

Samköping

Samköping är en större kuststad i Norrland. Samköping är den lilla
storstaden mitt i naturen. Här finns ett rikt kulturliv med teatrar, musikliv
och aktiva föreningar. I Kulturmagasinet mitt i stenstan finns museum och
bibliotek och ständigt växlande utställningar och evenemang. Nästan mitt i
stan – och runt om i kommunen – finns slalombackar och skidspår,
sporthallar, bad- och idrottsanläggningar, strövstigar och fina fiskevatten.
Kommunen menar att det som framförallt skall känneteckna Samköping är
en kommun för barn och ungdomar. Samköping beskrivs som en
kunskapsstad som skall präglas av en samköpingsanda. Denna vision skall
göras verklig genom att höja invånarantalet, att de skall få fullständig
civilingenjörsutbildning vid den lokala högskolan, alla skolor ska arbeta
med utbildning i företagsamhet, de skall ha 700 nystartade företag varje år,
transportsystemet skall fungera ändamålsenligt, och infrastrukturen för IT
skall ligga i topp i Sverige.

Samköpings kommun hade vid årsskiftet 2001/02, drygt 93 000
invånare. Av dessa ungefär hälften kvinnor och hälften män. I Samköping
har ca 1 600 hushåll hemvård, (hemtjänst). Varje månad förmedlas ca
95.000 timmar hemvård. I Samköping finns en högskola. Kommunen stöder
forskningen och delar varje år ut stipendier till doktorander som verkar i
staden, något som även Vagstad kommun får ta del av. Samköping har en
lång tradition som handelsplats och industriort. Här finns cirka 8 000
företag och starka nätverk som ger nyetablerade företag goda möjligheter
till affärskontakter. Genom högskolans och rekryteringsföretagens
verksamheter finns det också bra förutsättningar för att kunna rekrytera
kompetent personal. Samköping är lokalt och multinationellt världsledande
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inom cellulosa och fiberteknik, telekom och IT, bank och försäkringar, samt
musik och media (kommunens hemsida).

Vagstad

Vagstad är en mindre kustkommun som ligger i Norrland. Kommunen
omfattar fyra medeltida socknar; Vagstad, med dess historia är äldre än så.
Bronsålderns jägare och fiskare reste sina gravrösen av sten längs de gamla
kustlinjerna. Vagstad ligger mitt i Norrlands största arbetsmarknad. Vagstad
är samtidigt den lilla kommunen med korta korridorer, enkla kontaktvägar
och snabba beslut. Här är inslaget av privat verksamhet ovanligt högt sett i
norrländskt perspektiv. I Vagstad finns högteknologiska miljömedvetna
skogsindustrier.

Vagstad kommun hade år 2002, nästan 18 000 invånare. Antal hem
som har hemvård, uppgick 1997 /98 till 350. Antal lägenheter i servicehus
uppgick till 150, antal sjukhemsplatser till 135 och antal platser för
gruppboende åldersdementa uppgick till 50. Det finns mer än 700 företag i
Vagstad. Stora privata arbetsgivare finns inom skogsindustrin. Vid sidan av
dessa växer det kontinuerligt upp nya framgångsrika företag i kommunen –
specialistföretag, konsulter, transport- och logistikverksamheter och
naturligtvis en mängd småföretag spridda över alla branscher och
teknikområden (kommunens hemsida 2003).

Hemtjänstens organisering i de två kommunerna

De två kommuner som deltagit i min studie, har en del olikheter i
organiseringen av hemtjänsten. Därför kommer jag nu i det kommande att
beskriva kommunerna, likheter och skillnader i arbetsledning,
personalsammansättning, kompetensutveckling, och arbetslagens
sammansättning. Kunskaper om detta har jag erhållit via intervjuer med
chefer inom högsta ledningen och via statistik från de administrativa
enheterna i de båda kommunerna.
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Samköping

Figur 1 a. Schematisk figur av hemtjänsten i Samköpings kommun.

Äldreomsorgen i Samköping leds av en äldreomsorgschef som har det
övergripande ansvaret för både särskilt boende och hemtjänsten. Under år
2000 skedde en minskning till fyra distrikt. Antalet anställda vårdpersonal
inom hemtjänsten i Samköping är idag 736, och av dessa är 392
undersköterskor, 239 vårdbiträden. Av 151 månadsvikarier är 56
undersköterskor och 82 vårdbiträden (kommunens hemsida 2003).
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Som figur 1 a visar är Samköpings kommun unik vad avser chefskapet,
främst vad beträffar satsningar på ledare med dubbel medicinsk inriktning,
vilket har framkommit vid intervjuer med kommunledningen. Det unika
består i att områdeschefen är både sjuksköterska och distriktssköterska.
Enligt hemsjukvårdsavtalet med landstinget skall kompetenskravet för
områdeschefstjänsterna vara sjuksköterska med vidareutbildning inom
öppen hälso- och sjukvård eller annan utbildning som prövas likvärdig. Här
finns även gruppledare som bistår cheferna i arbetsledande och
administrativa arbetsuppgifter. Vårdpersonalen är oftast undersköterskor
och vårdbiträden, några har dessutom ytterligare någon vårdutbildning, få
saknar vårdutbildning.

I Samköping utför områdeschefen även biståndsbedömningarna
Initiativet till biståndsbedömningen kan komma från olika håll. Det kan dels
vara en önskan från en vårdtagare, eller en anhörig, dels kan det vara en
områdeschef som föreslår en ansökan. Rutinerna för en biståndsbedömning
i Samköping är att områdeschefen gör ett hembesök och pratar med
vårdtagaren och försöker se vilka behov han/hon har och om behovet kan
tillgodoses på annat sätt. Därefter gör hon en bedömning och slutligen fattar
hon också ett beslut. Detta beslut skickas till vårdtagaren och till en
kontaktperson i den arbetsgrupp som skall utföra arbetet. Vårdtagaren kan
överklaga beslutet han/hon inte är nöjd. Kontaktpersonen är en vårdpersonal
och är den som skall vara ansvarig för de beviljade insatserna. Det finns en
kontaktperson för varje vårdtagare.

Hur vårdpersonalen får information om vårdplanen kan variera. En del
biståndsbedömare har en muntlig genomgång av vårdplanen tillsammans
med vårdpersonalen andra gör det inte.  Att det skiljer sig åt har en
områdeschef kommenterat med att det har att göra hur områdeschefen
inplanterat arbetet med vårdplaner (muntlig information). Arbetslagen
består ofta av två personer som oftast arbetar tillsammans. I Samköping
finns ofta sociala inslag i arbetet, det kan till exempel handla om att ta sig
tid att prata med vårdtagarna under en kopp kaffe.

I lokalen kan vårdpersonalen själva gå igenom vårdplanen, men de
skall också meddela den som utfört bedömningen om det föreligger ett
behov för revidering. Det som ibland inte överensstämmer är tiden som
beviljats, att vårdtagarna antingen får för lite eller för mycket tid. I
vårdplanen finns insatser inskrivna, tiden för insatsen, vilka dagar och
ibland en struktur för detta. Vårdplanen förvaras i lokalen i en pärm.
Arbetsfördelningen görs emellan vårdpersonal och arbetsledare, vid vissa
tillfällen deltar även områdeschefen. Vikariefrågan ombesörjs av
arbetsledaren och områdeschefen.
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Vagstad

Figur 1b Schematisk bild av hemtjänsten i Vagstad kommuns.

Äldreomsorgen i Vagstads kommun leds av en verksamhetschef som har
det övergripande ansvaret. Varje hemtjänstområde har en områdeschef. Nio
av dessa områdeschefer ansvarade dessutom för ett sjukhem eller ett
servicehus. Områdeschefernas utbildningsbakgrund i Vagstad oftast social
omvårdnadslinje. I någon arbetsgrupp är chefen utbildad sjuksköterska. I
Vagstad finns inga gruppledare. Områdeschefen har en medicinskt ansvarig
distriktssköterska knuten till sin arbetsgrupp. År 2001 genomfördes en del
övergripande förändringar. Den största förändringen innebar att alla var
anställda inom kommunen och att de inte är knutna till något speciell
område. Antalet anställd vårdpersonal inom hemtjänsten i Vagstad är totalt
111, fördelade på 71 undersköterskor och 40 vårdbiträden och någon som
har annan utbildning (kommunens hemsida 2003).
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I Vagstad finns en särskild biståndshandläggare som utför bistånds-
bedömningar. Hon har social omvårdnadslinje som sin utbildningsbakgrund
och är specialiserad för att arbeta med behovsbedömningar. Rutiner för
biståndsbedömningen i Vagstad är att hon börjar med att göra ett hembesök.
Det kan här i Vagstad som i Samköping ha uppkommit ett behov från olika
aktörer. Beslutsprocessen ser likadan ut som i Samköping. Hon fattar
beslutet och lägger sedan in en vårdplan i procapita, ett dataprogram, som
skrivs ut och överlämnas av områdeschefen sedan till någon ansvarig i
gruppen för läsning. Någon genomgång förekommer inte men vid frågor
kring vårdplanen skapas fora för dialog. Ibland förekommer det att
biståndshandläggaren ombeds åka ut och träffa vårdpersonalen för att
diskutera innehåll i vårdplanen. Arbetsfördelningen sker ofta emellan
vårdpersonalen, vid några tillfällen deltar områdeschefen. Vikarier ordnas
oftast av vårdpersonalen själva.

Utbildningsnivån hos vårdpersonalen i de båda kommunerna skiljer sig inte
nämnvärt åt. De flesta är undersköterskor, och vårdbiträden.
Vårdpersonalen i de båda kommunerna har både en vårdbiträdes- och en
undersköterskeutbildning. Några få saknar vårdutbildning. Någon av
undersköterskorna har också annan vårdutbildning till exempel
psykskötarutbildning. I de grupper som studien genomfördes var dock de
flesta undersköterskor. I jämförelse med landet i övrigt har dessa två
kommuner välbeställt med utbildad personal. Målet i kommunen har varit
att alla skall genomgå undersköterskeutbildning. Sysselsättningsgraden
varierar, från heltid till 75% eller 50%. Många arbetar deltid. De flesta har
arbetat mellan 15-30 år. Ett fåtal är nya och har arbetat mellan 1-5 år.
Vikarier förekommer sällan. Istället löser man personalbristen i
personalgruppen genom att ta varandras vårdtagare. Ibland går
arbetsledaren/gruppledaren in och tar några vårdtagare. Här finns i
praktiken ett problem. Samtidigt som behovet av utbildad personal ökar,
minskar intresset för gymnasieutbildningen på omvårdnadsprogrammet.
(Svenska Kommunförbundet 2001:116).

För att möta detta behov inom äldreomsorgen har de båda
kommunerna under de senare åren dragit igång olika utbildningssatsningar
för dem som saknar vårdutbildning. Dessutom har nyligen olika projekt
avslutats. Idéerna till dessa utvecklingsprojekt har uppkommit på olika sätt,
ett är genom initiativ från personalen själva, ett annat är när högsta
ledningen tar initiativet till projekten. Både Samköpings- och Vagstad
kommun är involverade i dessa projekt. I kommunens idéprogram, för
personalförsörjning framgår bland annat att: Det är viktigt att fördjupa det
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inre arbetet i syfte att alla medarbetare skall uppfatta sina arbeten så positivt
att de blir verksamhetens goda ambassadörer. En framsynt
arbetsgivarpolitik med tidsenliga personalpolitiska tillämpningar och
medarbetarnas goda omvärldsorientering medverkar till upplevelser av
yrkesstolthet och arbetsglädje. Dessa tongångar tar sin utgångspunkt i
många teorier om den lärande organisationen, men om de är fullt ut
tillämpbara inom hemtjänsten kan man diskutera.
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KAPITEL 4 METOD

För att besvara syftet och studiens frågeställningar har en kvalitativ. Som
jag tidigare nämnt uppstod ett intresse att genomföra denna studie vid
avslutandet av det tidigare utvecklingsarbetet. I det fleråriga arbetet fick jag
kännedom om hemtjänsten som verksamhet. Här såg jag, att dess komplexa
natur inte skulle kunna beskrivas enbart med hjälp av enkäter eller
intervjuer, utan att jag måste försöka komma de olika aktörerna och deras
verksamhet nära. Valet av metod kom därmed att bli en etnografisk
fallstudie. Etnografi, för att den beskriver betydelsen av närhet till den
verksamhet man skall studera och en fallstudie, för att det kom att handla
om att studera två olika kommuner. Fallstudiemetoden är främst en
kvalitativ metod anser Merriam (1994). Hon menar att mycket av det som
kännetecknar kvalitativ metod också är särskilt betecknande för fallstudier.
De hämtar sin logik från de kvalitativa metodernas synsätt. Forskningen
inriktas därför mer på att studera processer, än att få fram verifierbara
resultat, hävdar Merriam och menar, att normalt är det problem som
formulerats i praktiken som ger upphov till en fallstudieforskning.

Kännetecken på den etnografiska metoden menar Merriam (1994) är
att etnografi ger utrymme för forskarens person och ett flexibelt
förhållningssätt i relation till empirin. Det fordras personlig involvering,
flexibilitet och möjlighet att komma nära de studerade objekten. En teori
eller referensram måste naturligtvis styra arbetet. Men denna är mer till för
att ge en riktning och systematik i arbetet snarare än att ställa sig i vägen för
observationer och analyser

Den etnografiska forskningsansatsen

Den etnografiska forskningsansatsen har sedan länge använts för att
beskriva främmande kulturer. Sedan 1920-talet har den använts även vid
studier av den egna kulturen eller olika subkulturer inom det egna
samhället. Ett centralt antagande inom den etnografiska ansatsen är att
själva forskningsmetoden är en social företeelse och skall förstås som en
sådan. Utgångspunkten från detta tas från den symboliska interaktionismen
och leder till vissa metodologiska implikationer vilka Hammersley &
Atkinson (1995) samlar under begreppet ”reflexivity”. Det innebär för det
första att forskarens handlingar görs tillgängliga för analys på samma sätt
som de övriga deltagarnas. För det andra är forskaren skyldig att göra sig
medveten om vilka beslut som tas och vilka motiv som ligger bakom. För
det tredje leder principen om ”reflexivity” till kravet att forskarens
handlingar inte kan lyftas ur forskningsrapporten.
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I forskningsarbetet om hemtjänsten blev det viktigt att utgå från de specifika
villkor och språk som levde i denna verksamhet. För att kunna beskriva
hemtjänsten och dess aktörer vill jag låta denna verksamhets kulturer och
människor tala till oss. Jag måste möta dem där de befinner sig. Genom att
sedan låna kunskaper och erfarenheter från andra områden, kan detta ge nya
infallsvinklar på hemtjänstens förutsättningar och villkor för lärande. Det
kan innebära att man ser perspektiv som tidigare varit dolda. Jag har sökt
efter teorier och litteratur som jag tyckt mig finna stöd i utifrån de
frågeställningar som väckts i empirin. Användningen av teorin skall ses som
en inspirationskälla till att upptäcka nya perspektiv, som ger förståelse, mer
än att applicera en modell. Jag har sedan fortsatt med de empiriska studierna
och växlat mellan denna och litteraturläsande. Alvesson och Sköldberg
(1994) kallar detta tillvägagångssätt för abduktion, vilket enligt författarna
innehåller element av både induktion och deduktion.

En grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för att förstå
andra människors sätt att leva och lära, måste fånga dessa människors
erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dessa. Uttryckssätten förekommer
både i form av handlingar och utsagor. Den etnografiske forskaren måste
försöka se ”bakom” handlingen och det sagda, och dessutom studera hur
handlingar och det som sägs förändras över tid och från situation till
situation (Pilhammar Andersson, 1996; Kullberg, 1996). Det handlar
således inte enbart om ett systematiserande av vardagskunskaper.

 Den etnografiska forskningens yttersta mål är att bilda teorier eller
modeller som är generella och applicerbara i olika sammanhang (Pilhammar
Andersson, 1999). Merriam (1994) skriver om den etnografiska metoden:

Etnografi är en forskningsmetod som utvecklats från antropologin för att
man ska kunna studera människans samhälle och kultur. På senare tid har
etnografi använts synonymt med bland annat fältarbete, fallundersökningar
och kvalitativ metod. För antropologer rymmer emellertid begreppet två
åtskilda betydelser. Etnografi är för det första en uppsättning metoder som
används för att samla in information. Och, för det andra, en skriftlig
sammanställning av det man kommer fram till när man använder
etnografiska metoder (s 36-37).

Inom etnografin talar man om olika typer av etnografiska studier. En av
dem är den holistiska etnografin. Den utgår från att mänsklig verksamhet
och handling måste förstås och förklaras i det sammanhang som de ägt rum.
Den holistiska etnografiska metoden beskrivs som ett systematiskt sätt att
observera, beskriva, dokumentera och analysera livssätt och mönster i en
kultur eller subkultur. Undersökningen blir etnografisk då vi fokuserar på
interaktionen mellan personerna och det kulturella system i vilket hon är en
del av Pilhammar Andersson (1996). Det är inte bara den enskilde
personens beteende som är intressant utan också med vilka interaktionen
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sker. I min studie om hemtjänsten är det visserligen lärandets
förutsättningar och villkor som står i fokus. Men frågeställningarna går inte
att besvara på ett meningsfullt sätt om inte interaktionen mellan
vårdpersonal, ledare och vårdtagare/anhöriga studeras liksom det enskilda
arbetslagets handlingar. Merriam (1994) påtalar:

Etnografiska tekniker är de strategier som forskarna använder sig av för att
samla in information som rör den sociala miljö eller situation som är
föremål för undersökningen. Vanliga tekniker för materialinsamling är
intervjuer, källanalys, biografier, (”life-stories”) dagböcker samt deltagande
observation. Etnografi innebär också en sociokulturell tolkning av den
information man samlat in. Som en analytisk beskrivning eller
rekonstruktion av deltagarnas symboliska innebörder och deras
samspelsmönster, återskapar den etnografiska beskrivningen för läsaren de
uppfattningar, handlingsmönster, artefakter och värderingar som är
gemensamma för en viss grupp människor. En etnografisk fallundersökning
är alltså mer än en intensiv holistisk beskrivning och analys av en social
enhet eller företeelse. Det handlar om en sociokulturell analys av den enhet
som studeras. En inriktning på den kulturella kontexten är vad som skiljer
den här typen av undersökningar från annan kvalitativ forskning (s 37).

Etnografens roll som deltagande observatör har flera likheter med lärarens/
utbildarens deltagande i undervisning och utvecklingsarbete. Den stora
skillnaden är att jag som etnograf observerar mer systematiskt och att jag
mer noggrant dokumenterar mina observationer.

Pilhammar, Andersson (1996) menar att ett gott hantverk inom
etnografin innebär att forskaren under en längre tid vistas på platsen, för att
bli accepterad som en naturlig del i verksamheten. Därmed minskar de
negativa effekterna det vill säga att aktörerna uppträder på ett onaturligt
sätt, men också för att kunna observera naturliga förlopp som sker cyklist,
till exempel aktiviteter som sker dagligen, vissa tider på dygnet. Det gick
inte att bara kliva in i hemtjänstens verksamhet och säga ”acceptera mig”
eller alternativt ”låtsas inte om att jag är här”. I stället handlade det om att
bygga upp sociala kontakter och efter några månaders samtal och
informationsträffar, om möjligt övergå till en mer informell samvaro. Jag
berättade om mina tankar kring forskningen men också om mitt liv, min
egen yrkesbakgrund. Detta gjorde jag för att inte verka allt för
tillbakadragen och hemlig.

När jag planerade vilken metod jag skulle använda i denna studie,
funderade jag mycket över hur lång tid jag skulle vara med på fältet. Vad
var tillräcklig tid för en studie som denna? När jag varit ute på fältet i fyra
månader, såg jag att mitt material blev mättat på information. Det innebar
att när de olika miljöer blivit grundligt studerade, genom olika vinklar och i
olika kontexter och när jag inte kunde hitta någonting nytt av värde för
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studiens syfte och frågeställningar, då kändes det naturligt att avbryta
materialinsamlingen.

Att vara etnograf innebär att vara på två ställen – där och här –
samtidigt, det vill säga att både ha distans och närhet. Det innebär att jag
som forskare lever i ett forskarsamhälle vilket ställer krav på mig, mitt sätt
att vara och mitt förhållande till vetenskaplighet. Den uppgift jag har som
forskare är att försöka dela individens sätt att se på sin värld utan att ”go
native” det vill säga att bli en av dem. Det är trots allt som forskare jag skall
kunna beskriva den verklighet jag valt att studera (Pilhammar, Andersson
1999). Hur de som ingår i studien ser på mig och vilken roll jag väljer har
en avgörande betydelse för vilken information jag får tillgång till. De som
deltog i min studie kallade mig skämtsamt för den ”skuggande
doktoranden”. När jag frågade vad de menade så sa de att det kändes som
om jag verkligen var intresserad av att se och höra allt de gjorde. Kanske
var det tack vare att jag fick deras acceptans som jag också kunde
upprätthålla en nödvändig distans till forskningsfältet.

En studie som beskriver en fältarbetarroll tydligare än andra är Åke
Dauns ”Upp till kamp i Båtskärsnäs”. Åke Daun var en ung
stockholmsakademiker som rakade av sig mustaschen och prövade på att
under några månader leva med människor i Båtskärsnäs för att få veta hur
de tänkte och hur de levde. Så långt det är möjligt för en utböling delade
han båtskärsnäsbornas vardag. Att han badade bastu med dem blev en
symbolhandling som fick stor uppmärksamhet i etnologiska kretsar.
Arnstberg (1997) skriver:

Den forskare som inte badar bastu med de människor han utforskar är nog
ingen äkta observatör. Forskarens uppgift är att engagera sig, den som avstår
från närhet avstår från kunskap (s 21).

Utan närhet ingen kunskap, men det är också viktigt med distans. Arnstberg
(1997) menar att distans blir ett komplicerat begrepp. Forskarna förstår att
de måste hålla en inre distans till människor ifall de skall se vad dessa håller
på med. Samtidigt måste forskarna ha en yttre närhet, därför att distans
hindrar den förståelsen som är grundbulten i allt fältarbete. Arnstberg
skriver:

Det som krävs i deltagande observationer är således synnerligen arteget; närhet,
intresse och uppmärksamhet som professionella redskap i social samvaro (s 25).

Klassiskt etnografiskt arbete brukar bestå av observationer som antecknas i
fält. Observationer ses i allmänhet som överordnat intervjuer (Arnstberg,
1997). Det svåra med en etnografisk studie är att jag, som forskare, är helt
utlämnad åt min egen omdömesförmåga och fingertoppskänsla eftersom
det inte finns några fastslagna regler att följa. I min forskning har jag
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periodvis känt mig utelämnad, och känt mig osäker och frustrerad, inte
minst över hur jag skulle hantera den stora mängd material som jag
samlade in i de olika miljöerna, men också hur jag skulle förhålla mig till
dem som jag studerade. Under processens gång har jag därför fört en dialog
med andra forskare men också med fältet, för att bättre kunna veta vilket
nästa steg i processen skulle bli. Att göra en etnografisk studie är ett
oändligt äventyr, där man pendlar mellan närhet och distans till sitt
material. Men också mellan empiri och teori och kanske är det just dessa
pendlingar som gör att en ny kunskap skapas om den verksamhet som man
söker kunskap om.

Yin (1994) menar att en fallstudie är en empirisk undersökning som
undersöker ett samtida fenomen i sin kontext, särskilt när gränserna mellan
fenomen och kontext inte är helt uppenbara. Fallstudien kan alltså användas
när man avsiktligt inkluderar kontextuella förutsättningar, där man tror att
de kan vara relevanta för det studerade fenomenet. Yin (1994) framhåller
att forskning som börjar med "how" or "why" och som ställs om en
uppsättning samtida händelser (och som heller inte tillåter någon
kontrollerad forskningsdesign) är lämplig att utföra som en fallstudie.
Vidare framhåller Yin att en fallstudie fokuserar sig på de situationer där
det studerade fenomenets relationer med sin kontext är oklar och där man i
förväg inte vet vilka material som är de mest intressanta.

Att man ser en studie som en fallstudie beror på att man fokuserar på
en avgränsad analysenhet. Under förutsättning att det finns skäl att anta att
en viss social arena är rik på information eller kan ge en förtätad kunskap
om ett generellt förhållande kan med fördel en fallstudie väljas.
Hemtjänsten har visat sig vara en verksamhet där personalen till stor del är
utelämnad åt sig själva när det gäller att lära sig sitt arbete. Sett från denna
aspekt är hemtjänsten ett ganska extremt exempel på en verksamhet där
man överlåter det mesta av lärandet till personalen själv. Att låta en
fallstudie ta sin utgångspunkt i ett extremt fall är en metodologisk finess
som har en rad fördelar Patton (1987) framhåller följande:

Att studera ett extremt fall är ett tillvägagångssätt som fokuseras på fall som
är ovanliga eller speciella och därför rik på information i någon bemärkelse”
(s, 52).

Patton noterar att fallstudier är särskilt användbara när man på ett djupare
plan vill förstå ett speciellt problem eller en situation som är rikt på
information, rik i den betydelsen att en hel del kan läras från endast ett fåtal
fall av fenomenet i fråga. Om hemtjänsten kan ses som ett speciellt
informationsrikt fall så kan vi med Patton säga:

Detailed case studies of these extreme cases may generate particulary useful
information (s 26).
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Som jag skrev tidigare påpekar även Molander (1993) betydelsen av att
använda fallstudien som metod. I en studie som denna, som skall komma åt
den levande kunskapen, vilket en studie bör göra som skall beskriva
lärandets förutsättningar och villkor, har jag sett det som nödvändigt att
använda mig av en etnografisk fallstudie. En studie där samtalen mellan
mig och de deltagande varit ett viktigt inslag för att få en djupare kunskap.
Fördelen med det är som Molander hävdar, att forskningsprocessen blir ett
ömsesidigt lärande i en dialogisk struktur.

 Den kritik som riktats mot etnografisk forskning (och även annan
kvalitativ forskning) utgår ofta från frågor om urvalens representativitet och
på vilka grunder tolkningar är gjorda. Objektivitetsproblem framförs även
som att forskaren påverkar strukturen i den interaktion som studeras och att
forskningen i själva verket studerar den förändring som själva
forskningsprocessen gett upphov till. I det första fallet kan denna kritik
mildras genom att forskningsval och handlingar görs synliga genom det
Hammersley & Atkinson (1995) kallar för reflexivity. I det andra fallet kan
kritiken vändas till att utgöra metodens styrka då det ligger i den
symboliska interaktionismen att forskaren är en del i den sociala omvärlden
och att forskarens handlingar, likväl som aktörernas, påverkar
interaktionerna. De som deltar i en studie påverkas och förändras under
resans gång. Detta var märkbart under materialinsamlingen. Genom de
frågor jag ställde till de olika aktörerna i olika samtal och intervjuer samt
genom att de stod i forskningsfokus, kom aktörerna i hög grad att reflektera
över sig själva och sin arbetssituationen.

Forskningsprocessen

Den etnografiska studien kan indelas i fyra olika faser Pilhammar
Andersson (1996) som jag relaterar till:

Den första är förberedelsefasen. Under den första fasen förberedde jag mig
att gå ut på fältet. Olika tillstånd skulle begäras och kontakter etableras. Det
ena tillståndet var skriftligt och utfärdades av områdescheferna från varje
arbetsgrupp. Det andra var muntligt och genomfördes av vårdpersonalen
genom samtal med vårdtagarna och ibland anhöriga. Jag behövde också
reflektera över studiens etiska aspekter och betydelsen av min egen
forskarroll. I den föreliggande studien skedde denna förberedelsefas under
nästan ett år.

Den andra fasen är fältstudiefasen.  Det var den period då jag befann
mig ute på fältet för att samla material. Under denna period pågick också en
stor del av för- analysarbetet. Det bestod till exempel av att jag efter varje
avslutat pass, skrev dagbok eller att jag läste fältanteckningar och gjorde
noteringar i nära anslutning till dessa. I föreliggande studie befann jag mig
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på fältet under fyra månader under dygnets alla timmar och dagar. Under
materialinsamlingen använde jag mig av deltagande observation och av
ostrukturerade intervjuer, eller att jag förde samtal med personalen och
ställde frågor i direkt anknytning till det som inträffade. Jag gjorde också
dagliga fältanteckningar för att få en djupare förståelse av deras arbete.
Slutligen skrev jag dagbok, det skedde ofta efter avslutat arbetspass.

Den tredje fasen var analys- och tolkningsfasen. När allt material hade
insamlats var det dags att göra den slutgiltiga analysen och tolkningen. I
detta skede ställdes även de egna resultaten i relation till tidigare forskning.
Frågor om validitet aktualiserades. Den föreliggande studien kom att
generera en stor mängd material. Vid åtskilliga tillfällen återgick jag till det
insamlade materialet för att försäkra mig om, att jag inte hade utelämnat
något som kunde vara av vikt för att besvara de olika frågeställningarna. I
tolkningsarbetet försökte jag förstå det meningsfulla som skedde i en viss
kontext. Här blev det viktigt att tolka symboler och kommunikation
kontextuellt (meaning in context), Leininger (1994). Dessa mönster kan
återkomma i olika kontexter eller vid olika tidpunkter (recurrent patterning).
Slutsatser drogs inte av en enda händelse. Synintryck kompletteras med vad
de deltagande sa. Jag fick materialet upprepat för mig (confirmabilitry).

Frågor om studiens trovärdighet och tillförlitlighet testades, då jag
under ett antal gånger återrapporterade till vårdpersonalen på fältet vad
analys- och tolkningsarbetet lett fram till. De gav mig en värdefull respons
genom att de gav mig synpunkter på hur de uppfattade mina tolkningar. Det
betyder inte att jag överlät tolkningsföreträdet till dem, men i dialogen med
dem fick jag synpunkter som förde mitt tolkningsarbete framåt. Självfallet
förde jag också en dialog med universitetet och de doktorander och den
personal som var stationerade vid FoU-enheten i en av kommunerna.
Trovärdigheten är den mest troliga förklaringen till olika företeelser och
fenomen som de deltagande känner till (emic) eller den troligaste
förklaringen till vad som synes ske i det verkliga livet (etic), Leininger
(1994).

Den fjärde fasen är skrivfasen. Skrivandet är i sig ett slags
forskningsprocess, som är såväl sökande och subjektiv. Skrivprocessen kan
i detta sammanhang sägas vara förenlig med en gammal hermeneutisk
princip. Den följer en upptäcktens väg, en Context of Discovery som inte
klart kan avgränsas från en Context of Justification. Det sökande subjektet
kan ju inte avgränsas från det sökta objektet. Etiska frågor blir återigen
aktuella liksom kvalitetsaspekter. Under hela skrivfasen har jag haft
återkommande seminarier där det skrivna materialet kritiskt granskats av
flera läsare, dels forskare dels personalen på fältet. På dessa seminarier har
det funnits utrymme för dels etiska aspekter dels för diskussioner om
studiens innehåll och kvalitet.
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Tabell 1 beskriver forskningsprocessen från utvecklingsarbete till slutseminarium.

1998  Avslut av Utvecklingsarbetet i Vagstad. Här uppstod ett intresse från en
arbetsgrupp för att delta i en studie om hemtjänsten. Efter samtal med
professorn på institutionen beslutade vi att designa en avhandlingsstudie
om lärandets förutsättningar och villkor i i hemtjänsten.

1998-1999 Förankrings och involveringsprocess påbörjas med ett antal möten
mellan professorn på institutionen, mig, Fou-enheten och högsta ledning
i kommunen. Träffar med de olika personalgrupperna i form av
dialogiska informationsmöten, där information varvades med frågor.

Våren 1999 Utskick av ”intresseförfrågan”. Intresseanmälningar inkom från olika
arbetsgrupper. Urvalsprocess skedde i samråd mellan forskningsledaren
och mig.

Oktober 1999 Den vetenskapliga studien påbörjas. Besök hos de olika grupperna, utan
någon formell insamling av material. Syftet var att bekanta mig med de
olika grupperna och vårdtagarna.

November
1999

 Start materialinsamling. Jag följde de 6 olika ”arbetsgrupperna” ca två
veckor vardera, dag-, kvälls och nattpersonal. I huvudsak följde jag ett
”arbetsarbetslag” i varje arbetsgrupp.

Februari 2000  Avslut materialinsamling. Därefter arbetade jag med mitt analysarbete i
Samköping på FOU- enheten, vilket möjliggjorde kontinuerlig dialog
med såväl fältet som forskare vid FOU- enheten, samt att jag under
avhandlingsarbetet kunde delta på temadagar anordnade av kommunen.

Mars 2000  Avlyssning och renskrivning av band och minidiskar. Föranalysen
påbörjades under avlyssnings- och renskrivningsarbetet.  Detta arbete
avslutades i juli 2000. Nästa steg i analysarbetet påbörjades.

September
2000

Seminarium, lägesrapport i Samköping. Respons från fältet. Deltagande:
vårdpersonal, chefer /ledare och forskare. Skrivprocess.

Februari 2001  Seminarium, lägesrapport i Vagstad. Respons från fältet. Deltagande:
vårdpersonal, chefer /ledare och forskare. Analysarbete avslutades
under mars 2001.

April 2001 Avhandlingskapitlen börjar ta form. Återkommande läsning av det
insamlade materialet.

Maj 2002
Oktober 2002

 Avhandlingsseminarium i Umeå, vid Institutionen för socialt arbete.
 Slutseminarium  i Luleå, vid Institutionen för lärarutbildning

I det följande avsnittet kommer först forsknings- och involveringsprocessen
att beskrivas. Därefter beskrivs olika materialinsamlingsmetoder. Efter det
beskrivs metodologiska överväganden. Slutligen görs en beskrivning,
bearbetning och tolkning av material.
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Involveringsprocessen

Involveringsfasen inleddes med information och en dialog om den tänkta
avhandlingsstudien. Tidigt i avhandlingsarbetet bestämde jag mig för att
förankringen av studien skulle göras på alla nivåer inom
hemtjänstorganisationen i de båda kommunerna. Jag åkte runt i de båda
kommunerna och berättade om den tänkta studien för personalen. Syftet
med dessa möten var att vårdpersonalen och deras ledare och chefer skulle
få bilda sig en egen uppfattning om mig som forskare och ge synpunkter på
den tänkta avhandlingsidén. Min avsikt var också att skapa en relation med
dem som skulle delta.

 Filstead (1971) betonar just själva involveringsprocessen. Det gäller
alltså att etablera en "relation" och inte bara att "förankra" det man i förväg
har tänkt ut:

The researcher must not only gain acceptance of the formal and informal
leaders of the relevant power structures in which he wishes to work for, as
Gardiner and Whyte have suggested, such sanction in itself is not enough to
assure general acceptance of the researcher and his project. In a large
hierarchical organization, for example, the researcher must involve all
people who are likely to be affected by the study ( s 125).

Denna involveringsprocess innefattade ett stort antal möten och pågick
under cirka ett år i olika perioder. Under det året tog de mer preciserade
frågeställningarna form och mina metodologiska utgångspunkter blev allt
efter hand tydliggjorda. De teoretiska utgångspunkterna blev tydliggjorda
betydligt senare i avhandlingsarbetet.

Personalen kom att känna sig delaktiga i forskningsprocessen. Det som
möjliggjorde denna delaktighet var, som redan framgått, dels att idén till
studien kom från vårdpersonalen, vilket kan ses som en bottom-up idé
(Fullan, 1990), dels att studien föregicks av en lång involveringsprocess.
Personalen kände igen sig i och med tidig delaktighet i studien. För att
kunna utföra ett empiriskt arbete krävs både ett formell och ett informellt
tillstånd till olika sociala miljöer och situationer. Ett sådant tillstånd är i hög
grad avhängigt av hur de utforskade ser på undersökningen (Whyte, 1981).
Forskarens förutsättningar att bli accepterad hänger nära samman med hur
han eller hon som medmänniska förhåller sig till de människor han/hon
möter. Huvudregeln är, som Whyte har formulerat den, att om forskaren
som person blir accepterad så blir också hans eller hennes forskning
accepterad.

Involveringsprocessen innefattade ett antal möten och pågick under
cirka ett år. Under det året tog de mer preciserade frågeställningarna form
och mina metodologiska utgångspunkter blev allt eftersom tydliggjorda.
Redan under initieringsfasen bestämde jag mig för att projektet skulle vara
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väl förankrat. De som skulle delta i studien, vårdpersonal och ledare, men
också kommunledning och forskare på FoU- enheten skulle alla var och en
få bidra med sina tankar och synpunkter kring studiens upplägg. Jag har
alltså dessutom valt att studera två kommuner för att kunna göra jämförelser
mellan dessa, främst för att de har olika organisation av hemtjänstarbetet.
Två kommuner Samköping som är den större kommun och Vagstad som är
den mindre kommunen och vars organisering av verksamheten skiljer sig åt,
inom främst ledarskapet men också med avseende på vilka arbetsuppgifter
som ingår.

Involveringsfasen inleddes med information och en dialog om den
tänkta avhandlingsstudien. Tidigt i avhandlingsarbetet bestämde jag mig för
att förankringen av studien skulle göras på alla nivåer inom
hemtjänstorganisationen i de båda kommunerna. Jag åkte runt i de båda
kommunerna och berättade om den tänkta studien för personalen. Syftet
med dessa möten var att vårdpersonalen och deras ledare och chefer skulle
få bilda sig en egen uppfattning om mig som forskare och ge synpunkter på
den tänkta avhandlingsidén. Min avsikt var också att skapa en relation med
dem som skulle delta.

Val av undersökningsgrupper och arbetslag

Den etnografiska studien sker inom en kontext bland de människor, som har
sin naturliga hemvist där och av den interaktion vilken naturligt
förekommer mellan människor. Det är bland dessa som informanter eller
deltagande i studien finns att söka. I denna studie blev det nödvändigt att
välja några personer i olika arbetslag som jag etablerade en mer varaktig
kontakt med. Förutom det följde jag även dessa arbetslag tillsammans med
respektive arbetsgrupp. Det kom att bli olika arbetsgrupper i två kommuner.
Anledningen till det var, att den närliggande kommunen till Vagstad, som
kom med initiativet själva hade ett intresse av att delta, men också att jag
såg det som en fördel att få möjlighet att studera två kommuner, två fall.
Detta för att öka möjligheten att hitta faktorer som kan beskriva lärandets
villkor och förutsättningar, men också för att se eventuella skillnader mellan
Samköpings och Vagstads kommun.

Efter en lång involveringsprocess påbörjades urvalsprocessen. Jag
skickade ut en allmän erbjudan till de båda kommunernas hemtjänstgrupper.
I inbjudan förtydligades de kriterier vi hade satt upp för de deltagande
grupperna och dess personal.
Kriterierna var:

1) Personal som arbetade i arbetsarbetslag (två och två).
2) Några som arbetade som undersköterskor och vårdbiträden.
3) Yngre/äldre personal
4)  De som arbetade kortare/längre tid.
5)  Stad och landsbygd, större och mindre kommun.
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Ganska snart fick vi in ett stort antal arbetsgrupper som meddelade sitt
intresse. Listor på vårdpersonal som var intresserade att delta skickades till
mig via olika ledare och chefer inom kommunerna. Urvalet gjordes därefter
av mig och till min hjälp hade jag forskningsledaren vid FoU-enheten i
Samköping.

Antalet arbetsgrupper som jag valde att följa, uppgick till sex. I varje
arbetsgrupp ingår som regel 12-16 personer bestående av undersköterskor,
vårdbiträden och/eller de som saknar vårdutbildning. I denna studie kallas
dessa personer för vårdpersonal. Dessutom finns en eller flera chefer och
ledare i varje arbetsgrupp. Varje arbetsgrupp består av ett antal olika
arbetsarbetslag, vanligen finns 6 - 8 arbetslag i varje arbetsgrupp. Urvalet av
arbetsarbetslag gjordes i samarbete mellan mig och hela arbetsgruppen, (se
tabell bilaga 1).

Att personalen deltog i detta urval fann sig naturligt, eftersom de satt
inne med information om vilka som skulle komma att arbeta under de fyra
månader, som jag valt att följa dem. Någon inblandning av chefer/och
ledare, vad avser urval av arbetsgrupper och arbetsarbetslag förekom inte.
Det var viktigt att urvalet skedde ifrån forskare och inte av ledarna i
verksamheten eftersom idéen hade väckts ifrån vårdpersonalen själva.

Jag strävade efter att följa samma arbetslag så mycket som möjligt.
Därför var det mest ändamålsenligt att välja det arbetslag som arbetade mest
under den period som jag följde respektive arbetsgrupp. Vid några enstaka
tillfällen följde jag någon av vårdpersonalen som gick ensam hem till en
vårdtagare. En del arbetslag arbetade endast natt- eller kvällsskift i den
arbetsgrupp som de tillhörde, medan andra endast arbetade dagtid eller dag-
och kvällstid.

Jag valde att studera samtliga sex arbetsgrupper för att få ett rikt urval
av exempel. Antalet arbetsarbetslag kom att bli tolv inom dessa sex
arbetsgrupper. Urvalet skulle, utifrån Patton (1987), kunna benämnas
"maximum variation sampling". Syftet med ett sådant urval är inte att
försöka, att i statistisk mening om jag tolkar Patton rätt, generalisera det till
en större population, utan att istället finna centrala teman eller belysande
information, som belyser variation och signifikanta mönster som präglar
den studerade gruppen eller verksamheten. Urvalet kom att visa variationer
inom ramen för dessa mönster till exempel olika former av ledarskap, olika
kommunikationsdimensioner, olika sätt att förhålla sig till lärande och
utvecklande av olika typer av relationer till olika aktörer. Jag eftersträvade
alltså att ha så stora variationer som möjligt i mitt urval.

Efter avslutad urvalsprocess åkte jag runt och träffade samtliga
grupper som slutligen skulle delta i studien. Vi bestämde tillsammans, att
jag skulle följa med dem en vecka och bara finnas med, utan att samla in
material, tekniskt sett. Därmed skulle de få ytterligare en chans att acceptera
mig som forskare, vänja sig vid min närvaro. Samtidigt fick jag tid på mig,
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att se verksamheten under mer avslappnade förhållanden, och inte minst att
vårdtagarna fick träffa mig. Det gav mig möjligheten att förklara för dem,
vad min studie gick ut på, samtidigt som jag fick en viss
förhandsinformation om den verksamhet jag skulle studera. Under dessa
besök bestämde vi tillsammans med vårdpersonalen på vilka inbokade
månads/arbetsplatsmöten jag skulle delta. Avsikten var att jag skulle delta
på de möten som var inplanerade och inte tvärtom.

Undersökningens genomförande

Utmärkande för etnografiska arbeten är att forskaren under en längre tid
studerar människor i deras sociala miljö (Spradley, 1979; Hamersley &
Atkinson, 1995). Detta försökte jag åstadkomma genom att följa personalen
under dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Det sägs att en ensam
observatör inte kan närvara alla tider och alla dagar i alla sammanhang.
Men jag lyckades nog med den metod jag använde delta i det mesta som
hände i verksamheten. Jag följde de olika arbetslagen tätt i spåren men
också den arbetsgrupp och de chefer och ledare som var knutna till dessa
arbetslag. Genom att följa dem i och mellan de olika miljöer där de arbetar
fick jag tre perspektiv på observationerna. De tre perspektiven utgör miljö
1- 3.

Den empiriska fasen startade i början av november 1999, (se tabell 1).
Jag följde de olika grupperna under ca en vecka vardera med undantag av
vissa grupper där jag även följde natt- och kvälls personal. I dessa grupper
deltog jag i två veckor. Materialinsamling pågick under ca 4 månader
mellan den 3/11 1999 och fram till den 26/2 2000 med avbrott för enstaka
dagar under jul och nyår. Jag utförde min materialinsamling från fyra olika
platser där vårdpersonalen dagligen befinner sig i sitt arbete.
Fortsättningsvis kallar jag dessa för miljöer. Deltagande observationer
gjordes i de olika miljöerna under dygnets alla timmar, och under alla
veckodagar, det vill säga jag har följt arbetsarbetslagen på dagtid,
kvällspass och nattpass.

Materialinsamlingen har skett inom ramen för tre olika miljöer som jag
ser som kärnan i den praktik som konstituerar hemtjänstens som
verksamhet. Det är vårdpersonalens olika möten, den bil som de använder
för att färdas mellan vårdtagarna och arbetsfältet alltså själva arbetet hemma
hos vårdtagarna. Dessa miljöer, var och en med sina specifika
karaktäristika, kommer att närmare beskrivas längre fram. Från början av
studien såg jag dessa miljöer endast som ”materialinsamlingsenheter”.
Senare under materialsammanställningen kom jag att se att dessa miljöer
kom att beskriva hemtjänstens essens.

Miljöerna utgör olika kontexter där personalen arbetar och lär. Inom
ramen för var och en av dessa miljöer sker ett erfarenhetsutbyte och
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samtidigt sker det också en viss transferering mellan dessa miljöer. Därmed
blir miljöerna inte bara strategiska utgångspunkter för insamling av empiri,
utan de utgör också en modell som besitter ett analytiskt värde.

Vid materialinsamlingen började jag oftast min dag på de så kallade
morgonmötena i lokalen. De dagar jag följde vårdpersonalen under
dagsskiftet avslutades också ofta dagen i lokalen på eftermiddagen. Där
träffades vårdpersonalen för en kort sammanfattning av dagen, och då
lämnade de in nycklar mm. Ett arbetslag följde jag under kvällstid och ett
annat under några nattskift. De som arbetade kväll följde jag även på dagtid,
men nattpersonalen följde jag bara under natten (de arbetade endast
nattskift). Även inför kvälls- och nattpassen träffades vi först i lokalen och
efter avslutat skift var det ett kort besök i lokalen. Dag- kvälls och
nattpersonal träffades endast för kort information om läget, några djupare
diskussioner eller samtal förekom inte vid dessa möten. De som arbetade
dag träffade sällan kvälls- och nattpersonal eftersom kvälls- och
nattpersonal, oftast inte deltog på vare sig morgon- eller månadsmötena.
Vid två tillfällen följde jag vårdpersonal som arbetade ensamma, de
promenerade mellan vårdtagarna. Det var oftast de som saknade körkort.

Därefter följde jag ut med bilen, i vilken vårdpersonalen färdas mellan
de olika vårdtagarna och olika serviceinrättningar. Varje dag följde jag in
hos olika vårdtagare. Besöken kunde variera i längd beroende på uppgiften
allt ifrån 10 minuter till ett par timmar. Ofta besökte vi samma vårdtagare
flera gånger samma dag. Slutligen deltog jag på ett antal inplanerade
månadsmöten. På dessa möten träffar vårdpersonalen gruppledare och
områdeschefen.

Hur metoden kom att förändras

Från början funderade jag på att materialinsamlingen endast skulle ske när
jag lyssnade på personalens samtal i lokalen, på olika möten och i bilen. Jag
planerade att köra bilen själv. Tanken var att jag skulle underlätta för
personalen med att vara deras chaufför. Det framstod ganska snart, när jag
påbörjade min materialinsamling att det var opraktiskt att jag körde, därför
att jag inte kände till områdena vilket skulle medföra en del förseningar.
Men det kanske viktigaste var, att jag då skulle komma att förändra deras
arbetsdag vilket inte var meningen, utan jag skulle studera deras arbete i
dess naturliga miljö. Detta gällde i de olika miljöerna där de olika aktörerna
befann sig i sitt arbete.

Den design som jag hade med från början, förutsatte att personalens
samtal inne hos vårdtagarna ganska konsekvent följdes upp i bilen och
under de olika personalmötena. Men personalen menade att samtalet i bilen
och på de olika mötena bara delvis handlade om arbetet inne hos
vårdtagarna. De menade att jag behövde följa med ut till vårdtagarna, ifall
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jag skulle studera deras arbete och lärande. Att följa med in till vårdtagarna
var en tanke som jag själv hade reflekterat över och efter diskussion med
professorn vid min institution så kom designen att förändras.

Vi kom nu överens om att jag skulle följa med in till vårdtagarna, men
under vissa förutsättningar. Ett intyg utfärdades som områdeschefen för
varje arbetsarbetsgrupp undertecknade. Vårdpersonalen skulle dessutom
fråga varje enskild vårdtagare och de skulle ge ett medgivande till att jag
följde med in. Vid ett par tillfällen kunde jag inte följa med in. Det ena var
en vårdtagare som ej beviljade ett besök. Det andra var en dam som var
dement och det var svårt att veta vad hon egentligen medgav. Vid de övriga
besöken kände jag mig välkommen in till vårdtagarna. Till varje ny
vårdtagare som vi kom till så presenterade jag syftet med studien, jag
förklarade att jag skulle studera personalen och deras arbete, och hur de
lärde sig.  Det var viktigt att betona att jag inte hade för avsikt att studera
dem som vårdtagare. Både vårdtagare och anhöriga, har i allmänhet varit
mycket intresserade av min forskning, och de har vid ett flertal tillfällen
uttryckt sin glädje över att någon äntligen beskriver hemtjänstpersonalens
arbetsinsatser.

Metoder för insamling av material

Val av materialinsamlingsmetod bestäms av den aktuella frågeställningen
och hur den bäst kan besvaras och är ej given på förhand.

I huvudsak hämtas material på tre olika sätt:

- via observationer av det dagliga arbetet eller livet
- via intervjuer eller samtal med: vårdpersonal, ledare, vårdtagare
- via olika dokument

Dessa olika metoder för materialinsamling ingår som delar i en
övergripande forskningsstrategi. När jag studerar en social verklighet och
där försöker förstå hur människor lär sig sitt arbete handlar det om att förstå
det jag som utomstående upplever som en oordning. Forskarens uppgift
består i att bringa reda i detta och att samtidigt problematisera den ordning
som vi tar för given och upplever som självklar.

Som pedagog och människa vet jag att det råder olika mening om
vilken ordning som egentligen är den rådande. En person ger en
verklighetsbeskrivning och en annan betonar helt andra saker. De äger alla
giltighet. Därför behövs en mångfald av metoder för att spegla en bestämd
verksamhet. I avhandlingsstudien har jag använt mig av följande metodiska
tillvägagångssätt: observationer, informella och formella intervjuer,
dagboksanteckningar, fältanteckningar, fotografering, registrering av
spontana samtal samt studier av officiella dokument.
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Deltagande observationer

Hammersley & Atkinson (1995) ser etnografin som en uppsättning av flera
metoder men också forskaren som deltagande. Den övergripande
forskningsstrategin inom etnografiska studier är deltagande observation
eller närvarande observation. Den deltagande observationen är mer än bara
en observation och ett deltagande vid vissa tillfällen. Genom att ställa nya
frågor och använda olika tekniker söks svar och förklaringar till vad som
händer och hur det relateras till annan typ av material. Den deltagande
observationen kan ses som ett överordnat begrepp för materialinsamlingen.
Hammersley & Atkinson (1995):

The etnographer participates, overtly or covertly, in peoples daily lives for
an extender period of time, watching what happens, listening to what is
said, in fact collecting whatever material are available in order to shed
light on the issues with which he or she is concerned (s 2).

Författarna menar att de deltagande, i en etnografisk studie, blir både
aktörer och informanter på en och samma gång. Utgångspunkten är att
individen inte alltid kan förklara sina handlingar utan forskaren måste
därför samla olika typer av material och ur dem vaska fram det som är
relevant för forskningsfrågan. Genom de informella samtal som jag hade
med personalen, utifrån händelser i deras vardag kompletteras, fördjupas
och förklaras redan insamlade material. Dessa samtal hade karaktären av
dialog. I dialogen fick jag en djupare kunskap om deras verksamhet, men
dialogen bidrog också till att personalen började reflektera över sitt arbete.
Som Molander (1993) hävdar, bidrar dialogen till att man kommer till
klarhet om sig själv. Han menar att man i dialogen reflekterar över sin
identitet, sin kunskap, sin okunskap och sina tankar tillsammans med andra.

Detta har under forskningsprocessen varit en svår balans, att dels
komma nära aktörerna via dialogen dels ha en viss distans till dem för att
inte komma allt för nära. Denna svåra balans tror jag mig ha klarat bra,
mycket tack vare det stöd jag hade under materialinsamlingen av den
forskningsenhet som jag var placerad på i Samköping.

Att vara en deltagande observatör innebär att de observerade är
medvetna om min roll. Fördelen är att jag kunde etablera långvariga
kontakter och relationer med grupperna. Risken kan självklart vara att de
långvariga kontakterna leder till att vänskapliga relationer med deltagarna
utvecklas. Jag studerade ett antal olika grupper och trots att jag fick
långvariga kontakter med verksamheten så blev det inga djupare kontakter
med de enskilda grupperna. Dessutom har jag under besöken hos
vårdtagarna förhållit mig passiv till själva vårdarbetet förutom i några
enstaka situationer, till exempel när en undersköterska arbetade ensam och
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det uppstod en stressig situation, eller när det ej fanns tid att göra upp eld
hos en vårdtagare som hade kallt i sitt hus. Vid några få tillfällen har jag
alltså aktivt ingripit, när nöden varit som störst.

Många etnografiska forskare tar sin utgångspunkt i den symboliska
interaktionismen vilken har sitt ursprung i verk av Cooley (1902), Mead
(1934) m fl. I den symboliska interaktionismen läggs stor vikt vid den
sociala meningen människor förknippar med omvärlden. När syftet är att
studera social interaktion och lärande är observationsmetodik vanligt
förekommande. Metoden innebär, enligt Cohen och Sproull (1995), att
forskaren under en viss tidsperiod befinner sig i eller i nära anslutning till en
undersökningsgrupp. Forskaren får därmed möjlighet att etablera en nära
relation med de personer som observeras samt förutsättningar att skaffa sig
en ”inifrån - vy” som annars vore omöjlig att fånga.

Observationerna har gett mig möjligheter att studera vårdpersonalens
arbete under ett antal månader. Tack vare den långa involveringsprocessen
tror jag att jag fick en legitimitet hos vårdpersonal och ledare. De hade
under en lång tid haft möjlighet att bygga ett förtroende för mig och det föll
sig därmed naturligt att jag var närvarande i de olika miljöer, där de utförde
sitt arbete. Patton (1987). poängterar vikten av att observatören inte endast
ser vad som händer utan också involverar sina känslor för att därefter
distansera sig och tolka vad som skett.

Informella och formella intervjuer

Informella intervjuer gjordes med både vårdpersonal och ledare. Med
informella intervjuer menas att jag på förhand inte hade strukturerade frågor
utan att informella samtal fördes fortlöpande under fältarbetet, antingen i
samband med att en händelse observerades eller i nära anslutning till
observationen (Pilhammar Andersson 1996). Avsikten med dessa intervjuer
var att få en djupare förståelse av personalens arbetsuppgifter och
organisation.

Spradley (1979) skriver om betydelsen av ostrukturerade intervjuer
eller samtal mellan informanterna och etnografen:

Conversation between etnographer and informant is much less balanced: the
etnographer asks the questions and the informant talks about activities and
events that make up his lifestyle (s 28).

Under den första besöksveckan försökte jag att lyssna på aktörernas
kommunikation, på olika nivåer. Men jag försökte också orientera mig i vad
som hände under en dag och vem som deltog i dessa händelser. Jag strävade
efter att hålla mig vid sidan om för att lära mig något om deras verksamhet.
Ytterligare en avsikt med de informella samtalen har varit att ge aktörerna
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möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och upplevelser av
situationer, och händelser vilka inträffade under dagen, eller av erfarenheter
de beskrev i sina berättelser om det som hänt tidigare.

De formella intervjuerna, däremot, gjordes genom besök hos två
chefer, en från vardera kommunen, samt med en person som tidigare arbetar
som både vårdpersonal och biståndsbedömare. Den ena chefen var en
socialchef den andra en områdeschef. Intervjuerna gav mig information om
hur organiseringen av hemtjänsten såg ut i de olika kommunerna, inte minst
organiseringen av ledarskapet och arbetslagens sammansättning Dessa
formella intervjuer bestod dels av att de fritt fick berätta om sin syn på
verksamheten dels att jag hade några strukturerade frågor. Syftet med
intervjuerna var att ta reda på hur verksamheten var organiserad, vilka
demografiska skillnader och likheter som fanns hos vårdtagarna och
vårdpersonalen i de två kommunerna. Det var också intressant att ta reda på
hur organiseringen av hemtjänsten såg ut och inte minst hur organiseringen
av ledarskapet skilde sig mellan de olika kommunerna. Dessa personer kan
betraktas som informanter snarare än intervjupersoner.   

Dessutom gjordes uppföljande frågor till personalen under
materialinsamlingen. Ofta uppstod dessa frågor i bilen då arbetslaget
samtalade om sitt arbete. Vid åtskilliga tillfällen ställde jag mina frågor om
och om igen när jag inte riktigt förstod deras svar. I deras ögon kanske
frågorna föreföll naiva. Men utanförskapet ger ju en tillåtelse att ställa de
naiva frågorna.  

Fältanteckningar och dagbok

De observationer som gjordes kompletterades med fältanteckningar.
Spradley (1979) menar att fältanteckningar är ett viktigt komplement till
observationer när man gör en etnografisk studie. Fältanteckningarna gjordes
simultant eller i nära anslutning till observationen. I fältanteckningarna
noterades:

- När observationen ägde rum. Datum, veckodag, och tidpunkt. Jag angav
tiden kontinuerligt, detta hjälpte mig att minnas när det hände något och
hur lång en enskild händelse var. Att fältanteckningarna ibland innehöll
två sidor och ibland en sida, behöver inte betyda att den med fler sidor
innehöll fler händelser, utan vissa situationer var bara mer
informationsrika.

- Var observationen ägde rum, i vilken kontext de befann sig och vilka
aktörer som deltog.
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- Vad det var för aktivitet, om den skedde på fältet eller på något av de
olika mötena och om det var medicinering, omsorg eller service
gentemot vårdtagaren eller annat.

- Vad man pratade om, vem som pratade, vem som inte deltog i de olika
samtalen. Fanns tid och utrymme för frågande, dialog och reflektion?
Vilka frågor ställdes till vem och hur besvarades dessa? Vilket språkbruk
användes, var det respektfullt eller vulgärt? Var det
informationsspridning, dialog, småprat, berättande?

- Vad som gjordes, själva handlingen, rörelsemönster och vad jag själv
gjorde som forskare,

- Atmosfär, rytm och tempo. Jag noterade om det var öppet, vänligt,
stressigt, lugnt, ”flyt”, vilka störningar som fanns, vilka dilemman de
stötte på.

Dessa fältanteckningar gjordes i kollegieblock. Den ena sidan användes
oftast till anteckningar den andra sidan lämnades tom för egna reflektioner.
Syftet med dessa anteckningar var som Spradley (1979) betonar, att jag
sedan vid analysarbetet skulle kunna jämföra olika bandinspelningar,
anteckningar och det som jag själv hade upplevt under materialinsamlingen.
I den mån jag inte hann eller av etiska skäl inte kunde göra fältanteckningar
under dagen, så gjorde jag istället anteckningar efter avslutat arbetspass i
form av en dagbok. I dagboken blev det också mer av ”för- analys” än i
fältanteckningarna. Det var under arbetet med denna dagbok som jag också
kunde se när materialinsamlingen började bli mättad.

Dagboksanteckningarna har skrivits av mig som forskare för att
sammanfatta observationer, fältanteckningar och egna upplevelser.
Dagboksanteckningar har under analysarbetet varit ovärderliga, eftersom
jag noggrant, dagligen antecknade under materialinsamlingen. Vid
analysarbetet kunde jag därmed jämföra dessa anteckningar med övrigt
material, något som Spradley (1979) betonar som viktigt. Dagboken kom att
ytterligare vara mig behjälplig när jag slutligen skulle analysera mitt
material och inte minst då jag under skrivandet har återkommit till de olika
fältanteckningarna och dagböckerna.

Annan dokumentation

Under hela materialinsamlingen har jag gjort olika bandinspelningar i alla
tre miljöerna. Två olika typer av bandspelare användes, en kassett-
bandspelare och en minidiskspelare.  Anledningen till det var att en typ av
bandspelare var lämplig att använda vid olika möten och en annan var mer
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lämpad att använda vid bilresor och besök hos vårdtagarna. Syftet med de
olika bandspelarna var att de skulle vara ett komplement till observationer
och fältanteckningar som gjordes. Ljudet fångar tonläget och
uttryckskänslan i språket och avslöjar väsentliga delar av språkets verkliga
innebörd. Dessutom fanns bandspelaren med i de situationer där jag inte
kunde vara med. Den fasta bandspelaren, med en mikrofon som tog upp
hela gruppens samtal, placerades strategiskt i lokalen. Denna bandspelar var
elansluten och kunde inte användas i bilen eller på fältet. Den var vid
renskrivandet lättare att avlyssna eftersom jag då kunde använda mig av
fotpedal och broms. De olika mötena spelades också in på band, där
använde jag mig av den vanliga bandspelaren som placerades strategiskt i
lokalen där de flesta av personalen befann sig. Även under lunchraster stod
bandspelaren på.

Under den första veckan användes en vanlig batteridriven
kassettbandspelare även i bilen och på fältet men efter en vecka byttes den
ut mot en minidiskbandspelare. Anledningen var att kasettbandspelaren var
otymplig och att den visade sig ha en låg ljudkvalitet. Vårdpersonalen
utrustades då istället med en minidiskbandspelare som de bar på sig under
stora delar av arbetet hos vårdtagarna och i bilen. Minidiskbandspelaren var
liten och lätt att bära med sig, dessutom hade den en hög ljudkvalitet. Den
var dessutom smidigare att bära med sig och det var viktigt eftersom den
skulle följa vårdpersonalen även i deras direkta arbete med vårdtagarna.

Tack vare minidiskbandspelaren fick jag tid över att fästa
uppmärksamheten på till exempel personalens kroppsspråk vid olika vård-
och omsorgssituationer. Den bars av en i arbetslaget men fångade dialogen
med både kollegan och vårdtagaren.  Dessutom kunde jag få med viktiga
samtalssekvenser även vid de mer intima situationerna, som till exempel
blöjbyten, duschning. som jag inte var närvarande vid.

Några större problem med att få använda dessa olika bandspelare har
jag inte stött på, vare sig av personal eller av vårdtagare. Vid sammanlagt
två gånger under materialinsamlingen har bandspelaren slagits av efter
önskemål från personal eller vårdtagare. Det ena var under ett krismöte. Det
andra var vid ett besök hos en vårdtagare, då ombads vårdpersonalen av en
vårdtagare att slå av minidiskbandspelaren. Redan under den första veckan
då jag besökte de olika arbetsgrupperna talade jag med personalen om hur
viktigt det var att vara lyhörd för dem som ej ville delta.

Under materialinsamlingen tog jag ett antal fotografier. Fotografier
avsåg dels att användas vid analysarbetet för att närmare studera till
exempel kroppsspråk, och olika bemötanden mellan olika aktörer. Jag har
fotograferat ett antal arbetssituationer, både hos vårdtagare och personal
emellan. Endast en mycket liten del av fotografierna kommer att visas i
avhandlingen. Fotografierna har främst varit mig behjälpliga vid tolknings-
och analysarbetet.
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Studier av dokument

Under avhandlingsarbetet har veckokalendrar skrivna av vårdpersonalen
och deras ledare utgjort en del av dokumentmaterialet. I veckokalendern
informerade personalen varandra om det mest akuta. Det var till exempel då
de inte hann träffas och samtala om vad som skulle utföras hos de olika
vårdtagarna, eller om det hade skett någon akut förändring av något slag.
Exempel på sådana anteckningar var: information om medicinering av en
vårdtagare, en anhörig som hade ringt, något man skulle vara uppmärksam
på som till exempel: ändrade tvättider, läkarbesök mm. I veckokalendern
kunde all berörd personal göra anteckningar med relevans för arbetet med
vårdtagarna. De kunde också läsa varandras anteckningar.

Att läsa dessa anteckningar de har gett mig kunskaper om och insikter i
hur personalen strukturerar upp arbetet och hur de till viss del
kommunicerar via dessa dagböcker, i brist på möjlighet till muntlig
kommunikation eller information. Dock bör påpekas att endast information
av mindre känslig karaktär skrevs i dessa dagböcker. Information av mer
känslig karaktär överfördes muntligt (se bilaga 2).

Även biståndsbedömningar som senare utmynnat i en vårdplan, har jag
tagit del av (se bilaga 3). Dessutom har jag tagit del av olika typer av
projektbeskrivningar och utvärderingar. Dessa har gett mig en inblick i
olika av kompetensutvecklingssatsningar som är gjorda i de olika
kommunerna, men också hur de uppkommer. Några kommer från högsta
ledningen (top-down) och några kommer från arbetsgrupperna själva
(buttom-up), begrepp lånade av Fullan (1994).

Bearbetning och tolkning av resultat

Redan vid först mötet med det som skall tolkas har vi en föreställning om
vad det betyder, vi har en förförståelse. Det är denna förförståelse som
sedan ständigt förändras i tolkningsprocessen. Genom att explicitgöra
förförståelsen görs utgångspunkten för tolkningen tydlig. På så sätt
undanhåller forskaren inte läsaren sitt perspektiv. Dahlgren, Larsson &
Starrin (1991) menar att en dominerande tanke i vår tid är att sanningen är
relativ och att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning
av verkligheten. Den etnografiska traditionen har ett vacklande förhållande
till redovisning av perspektiv. Många författare driver tesen att åtminstone
visa former av teori kan stå i vägen för goda analyser. Man vill närma sig
verkligheten så öppen som möjligt, så att man inte stänger ute verkligheten
genom att ha redan bestämda kategorier för analysen. Andra lägger större
vikt vid perspektiven. Med perspektiv menas olika infallsvinklar eller
synvinklar (Alver & Øyen,1998).
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Hammersley och Atkinson (1995) kritiserar Blumers ”naturalistiska” sätt att
se på verkligheten och hävdar att perspektivmedvetenhet är ett centralt
värde i en etnografisk studie. Forskaren är en del av det sociala
sammanhang som hon beskriver och kan därmed inte ge en oberoende
neutral beskrivning. För att korrigera bristen på konsekvens hos
etnografiska forskare föreslår de sin variant av perspektivmedvetenhet, de
benämner detta ”reflexivcity”. Som jag tolkar dem menar de att man som
forskare reflekterar över sina egna resultat och hur dessa är beroende av
forskarens perspektiv, roll och hur forskningsprocessen framskred.
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att reflexiv tolkning betyder att olika
skikt eller nivåer i det man studerar kan reflekteras i varandra.

Analysen

En slags innehållsanalys har gjorts utifrån de utskrivna observationerna,
samtalen, fält- och dagboksanteckningarna. Utifrån dessa texter har jag
identifierat teman, meningsbärande enheter, vilka användes av aktörerna för
att beskriva en bestämd företeelse. Dessa meningsbärande enheter byggs
upp av koder vilka utgått från mina observationer, fältanteckningar och
intervjuer samt av aktörernas egna beskrivningar av företeelser.

I analysarbetet har jag ställt mig frågor såsom: Vad betyder detta?
Vilken innebörd eller mening har det för aktörerna? Vad är det som reglerar
aktörernas handlande, vad är det – vad är det inte? Utifrån de första
analyserna har preliminära hypoteser vuxit fram och formulerats. Jag har
vidare ställt mig frågan: Kan det finnas andra förklaringar eller mönster än
de jag kommit fram till? Dessa frågor har lett analysarbetet framåt. Syftet
med analysen har varit att upptäcka (context of discovery), tolka och
beskriva.

Miles och Huberman (1994), har diskuterat utformningen av forskarens
tolkningsram som ett fortlöpande analysarbete som pågår före, under och
efter materialinsamlingen. Min analys utgick från min förförståelse och
pågick från det studien påbörjades till dess jag satte punkt för avhandlingen.
Analys- och tolkningsarbetet kan liknas vid en cirkel eller spiralrörelse i
likhet med den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Det finns i praktiken
ingen början eller slut på tolkningarnas bredd och djup, även om man i
praktiken måste sätta en punkt. Detta kommer tydligt till uttryck vid studier
av komplexa frågeställningar och där det empiriska materialet är mycket
rikt på information. Efter avslutad materialinsamling genomfördes
materialbearbetningen i olika steg på följande sätt:

Steg 1) Analysen inleddes på heltid i slutet av februari 2000, när
materialinsamlingen var gjord. Det började med att jag lyssnade av samtliga
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band och cd- skivor. Dessa skrev jag av ordagrant, även pauseringar och
suckar togs med. Materialet bestod av ca 60 kasettband ( à 90 minuter) och
cd skivor, ca 70, ( 40 st à 120 minuter och 30 à 90 min). Detta arbete tog
hela våren och en bit in på sommaren. Under tiden som dessa band skrevs ut
gjordes ett försök till analys av det insamlade materialet, där jag försökte se
delarna i dess helhet. Analysen gick ut på att leta efter samspel och mönster,
ordning och struktur i samtalen på möten. Jag försökte lyssna på vad de
samtalade om, vad det var som hände i gruppen, hur man förhöll sig till
varandra, och vilka som deltog i samtalet. Detta skedde medan jag
fortfarande hade arbetsgrupperna färskt i minnet och därmed fick med
nyanser i de material jag samlat in. Parallellt med detta lästes
dagboksanteckningar där jag gjort olika markeringar i texten. Markeringar i
texten kom senare i analysen att användas vid sökande av allt sådant som
kunde ge svar på mina forskningsfrågor.

Steg 2) Därefter började jag dela upp och sortera materialet. Jag
försökte förstå om det fanns något, som kunde betecknas som lärande och i
så fall, hur man lär sig? Och vad som kunde betecknas som förutsättningar
och villkor för lärande? Jag strukturerade olika informationsenheter som jag
fann i materialet till olika teman. Ganska snart i analysfasen förstod jag att
mitt sätt att följa personalen del kunde användas som analysmetod och dels
som modell för att beskriva mitt material. När jag noggrant gick igenom
materialet från alla de fyra olika platser där personalen arbetade, såg jag att
dessa platser fungerade som rum för lärandets uppkomst och förmedling.

Steg 3) Därefter blev det viktigt att skaffa en helhetsuppfattning av
materialet. Genom att intensivläsa kortare jämförbara delar av materialet
var det lättare att se skillnader och likheter i de olika mötena mellan de
olika aktörerna och dess innehåll. Här började ett antal centrala perspektiv
att utkristalliseras då jag läste de renskrivna fältanteckningarna,
dagboksanteckningar och de olika intervjuerna. Det var främst två
perspektiv som utkristalliserades, det ena var det generella det andra var det
unika.

Steg 4) I nästa steg påbörjades analysarbetet på en djupare nivå.  Det
innebar att åter en gång, läsa igenom materialet, och att denna gång utgå
ifrån de olika perspektiven, och se vad inom dessa som kunde kopplas
samman med lärandets färutsättningar och villkor. I denna läsgenomgång
gällde det att försöka se hur de olika perspektiven varierade, men också hur
de eventuellt samverkade och att försöka förstå hur detta hängde samman
med lärandets förutsättningar och villkor. I denna läsomgång fann jag ett
antal teman som återkom i de olika miljöerna. Dessa teman var:
kommunikation, ledarskap, lagens sammansättning, relation till vårdtagare.

Steg 5) Nästa steg innebar en teoretisk analys av den empiriska
helheten. Olika teman diskuterades med hjälp av de teoretiska perspektiven,
och med en koppling till miljöerna. Den teoretiska tolkningsramen har med
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andra ord utvecklats parallellt med de empiriska analyserna och tolkningen.
I denna läsgenomgång fann jag fler återkommande teman. Efter ytterligare
analys av materialet lyfte jag fram ett antal teman som kom att bli
avhandlingens slutliga resultat varmed jag beskriver lärandets villkor och
förutsättningar. Dessa teman kom slutligen att bli: kommunikation,
utrymme för reflektion, ledarskap och organisation, relation till vårdtagare,
handlingsutrymme, konflikt mellan olika intressen, hemmets informella
karaktär, och olika typer av kunskap.

Ambitionen har varit att försöka lyfta fram och tydliggöra kunskaper
och lärande som finns inom hemtjänsten, och som leder till reflektion och
perspektivering på den egna praxisen. Studien kan sägas ha ett
emancipatoriskt kunskapsintresse, det vill säga att se huruvida forskningen
kan bidra till att avslöja myter.

Öppenhet versus slutenhet

De begrepp som jag använder, eller som jag själv har skapat, är inte
operationellt definierade. Begreppen är således inte några kvantifierbara
variabler som definieras genom ett mätförfarande. I tolkningsarbetet har jag
strävat efter att begreppen ska ha en öppenhet. En öppenhet som dock inte
får sammanblandas med en begreppslig oklarhet. Den begreppsliga
öppenheten kan inbjuda till en tolkningspluralism som för diskussionen
framåt, samtidigt som begreppens tolkningsvidd, dess totalitet, måste
begränsas av den verklighet varom begreppen uttalar sig. Dahlgren, Larsson
& Starrin (1991) framhåller, med referens till Blumer användandet av
"sensitizing concepts" eller på svenska "spårhundsbegrepp". Författarna
argumenterar för att ”sensitizing concepts” vägleder oss i sökandeprocessen
och hjälper oss att spåra upp en väsentlig problematik. Dessutom är denna
typ av begreppsbildning mer känsligt för empiriska material än vad
definitiva begrepp är. För att anknyta till en formulering i Molanders (1993)
text skulle jag också kunna säga att mina begrepp utgår från mänskliga
erfarenheter, de har en öppenhet och är inte definitionsmässigt låsta.

Spårhundsbegrepp tillför, enligt detta synsätt, observationerna nya
dimensioner. Författarna anknyter också till den klassiska diskussionen om
att vetenskapliga begrepp inte bara är härledda ur observationer därför att
material inte kan ses som oberoende av deras representation i en speciell
teori (att material är teoriberoende). Härigenom erhålls en ny dimension av
begreppsbilding som överskrider distinktionen mellan induktion och
deduktion. Att använda denna öppenhet, blev för mig en central
utgångspunkt eftersom samtalen med vårdpersonalen och deras ledare är en
viktigt metodologisk utgångspunkt inom ramen för den deltagande
observationen och de ostrukturerade intervjuerna. För att anknyta till en
formulering av Molanders, skulle jag också kunna säga att mina begrepp
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utgår från mänskliga erfarenheter, de har en öppenhet och är inte
definitionsmässigt låsta.

Analysnivåer och analysteman

Under analysen har ett antal analysnivåer vuxit fram. Studien opererar på
tre analysnivåer. De olika analysnivåerna är:

Organisatoriska villkor: Ledarskapets organisering. Rationalitetssyn i
vårdpersonalens arbete. Arbetets organisering, hierarkiserat och
formaliserat eller informella strukturerna. Handlingsutrymme.

Praktikens förutsättningar: Det praktiska vårdarbetets utformning. Hur ser
vårdpersonalens arbete ut. När är det tillåtet att vara flexibel i arbetet. Vem
ställer krav på vårdpersonalen. Flexibilitet i mötet med vårdtagaren,
möjligheter till experimenterande, möjligheter att göra något oplanerat,
relationer till vårdtagaren.

Individuella och kollektiva egenskaper: Uppmärksamhet, lyssnande,
omdöme, improvisation, lirkningskonst, faktakunskaper.

De följande begreppen, är de analysteman som utifrån frågeställningarna
och föreliggande teorier på området. De har bidragit till att styra analysen i
materialet genom att fokusera och sortera informationsenheter som
framkommer i det empiriska materialet:

Kommunikation: Aktörer på olika hierarkiska nivåer och med olika
befogenheter inom hierarkin och dimensioner av kommunikation.

Ledarens roll: Vilka villkor och förutsättningar ledare/chefer skapar för ett
lärande i arbetet.

Existerande rationaliteter: Hur omsorgsrationaliteten kan komma i konflikt
med en ekonomisk rationalitet eller en så kallad målrationell eller teknisk
rationalitet.

De två övergripande analystemana och de som är fokus för hela
avhandlingen är:

1 Lärandets förutsättningar och villkor: Vilka förutsättningar och villkor
för lärande som finns i verksamheten, organisatoriska och personella.

2 Ett lärande förhållningssätt: Hur det skapas ett lärande förhållningssätt i
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det praktiska arbetet genom reflektion, dialog, berättande, småprat, och
problemlösning.

Vetenskapliga överväganden

Rimlighet, trovärdighet och tillämplighet

Vilka argument finns det för att den föreliggande studien har en pålitlighet
(reliabilitet) och trovärdighet. Vid de informella samtalen jag förde
tillförsäkrade jag mig om att jag hade rätt uppfattat det som personalen
berättade för mig. Vid åtskilliga tillfällen som jag nämnt tidigare ställde jag
mina frågor om och om igen när jag inte riktigt förstod svaren. Detta var ett
sätt att slå vakt om tillförlitligheten eller pålitligheten i svaren. Att jag som
forskare har rätt uppfattat svaren kan ses som en grundförutsättning för det
kommande tolkningsarbetets interna validitet.

Som Patel och Tebelius (1987) framhåller så ställs det vid insamlandet
av ett kvalitativt materiel stora krav på forskaren eftersom man måste ha
förmåga att engagera sig och gå in i interaktionen med intresse och
inlevelse. Författarna skriver: ”För att kunskapen ska bli allmängiltig krävs
observans, förmåga till distansering från det som omdelbart sker och
reflektion över detta. Dessutom framhåller de att tolkningsförfarandet
kräver inlevelse och en förmåga att det ovanliga i det vardagliga (s 80).
Tolkningen är ju beroende av min inlevelse och öppenhet inför de frågor
som texten, (text förstått i vid mening) kan ge upphov till.

Utifrån min forskningsmetod blev jag i det närmaste en av dem, men
inte så att jag uppslukades av det sociala sammanhang som jag befann mig
i. Jag strävade medvetet efter en position som möjliggjorde att jag kunde se
deras värld från deras eget perspektiv, men genom mitt eget perspektiv.
Denna balans mellan distans och närhet, med inslag av reflektion kan också
benämnas för en "distanserad närhet", för att låna en term från Karlsson
(2003). Det innebär att jag samtidigt måste kunna perspektivera mitt eget
perspektivseénde, vilket innebär, att ständigt och kritiskt granska och
reflektera över sina egna observationer och tolkningar genom att ställa
frågan: Vilka alternativa möjligheter finns det att tolka det observerade
sociala sammanhanget? På vilket sätt kan min egen förförståelse missleda
min förståelse av det jag nu ser?

Ett sätt att betrakta generaliseringsmöjligheten (extern validitet) är vad
som ibland i litteraturen kallas pragmatisk validitet eller
användargeneralisering. För pragmatikern, skriver Kvale (1997) är sanning
det som hjälper oss att vidta de åtgärder som leder till det önskade
resultatet. Om mina resultat är användbara i det praktiska arbetet så kan det
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ses som att resultaten har en pragmatisk trovärdighet. Så har också vid flera
tillfällen skett både under och efter studiens genomförande, att personalen
bekräftat nyttan med studien och dess resultat.

Tillförlitligheten kan ses som en del av den interna validiteten.
Tillförlitligheten blev prövad vid olika tillfällen. Detta skedde vid olika
seminarier dels inom hemtjänsten dels mot andra målgrupper där jag
berättat om studiens metod och vad jag kunnat observera. Vid ett flertal
tillfällen har jag fått bekräftelse från fältet att de kan känna igen sig, oavsett
om jag studerat verksamhet eller ej. Till exempel har lärare bekräftat att
delar av resultaten likväl kan gälla skolan, eftersom de också arbetar med
människor och ständiga möten med olika aktörer.

Jag gjorde materialinsamlingen under de fyra mörkaste månaderna på
året. Ibland har jag funderat om jag hade fått andra resultat om jag valt det
motsatta. Vissa händelser kan vara årstidsrelaterade. Detta styrks med att
vårdpersonalen vid något tillfälle uttryckte att de var mer trötta kring jul och
att det därmed ofta blir fler konflikter både med kollegor och vårdtagare.
Att studera en verksamhet under de mörkaste och kallaste månaderna på
året medför också att de stöter på fler dilemman än om det varit varmt och
ljust. Exempel på sådana dilemman är kalla bilar, halkiga och snöiga vägar,
trötthet. Under den kallaste och mörkaste årstiden kan också en vårdtagares
hem plötsligt framstå som en omöjlig bostad. Medan den under den ljusa
årstiden framstår som den enda och rätta bostad för vårdtagaren.

Forskningsetiska reflektioner

Moraliska och etiska överväganden bör följa forskaren ända från början av
forskningsprojektet till dess att resultaten är publicerade framhåller
Eriksson & Månson (1991). De menar också att en viktig fråga är om de
som deltagit i studien kan skadas av studien och att individens personliga
frihet inte får kränkas. Eftersom jag kommit de deltagande väldigt nära, så
har jag också fått tillgång till känsliga material. Det har gjort att jag noga
övervägt att avstå från att redovisa sådana material som skulle kunna kränka
någon av de olika aktörerna som deltagit. Jag utgått från de av
Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)
formulerade allmänna huvudkrav, som jag har försökt följa i denna studie
på följande sätt:

1 . Öppenhetskravet. ”Forskaren skall - i etiskt känsliga situationer -
informera om sin verksamhet och inhämta samtycke av de berörda. De
som deltar får information om studien och om dess syfte, sammanhang
och rapportering”. Kravet på öppenhet som föreskrivs har jag uppnått i
det långa involveringsarbete som föregicks denna studie.

2. Självbestämmandekravet. ”De som medverkar i en studie ska själva ha
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rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska medverka”.
Syftet med det långa involveringsarbetet var att de deltagande aktörerna
skulle känna sig delaktiga i studiens upplägg, villkor och
tidsbegränsning.

3 . Konfidentialitetskravet. ”Deltagandes anonymitet skyddas genom att
enskilda personer inte går att identifiera. Vid redovisningen används
fingerade namn och beskrivningar av situationer görs neutrala.
Deltagarna bör tillförsäkras största möjliga konfidentialitet genom
personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av
dem”. Detta har jag tillgodosett genom att vid alla tillfällen byta ut de
olika aktörernas verkliga namn. Jag har dessutom noggrant sorterat ut
citat som skulle kunna kränka den personliga integriteten.

4. Autonomikravet. ”Insamlande uppgifter om enskilda personer får endast
användas för forskningsändamål. Forskaren ska vara självständig
gentemot uppdragsgivaren. En garanti för detta är knytningen till
universitetet och den vetenskapliga handledaren” Detta har som jag sett
det varit en självklarhet under avhandlingsarbetet.

Genom den långa involveringsprocess där personalen gjordes delaktiga i
forskningsprocessen och tack vare de återkommande nuläges-
rapporteringarna som gjordes gentemot kommunerna, tror jag mig ha
uppfyllt de etiska kraven så långt det är möjligt. Jag har dessutom haft ett
nära samarbete och en kontinuerlig dialog både till ett universitet och en
FoU- enhet under hela avhandlingsarbetet, vilket ytterligare styrker att jag
uppfyllt de etiska kraven.

I övrigt kan forskningsetik diskuteras utifrån två utgångspunkter. Den
ena utgår från etiska frågeställningar vilka härrör från själva
materialinsamlingen, den andra utifrån presentation av material (Pilhammar
Andersson, 1996). Själva materialinsamlingen har jag redogjort för. Vad
beträffar presentationen av mina material så har jag beaktat mig om de
redan nämnda kraven, men också att presentationerna inte ska ge en
vilseledande negativ bild av verksamheten. Min forskningsansats innebär att
jag studerar det som skapar villkor och förutsättningar för ett lärande i
verksamheten. Det innebär bland annat att jag kommer att ha kritiska
synpunkter kring både organisering och ledning av verksamheten. Det
förekommer också kritiska synpunkter på hur personalen ibland kan relatera
sig till vissa vårdtagare. Emellertid lämnar jag inte några okommenterade
redovisningar som kan ge en snedvriden tolkning av verksamheten. De
kritiska inslagen måste förklaras och förstås, det är min ambition och det
kan också ses som en del av tolkningsarbetet. Eftersom det kan bryta den
integritet som jag lovat samtliga deltagande aktörer har de personer som
finns med på de olika bilderna och som kommer att användas, samtliga gett
sitt godkännande till att de får ingå i avhandlingen.
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KAPITEL 5 TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel kommer jag att redogöra för några teoretiska perspektiv och
teorier som jag anser vara relevanta för att förstå lärandets villkor och
förutsättningar inom ett verksamhetsområde som hemtjänsten. Frågan är
vad som händer i en organisation vars verksamhet är inriktad mot
omsorgsarbete, men där organisationen har en traditionellt hierarkisk
uppbyggnad som är styrd av en byråkratisk rationalitet (Waerness 1996)
vilket jag behandlar längre fram. Hemtjänsten som verksamhet begränsas av
ekonomiska realiteter. Verksamheten måste följa lagstiftningen, som till
exempel socialtjänstlagen, men hemtjänsten styrs också av lokala riktlinjer.
Det praktiska arbetet hos vårdtagarna, ska följa en vårdplan, som
områdeschefen eller biståndsbedömaren har gjort. Hemtjänsten kan
beskrivas som en tät organisation. Icke tät i den meningen, att de högre
chefer eller mellanchefer som till exempel områdeschefer inte finns med i
arbetet hos vårdtagarna ute på fältet och att de inte finns i samma byggnad
som vårdpersonalen. De olika arbetsgrupperna har inte några systematiska
eller naturliga kontakter med varandra under arbetsdagen, annat än vid olika
möten. I vad jag benämner täta organisationer finns mellancheferna nära sin
personal under hela arbetsdagen, och där personalen inom en viss
verksamhet, arbetar, mer eller mindre, under samma tak.

För att förstå lärandeprocessens villkor och förutsättningar i en
verksamhet som hemtjänsten krävs flera teoretiska perspektiv som kan
knyta samman en förståelse av denna komplexa verksamhet.

När syftet är att studera lärandets förutsättningar och villkor på ett
praktikerfält som hemtjänsten, där arbetsdagen består av att utföra olika
handlingar och att skapa relationer med olika aktörer har jag sett det som
betydelsefullt att utgå från den symboliska interaktionismen.

Att förstå handlingar och relationer

I vardagslivet utför människor en rad olika handlingar utan att reflektera
över varför och utan att direkt kunna redogöra för hur de bär sig åt. Denna
tysta kunskap bidrar i stor utsträckning till att strukturera det dagliga
samspelet mellan olika människor.

Den symboliska interaktionismen ger en referensram för lärande och
för hur människor konstruerar mening, och därmed kunskap, genom
interaktion, (Mead, 1976; Trost & Levin, 1996). Kunskap och lärande
förutsätter att vi tillsammans kan tolka det vi gör. I samspelet uppstår
lärande. Genom interaktion konstruerar vi mening och därmed kunskap.
Detta ger en referensram för lärande menar Mead (1976). von Wright
(2000) hävdar att lärprocesser vid närmare begrundan visar sig vara just
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komplicerade sociala samspelprocesser. Företrädare för symbolisk
interaktionism betonar det kollektiva kunskapsbildandet framför det
individuella. Genom att samtala får vi människor tillgång till varandras
förståelse av ett visst fenomen vilket kan göra det omedvetna ömsesidigt
medvetet. Om inte språket hade denna förmåga att förmedla betydelser
mellan oss, skulle vi var och en vara vårt eget universums fångar.

Norberg (1992) betonar utifrån sina studier inom vården interaktion,
samspel på olika nivåer och kommunikation som viktiga för att upprätthålla
relationer. Mead (1934) menar att det mänskliga jaget formas i sociala
erfarenhets- och aktivitetsprocesser genom mänskligt handlande. För att tala
med Meads lärjunge Blumer (1986) så är det handling och kommunikation
mellan människor som skapar attityder till oss själva och andra samt till
världen i stort. För att utveckla ett själv är rolltagande betydelsefullt.
Rolltagande innebär inte att en person härmar någon annan. Det innebär
istället att ta någon annans perspektiv och därigenom forma en gemensam
innebörd av något som sedan ligger till grund för individuella handlingar.
Mead (1934) understryker att mänskligt samarbete och social interaktion
bygger på att den enskilde ser till avsikten, eller intentionen, hos den andra
och ger sitt svar grundat på den varseblivna intentionen. För att människor
ska kunna samarbeta krävs att det finns något som gör att människan, både
kan förstå de andras sätt att agera och att hon/han kan styra sitt eget
agerande så att det passar in i denna förståelse. För att kunna ta andras roll
eller andras perspektiv är det nödvändigt att använda språkliga gester eller
signifikanta symboler. Utan medvetande om innebörder finns inget mentalt
fenomen och därför heller inget själv. Därav antas individens utveckling av
ett ”själv” vara beroende av interaktion mellan signifikanta symboler, social
interaktion och mänskligt handlande. Förmågan till känslomässig inlevelse i
vårdtagares behov och situation och förmågan till rolltagande kan härmed
ses som centrala delar i arbetet inom hemtjänsten. Men också förmågan att
våga lita på den egna tolkningen av situationen.

Utifrån Asplund (1987) kan man hävda att människan är en socialt
responsibel varelse. Social responsivitet innefattar enligt Asplund två led:
socialitet respektive responsivitet. Socialitet kan översättas med
samhällelighet eller sällskaplighet. Responsivitet är bildat till respons med
betydelsen svar eller gensvar. Asplund skriver:

Tänk er två personer, vilka är inbegripna i någon form av samvaro eller samspel
eller samfärdsel. Vad den ena personen gör är ett gensvar på vad den andra
personen nyss har gjort. Detta gensvar föranleder i sin tur ett gensvar från den
andra personens sida, etc. Det är detta växelspel jag vill beteckna som social
responsivitet (s 12).

Vår förmåga till social responsivitet innefattar vår subjektiva förmåga att
tolka och formulera ett svar såväl i ord som i handling till den andre. Om
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denna förmåga utsätts för kontroll och styrning omintetgörs, enligt Asplund,
den sociala responsiviteten, eftersom den kännetecknas av just regelbrott
och improvisation. Även om regelbrott eller brott mot rutiner inte existerar
så måste det finnas utrymme för det, menar Asplund. Möjligheten att
improvisera, anpassa sig själv till situationer och individer utgör grunden
för ett socialt samspel och därmed lärande.

Frizon

I alla organisationer skapas det sociala mikroprocesser utanför de formella
regelverken, det uppstår så kallat informellt handlande. Hemtjänsten som
verksamhet ger en stor frihet i arbetet vilket innebär att personalen har
tillgång till en frizon, för ett informellt handlande.

Goffman (1961) talar om primär och sekundär anpassning, där den
primära anpassning betecknar den process, som innebär att personalen (och
om det är totala institutioner som Goffman använder som exempel så
inkluderar begreppet också de intagna) följer regler och rutiner. Samtidigt
skapas det inom organisationen också en sekundär anpassning som innebär
att människor handlar på ett sätt som inte överensstämmer med den formella
regelstrukturen. Med sekundär anpassning menar Goffman varje
vanemässig åtgärd varigenom en organisationsmedlem använder sig av icke
auktoriserade medel eller når icke auktoriserade resultat eller bådadera och
på så sätt kringgår vad han borde göra och därmed vad han borde vara.

Goffman (1961) menar att det i varje verksamhet finns en viss frihet att
kunna göra saker, utan att till exempel någon ledare ingriper, eller
alternativt att man gör saker som någon inte upptäcker, enligt Goffman gör
man detta, för att vinna egna fördelar. Goffmans begrepp sekundär
anpassning betecknar de icke auktoriserade medlen, som personalen kan
använda sig av i sina dagliga aktiviteter. Det gäller både personal och
intagna, det vill säga man gör sådant som ledningen officiellt inte känner
till. Goffman arbete handlar om slutna institutioner, men resonemanget är
överförbart till varje organisation i samhället.

Lipsky (1980) talar om ”street – level-bureaucrats” det vill säga de
tjänstemän som i olika offentliga institutioner står närmast klienterna.
Tjänstemännen eller street-level-bureaucrats har enligt Lipsky ett intresse
av att skapa sig ett diskretionärt handlande, alltså ett informellt
handlingsutrymme som kan strida mot ledningens intressen och även den
politska maktens intressen. Lipsky säger att: ”But street-level-buraucrats are
constantly confronted with the apparent unfairness of treating people alike
(just as they recognize the obvious inequities of unequal treatment)” (s 23).
Därmed blir också tjänstemännen ett rättssäkerhetsproblem enligt Lipsky.
Varför detta fenomen finns beror enligt Lipsky på att samhället inte vill ha
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en ”computerized public service” och rigida regeltillämpningar på
bekostnad av responsivitet gentemot individuella livssituationer.

Goffman (1959/1995) för ett resonemang om bakre och främre
regioner (back stage and front stage) som centrala positioner i det sociala
livet, speciellt i yrken där man kommer i kontakt med någon sorts publik.
För Goffman är de främre regionerna platser för uppträdanden, där
människor i en viss mening står på scenen framför klienter, publik eller
överordnade. De som arbetar i dessa främre regioner – vare sig det gäller
servitören på en restaurang, eller vårdpersonalen inom hemtjänsten – måste
de noga ge akt på och reglera sitt beteende, de måste hålla sin fasad.
Hargravers (1998). Författaren tar i sin bok upp Goffmans tankar och
överför dem till läraryrket. Han menar att de bakre regionerna ger lärarna
möjlighet att slappna av från det tempo, den kontroll och de restriktioner
som krävs när man står på scenen i klassrummet. Humor, struntprat och
moraliskt stöd menar Hargraves hjälper lärarna att samla kraft inför nya
framträdanden.

I de bakre regionerna däremot menar Goffman kan man slappna av,
lugna ner sig och till viss del dra sig undan den stress som präglar
uppträdandet på scenen. Den bakre regionens språk består av att man
ömsesidigt duar varandra, samarbetar vid beslutsfattande, svär, talar fullt
öppet om sexuella saker, kverulerar ohämmat, röker, är slarvigt och
okonventionellt klädd, sitter och står i slappa ställningar, använder sig av
dialekt eller slang, muttrar och skriker, låtsas vara aggressiv och retsam,
mm.

Goffman menar att oavsett yrkesgrupp så får människor vid dessa
tillfällen möjlighet att knäppa upp skjortan, han menar att den bakre
regionens förtroliga sfär, utgör alltså det glapp, som är en förutsättning för
att kunna skapa kunskap om, upprätthåll och kritiskt reflektera över
innehållet i framträdandet på de främre regionerna. Förmågan att kunna
skapa, avgränsa och ha kontroll över sådana glapp är central för förmågan
att också känna att man kan kontrollera och hantera hela arbetssituationen,
menar Goffman (1959/1995).

Goffman hävdar att grunden för interaktion utgörs av individens försök
att presentera sig själv och sin aktivitet för andra och hur hon försöker styra
och kontrollera den uppfattning som de andra bildar sig om honom eller
henne. Goffman (1959/1995) menar att det som utmärker relationerna i ett
team är medlemmarnas karaktär av medbrottslingar. Eftersom de
tillsammans måste upprätthålla ett speciellt intryck inför en publik, måste de
internt definiera varandra som de som kommit bakom fasaden. De måste
vara förenade av en viss intimitet. När en team-medlem gör ett misstag i
publikens närvaro undertrycker de andra aktörerna att bestraffa detta inför
publiken. Först när den har avlägsnat sig kan det förekomma en öppen
kritik.
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Att organisera socialt arbete

Hur förstår man en organisation

Om vi vill förstå lärandets villkor och förutsättningar i en organisation, så
måste vi också förstå, under vilka omständigheter som erfarenhets-
överföring och kommunikation sker mellan de individer som ingår i
organisationens verksamhet. Det gäller såväl inom personalgruppen som
mellan personalen och vårdtagarna (Wahlgren, 1996). Hur vi uppfattar en
organisation blir också centralt för hur vi uppfattar lärandets förutsättningar.
Ser vi en organisation som en formell regelstyrd struktur utan subjektivt
handlande individer, förutom ledningen, medför det en högst instrumentell
syn på erfarenhet och lärande. Om vi däremot ser en organisation, som en
struktur som enbart består av subjektivt handlande individer utan att beakta
den omgivande makrostrukturen, så får vi ett annat svar på frågan vad
erfarenhet och lärande är. Jag vill därför i det följande avsnittet ange min
position om hur jag uppfattar begreppet organisation, eftersom detta är
intimt sammankopplat med hur jag tolkar lärandebegreppet.

En organisation är enligt Hansen & Orband (2002) en planmässigt
inrättad social enhet som syftar till att uppnå ett eller flera mål. Detta är en
enkel definition av begreppet organisation som talar om för oss att en
organisation är ett verktyg för någon/några som vill förverkliga vissa mål.

Etzione (1975) beskriver begreppet organisation. Organisationer är
sociala enheter eller mänskliga gruppbildningar som avsiktligt konstrueras
för att uppnå speciella mål. Han menar att organisationer karaktäriseras av
följande:

1) Arbetsfördelning, fördelning av makt och av ansvar för kommunikation.
Denna fördelning som sker inte efter ett slumpartat eller traditionellt
mönster utan är medvetet planerat för att främja förverkligandet av en
speciell målsättning. 2) Förekomsten av ett eller flera maktcentra, som
kontrollerar de gemensamma ansträngningar inom organisationen och riktar
in dem mot organisationens målsättning. Dessa maktcentra måste också
kontinuerligt granska organisationens prestationer och omforma dess
struktur för att öka organisationens produktivitet. 3) Utbytande av personal,
det vill säga att olämpliga personer kan avlägsnas och deras uppgifter
tilldelas andra personer. Organisationen kan också omplacera sin personal
genom överförande till andra uppgifter och genom befordring. En
organisation består också av ett antal aktörer som ibland går sina egna
vägar, det vill säga förutom att de arbetar och lär i en formell organisation,
så skapar de en informell organisation i syfte att få verksamheten att
fungera.
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Larsson & Morén (1988) som har studerat socialarbetares kommunikation i
deras arbete ställer i sin avhandling frågan på sin spets: Vad är en
organisation? En central tes hos författarna är att en organisation måste ses
som en struktur som konstitueras av en komplex social interaktion.
Författarna menar att den mönsterpräglade interaktionen hos aktörerna utgör
själva organisationens konstruktion. En organisation är alltså en uppsättning
sociala relationer, men samtidigt är det inte riktigt så enkelt heller. Larsson
& Morén kanske inte förkastar, men förhåller sig kritiska till de traditionella
synsätten att förstå en organisation. Deras resonemang kontrasteras mot det
synsätt som betraktar organisationen som ett fenomen, som kan studeras som
en struktur som kan förstås oberoende av individens upplevelser och aktiva
deltagande i denna struktur. I enlighet med detta synsätt tillskrivs
organisationen en mängd funktioner och egenskaper och det gäller att förstå
hur dessa påverkar individernas beteende. Detta objektivistiska, min
parantes, synsätt betecknar författarna Larsson och Morén (1988) som ett
utifrån- och in perspektiv när det gäller att förstå vad en organisation är. Här
förstås organisationen som ett ting.

Larssons & Moréns (1988) utgångspunkt är som sagt att organisationen
är en socialt konstruerad verklighet. Den är ett komplicerat nätverk av
mänskliga relationer som inbegriper materiella ting. Författarna menar att
viktig information finns förborgad i dessa relationer och organisationen kan
enligt detta synsätt förstås utifrån och in. Författarna, varnar för
förenklingar. De menar att här finns en risk att framhålla det banala, ”den
sociala världen är socialt konstruerad”, vilket de flesta kan hålla med om.
Men begreppet organisation är mer komplicerat än så. Ett antagande om att
organisationen konstitueras av relationer behöver inte vara särskilt
långtgående, påpekar författarna. En poäng som de vill lägga fram är att det
sociala samspelet inte är en passiv avspegling av organisationens
konstruktion. De menar i stället att den mönsterpräglade interaktionen
mellan aktörerna utgör organisationens konstruktion. Denna distinktion
klargör de utifrån följande två påståenden:

1. ”Individens skapande aktivitet är inte bara förknippad med
förändringsprocesser utan i lika hög grad med det bestående. Strukturen
existerar endast momentant i den ständigt pågående interaktionen mellan
individerna; skapelseakten utgör den materiella grunden för organisationens
existens.”

2. Skapelseakten är tvåsidig framhåller författarna. De skriver att den
sociala kontexten utgör samtidigt både förutsättning för och resultat v
individens handlande. Handlingen är, påpekar författarna,
kontextgestaltande. Samtidigt som den sociala kontexten möjliggör
handling så förändras denna kontext i och med handlingen. Individen blir
alltså en produkt av de kontextuella förutsättningar som den själv har
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skapat. ”Man kan inte förstå – eller ens tänka sig – en intentionell handling
utan att implicera en social kontext och tvärtom,” (s 72).

Larsson & Morén (1988) tydliggör kopplingen mellan individ- och den
sociala systemnivån med hjälp av begreppet handlingsutrymme och
handlingspotential (s 69, 251). Kopplingen mellan dessa nivåer är helt
central för att vi ska förstå vad en organisation är. Begreppet
handlingspotential är socialarbetarnas eller individernas självförståelse i
förhållande till det sociala systemet, det är alltså hur de själva tolkar sina
möjligheter att handla. Eller mer konkret uttryckt: ”Individens möjligheter
att handla i en verksamhet, är inte bara beroende av kunnande och vilja;
olika handlingsstrategier är också beroende av hur individen upplever och
tolkar sin situation och möjligheterna att handla i den.” Individen kan bara se
de handlingsmöjligheter som ligger inom deras egen tolkningsram.
Handlingsutrymme är individernas faktiska möjligheter att handla. Med
handlingsutrymme, skriver författarna, avses de tolknings- och
handlingsmöjligheter som det sociala systemet ger tillgång till. Begreppet
handlingsutrymme, menar författarna är inget ”tomrum” utan i detta
sammanhang är det frågan om ett praxisbegrepp (s 69).

Författarna visar i sin avhandling att en människovårdande organisation
som är organiserad på ett sätt som inte passar verksamhetens arbetsuppgifter
och där organisation och verksamhet betraktas var för sig, leder till en
försämrad erfarenhetsöverföring och kunskapsutveckling. Jag återkommer
till detta resonemang senare. Kanske kan man säga att författarna visar på
vad som händer i en organisation där medarbetarna och ledningen inte har
förstått vad en organisation är. När de inte har förstått att det är den sociala
interaktionen, som också inkluderar arbetsuppgiftens karaktär, i själva verket
utgör kärnan i själva begreppet organisation.

Som jag tolkar det beskriver Larsson & Morén (1988) en
rationalitetskonflikt inom en organisation som utför ett människovårdande
(och människoförändrande) arbete. Arbetet kräver närhet och relation men
domineras av en teknisk rationalitet eller en målrationalitet. Detta får
avgörande betydelse för kunskapsöverföringen i själva organisationen.
Larsson & Morén går inte in på själva lärandebegreppet, men deras
avhandling visar, vilka negativa aspekter som kan uppträda för själva
lärandet och kunskapssynen, när en verksamhet domineras av en rationalitet,
och en organisationssyn som inte passar verksamhetens arbetsuppgifter.

Det allra vanligaste är att organisationen beskrivs som en formell
struktur. Roller, positioner och funktioner samordnas och styrs för att verka
mot ett bestämt mål. Organisationen uppfattas som ett administrativt
styrinstrument. Men Larsson & Morén ser organisationen som en social
kontext som konstitueras av mellanmänskliga samspel/interaktion.
Förändring av en organisation är inte primärt ett administrativt problem utan
kan betraktas som en mänsklig förändringsprocess, inom socialtjänsten,
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skriver Larsson & Morén (s 22). Ovanstående resonemang hämtar
författarna från resultat av en studie om alternativ organisationssyn.
Undersökningen byggde på antagandet att fenomenet organisation
konstituerades bland annat av språkhandlingar, och att språket därför blir en
av organisationens framträdelseformer.

Larsson & Morén (1988) ställer sig mycket kritisk till det klassiska
utrednings- och problemlösningstänkandet i socialt arbete, som följer en
målrationell mall som innebär att man först anammar en viss metod och
sedan arbetar efter principen: "problem-utredning-bedömning-åtgärd-
resultat." Det är ett arbetssätt, skriver författarna, som "uttrycker en
världsbild: den objektiverade människan, den instrumentella kunskapen,
den rationella och planeringsbara förändringen. Det är den diagnostiska
världsbilden" (s 24).

Det avgörande problemet, som jag tolkar ovannämnda författares text,
är att socialkontorets verksamhet inte är organiserad på ett sätt som passar
verksamheten. Det finns en diskrepens mellan verksamhetens organisering
och verksamhetens arbetsuppgifter. Larsson & Morén framhåller: ”Att
betrakta arbetsuppgift och organisation som åtskilda moment leder till
mystifiering snarare än en utveckling” (s 23). Författarna hävdar att det vore
fruktbart att vända på saken, det vill säga att tänka tvärtom. Det är genom
att förändra sitt sätt att arbeta, att göra det man vill göra, som man förändrar
organisationen. Förändringen av arbetet kommer först - organiseringen
sedan. Han skriver: " Det är inte så att verksamheten finns i organisationen -
det är organisationen som finns i verksamheten” (s 25, 26).

James (1992) menar att ett utrymme för emotionellt arbete ställer
särskilda krav på organisationen. Eftersom verksamheten inte på förhand
kan planeras måste omsorgspersonalen ha tillräckligt handlingsutrymme för
att kunna agera spontant och flexibelt. Det är då viktigt att arbetet inte är allt
för styrt av rutiner

Olika rationaliteter

Hemtjänsten som verksamhet präglas av en omsorgsrationalitet å ena sidan
å andra sidan av en teknisk eller en målrationalitet. Dessa båda rationaliteter
återfinns på olika nivåer och är båda viktiga för att upprätthålla
verksamheten. (Schön, 1983) menar att en avgörande svaghet i den tekniska
rationaliteten är att den definierar praktiken som en process av enkelriktad
problemlösning. Man väljer det medel som är lämpligast för att nå målet.
Misstaget i detta synsätt är enligt författaren att själva
problemuppfattningen hos aktörerna ignoreras. Problemet är inget objektivt
givet faktum utan något som aktörerna själva måste definiera och
begreppsliggöra för att det ska framträda som ett problem, eller som Schön
uttrycker det:
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Problem setting is a process in which, interactively, we name the things to
which we will attend and frame the context in which we will attend to them” (s
40).

Molander (1993) säger i sin kommentar till Schöns framställning att den
tekniska rationaliteten kan ses som en kombination av tre saker: För det
första anknyter begreppet teknisk rationalitet till det som Weber kallar
”målrationalitet”, det vill säga att medlen görs så effektiva som möjligt. Det
är enligt Molander frågan om en rent ”instrumentell kunskap”. För det andra
har den tekniska rationaliteten ett exakthetsideal i likhet med modern
naturvetenskap. För det tredje innesluter den tekniska rationaliteten idén om
att praktiskt kunnande är en form av problemlösning (s 133). I motsats till
denna tekniska rationalitet har personalen en verklighet att ta hänsyn till,
som kan sägas kräva den motsatta rationaliteten, en omsorgsrationalitet.
Wallenberg (2000) menar att kommunernas övertro på formell kunskap
skulle kunna leda till negativa konsekvenser för personalen, framför allt
passivisering och ett svagt engagemang hos många personalkategorier.

Silfverberg ( 1996) ger i sin avhandling om yrkesetik och praktik i
hemtjänsten exempel på vad hon kallar extremt instrumentella
rationaliteter. Ett tydligt sådant exempel är matlådehanteringen, det vill
säga att vårdtagarna inte längre får sin egen mat hemlagad, utan maten
levereras i färdiga lådor.

Vårdpersonalen arbetar i en traditionell organisationsstruktur som
präglas av en teknisk rationalitet och ekonomisk effektivitet. Det kan
innebära att det uppstår en konflikt mellan två rationaliteter som
vårdpersonalen måste förhålla sig till. Silfverberg (1996) hävdar i sin studie
att hemtjänsten hotas av ett allt för snävt marknadsekonomiskt synsätt vad
avser hemtjänstens organisation och verksamhet.

Begreppet omsorgsrationalitet myntades av Waerness i slutet av 1970-
talet och har varit fruktbart inom omvårdnadsforskningen. Waerness (1996)
beskriver vårdbiträdesarbetet som ett arbete i gränslandet mellan den
privata och den offentliga sfären. Arbetet ses som offentligt för att hon är
anställd och avlönad av kommunen och privat därför att arbetet sker i
vårdtagarens hem. Begreppet har kommenterats flitigt, vidareutvecklats och
under senare år även använts i andra empiriska forskningsarbeten.
Waerness (1996) skriver:

Den generella kunskap som är intressant och användbar för politiker och
administratörer är till liten hjälp för dem som arbetar vid frontlinjen. För att
lösa konkreta vardagliga problem krävs ett tänkesätt som är kontextuellt och
beskrivande i stället för formellt och abstrakt. Det är detta tänkesätt som har
sin grund i det jag kallar omsorgsrationalitet, och denna rationalitet står i
viss grad i motsättning till den vetenskapliga och byråkratiska rationalitet
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som ligger till grund för planering och organisering av den offentliga
sektorn (s 212).

Wallenberg (2000) anknyter till ett likvärdigt begrepp ”värderationalitet”
som kan ses som en förutsättning för en omsorgsrationalitet. Wallenberg
använder begreppet "vardagskultur", och omsorgsrationalitet. Begreppet
vardagskultur kännetecknas bland annat av respekt för vardagliga
erfarenheter, praktisk kunskap, sunt förnuft och naturlig empati. I
ledningens perspektiv kan vårdpersonalens handlingar te sig som
irrationella och ineffektiva, men från deras eget och vårdtagarnas perspektiv
kan det vara en omsorgshandling menar Nordström (1998).

Lärande organisation

Begreppen ”lärande”, ”lärande organisation” och ”livslångt lärande” samt
”organisatoriskt lärande”, finns idag i ett antal definitioner. Många forskare
och författare, inte minst lärandeteoretiker, har ägnat sig åt att studera vad
som döljer sig bakom dessa begrepp, och hur man kan skapa ett livslångt
lärande i en verksamhet, men också hur man skall utveckla nytänkande och
utveckling i en verksamhet (Senge, 1990; Docherty, 1996; Schön, 1983).
Jag har valt att lyfta fram några teorier om den lärande organisationen för
att längre fram resonera om begreppets giltighet i den verksamhet jag
studerat. Den lärande organisationen beskrivs av Docherty (1996):

För att en organisation ska överleva och vara framgångsrik krävs en god
förmåga att hantera förändringar. Organisationen måste vara bra på att inte
bara lära nya handlingssätt, utan också lära om. Den lärande organisationen
är en vision som syftar till att utveckla dessa förmågor hos en organisation.
Synsättet betonar vikten av att individer, grupper och hela organisationen
hela tiden lär, utvecklas och förnyas. Lärande inom organisationer har alltid
ägt rum (s 6 ).

Docherty ger ett antal andra exempel på definitioner av en lärande
organisation och ett organisatoriskt lärande:

- En lärande organisation är en som främjar lärandet hos flertalet av sina
medarbetare och som ständigt förnyar sig själv.

- En lärande organisation lär, om dess potentiella beteende förändras
genom den egna informationsbehandlingen.

- Organisatoriskt lärande är en process av förbättrat handlande genom
bättre kunskap och förståelse.

- En lärande organisation spanar ständigt mot omvärlden efter ny kunskap,
erfarenheter och förändringar i omvärlden.
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- Organisationer ses som lärande genom kodifiering av historien till
rutiner som vägleder beteendet.

Docherty betonar ständig förnyelse av både kunskaper och individer. Han
betonar lärandets potential genom informationsbehandling, och att
framgång skapas genom förmågan att hantera förändringar och att lära om.
Han ser den lärande organisationen som en vision.

Senge (1990) menar att det är de anställda i en organisation som
tillsammans med sina ledare/chefer skapar en lärande organisation. Inom
ramen för den lärande organisationens perspektiv aktualiseras således några
centrala aspekter och teser, som synen på och attityden till arbetet,
tänkandet i organisationen, och de rådande tankemodeller som styr
handlandet. Ledarskapet är avgörande för möjligheterna till enskildas
lärande och organisationens lärande.  Dialogen är den viktigaste metoden,
som vi människor måste utveckla för att främja lärandet. De ovanstående
komponenterna kan sägas utgöra grundpelare kring begreppet lärande
organisation.

Senge (1990) menar att människor ständigt lär sig och vidareutvecklas,
när de i sitt arbete strävar mot gemensamma mål. Det som sker när en
arbetsgrupp lär sig, faller också organisationen till godo. Problemet, menar
Senge när man talar om lärande organisationer, är att begreppet ”lärande”
har förlorat sin egentliga mening i vårt moderna språk. Kanske kan det vara
så att begreppet lärande organisation urvattnats.

I begreppet lärande lägger Senge in den mer förtätade betydelsen om
att vara människa. Genom att lära kan vi utvecklas och göra saker vi inte
tidigare kunde (s 26). Dessa modeller innehåller begrepp som kan ses
nödvändiga när man diskuterar lärandets förutsättningar och villkor i
hemtjänsten. Men de kan inte alltid fullt ut användas för att beskriva
”hemtjänsten”. Dochertys (1996) organisationsmodell passar som jag ser
det mer inom kunskapsintensiva, högteknologiska företag med egna
utvecklings- och forskningsavdelningar. Det är organisationer som verkar i
den globaliserade världens internetuppkopplade nätverksamhälle, ett
samhälle med ständigt internet - surfande och jorden - runt - resande
aktörer. Det är organisationer som passar väl i Manuell Castells (1996)
skildring av det nya globaliserade nätverkssamhället. Som jag ser det är det
en utopi att översätta begreppet lärande organisation direkt på hemtjänstens
verksamhet, även om det självfallet finns likheter mellan alla organisationer
som gör anspråk på att vara lärande.

Begreppet lärande organisation tycks förutsätta som jag benämner täta
organisationer. Det vill säga, organisationer där de anställda har en närhet
till sin arbetsledning, där personalen under en verksamhet finns under
samma tak, och kanske ingår i sociala nätverk utanför den egna
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organisationen. I detta avseende skiljer sig de två kommunerna åt vilket jag
beskriver längre fram.

Självklart finns det delar i begreppet lärande organisation som kan
användas för att beskriva hemtjänstens verksamhet, till exempel att kunskap
utvecklas genom dialog, ledarskapets betydelse (Wilhelmsson, 1998) men
eftersom hemtjänsten enligt mitt sätt att se, kan beskrivas som en icke tät
organisation är begreppet ”lärande organisation” inte tillräckligt för att
förstå lärandets förutsättningar och villkor inom denna organisation. Detta
är den främsta anledningen till att jag valt begreppet lärande förhållningssätt
vilket kommer att tydliggöras i nedanstående resonemang.

Schein (1992) talar om organisationslärande. Schein menar att det inte
enbart handlar om att man för en dialog, ibland måste man också driva
igenom beslut, vilket förutsätter att man diskuterat bästa lösningar och
slutligen fattar beslut. Det betyder i en verksamhet som hemtjänsten att
chefer, ledare och vårdpersonalen har en dialog om de beslut som skall
fattas och som på ena eller andra sättet påverkar arbetet. Schein menar att
endast genom dialogen kan var och en få möjlighet att fritt ge uttryck för
sina tankar och föreställningar. I följande avsnitt tar jag ytterligare
resonemang som belyser fenomenet lärande förhållningssätt.

Kunskap och lärande

Synen på kunskap i omsorgsarbete

Hemtjänstarbetet handlar om mänskliga relationer, om ständiga möten
mellan olika aktörer. Eliasson (1992) hävdar att kunskaper som är centrala
inom hemtjänsten är mänskliga kunskaper och färdigheter som uttrycks i
handling snarare än i ord. Hon talar i det sammanhanget om praxiskunskap,
om synen på kunskap och förhållandet teori/praktik. I vår kultur, menar
hon, identifieras kunskap med teoretisk kunskap, det vill säga sådan
kunskap vi får genom att läsa böcker, gå på kurser och utbildningar. Det
som Johannessen (1999b) benämner påståendekunskap. Den andra
kunskapen, som Eliasson kallar praxiskunskap, är den erfarenhetsbaserade
kunskapen som vi människor lär oss ”genom praktiskt arbete eller erfar
genom vår kropp, det vi begriper och förstår genom att själva åldras eller
genom att utföra vård och omsorgsarbete” (s 84).

Mead (1934) menar att kunskap växer genom motsägelser i vår
kunskap och att kunskapsutveckling sker genom konflikt, eller
konfrontation, mellan det unika och det partikulära, mellan vanan och
undantaget. Engeström (1987) för ett liknande resonemang och menar att
det sker ett lärande när vi möter motsättningar i en verksamhet och när vi
löser konflikter.
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Josefsson (1991) uttrycker det som att mänsklig kunskap är färdigheter som
uttrycks i handling snarare än i ord. Kunskap av denna art, skiljer sig från
kunskaper man får genom att läsa böcker. Jag menar att båda dessa former
av kunskaper är viktiga och att ingen av dem är mer värd än den andra. I
stället för att fokusera debatten på kunskapens värde, borde vi bli bättre på
att fokusera debatten på hur dessa former av kunskap kan bli varandra
komplementära. När vi lyckas med det kommer vi kanske i större
utsträckning att skapa förutsättningar för lärande mellan teoretiker och
praktiker, eller mellan vetande och kunnande.

Liedman (2001) menar att kunskap hör ihop med att kunna och ligger
nära att känna. Det har därmed en sinnlig och kroppslig aspekt. Vetande är
mer abstrakt och allmänt men anknyter också till sinnen. Att kunna är dock
att ha större förtrogenhet med något än att veta, just genom att kunskaper är
förenade med kroppens rörelser och känslor. Hemtjänstarbetet har
naturligtvis sin tonvikt på det praktiska, men det betyder inte att man inte
skulle tänka i mer abstrakta kategorier.

Hemtjänstens arbete består mycket av information. Vad är då
information? Liedman (2001) menar att ordet information saknar
kunskapsordens sinnliga dimension. Ordet kommer från latinets
”informatio”. Det handlar alltså om något format, något som når oss i färdig
gestalt. Kunskap och information är i grunden olika men ändå nära
relaterade till varandra. Det är en av anledningarna till att de båda ofta
förväxlas idag. Information kan finnas utan att människor finns, säger
Liedman, men kunskap kan bara människor ha. Det mänskliga
kunskapsskapandet är beroende av dialogen, kunskap kan som också många
filosofer och lärandeteoretiker har hävdat bara skapas i en social process.
(Liedman, 2001; Molander, 1993).

En grundläggande utgångspunkt hos Molander (1993) är sålunda att
teori och praktik måste ses som olika aspekter av begreppet kunskap och
inte som två separerade kunskapsformer. Den goda praktikern måste besitta
ett abstrakt tänkande i sin yrkesutövning liksom teoretikern måste kunna
tänka praktiskt. Molander hävdar att kunskap visar sig i handling, kunskap
visar sig inte bara i språk. Att etiken också är sammankopplad med kunskap
visar Molander genom att hänvisa till den kände möbelsnickaren Temptes
förhållningssätt. Tempte visar hur den yrkeskunnige snickaren reflekterar
teoretiskt över snickeriets oöverskådliga mängd av problem samtidigt som
snickaren bygger in sin omsorg och sitt kunnande i den färdiga möbeln.
Man skulle kanske kunna säga utifrån Molander och Temtpe att den
skicklige möbelsnickaren bygger in såväl sitt yrkeskunnande som etiken i
själva möbeln. Detta förhållande gäller i hög grad också
hemtjänstpersonalen, deras vård- och omsorgskunnande innefattar också ett
etiskt förhållningssätt. Varje vårdtagare måste bemötas med kunskap och
sensivitet och bedömas utifrån sina speciella, unika behov.
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I allt mänskligt lärande och kanske särskilt i en människovårdande
verksamhet utgör teori, praktik och etik oskiljaktiga delar av kunskapen.
Den kunniga praktikern har i detta sammanhang en förmåga att kunna
utföra goda handlingar. Han har vad vi skulle kunna kalla en praktisk
klokhet. För att förtydliga detta återger jag en del av Ramirez (1993)
resonemang om begreppet poesis och praxis som också beskrevs i
inledningskapitlet:

Poiesis är skapande av något yttre, en aktivitet som syftar till ett bra resultat
och som får sitt eget värde därav. En bra skomakare är den som gör bra
skor, ett gott försvar inför domstolen är det som leder till att den åtalade
frikänns eller straffas lindrigt. Det är effektivitet, inte kvalitet, som mäter
poiesis. Poiesis är en aktivitet, i vilken målen är det centrala. Praxis är en
aktivitet, som är god i sig själv, som är sin egen måluppfyllelse. Det goda i
en handling är aldrig instrumentellt, som i poiesis, utan etiskt. Alltså
poiesies är målinriktade handlingar medan praxis är handlingar som har ett
värde i sig och som överskrider målet med handlingen (s 35).

Johannessen (1999b) är en som intresserat sig för olika aspekter av
kunskap. Han låter sig inspireras av Aristoteles tankar och framhåller att
praktiskt vis är detsamma som att veta vilken handling som är den moraliskt
riktiga i den konkreta situation som man befinner sig i. Det handlar om
färdigheter, skriver Johannessen, som samtidigt har karaktär av kunskap.
Författaren framhåller vidare att moralisk kunskap, praktisk visdom,
inbegriper inte bara vilken norm som är den riktiga i en given situation utan
också hur den bäst skall kunna användas i det konkreta fallet.

Aristoteles (1993) inbjuder till ett problematiserande om lärandets
situationella villkor och etiska dimensioner. En av Aristoteles poänger är
hans åtskillnad mellan kunskapskvaliteterna ”techne” – det ändamålenliga
och tekniska hantverkskunnandet och ”fronesis” – den praktiska klokheten
eller den praktiska visdomen. Fronesis handlar om att kunna välja rätt
handlingar för ett gott liv eller att kunna anpassa sitt handlande utifrån det
enskilda ”fallets” karaktär.

Silfverberg (1996), som i likhet med Aristoteles, förhåller sig kritiskt
till att etik går att formulera som en regelsamling, menar att möten med
människor också innebär betydelsefulla etiska val. Silfverberg menar att hur
yrkesutövaren uppfattar de krav som ställs på dem, beror på hur de tolkar de
aktuella omständigheterna. Vidare påtalar Silfverberg att övergripande
principer kan, åtminstone i viss mån vägleda tänkandet, men aldrig
förutsäga handlandet. Detta är den kritiska punkten för såväl i hemtjänsten
som andra offentligt reglerade verksamheter, som har med mänskligt väl
och ve att föra” skriver Silfverberg (s 101). Hon hävdar att etiska problem
inte är något vi kan välja att ägna oss åt eller låta bli. De drabbar oss. De
uppstår där människor möts. När det gäller att bemöta människor i
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problematiska levnadsomständigheter handlar etik om att söka föra en
dialog präglad av förståelse och inlevelse, och inte i första hand om att fatta
beslut i konfliktfyllda situationer. Det handlar om ett bemötande. Med
bemötande menas det specifika samspel som sker mellan personer som har
en dialog som grund (SOU 1997:170). Silfverberg (1996) menar att etiken
innefattar både den personliga aspekten och den sociala sidan. Hon skriver:

Att söka uppnå en god hållning hör till etikens personliga sida och fordrar
att vi reflekterar över de avsikter, motiv och attityder som ligger till grund
för vårt handlande. Ja vi måste reflektera över hela vårt liv när det gäller
våra etiska mål och strävanden. Den sociala sidan ger sig själv som en följd
av att vi inte lever i ett vakuum. Vi ingår alla i en väv av relationer och det
är i relation till våra medmänniskor vi formar oss till dem vi är (s 128).

Alsterdal (2001) skriver i sin avhandling om yrkeskunnande, hur
uppmärksamhet och utvecklat omdöme. Detta yttrar sig i en känsla för vad
som är för mycket eller för litet i ett enskilt fall, det handlar om ett
spänningsfält mellan uppövade arbetsuppgifter, som när de väl lärts in och
som inte självklart kräver eftertanke och bedömningar som svårligen kan
göras på rutin. Relationen mellan rutin och dilemma är i en rörelse hävdar
Alsterdal. Att känna var gränserna går i allmänhet och i det enskilda fallet
samt att urskilja avvikelser i det förutsägbara, ses som ett uttryck för
yrkeskunnande.

När Schön (1983) talar om den kunnige praktikern säger han att hon är
uppmärksam i sin handling. Hon har förmågan att hålla flera alternativ
öppna som en levande möjlighet. Schön menar att den reflekterade
praktikern i grunden är den uppmärksamma och lärande praktikern.

von Wright (2000) menar att människor erfar och gör erfarenheter i
relation till någonting, exempelvis till en text eller ett föremål eller till en
annan person. Erfarenhet menar von Wright har alltid en emotionell aspekt.
När vi talar om relationsbyggande och erfarenhetskunskaper borde det
alltid finnas med en etisk dimension i de resonemangen.

Kunskapsbegreppet innefattas både av form och innehåll. Gustavsson
(2000) menar att formerna för kunskaper står i en nära relation, till
innehållet. Vår kunskapsförmåga fungerar så att vi väljer ut och ställer in
fokus på det vi har intresse av att veta. Kunskapen är på det sättet bunden
till en specifik social miljö och ett samhälleligt sammanhang. Kunskapen är
alltså kontextualiserad.
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Lärande som en aspekt av vardaglig verksamhet

Det synsätt på lärande som denna avhandling utgår ifrån, handlar om att
lärande för det första, måste ses som en aspekt av vardagliga verksamheter,
där frågan om vad som lärs eller hur man lär inte är given, utan ett resultat
av människors deltagande i en viss praktikgemenskap. För det andra
fokuseras de sociala situationerna där lärande sker. Lave (1993) beskriver
detta resonemang på följande sätt:

People only learn in practice, they always learn in practice. To claim that
learning is socially situated is to claim that learning is an aspect of activity in
the world, not a separate thing/…/ If learning is an aspect of An activity, the
question of interest for researchers becomes what, not whether people learn.
But what is that "what" that learners are learning? Learning viewed as socially
situated activity must be grounded in a social ontology, that conceives of the
person as an acting being, engaged in activity in the world. Learning is, in this
purview, more basically a process of coming to be, of forging identities in
activity in the world ( s 2-3).

Hur kan man då närma sig en förståelse om lärandets förutsättningar och
villkor i hemtjänsten?

Mezirow (1991) menar att när man utvecklas som vuxen innebär det
att lära, och att lärandet resulterar i olika kompetens beroende på vad som
lärs. Senge (1990) uttrycker det som att framgång föder framgång.

Moxnes (1984) hävdar att lärande och förändring är starkt kopplade till
varandra. Lärandet leder, om det tillvaratas, till förändring i något avseende
samtidigt som förändring ställer krav på lärande. Moxnes beskriver lärande
och förändring som dynamiskt ömsesidigt påverkande processer. Att
lärande sker, som en kontinuerlig process av deltagande i vardagen och att
individen deltar aktivt i denna process, kan leda till förändringar i olika
grad, och på olika kontextuella nivåer. Marton & Booths (2000) synsätt på
processen är att lärande inte är en fråga om överföring av någon kunskap,
utan ett själarnas möte där olika verklighetsuppfattningar konfronteras och
kolliderar. I arbetslivet kräver det aktiviteter både från den som är i
underordnad och överordnad ställning.

Dewey (1991) menade att alla var och en själva måste vara aktiva och
verksamma i det vi vill utvecklas och lära om. Lärande sker både på
individnivå, i individens föreställningar och handlingsmönster (Ellström,
1992) och i situationen eller i kollektivet, och kan därmed ses som en dold
potential för förändring av verksamheten. Dessa författares syn på lärande
stämmer väl överens med det jag benämner för ett lärande förhållningssätt.

En kontextuell ansats tar sin utgångspunkt i Vygotskys (1978) arbeten
och senare i Engeströms arbeten (1987, 1999). De olika teorietiska
perspektiven som återfins inom den kontextuella ansatsen handlar om
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verksamhetsteori och situerad lärteori. Dessa perspektiv utgår från att
lärande sker i och genom socialt samspel mellan människor och situationer,
verksamheter, och/eller sociala praktiker, (Engeström, 1987). Och slutligen
betonar perspektiven mänskligt lärande och mänsklig utveckling
(Engeström, 1987; Lave, 1992).

I den kontextuella ansatsen ses generellt relationen mellan verksamhet
och kontext som central. De påverkar varandra (Engeström, 1987) menar att
för att förstå lärande mellan kontext och verksamhet och mänskligt lärande,
måste man utgå från kollektiva verksamhetssystem. Han menar också att
verksamhetssystem alltid innehåller historiskt identifierbara mönster.
Verksamhetssystem innehåller såväl kontextuella som mänskliga
komponenter som samspelar med varandra. Arbetsdelning, regelsystem, och
kulturer utgör sammanhang för att förstå mänskligt handlande. Mänskligt
handlande utgörs av ett samspel mellan verksamhetens/individens mål,
instrument eller verktyg av kognitiv, kulturell eller kollektiv art som
används för att fullgöra målen och enskilda eller kollektiva subjekt.
Subjekten kan vara enskilda individer, yrkesgrupper (Engeström 1987).

Att lära sig i arbetet kan delas in i två varianter av lärande. Det ena är
att man internaliserar ett visst sätt att utföra sina arbetsuppgifter som av
tradition definieras och uppfattas som det rätta sättet. Det benämner
Mezirow (1991) och Engeström (1987) som ett instrumentellt lärande. Det
andra sättet, är ett lärande som är mer reflekterande och kritisk till sin natur
och som innebär att individen lär sig att ifrågasätta rådande arbetsmönster
och utveckla nya sätt att hantera arbetsuppgifter och problem i arbetet.
Denna form av lärande benämns av Engeström (1987, 1999) för expansivt
eller innovativt. Ellström (1992) kallar denna form av lärande för ett
utvecklingsinriktat lärande. Lärande i arbetet, det så kallade vardagslärande,
beskriver (Ellström, Ekholm, och Ellström, 2003) som bestående av en
paradox. Till lärandets paradoxer hör dubbelheten och pendlingen mellan
kraven på rutiner och stabilitet i det som ska läras och kraven på avlärning,
det vill säga att man vänjer sig av med de tanke- och handlingsmönster som
etablerats tidigare. Den praktiska utmaningen blir, menar författarna, att
samtidigt skapa förutsättningar för avlärande och för nylärande

Säljö (2000) argumenterar för att mänskligt lärande bör förstås i ett
kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. I ett sådant perspektiv kan
man helt enkelt inte undvika att lära sig, utan frågan är snarare vad man lär
sig i olika situationer. Säljö (2000), menar att lärande i stor utsträckning är
en fråga om att besitta information och att att ha färdigheter och förståelse,
men samtidigt måste man också kunna avgöra vilken information, vilka
färdigheter och vilken förståelse som är relevant i ett visst sammanhang,
inom ramen för ett verksamhetssystem. I en omsorgsverksamhet, där
informationssprindningen är central i det dagliga arbetet, torde just dessa
aspekter av lärandebegreppet vara centrala Kolb (1984) menar att lärande är
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en kontinuerlig process som utgår från erfarenheter. Lärande är enligt
författaren en holistisk process som inbegriper människans anpassning till
yttervärlden. Lärande inbegriper således en samverkan mellan individen och
miljön. Kunskapsbildningen är menar författaren aktiv och sker både
individuellt och kollektivt.

När vi talar om lärande använder vi ofta begreppet kompetens som ett
synonymt ord. Den erfarenhetsbaserade kunskapen, själva kunnandet eller
den tysta kunskapen kan ses som en omistlig del av kompetensbegreppet. En
begreppstriad bestående av vetande, kunnande och ”lärande kompetens”
beskrivs av Karlsson & Drugge (2000) på följande sätt:

Om en organisation ska öka möjligheterna för lärande hos sin personal, så är
det rimligt att framhålla att såväl vetandet som kunnandet måste öka, men
inte var för sig utan i ett samspel med varandra. Om endast vetandet ökar
men inte kunnandet så har knappast lärandet ökat i organisationen. Det är
alltså fullt möjligt att öka personalens teoretiska utbildningsnivå utan att de
blir ett dugg bättre på att utföra sitt arbete (s 6).

Begreppet lärande kompetens implicerar den kunskapsteoretiska ståndpunkt
som utgår från att kunskapen skapas i en social process och att lärande
handlar om både vetande och kunnande. Häri ligger också insikten, om
värdet i ökningen av människors kompetens för en långsiktig och ständig
utvecklingsprocess för både verksamhet och individ – ett s.k. livslångt
lärande påtalar Haglund & Ögård (1995). Individen skaffar sig, menar
författarna, därigenom en ”arbetsplatsberoende kompetens” som ger ökade
möjligheter till anställningsbarhet både inom en flexibel föränderlig
organisation och på arbetsmarknaden generellt.

Wenger (1998) noterar att lärande inte är någon separerad aktivitet från
det sociala livet i övrigt. Wenger menar att lärande är något som sker hela
tiden även om det finns situationer som är mer lärandeintentsiva än andra.
Ofta förknippas begreppet lärande med positiva förtecken, men lärande kan
också vara negativt. Ellström (1992, 1996) talar om positivt och negativt
lärande. Med ett positivt lärande menar författaren, ett lärande som leder till
någon form av kunskapsutveckling, dels vad avser nya faktakunskaper men
också en utveckling på det personliga planet, vilket i sin tur medför att de
blir stärkta i sin yrkesroll och därmed gör de ett bättre jobb. Med ett
negativt lärande menar han, ett lärande som kan ha negativa följder såsom
passivisering och inlärd hjälplöshet (Seligman, 1975).

En begreppslek i lärande

I det följande gör jag bestämningar och avgränsningar av begreppet
lärande. Den första bestämningen och avgränsningen som jag gör av
lärandebegreppet är den temporala. Lärandet sker i tre tidsdimensioner,
den historiska, den presentiska, och den futuristiska. Jag ser begreppet
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lärande som besläktat med ”förståelsebegreppet” ifråga om hur lärandet
sker i tid. Lärandets historiska dimension innebär att möjligheten till ett
lärande förutsätter att vi, till skillnad från djuren, är historiska varelser.
Människan är den enda varelse som kan göra sitt medvetande och sina
erfarenheter till objekt för reflektion, för att alludera på en känd sats av
Karl Marx. Vi lär oss mot bakgrund av tidigare erfarenheter, lärandet
förutsätter alltså ”historia”, att vi är historiska varelser som kan reflektera
över tidigare handlingar och upplevelser (Engeström 1987). Vi använder
vår historia, våra tidigare erfarenheter och vårt språk när vi transformerar
upplevelser och information till kunskap. Kunskap som finns i en
verksamhet producerar ny kunskap. Drivkraften för ny kunskap är
gammal kunskap. Därför är det historiska väsentligt i kunskapsprocesser
(Engeström, 1987). Samtidigt sker lärandet i nutid, dess presentiska
dimension. När vi ställs inför en ny situation, när vi erfar något som vi
tidigare inte har erfarenhet av, när vi skapar något nytt, tänker nya tankar
och handlar på ett nytt eller ett annat sätt än tidigare. Lärandets
futuristiska dimension innebär att lärandet alltid riktas mot framtiden.
Ångesten inför framtiden, den existentialfilosoferna talar om, kan också
ses som en ångest inför det ovissa mötet med situationer, som jag inte har
erfarenhet av, inte har kunskap att hantera, situationer som kräver just ny
kunskap.

Ett lärande förhållningssätt är alltid inriktat mot framtiden. Lärandet
förutsätter att vi erkänner vår osäkerhet inför nya situationer. Jag kommer
nu att göra ytterligare en bestämning och avgränsning av
lärandebegreppet. De tre tidsdimensionerna inkluderar att lärandet är en
social process. Lärandets värld är, till skillnad från enkla stimuli, som
även djur kan låta sig betingas av, också en språkvärld (Habermas, 1996).
När vi lärt oss något nytt har vi också förändrat oss som människor, vi är
inte riktigt samma människa efteråt som vi var före lärandet. För att lära
oss något nytt, måste vi vara beredda på att inte bara lära oss mer av
samma sak, utan också att lära oss att se och förstå en sak på ett nytt och
annorlunda sätt (Ellström, 1992). När vi ser något med andra ögon så ser
vi inte samma verklighet som tidigare. När vi möter andra, som inte ser
det vi tycker oss se, så ser vi olika verkligheter. Lärande kan, menar
Mezirow (1991), ses som en interaktiv process där den lärande tvingas
revidera en tidigare uppfattning för att bättre kunna hantera de krav som
ställs på henne i en viss situation. Därmed kan det också finnas
emancipativ aspekt i lärandebegreppet. När vi lär oss att se något på ett
nytt och annorlunda sätt kan vi också avslöja och frigöra oss förtryck och
självförtryck. Denna aspekt av lärandebegreppet har utvecklats av
författare som till exempel Freire (1974) med sin frigörande pedagogik.
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Reflektion och lärande

Kommunikation och reflektion går hand i hand. Meads (1934)
resonemang om medvetenhet kretsar i första hand kring människors
reflexiva tänkande. Vi förstår medvetenhet som en process, inte som
substans. Reflexivt tänkande, analytiskt tänkande och förmågan till
självmedvetenhet fångar olika aspekter av denna förmåga, som
människor kan utveckla till att medvetet reflektera, och att samtidigt vara
ett objekt för sin egen reflektion. Som von Wright (2000) framhåller, så
är en förutsättning för att människor skall bli reflexivt medvetna, att de
ingår i sociala situationer: ”reflective consciouness implies a social
situation which has been its precondition”. En annan förutsättning för att
den reflexiva medvetenheten skall konstitueras, är att man konfronteras
med problem med skillnad, det vill säga med det som utgör brott mot
vanan”Vi är inte reflekterande. Men vi kan bli det, vara det, då den
sociala situationen erbjuder oss denna möjlighet” (s 109). Dessa
kunskapsförmågor är ett uttryck för ett avancerat lärande men också att
praktikens organisering tillåter den reflekterande praktikern att verkligen
få reflektera. Verksamheten måste ge praktikern möjlighet att reflektera
för att han eller hon ska kunna inta denna ömsesidighet i bemötandet.
Janik (1996) har framhållit reflektionens betydelse för yrkeslärande.

Det reflexiva tänkandet innebär att människor analyserar varför
deras handlingar inte leder till förväntade konsekvenser, och därefter
formulerar de nya handlingsplaner och prövar nya lösningar. Enligt
Molander (1993) bör reflektionen vara ett svar på ett omedelbart
förhållande till en situation. Det reflekterade ska träda fram i den
reflekterandes medvetande. Reflektionen förutsätter en överblick, ett
relativt lugn utan omedelbar handlingspress. Det skall finnas ett
"avstånd" till det som härnäst skall göras. Molander betonar det
distanserade funderandet över handling och understryker reflexionens
bakåtriktade betydelse:

Reflektion innebär, som jag ser det, att ta ett steg tillbaka, för att se och
tänka över sig själv och vad man gör, för att få perspektiv på en situation.
Det man gör och den situation man befinner si i skall "speglas" eller
"reflekteras" för en själv. Man kan då inte vara helt upptagen av handling.
Till reflektionens fortgång hör att påminna sig eller på annat sätt göra
aktuellt vad man gjort, vem man är, vad som skett. Det reflekterade skall
träda fram i den reflekterandes medvetande. Reflektion förutsätter en
överblick, ett relativt lugn utan omedelbar handlingspress - det skall finnas
ett "avstånd" till det som härnäst skall göras” Molander (s 151).

Molander (1993) refererar till Schön som menar att reflektion - i handling
skiljer sig från kunskap - i - handling på så sätt, att när praktikern prövar sig
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fram omformas vårt tänkande och handlande under handlandet.  Det betyder
inte, skriver Molander, att hon alltid reflekterar men att hon har en
beredskap för det. Vidare påtalar Molander att reflektionen ingår i kunskap
- i - handling och modifierar den samtidigt. Det är en cirkel eller
spiralrörelse mellan del och helhet, som Molander jämför med den
hermeneutiska cirkeln. Vidare framhåller Molander, till skillnad från Schön,
att ett möte med det obekanta eller en överraskning kan leda fram till
reflektion, men det behöver inte göra det.

Schön (1983) menar att för att den reflekterande praktikern ska kunna
vara uppmärksam måste hon behärska sin grundläggande praktik som rutin.
Reflektion - i - handling förutsätter att aktörens hela sinnesförmåga inte är
koncentrerad till utförandet av handlingen. Ju mer erfaren praktikern är,
desto mer sker på rutin. Därför kan hon skärpa sin uppmärksamhet vilket
skapar förutsättningar för lärande menar Molander (1993).

Såsom Schön (1983) framställer den reflekterande praktikern, är hon
uppmärksam på sina handlingar i relation till den aktuella situationen och
skaffar sig på så sätt en god överblick av skeendet. Den reflekterande
praktikern erfar emellertid inte bara spontant, utan relaterar dessa
erfarenheter till en uppsättning redan existerande mentala modeller, varvid
den aktuella situationen framträder som unik. Därför är hon beredd på att
oväntade händelser kan inträffa och har därmed ett antal alternativa sätt att
förstå och handla inför dessa eventualiteter. När det sker så prövar hon sig
fram, reflekterar över sina handlingar och modifierar sin
omvärldsförståelse.

Molander (1993) beskriver vidare att man i reflektionen skall sträva
efter att vara fri i förhållande till olika teorier - målet är att vi människor
skall nå ett omedelbart förhållande till en situation. Den kunniga praktikern
är uppmärksam, i sin handling. Hon har förmågan att hålla flera alternativ
öppna som levande möjligheter i sin handling. Den "reflekterande
praktikern" hävdar Molander är i grunden den uppmärksamma och lärande
praktikern. Såväl Molander som Schön betonar att det finns aspekter i de
flesta arbeten som överskrider det rent tekniska kunnandet. Den kompetenta
eller kunniga personalen har också ett artistiskt kunnande. Den kunniga
praktikern, skriver Molander, kan reflektera, experimentera, och
improvisera. Det finns en skillnad mellan vad Schöns respektive Molanders
resonemang kring reflektion. Molander anser inte att vi reflekterar särskilt
mycket i själva handlingen medan Schön lägger en del av reflektionen i
handlingen.

Lärandet måste i detta sammanhang betecknas som en reflexiv
förståelseprocess, ett prövande förhållningssätt till verkligheten. Lärandet är
alltså en process och inget tillstånd. Det sker inte isolerat i individens
medvetande utan snarare genom medvetandets eller det egna jagets kontakt
och reflektion över sitt förhållande till verkligheten, samt de tolkningar som
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företas om denna verklighet. Därför måste individen göra sitt medvetande
till ett objekt för reflektion för att ett lärande ska äga rum. Människans
förmåga till reflektion är också hennes förmåga till lärande. Reflektionen
kan ses som ett av de sätt, med vilket vårdpersonalen i hemtjänsten
tillsammans skapar ett lärande förhållningssätt.

Kommunikationens betydelse för lärande

Hemtjänstens verksamhet är mycket prat och kommunikation. I denna
människovårdande verksamhet försiggår viktig kommunikation dagligen
mellan olika aktörer. Sahlqvist (1997) hävdar att varje stund vi är
tillsammans med någon kommunicerar vi på något sätt. Vi gör det
naturligtvis när vi samtalar, men vi gör det också när vi skrattar, gråter eller
skriker. Vi kommunicerar när vi vänder oss mot en människa och vi gör det
när vi vänder oss ifrån henne. Kommunikation är alltså en process som inte
alls bara innebär det talade ordet. Den allra största delen av
kommunikationen menar författaren sker via vår kropp – med
kroppsspråket. Kommunikation innebär att samspela med en eller flera
andra människor. I en genuin kommunikation råder alltid osäkerhet.
(Asplund, 1987).

Norberg (1992) beskriver kommunikationen som en viktig,
förekommande faktor i vårdpersonalens vardag. Hon menar att
kommunikation sker som en samtidig och ömsesidig påverkan mellan
parterna, snarare än som en rörelse som går från den ene till den andre. I
samspelet mellan två personer är många människor inblandade, beroende på
hur min bild av mig själv ser ut, hur min bild av den andre ser ut, dels hur
den andre ser på mig och slutligen dels andres och hennes bild av sig själv.
Med detta menar Norberg att kommunikationen är mångdimensionell. Via
olika typer av kommunikation lär man sig och utbyter erfarenheter som är
viktiga för arbetet. En av de olika kommunikationsformerna är dialogen, en
annan berättande och en tredje är småprat. Dessa olika kommunikations-
former presenteras i det följande.

Dialog

Ordet dialog betyder genom talet. Dia står för genom och logos står för tal.
Begreppen, samtal och dialog sätts ofta som synonymer i ordböckerna,
såväl svenska och engelska. Men om dialog förstås i den sokratiska
meningen så kan ”samtal” innefatta begreppet dialog men samtidigt ses som
ett vidare begrepp än dialog. Samtal kan betyda kommunikation, diskurs,
konversation, replikskifte, samspråk, överläggning, meningsutbyte,
diskussion, konsultation, ordbyte osv. (Stora ordboken 1983).
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Talets grundläggande betydelse för vår förståelse av människans särart i
världen gavs en kärnfull formulering för 2 400 år sedan. Ett dialogiskt
perspektiv på etik finns också i Aristotelés syn på människans
grundläggande sätt att fungera:

Människan har ensam bland djuren fått talet gåva. /…/ talet/finns/ för att visa
på det som är till fördel eller skada, och sålunda även det som är rätt eller
orätt. Detta är nämligen något speciellt för människan i jämförelse med de
övriga djuren, att hon ensam kan uppfatta gott och ont, rätt och orätt, och så
vidare, och det är gemenskap i dessa värderingar som bildar hus och stat
(Politiken 1253 a).

Redan de grekiska filosoferna insåg talets betydelse för människan och för
ett gott handlande. Dialogen bygger därmed också på en etisk dimension
om konsten att välja rätt handlingar som är anpassade för det enskilda fallet.
I den sokratiska dialogen är konsten att formulera nya frågor mer centralt än
svaren på frågorna.

Molander (1993) ser dialogen som en grundläggande modell för
kunskapsbildning. Den moderniserade sokratiska dialogen, är anti-
auktoritär och bygger på konsten att ställa frågorna inom ramen för en
social interaktion. Den kan ses som den yttersta formen av en social
responsivitet (Asplund 1987). Man söker svaren och granskar kritiskt, men
svaren i en dialog är inte definitiva. Man tvingar inte med hjälp av
maktmedel på någon sin verklighetsuppfattning. Eller som Gadamer (1989)
så kärnfullt framhåller:

To conduct a conversation means to allow oneself to be conducted by the
subject matter to which the partners in the dialogue are oriented. It requires
that one does not try to argue the other person down but that one really
considers the weight of the other’s opinion (s 367).

Dialogen är alltså inte för Gadamer argumenterandets konst utan snarare en
konst att tänka. Den genuina dialogen sätter inte punkt, den resulterar i att
nya frågor ställs, att nyfikenheten inte stillas. Dialogen är ett sätt att få oss
att tänka bättre och vidga och fördjupa vår förståelse av världen.

Silfverberg (2001) menar att man i en genuin dialog inte behöver ta
mer tid än andra former av kommunikation, om man ägnar dialogen hela sin
uppmärksamhet, att man är öppen, respektfull och lyhörd. Dessa begrepp
menar hon sammanfattar vad som fordras för att dialogen inte skall bli
vilket samtal som helst utan just ett utbyte av meningar och innebörder:

Uppmärksamhet innebär en speciell förmåga till koncentration. Öppenhet kan
förstås som en beredskap att rannsaka sina egna uppfattningar i mötet med
andras perspektiv och kunna förändras och utvecklas. Respekt innebär att låta
en mångfald olika röster komma till tals och att uppskatta dem istället för att
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låta sig störas av skillnader i dem. Lyhördhet är en specialform av ett
engagerat lyssnande, som går långt utöver att bara höra vad någon säger. Det
innebär att jag emotionellt lever mig in i ditt tal och svarar på ett sådant sätt
att jag visar i mina reaktioner att jag gjort dina ord till mina. Det lyhörda
lyssnandet är en väg till självkännedom (s 133).

Silfverberg (2001) skriver om de olika begreppen. Diskutera kommer från
latinet och betyder ungefär att slå sönder, omintetgöra. ”Debattera” har även
det sitt ursprung i latinet och betyder att kämpa, slå ned. Diskussionen
syftar till att särskilja eller sortera ut åsikter, kanske godkänna eller
underkänna dem. Den som debatterar vill vinna en verbal kamp med hjälp
av de bästa argumenten. Dialogen är allt annat än stridslysten. Den kan
förena många olika uppfattningar och på så sätt utveckla en gemenskap i
frågor, som handlar både om vad som skall göras och om lämpliga
tillvägagångssätt

Bohms (1990) åtskillnad mellan dialog och diskussion innebär att
människor i en dialog fritt för fram tankar och åsikter, medan diskussion
innebär att man kämpar för att övertyga varandra (s 1). Senge (1990) hävdar
att begreppen dialog och diskussion finner en balans i något han kallar ett
teamlärande, han skriver:

…teamlärande börjar med ”dialog”, alltså medlemmarnas förmåga att med
öppna sinnen samarbeta och ”lära tillsammans” …i disciplinen teamlärande
får man också lära sig känna igen de mönster av defensiva reaktioner som
underminerar samverkan. Detta mönster syr gruppen. Om man inte lägger
märke till dessa reaktioner försämrar de och förstör till slut samverkan. Om
man tar fram de defensiva reaktionerna och gör dem synliga kan de istället
vara till stor nytta. (s 23).

Dialog som kunskapsform har sitt ursprung i den grekiska antiken.
Grundtanke är att kunskap växer fram inifrån genom att man i samtal själv
upptäcker den karta till kunskapen medvetandet bär på sedan födelsen. Via
samtal kan man komma till insikt och så småningom nå kunskap om
idéernas värld. Dialogen är mer frågande och kunskapssökande och
beslutsfattande, medan samtalet och småpratet mer handlar om en
konversation. Som kan bestå i att lösa enklare problem eller att bara ha
någon att prata med. Småpratet och samtal är mer inriktat på
relationskapande (Ekman, 1999).

Senges (1990) resonemang om dialog och lärande är intressant. Det
intressanta är att han liksom andra författare hävdar, att det är viktigt att en
arbetsgrupp lär sig föra en dialog för att expandera sitt tänkande. Utan
dialogen, blir det svårt för arbetsgrupper att utveckla en valid
kommunikation, eftersom de då inte vet, om de tänker på ett gemensamt
sätt, eller om de förstår varandras sätt att använda ord och begrepp.
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Berättande

Jag har i min studie kunnat observera att även andra kommunikationsformer
som ”berättandet” har en central betydelse. Det tycks vara ganska vanligt,
kanske i synnerhet i yrken som brukar betecknas som "praktiska" - att
kunskaper överförs via berättelser från person till person, och förändras lite
i och genom berättelser (Molander, 1993). Berättande är ett förhållningssätt
till lärande hävdar Tyden (1997 och beskriver hur berättandet transformerar
lärandet. Erfarenheter från vardagsarbete blir inte automatiskt en kunskap.
Berättelserna utgör, menar Tyden ett slags referenspunkter eller arketyper
för det egna arbetet.

Säljö (2000) hävdar med referens till Bruner (1990) att hävda att de
som berättar, är de som hjälper oss att förstå och handla i specifika
kontexter. Denna kunskap som finns i berättelsens form blir viktigt när man
skall lära sig mer av varandras erfarenheter i en verksamhet.

Berättelsens värde ligger i dess förmåga att förklara och vägleda,
menar Tyden (1997). Berättelser blir som en väv där den ena slutar tar den
andra vid. Berättelserna är till både för att vidmakthålla kunskap men också
för att skapa nya förutsättningar för kunskapsmediering och lärande.

Trankell (1971) menar att vardagssamtalet består av ett ömsesidigt
informationsutbyte. Man underrätta varandra om inträffade händelser, om
sina åsikter, om sina avsikter eller om något annat. Detta kan sedan påverka
motpartens handlingar eller kanske bara som han uttrycker det; förjaga den
tystnad som uppstår, då två människor inte har något av vikt att säga
varandra. Författaren menar att människor till en början, när de är obekanta,
först pratar om det som är torftigt, även om sådan information kan vara
betydelsefull, eftersom den ofta tjänar som inledning till mer varaktigare
kontakter. När de sedan blivit mer varaktiga kontakter övergår det till ett
betydelsefullt berättande. Wilhelmsson (1998) skriver om samtalets och
berättandets betydelse för lärande:

Samtal har en avgörande roll för lärande i arbetet. I berättelsens form utbyts
erfarenheter och tänkesätt. Den gemensamma reflektionen innebär att
gruppmedlemmarna aktivt går in i varandras sätt att tänka och förstå sin
verksamhet. De förändrar varandras sätt att förstå när de utvecklar en
medvetenhet om varandras sätt att förstå. (s 11).

Även Wilhelmsson hävdar att, när en arbetsgrupp utbyter erfarenheter och
tänkesätt just genom berättande och samtal, sker ett lärande.

Småprat

Ytterligare ett viktigt medel för samspel och mediering av kunskaper är
småpratet. Småpratet handlar om allt av värde och om alla trivialiteter.
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Detta prat resulterar i mer eller mindre klart formulerade föreställningar om
vad som är bra/dåligt, gott/ont eller lämpligt/olämpligt och om
problemlösning.

Småpratet är relationsskapande och kan betecknas som olja i social
interaktion. Personalens småprat behövs för att skapa relationer och ett
förtroende på de olika aktörsnivåerna (Ekman, 1999). Med aktörsnivåer
avser jag personal på olika hierarkiska nivå och med olika befogenheter. I
småpratet diskuterar man sitt vara i världen men också sitt arbete. Detta
småprat växlar snabbt mellan det privata och det som rör arbetet. Därför kan
det för en utomstående betraktare uppfattas som kaotiskt. Men vid närmare
betraktelse ser man att den har en central betydelse och att personer har en
förmåga att skapa ordning i detta till synes kaotiska småprat.

Ekman (1999) påpekar i sin avhandling om småprat mellan poliser att
småpratet också har en normreproducerande funktion och det är en viktig
del i själva socialisationsprocessen. Småpratet förutsätter, skriver Ekman
förtroendefyllda relationer – relationer med grund i genuinitet och delade
ideal. Därför sker småpratet skriver han i första hand mellan poliser som
känner varandra.

Som Ekman också framhåller så är småpratets betydelse för organisa-
tionens praktik inte unikt för polisen. Småpratets förtroendebyggande och
normreproducerande funktioner är särskilt utmärkande i miljöer där
förtroende behövs och där anställda måste uppträda på ett likartat sätt.
Småpratet kan ibland övergå till ett struntprat som är mer ofokuserat, och
oftast inte arbetsrelaterat, utan handlar om vad grannen gör och inte gör.
Småpratet måste ses på en djup- och ytstruktur för att man skall förstå dess
betydelse för lärandets förutsättningar (Keat, & Urry, 1982).

Dialog, berättande och småprat är tre olika dimensioner av
kommunikation. Det finns ingen strikt gräns mellan dessa tre dimensioner,
utan de överlappar varandra. En kommunikation som förs i en dialogisk
form kan ses som en gynnsam förutsättning för att reflektion och lärande
skall äga rum.
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Mitt teoretiska perspektiv

Detta kapitel har tagit upp teoretiska aspekter som utgör min förförståelse
av lärandets villkor och förutsättningar i ett praktikrelaterat arbete som
hemtjänsten, men också för att kunna hantera empirin. I denna avslutande
kommentar beskriver jag den lärandesyn som jag utgår från. Lärande är
något som pågår ständigt både i arbete och i vår fritid. Lärandet är bundet
till kontexter, verksamheter, praktiker och situationer. En ansats inom
hittillsvarande forskningen om lärande i arbetslivet visar att dialog,
reflektion och interaktion mellan anställda i olika positioner är viktiga
faktorer för utvecklingen av lärande. Att dagligen få möjlighet att bearbeta
nyförvärvade kunskaper och tidigare erfarenheter på olika miljöer såväl i
olika arbetsgrupper som i självständigt arbete utgör en grund för lärande. En
annan viktig förutsättning för ett erfarenhetsutbyte är att det finns en respekt
för den andres kunnande och vetande. Detta kallar jag för ett lärande
förhållningssätt.

De lärandeteorier som idag är vägledande som teoretiska perspektiv
för att förstå lärandet utgår från att skapandet av kunskap är en social
process som kräver komplex social interaktion. Därför har min avhandling
tagit sin utgångspunkt i den ontologi som har den symboliska
interaktionismen som sin grund. Rent epistemologiskt utgår min avhandling
ifrån, att kunskap är en social konstruktion som skapas via sociala
processer.  Därför har teorier som betonar lärandets sociala samspel
använts, snarare än instrumentaliserade inlärningsteorier.

Hemtjänsten är en social miljö som består av många olika
förändringsprocesser och med många olika aktörer. Det kräver en stor
flexibilitet hos vårdpersonalen och att de tillåts arbeta och lära inom den
frizon som arbetet tillhandahåller, samtidigt som de behöver stöd från
chefer och ledare. I hemtjänsten sker oftast lärandet inom ramen för det
dagliga arbetet. I arbetet utför människor en rad olika handlingar, utan att
direkt kunna redogöra för hur de bär sig åt. De lär sig ofta inom ramen för
den tysta kunskapen. Den tysta kunskapen behöver, för att inte förbli tyst,
uppmärksammas och lyftas fram mellan de olika aktörerna.
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KAPITEL 6 HEMTJÄNSTENS TRE MILJÖER

Jag har valt att använda de olika miljöerna som utgångspunkt när jag
beskriver exemplen med olika teman. Vid den första anblicken av dessa tre
miljöer, så tycktes verksamheten konstitueras i just var och en av dem.

Fig. 2 Hemtjänstens tre miljöer. 1 Lokalen. 2 Bilen. 3 Fältet.

Dessa miljöer har alla på var sitt sätt en stor relevans för hur lärandet sker
och medieras. Den första miljön är själva möteslokalen. Här sker olika
typer av möten. Den andra miljön är bilen. Bilen är den mobila miljön i
vilken arbetslaget, som vanligtvis utgörs av två personer, färdas mellan
vårdtagarna. Den tredje miljön är fältet. Fältet består av besök i hemmet
hos olika vårdtagare. Men fältet består också av att besöka posten,
apoteket, affären etc.

Inom dessa miljöer utför hemtjänstpersonalen sitt jobb och det är
också här man i huvudsak lär sig sitt jobb. I det följande beskrivs
miljöerna i den turordning som jag under materialinsamlingen följt
vårdpersonalen. Här beskrivs miljöernas innehåll och funktion mer
utförligt. Det är fyra platser där något viktigt sker.

Miljö 1 Lokalen

Morgon- och eftermiddagsmöten

I denna miljö träffas hela arbetsgruppen dagligen för att planera dagen och
göra en återblick på gårdagen, för att äta lunch och för att avsluta dagen.
Denna miljö är som ett korsdrag av olika samtalsämnen, information och
åsikter. Samtalen går snabbt, ämnen byts, man talar i mun på varandra,
samtidigt som olika händelser i arbetet diskuteras. Både den fasta telefonen
och mobiltelefonen ringer samtidigt under hela tiden som mötet pågår. På
de flesta morgonmöten deltar all vårdpersonal som arbetar dagtid. Däremot
träffas inte hela arbetsgruppen på eftermiddagen, detta är mer en
återsamlingsplats efter dagens slut. En del chefer deltar på morgonmötena,

LOKALEN BILEN F LTET
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dock inte i alla grupper. I de arbetsgrupper där det finns en gruppledare
deltar hon oftast på morgonmötet och någon gång även på eftermiddagen.
På eftermiddagsmötena deltar sällan områdeschefen. Eftermiddagsmötena
har mer karaktären av återsamling och avrundning av dagen. Viss planering
sker även här oftast då utan ledare. Mest handlar det om att lämna ifrån sig
bilen, nycklar och medicinsk utrustning, att läsa och skriva i dagboken.
Citaten från Malin och Eva bekräftar morgonmötenas betydelse för arbetets
organisering:

Det är tur att vi träffas varje morgon, då blir det en kontinuitet i arbetet.
Man kan då stämma av med varandra hur det ser ut och om något nytt har
hänt, det är det viktigaste av allt att träffas på morgonen. Inte minst är det
viktigt när man saknar vikarier. Då kan man snabbt planera om och se vem
som kan ta det inom gruppen, ifall man inte får tag på någon vikarie. Eller
om någon i gruppen är sjuk till exempel. Sedan är det ju bra när man kan
samtala om vårdtagarna och hur det ser ut, jag menar det kan hända mycket
på ett par dagar. Har man till exempel varit eldig någon dag så kan mycket
ha förändrats och då får man veta det på morgonmötet.

Eva: Jag kommer ihåg när vi hade ett möte då förslog någon från
kommunen att vi inte skulle ha morgonmöten. Han menade att de tog för
mycket tid och att vi hellre kunde vara hos vårdtagarna den tiden. I stället
skulle all personalen utrustas med en minidator och kommunicera via den.
När man kommer med ett sådant förslag förstår man inte vårat jobb/.

Morgonmötena började ofta med att de hade en genomgång om vad de
skulle hinna med under dagen. Under morgonmötet pratade i regel samma
personer medan andra oftast satt tysta. Hur morgonmötet är strukturerat
varierar mellan de olika arbetsgrupperna. En del möten startade med ett
allmänt prat under tiden som de satt och drack kaffe, någon i arbetsgruppen
tog upp något som rörde arbetet och mötet var igång. I andra arbetsgrupper
drack de kaffe och under tiden påannonserade att mötet skulle börja.
Mötenas struktur kan variera inom samma grupp men också mellan de olika
grupperna. Det kan vara beroende av vilken tid man avsatt för mötet och
vilka som deltar. Ibland har personalen sagt att de upplever att det kan bli
tidsbrist på morgonmötena. Detta eftersom mötena endast pågår ungefär en
halvtimme, eller att det finns för få deltagande, eller att ingen ledare/chef
deltar. Ibland uppstår också tidsbrist på grund av att mötet saknade struktur.
Mötena får då mer karaktären av ett informationsutbyte, och endast det
viktigaste tas upp, det som var viktigt för att få dagen att flyta. Att mötena
hade en viss struktur kunde innebära att de hade en sorts dagordning som de
följde, en dagordning som ledaren hade med sig till mötet. Följande citat
från en ledare beskriver brist på tid:
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Tänk hur det har blivit på våra möten. Vi har fler vårdtagare per personal,
och fler behov vi skall tillgodose hos de olika vårdtagarna och då är det inte
konstigt att man upplever att det är stressigare nu än vad det var förr. Vi
hinner inte alltid ta upp och diskutera det som är nödvändigt. Man får helt
enkelt ta det som är mest akut, och det är synd, för det skapar oro i gruppen.
Dessutom måste vi hela tiden vara beredda att svara i telefonen, och det tar
mycket av vår tid

Morgonmötena avslutades ofta med att någon under mötet, började göra i
ordning grejer som de skulle ha med sig. Någon gick och rökte och några
satt kvar och pratade. Mötena fick ofta en odramatisk upplösning, där
dagens arbetsuppgifter började förberedas medan mötet ännu pågick och där
varje arbetslag gick till respektive vårdtagare.

För personalen som åt sin lunch i lokalen förekom det ofta aktiviteter
som var kopplade till arbetet. När de inte planerade eller förberedde dagen,
så hände det andra saker. Någon städade i lokalen eller utförde andra
praktiska sysslor, eller någon skrev eller läste i dagboken, eller någon bytte
glödlampor eller hängde upp en tavla, mm. Eller så jobbade de med sina
scheman och vilka vikarier som behövdes. De satt ofta och samtalade om
och med anhöriga, med primärvården, vårdcentralen, eller med det företag
som levererade matlådor.

Telefonerna ringde även under lunchen, det var ofta någon vårdtagare
som larmade. De olika arbetslagen turades om att ha varsin larmvecka. Det
innebar att de som hade larmet måste göra uttryckningar under hela dagen
oavsett om det var lunch eller om de utförde annat arbete. Under en
arbetsdag kan de få åka ut på flera larm. De har ofta samtalat om detta på
morgonmötena och menat att det kan bli svårt att hinna med att sköta det
inplanerade och dessutom hinna med larmen, särskilt när någon av
kollegorna är sjuk.

Lunchen var det enda tillfälle till paus som vårdpersonalen fick i sitt
arbete. Fikapauser i lokalen förekom inte under dagen. Det fanns stora
variationer mellan de olika arbetsgrupperna hur och var de tillbringade sin
lunch. I en del arbetsgrupper åt de flesta i lokalen i andra arbetsgrupper
valde de att äta hemma. Under lunchen uppstod ofta diskussioner kring
laganda och arbetsfördelning. Även under lunchen bildades det ofta
smågrupper. Vilka som ingick i dessa smågrupper, berodde dels på vilken
tid de åt, dels vilka som de behövde träffa angående arbetet, eller vilka de
hade en nära relation till privat och/eller i arbetet. Citat från ett vårdbiträde:

Typiskt att någon ringer just när man satt sig och skall äta. Tänk om man
kunde få äta klart och någon erbjöd sig att åka och ta larmet, men det kan
man glömma. Det är bara att åka ut, oavsett om de andra har ätit färdigt så
erbjuder de sig inte att hjälpa till. Ja vissa kan erbjuda sig men inte alla
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På eftermiddagen kom vårdpersonalen till lokalen för att återsamlas. Här
samtalade de om dagen, viss planering för morgondagen gjordes. Ibland var
något arbetslag försenat från fältet och de hann då inte träffa de övriga. Vid
de tillfällena kommunicerade de med dagoken, det vill säga de noterade
eller läste vad andra noterat som var av värde eller så ringde de varandra.

Månadsmöten och arbetsplatsträffar

Månadsmöten och arbetsplatsträffar beskriver de inplanerade mötena som
ska ske ungefär en gång i månaden, men ofta går det längre tid mellan
mötena. Personalen har menat att mötena sker allt för sällan. Det kan ibland
gå flera månader innan de träffas, eftersom arbetets karaktär medför att det
händer saker som kommer emellan och mötena blir inställda. Det kan
handla om att de själva måste prioritera arbetet på fältet eller att chefer och
ledare måste prioritera andra arbetsuppgifter.

Månadsmötet sker oftast i samma lokal som morgon- och
eftermiddagsmötena. Vid enstaka tillfällen hyr man en annan lokal. I denna
miljö sker ett möte mellan olika yrkesgrupper, med områdeschefen,
distriktssköterskan och gruppledaren och det är vårdpersonalen, var och en
med olika kunskaper och erfarenheter.

Månadsmötena domineras av information. Här sker ett
informationsutbyte personalen emellan och här ges ny information av
chefen. Eftersom det kan gå lång tid mellan mötena, blir ofta
informationsmängden stor. Informationen handlar i regel om nya
vårdtagare, mediciner, behandlingar, delegering av sjukvårdsinsatser som
ges av distriktssköterskan. Det kan också handla om hur vårdtagare med en
speciell sjukdom skall behandlas, vilka mediciner och övrig vård han eller
hon skall ha, vilka vårdtagare som blivit inlagda på sjukhus, och när de skall
komma hem. Eller vilka vårdtagare som skall iväg på avlastning. I olika
grad i olika arbetsgrupper sker också samtal mellan ledare och vårdpersonal
kring den vårdplan som biståndsbedömningen har utmynnat i. Den här
typen av information kan även förekomma på morgonmötet.

Cheferna har ofta information av medicinsk/teknisk karaktär. Denna
information är hämtad dels från vårdplanen dels från samtal med anhöriga,
och ibland från annan medicinsk kompetens såsom läkare, sjukgymnaster.  I
viss mån finns utrymme för frågor kring denna information. I de flesta
arbetsgrupper finns lite tid för frågor rörande personalens arbetssituation.
Vårdpersonalen kan vid dessa tillfällen ge information om sin
arbetssituation eller kring några vårdtagare/anhöriga.

På månadsmötena sker också en materialöverlämning från chefen, eller
från gruppledaren till vårdpersonalen på tidigare gjorda beställningar, av
sjukvårdsartiklar och annat som behövs för det dagliga arbetet, till exempel



98

blöjor, skyddshandskar mm. Detta sker även på en del morgonmöten då
distriktssköterskan deltar.

Under månadsmötena samtalar de ibland, i mån av tid om behovet av
kompetensutveckling. Här gav vårdpersonalen uttryck för vilka behov av
kompetensutveckling de hade. Ibland informerade chefer och ledare om de
utbildningssatsningar som redan fanns. Det är tänkt att distriktssköterskan,
eller områdeschefen skall ombesörja viss kompetensutveckling för
vårdpersonalen. Det betyder, att hon skall ge vidareutbildning och repetition
på olika metoder till vårdpersonalen. Men hon skall också visa på tekniska
moment och olika behandlingar som vårdpersonalen skall ha delegering på,
och som de behöver inom ramen för det dagliga arbetet. Något som flera av
cheferna uppgav att de inte fick tid att utföra. Citat från en områdeschef:

Jag har ständigt dåligt samvete för att jag inte hinner med den biten. Det är
så viktigt men det finns bara inte tid till det. Det är bara när det är något
akut som jag hinner med den att ge personalen kompetensutveckling. Att
göra det kontinuerligt det hinner jag bara inte med. Vi har skämtat om det
på våra träffar, när vi områdeschefer träffas, att vi skulle behöva klona oss,
skratt.

På dessa möten sker också delegering av olika arbetsuppgifter av
sjukvårdande karaktär, från distriktssköterskan eller områdeschefen. Ofta
diskuteras olika uppfattningar på tolkning av delegeringsförordningen på
dessa möten.

Den som har den formella kompetensen måste vara säker på att den
som ska få delegering har nödvändig kunskap. Det innebär att man
försäkrar sig om att den som får delegering, till exempel att ge injektioner,
gör det på rätt sätt. Den som får delegering är skyldig att säga till om hon
anser sig sakna den reella kompetensen. Delegeringsbeslut kan ges
muntligen, men ska det gälla för längre tid eller om det rör
läkemedelshanteringen, är det lämpligt att beslut ges skriftligt. Man får inte
delegera vidare en uppgift som man fått genom delegering. En delegering är
alltid personlig.

Månadsmötena avslutas också ibland på samma odramatiska sätt som
morgonmötena, de bara upphör att vara ett möte. Men ibland avslutas mötet
med att arbetsgruppen summerar vad som sagts, och att någon i
arbetsgruppen föreslår en tid för nästa möte.

Miljö 2 Bilen

Bilen är en miljö som blir en ventil för spänning, där kan vårdpersonalen
fritt ge uttryck för sina illegitima känslor och kritiska synpunkter utan att
någon utomstående kan lyssna. Eller som någon av vårdpersonalen
uttryckte det en säkerhetsventil, den hjälper vårdpersonalen att inte gå över
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gränsen, även om de är stressade, eller av någon anledning pressade i sitt
arbete. Bilen är det fortskaffningsmedel som vårdpersonalen förflyttar sig
mellan de olika vårdtagarna. Vårdpersonalen tillbringar många timmar i
bilen varje dag. Ganska mycket tid går åt till bilkörning, i synnerhet i
glesbygdsområdena eller då vårdtagarna bor ute på landsbygden och där
avstånden mellan vårdtagarna kan vara långa. En undersköterska uttryckte
vid ett tillfälle:

Vissa dagar tillbringar vi lika mycket tid i bilen som hos vårdtagarna. Vi kör
långa sträckor varje dag året runt i ur och skur. Ibland är det så halt att det
nästan är omöjligt att köra vissa sträckor, då får vi gå, och dom dagarna blir
man ofta försenad. Det har nog hänt ett antal gånger att vi inte alls kunnat ta
oss fram och då har vi fått ringa till vårdtagarna och be dem vänta.

Varje tur innehåller ett antal olika besök hos vårdtagare på förmiddagen och
på eftermiddagen. Vissa dagar utförs även andra arbetsuppgifter. Det kan
handla om matutkörning, att göra inköp till vårdtagarna, besöka apotek,
eller vårdcentral för konsultation, mm. Oftast åker man ut två och två i det
egna arbetslaget. De som saknar körkort går istället till fots till de olika
vårdtagarna i närområdet, eller så åker de med de andra.

Under bilturerna ringer ofta mobiltelefonen. Samtalen handlar ofta om
att något akut har hänt som kräver omplanering av arbetet. Ibland är det
någon vårdtagare som undrar varför de dröjer, eller någon anhörig som
ringer och bara vill prata eller klaga. Ibland söker chefer och ledare dem för
information. De ringer också själva vid konsultation med kollegor, eller när
de skall meddela sig med vårdtagarna.

Vårdpersonalen kör bil i alla väder, i snöstorm, ishalka och heta
sommardagar. I bilen pratade de ofta om den oro de kände för att de måste
köra i alla väder. Vårdpersonalen menade att vårdtagarna ofta kände av
deras oro. Oväder av olika slag bidrog ibland till förseningar och irritation
hos vårdtagaren. En av personalen berättade:

Tänk en gång, då fick vi ringa efter bärgningsbilen för det var snöstorm
och vi körde fast med bilen. Mobiltelefonen ringde hela tiden, men vi
hörde inte vem det var, på grund av ovädret var det dålig mottagning och
därför kunde vi inte ringa våra vårdtagare och säga att vi blev sena. Ja
tänk hur det blir ibland, sådana gånger då funderar man varför man inte
byter jobb.

Det är också mycket prat ”om bilen” under turerna. Det kan till exempel
handla om städning eller tankning av bilen, eller om skötsel av bilen, eller
vem som skall använda de olika bilarna, eller om leasingavtal osv.

Det som sker i bilen är inte sällan en förlängning av morgonmötena, här
fortsätter också planeringen i detalj. Ofta sker en omplanering av dagen så att
den skall passa verksamheten. Omplanering är, som de ofta uttryckt, en
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nödvändighet för att få arbetet att fungera. De gör också i bilen en inbördes
arbetsfördelning av dagens arbetsuppgifter. Så här kan det låta:

Hur gör vi idag, skall vi åka till Gustav först, sedan kan jag gå till Ester och
så möts vi hos Olle? Vad tror du om det? Ja svarade hennes kollega det blir
bra. Ring!! Hon svarade i telefonen, Agda ringde och sa att hon behövde
hjälp för hon hade ramlat, vi får åka till henne först innan vi åker till
Gustav. Så här är det ofta, man är på väg till någon när det ringer och då
blir man tvungen att ändra på det man planerat. I det här jobbet måste man
vara bra på att planera, och att vara beredd att ändra på det man har
planerat. Hon skrattade, och frågade sin kollega, visst är det så. Hon fick en
nickning till svar.

Miljö 3 Fältet

Denna miljö beskriver en del av vårdpersonalens arbetsfält eller det som jag
också benämner fältet. Arbetet sker i vårdtagarens hem. Praktikfältet
beskriver även övrigt som sker utanför hemmet, eller utanför lokalen. Det
kan vara att besöka vårdcentralen, apoteket, matutkörning, mm. 

På fältet arbetar dag- kvälls och natt personal. Trots att de som arbetar
olika skift möter samma vårdtagare, träffas de sällan för att diskutera de
olika vårdtagarna och/eller arbetets innehåll, eller för att utbyta erfarenheter.

Det som skall göras inom denna miljö har redan väl förberetts, både på
morgonmötet och i bilen på väg till vårdtagaren. Flera gånger när jag
samtalat med vårdpersonalen har de sagt att arbetet i praktiken påbjuder
händelser, som kräver, att de måste vara flexibla i sitt arbetssätt och att de
lär sig att snabbt ändra på den tidigare planeringen. Anhöriga till
vårdtagarna hör ofta av sig till personalen på olika sätt och av olika
anledningar. De får av dem både ”ris” och” ros”. På kylskåpet hos en
vårdtagare hänger ett brev som en dotter har skrivit. I brevet står det:

Tack tusen tack för att ni är så snälla och trevliga emot dom, och mot oss.
Det känns tryggt att veta att dom har det så bra med hjälp och omsorg. Tack
för att ni finns. Trevlig sommar och en härlig, välbehövlig semester önskar
vi Er. Ingvar och Mariell!

Anhöriga hör också av sig via telefon, eller vid besöken i hemmet.
Vårdpersonalen har menat att mycket av deras arbetstid går åt till att bemöta
anhöriga, något som egentligen inte ingår i arbetet om de strikt skall följa
reglerna. De har vid ett flertal tillfällen sagt att de skulle önska att de hade
mer kunskaper om anhörigbemötande.

Fältet är den mest centrala miljön i denna studie för att studera lärandets
villkor och förutsättningar inom hemtjänsten. De olika hemmen som
vårdpersonalen besöker har olika karaktär och standard både fysiskt och
psykologiskt. En del människor bor i torftiga miljöer, andra i mer
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ombonade. Några bor trångt och med en låg boendestandard, medan andra
har gott om utrymme och en hög standard. Några bor ensamma och andra
bor ”ilag” med någon. Några har anhöriga som engagerar sig andra har det
inte. Ett exempel på samtal i bilen beskriver hur vårdpersonalen samtalar
om olika fysiska och psykologiska miljöerna:

När man har varit hos Olle, tänker man ofta på hur han bor, man skulle
själv inte vilja bo så primitivt. Men samtidigt verkar han trivas med att bo
så, och under de mörkaste och kallaste månaderna brukar han få åka på ett
boende och vila och äta upp sig. Det är bra för nog har han det i kallaste
laget. Fast under sommaren är det ett paradis för honom att bo där han bor.
Kommer du ihåg, frågade hennes kollega, när vi var hos Gustav för några år
sedan? när vi skulle skura hans golv, huva vad hemskt det var, det sprang
råttor kring skurborsten…… Kollegan nickade instämmande och de
skrattade hjärtligt och sa:

 /Ja tänk vad man kan få vara med om i detta jobb, vi hade en vikarie en
gång som vägrade att gå dit, för hon var dörädd för råttor, ja men huva!/

/Det är så med vårat ja, det är så varierande. Hos den ena kan man inte vara
som man kan hos den andre. Till exempel kan man inte alltid skratta hos
Elin, men hos Olle skall man alltid skratta, annars är det något fel. Vi måste
hela tiden spela olika roller hos de olika vårdtagarna, så är det. Hos en
vårdtagare skall man lägga upp maten på tallriken hos en annan blir det ett
jäkla liv om man gör det. Någon vill ha vällingen lös en annan vill ha den
mer lik en gröt, ja men huva vad man får vara anpassningsbar. Man får helt
enkelt prova sig fram/.

I vårdtagarens hem sker möten mellan olika aktörer vårdtagare och anhöriga,
vårdpersonal emellan, chefer/ledare och annan sjukvårdspersonal. Hemtjänstens
vårdpersonal möter många människor med olika behov. I hemmet utförs service,
omsorg och vård. En del arbetsuppgifter är av medicinsk karaktär andra mer
inriktade på service eller social samvaro. Förutom att de formella inslagen i
arbetet, som innebär, att de skall utföra det som finns inskrivet i vårdplanen, så
finns informella inslag i arbetet. Vid flera tillfällen har vårdpersonalen berättar
för mig att de ibland betalar vårdtagarnas räkningar, tar ut en postanvisning,
lägger upp, eller klipper håret på vårdtagarna, gör make up, byter säkringar, och
ringer efter olika hantverkare.

Arbetsgruppen planerar arbetet tillsammans, men i arbetslaget har de stor
frihet att lägga upp dagen så det passar vårdtagarna och dem själva. De har
ofta berättat att denna frihet i arbetet är en av anledningarna till att de trivs
och att de jobbar kvar. En annan anledning som de betonat är att de får så
mycket tillbaka i detta arbete, främst genom nöjda vårdtagare och anhöriga.
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Möten
Människors möte
Om i ödslig skog
Ångest dig betog
Kunde ett flyktigt möte
Vara befrielse nog
Giva om vägen besked
Därpå skiljas i fred
Sådant var främlingars möte
Enligt uråldrig sed
Byta ett ord eller två
Gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så.

Gullberg Ur Att övervinna världen.

  Möte mellan vårdtagare och vårdpersonal
  Foto: Christina Drugge
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KAPITEL7

HEMJTÄNSTPERSONALENS ARBETE

I det följande beskrivs illustrativa exempel som svarar på studiens syfte och
forskningsfrågor. De beskriver förutsättningar och villkor för lärande men
också hur det uppstår ett lärande förhållningssätt. Presentationen har de tre
miljöerna som utgångspunkt. Exemplen är hämtade från de olika
arbetsgrupperna och arbetslagen. Olika teman framhålls från de olika
miljöerna men också hur kunskaper medieras och förflyttar sig mellan de
olika miljöerna. Presentationen som följer är disponerad på följande sätt.
Jag beskriver vad som sker i varje enskild miljö men också hur det som
sker, förflyttar sig till de andra miljöerna.

Exemplen som beskrivs är händelser som är hämtade från mina besök
i de olika miljöerna, men de skildrar också vårdpersonalens samtal kring sin
yrkesutövning. Samtalen har dels pågått mellan de olika aktörerna som
deltagit, dels mellan mig och den enskilde aktören i de ostrukturerade
intervjuerna. Jag har valt att presentera informationsrika exempel från
samtliga sex arbetsgrupper som jag följt. Anledningen till detta urval är, att
det finns iakttagelser av värde som skiljer sig åt och som bör presenteras.
Dessa exempel speglar särskilt väl olika förhållanden inom verksamheten.
Exemplen har samlats under rubriker som pekar på de mest centrala teman
för avhandlingens frågeställningar.

Jag kommer också att beskriva vad som händer när en lagmedlem i
ett arbetslag byts ut. De arbetsgrupper och arbetslag som valts ut visar på
olikheter sinsemellan men också vissa likheter. Exemplen under respektive
tema beskriver ett spänningsfält mellan formella krav och faktiska
möjligheter, kommunikation, samspel, kunskaper och krav som ställs i
mötet med den enskilde vårdtagaren. Varje exempel avslutas med
reflektioner över de aktuella exemplen och beskriver vad som händer inom
och mellan de olika miljöerna. ” När jag sitter i mitt eget hem oförmögen
att klara av det mest alldagliga eller det mest intima i mitt liv, vems röst
vill jag då höra, och vems hand vill jag skall beröra, när jag hör en nyckel
sättas i min dörr? Vilka kunskaper behöver vårdpersonalen ”Lära sig” för
att bemöta mina behov? Och vad skall de tillämpa? Det generella eller det
unika? (Forskarens egna tankar, 2001)
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Exempel från olika morgonmöten

Kunskapsutveckling i ett dialogsikt ledarskap

Arbetsgrupp 2 i Samköping

När jag kommer till lokalen klockan kvart i sju har redan några kommit. Det
luktar gott, någon har värmt bullar i mikrovågsugnen. Lokalen är inredd av
personalen själva, är hemtrevlig.  Färgerna domineras av röda, gråa och
svarta toner. På väggarna hänger tavlor med ordspråk. Här finns levande
blommor som de hjälps åt att sköta. Lokalen är inredd som en vanlig
lägenhet, med en köksdel och en rumsdel, samt ett litet kontor. Personalen
samtalar ömsom om arbete ömsom om det som rör deras fritid. Det var nära
till skratt.

…Innan mötet kom igång visade områdeschefen mig runt i lokalen. Hon
pekade på väggen, där det hängde ett tvättstugeschema. Ett sådant schema
innebar, förklarade hon, att personalen kunde boka in sig när de kunde
arbeta. Därefter kompromissade de med varandra om schemat inte blir
fulltecknat. Områdeschefen menade att det var bra för då kunde de anpassa
arbetet till privatlivet på ett bra sätt, eftersom det såg olika ut hos olika
vårdpersonal. Hon menade att detta för det mesta fungerade bra i deras
arbetsgrupp, och att personalen bytte sinsemellan om det någon gång
fattades folk på någon tur.

Med på detta morgonmöte var idag områdeschefen, en arbetsledare
och all dagpersonal utom en som var sjuk. De började genast planera vem
som skulle gå in för henne som är sjuk, men de har ingen vikarie att sätta in
idag. När det saknas vikarier i denna grupp går ofta gruppledaren ut på
fältet. Mötet inleddes med att chefen frågade om det var något som gruppen
vill ta upp? Malin tyckte att de skulle börja mötet eftersom det alltid
brukade komma upp någon när man väl har kommit i gång. De samtalade
om veckans trav och chefen lämnade pengar för veckans spel. Citat:

Malin: /Att ha kul och spela lite grann gör att man lättar upp stämningen.
Man går och hoppas på storkovan, skratt!! ett allmänt skratt i gruppen bröt
ut./…Chefen sa sedan, jag har en ny vikarie på gång det ordnar sig, vet ni,
det är en kille, vi får verkligen hoppas att vi får honom till vår grupp/

De har ofta sagt att det är viktigt att göra saker tillsammans som inte är
förknippade med jobbet. Vårdpersonalen har ofta sagt att de trivs med sin
chef, och att de är glada när hon kommer. En undersköterska sa att det var
bra att hon även kom oanmäld ibland, även när det inte var något möte, för
då kändes det som om hon brydde sig. Denna arbetsgrupp har ofta tillgång
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till någon av ledarna. Om inte områdeschefen är där finns gruppledaren
tillgänglig. Vårdpersonalen i denna arbetsgrupp menar att deras ledare är
lätta att få tag på via mobiltelefon eller på annat sätt. Chefen berättade vad
som stod i biståndsbedömningen om några nya vårdtagare:

Helge skall på avlastning ett par dagar, och det tycker jag känns skönt och
hans fru var också jätteglad att det gick att ordna för hon var jätteorolig,
Sedan har vi fått en ny vårdtagare, Martin har kommit hem från sjukhuset
och behöver tillsyn två dagar i veckan. Dessutom, håll i er, vi har fått
tillbaka en vårdtagare som vi hade tidigare, kommer ni ihåg Gustav?

Gunilla kom ihåg att det inte var någon lätt person att ha att göra med och
det blev ett allmänt skratt i gruppen. Flera i gruppen nickade instämmande
och någon sa också att de kände till honom. Arbetsledaren verkade orolig
och frågade gruppen och chefen om hon måste plocka in fler vikarier. Så
här sa de:

/Ja det kanske du måste ändå, det är bara början det här. Arbetsledaren
tittade sig bekymrat om i gruppen och sa: …I dessa förkylningstider är det
inte lätt att få det att gå ihop, ofta är vi själva mer sjuka, och likaså
vårdtagarna. Och ofta får vi nya vårdtagare den här tiden, dessutom så vi
har mer att göra än vanligt. Hon suckade./

Chefen fortsatte att prata om vårdtagarna. Hon berättade om Gunnar som
hade varit på sjukhuset. Någon i arbetsgruppen frågade hur ofta de skulle gå
till honom och vad som skulle göras. Arbetsledaren berättade om en
vårdtagare hon besökt igår och hur det var med henne. En av
undersköterskorna undrade om någon visste något om Gunnar, som åkte in
på sjukhuset förra veckan. Kajsa berättade under mötet att en av deras
vårdtagare hade besvär med magen och att det förmodligen hade att göra
med hennes oro för att hon skulle på avlastning. Hon föreslog att de skulle
titta till henne, om de hade tid, egentligen ingick det inte men hon skulle
behöva tittas till. Vårdpersonalen beslöt i samråd med områdeschef att
utföra något som egentligen inte ingår i vårdplanen. Chefen frågade om det
var något arbetslag som hade färre vårdtagare just nu och om de kunde lösa
det. Eva, undersköterska, frågade:

/Hur ofta skall vi gå till honom?” Hon fick till svar att det i stort sett bara var
vissa vardagar, som han behövde bara tillsyn och provtagning. Hjärtrud sa:

/Jag vet inte, men vi har ganska fullt, jag menar vi kan ju inte ta honom
också./ Hon tittade sig om i gruppen, arbetsledaren sa:….Ja men jag har ju
Elsa i samma kvarter jag kan gå till honom /Bra svarade chefen, då har vi löst
det problemet./ När de hittat en lösning på vem som skulle gå till Gunnar sa
Berit att hon ville ta upp ett annat problem/.



106

Berit berättade, att hon hade problem med att duscha Märta. Det var trångt
på hennes toalett och det var nästan omöjligt att duscha henne utan att göra
illa sig. Arbetsledaren sa att det har funnits planer på att bygga om
badrummet, men att det inte hunnits med, hon skulle kolla upp detta.  Anna
berättade för gruppen om hur hon fick lirka med Elin för att få henne att
duscha genom att prata med henne samtidigt som hon promenerade mot
badrummet. När Berit berättade nickade flera i gruppen, ett av
vårdbiträdena sa: ”På sådana ställen koncentrerar man sig på att göra det
man ska och inget mer, man orkar inte alltid vara så psykologisk”. En
undersköterska menade att det var bra att man fick tips på hur man skall
göra, när vårdtagaren krånglade. De fick stöd och uppmuntran av chefen
som menade att hon litade på att de gör vad de kan.

Av skrattet och minerna som jag såg verkade det finnas en tillit mellan
ledaren och vårdpersonalen. Områdeschefen berättade vidare om en
vårdtagare och hennes medicin. Hon ville att de skulle veta det. En av
undersköterskorna frågade chefen vilken medicin hon menade. Chefen
förklarade och en stund diskuterade arbetsgruppen betydelsen av att få
sådan information. Chefen och personalen var också eniga om att det nog
snart är dags för ett annat boende för denna vårdtagare, eftersom de
konstaterade att Maja blivit allt sämre den sista tiden. Chefen sa att hon
skall kolla upp hur lång tid hon måste vänta för att få en plats på ett boende.
På frågan om hur ofta de träffades och berättade för varandra om sina
erfarenheter, svarade Malin:

/Det sker alldeles för sällan, förr träffades vi mycket oftare. Vi träffade till och
med andra grupper då, nu träffar vi inte ens vår egen grupp. Natt- och
kvällspersonal träffar vi nästan aldrig numera. Chefen: /Vi ledare träffas
regelbundet, och det är bra, kanske inte som förut/.

Under morgonmötet för arbetsgruppen också ett samtal om hur de skall
förbereda en vårdtagare inför en operation. De pratar vidare om en annan
vårdtagares behandling. De går noggrant igenom varje vårdtagares tillstånd
och vem som skall göra vad. Distriktssköterskan ställer frågor om
vårdtagarna, vårdpersonal och/eller gruppledare berättar om sina
iakttagelser ute på fältet. Vårdpersonalen ställer också hela tiden frågor som
distriktsköterskan besvarar. Samtalen har inslag av tekniskt- medicinsk
karaktär men också om hur de ska göra. På frågan om hur de kommer ihåg
allt om mediciner och provtagningar, svarade de:

/Vi lärde oss en del på utbildningen. Men sedan lär man sig eftersom. Vissa
mediciner återkommer hos flera vårdtagare och det nya pratar man ofta om
med varandra och så kan man ju alltid fråga distriktssköterskan, eller så kan
man vända sig till vårdcentralen. Eva:……Ja fast vi skulle oftare behöva få
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repetition på olika provtagningar. Man glömmer lätt bort mellan varven,
särskilt när det går långt emellan, att man tar prover, till exempel.
Gruppledaren:…..Det är bra med en grundutbildning men man måste hela
tiden få fräscha upp sina kunskaper för det kommer hela tiden nya mediciner
och nya vårdtagare. Vi får allt fler som bor hemma med ganska komplicerade
medicintilldelningar och sjukdomar, så nog gäller det att ha kunskaper/.

Efter morgonmötet åker de ut med bilen, här pratade Eva och Mariann om
morgonens genomgångar. De sa att de var oroliga för Gunnar som hamnat
på sjukhus och att de en längre tid förstått att han mått dåligt. De samtalade
också om den nya vårdtagaren de fått. Eva sa att hon tyckte de hade bra
chefer. Mariann tyckte detsamma och sa att de var så bra för de var både
kompisar och chefer, att det inte var alla chefer som klarar det.

Ur forkarens dagboksanteckningar:
Vårdpersonalen berättar och samtalar om sina erfarenheter. I berättandet
ger de varandra tips om hur man lirkar med vårdtagarna. Det finns ett nära
samspel mellan ledare och vårdpersonal. Här tar de sig tid till eftertanke
kring olika vårdtagare. Vårdpersonalen deltar i samtalen om medicinska
problem. De verkar kunna mycket om olika medicineringar. Jag
fotograferade idag - vid medicintilldelning.

Reflektioner:

Som jag skrev i mina dagboksanteckningar så innehöll morgonmötet idag
olika typer av kommunikation. När de olika yrkeskategorierna talar om
arbetet finns det hela tiden en respekt för varandras kunskaper. Samtalen
präglas av att de ställer frågor, och lyssnar på varandra. Chefen,
arbetsledaren och vårdpersonalen deltar alla i kommunikationsprocessen.
En viss del av mötestiden går åt till att ge information. Informationen leder
ofta till dialog mellan ledare och vårdpersonal. Dialogen i sin tur leder till
att vårdpersonalen lär sig bli uppmärksam på förändringar hos vårdtagarna.

Vid ett flertal morgonmöten har jag också kunna se exempel på
vårdpersonalens medicinska och tekniska kunskaper. Dessa framträder ofta
då de samtalar om de olika vårdtagarna och vilka arbetsuppgifter de har
under dagen, om olika mediciner och teknisk utrustning. Detta har jag också
sett i olika bandinspelningarna, fältanteckningar och dagböcker från andra
grupper. Här sker en noggrann genomgång av olika ärenden samtidigt som
de olika aktörerna ställer frågor till varandra. Men det sker också samtal i
smågrupper under mötet om den information de får. I dessa smågrupper
samtalar de också om sina vårdtagare och stundvis om det som upptar deras
tid på fritiden.
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Ledare och vårdpersonal talar öppet om det mesta, det är högt i tak. Många
är delaktiga på mötet, och stämningen är god. Chef och ledare är
engagerade och positiva, och de deltar också i gemenskapen som finns
utanför det som rör arbetet. De har en omsorg om varandra, det märks i
både bemötande och frågor. Relationerna upprätthålls i denna arbetsgrupp
genom kommentarer och skratt.

Vårdpersonalen samtalar om att de möter olika dilemman i sitt arbete
och att de måste ständigt vara beredda att vara flexibla. Av de olika
berättelserna att döma tycks det, som om en av de viktigare egenskaperna
man måste lära sig för att tillmötesgå vårdtagarna, är att lära sig en
lirkningskonst. Trots att de har en fin gemenskap är det tydligt i denna
arbetsgrupp vem som är chef. Både chefen och ledaren tycks klara balansen
mellan att vara både kompis och ledare. Chefen och arbetsledaren är tydliga
med att våga säga ifrån och de är tillgängliga, dels på morgonmötet dels via
telefon.

Vid andra morgonmöten i denna grupp har jag kunnat iaktta att
arbetsgruppen i stort har en stor gemenskap och att de flesta verkar trivas.
När områdeschefen inte är med finns alltid gruppledaren där och samtalar
och planerar med arbetsgruppen.

Avsaknad av dialog – rationalitetskonflikt

I bilen dagen innan berättade Hanna att hon hade funderingar på att byta
jobb, men att hon bestämt sig för att stanna. Anledningen till det var just
kamratskapet och friheten i jobbet, och att de fick så mycket tillbaka av
vårdtagarna. Hanna såg fram emot att få gå på den datautbildning som de
skulle få information om i morgon på morgonmötet. Isabell tyckte också det
verkade spännande, men samtidigt undrade hon: Data ? Hanna menade att
det kanske kunde ge henne möjligheter att göra någonting annat om hon
lärde sig data.

Morgonmöte i Arbetsgrupp 3 - Vagstad  

Arbetsgrupp 3 som beskrivs i det följande, skiljer sig åt från den förra
arbetsgrupperna på olika sätt. På morgonmötena deltar sällan
distriktssköterskan. Områdeschefen deltar inte heller varje morgon.
Områdeschefen har ett arbetsledaransvar. Distriktssköterskan har det
medicinska ansvaret, hon är ny och osäker på vad som gäller.
Områdeschefen och distriktssköterskan har sina arbetsrum i andra
byggnader i kommunen. Biståndsbedömningar görs i den här kommunen av
en hemtjänstassistent.
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Vårdpersonalen består av flest undersköterskor, flera av dem
vidareutbildade. De flesta har arbetat länge inom hemtjänsten eller annan
vård och omsorgsverksamhet. Här finns några fasta vikarier som har
vårdutbildning. I denna arbetsgrupp har de fasta scheman som rullar på i
fem veckor, sedan skiftar de.

…Morgonmötet startade ca klockan 7.00 och slutade strax efter halv
åtta. Lokalen vi satt i var likt ett vardagsrum i ett vanligt hem. Här fanns
dukar på borden, tavlor på väggarna och kaffepannan var alltid igång.
Personalen droppade in allteftersom, några var där strax före sju och någon
kom för sent.

Medan de drack kaffe började arbetsgruppen tillsammans med sin
arbetsledare att planera dagen. De samtalade om olika vårdtagare och vad
som skulle ske denna dag. Chefen informerade personalen om att de fått en
ny vårdtagare. Hon sa till Monika och Gudrun att ta henne för hon bodde på
deras område. Gudrun undrade om ingen annan kunde ta denna vårdtagare
eftersom de hade nog så många att gå till. Chefen svarade: ”Ni kan väl
komma överens om det i gruppen, jag lägger mig inte i det”.

Chefen fortsatte mötet med att berätta att hon var klar med det nya
schemat. Anna sa att det verkade som om schemat inte stämde. Hon ville att
de tittar på det tillsammans. Vårdpersonalen satt i smågrupper och pratade.
Ett arbetslag sa att de kunde gå till den nya vårdtagaren. I en grupp satt de
och pratade om en anhörig som klagat. De hade upplevt samma sak, och
funderade över vem som skulle ta strid med de anhöriga.

I en annan grupp satt de och pratade om arbetsfördelningen.  De tyckte
att några får ta fler vårdtagare än andra och att det blev så när ledaren
fördelade vårdtagare till de olika arbetslagen. Chefen fortsatte mötet med att
lämna ut nya mobiltelefoner som kommit och annat material; tvättlappar,
blöjor, mm. Under tiden frågade Viktoria chefen om hon talat med Gun,
som är en av deras fasta vikarier som sagt till gruppen att hon inte vill vara
vikarie här längre. Hon tycker att hon har blivit indragen i konflikter som
hon inte har att göra med. Ledaren svarade att hon skulle prata med henne.
Flera i arbetsgruppen reagerade på att hon ville sluta. Anna menade att det
var tråkigt att de inte fick behålla henne som var så duktig och omtyckt av
de flesta.

Det var tyst i lokalen. Anna tittade runt i lokalen. Hon ruskade på
huvudet och sa att hon inte förstod vad som var på gång. Två stycken reste
sig och gick ut och rökte, och en av vårdbiträdena blev irriterad, hon reste
sig och gick ut i köket. Chefen upprepade att hon skulle prata med henne
senare idag. Chefen sa att alla måste boka in sig på den planerade
datautbildningen, så att alla kunde gå, och att det var viktigt att de ställde
upp för varandra de dagarna. Här uppstod en diskussion mellan Märta och
chefen, Märta frågade:
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/Måste man gå, måste alla gå,? Jag kan ta fler vårdtagare i stället, så får de
gå som är intresserade av material gå, jag kommer aldrig att sätta mig
framför en materialskärm. Har jag inte gjort det fram till nu, när jag är 60 så
lär det inte bli hädanefter…. Chefen: /Alla skall gå, det är bara så/.

Det kom flera frågor från gruppen. Någon frågade vem som bestämt att alla
skall gå? Några höll med Märta att det verkade bortkastat att gå en
utbildning om man inte kände för det. En sa att det kanske var annat man
behövde lära sig. Märta sa att hon bara skulle arbeta nåt år till och att hon
inte förstod varför hon skulle lära sig data. Hon menade att de som är
intresserade kunde gå. Hon frågade gruppen vad de tyckte. Chefen svarade:

/Jag tänker inte ta den diskussionen här i gruppen, det är bestämt uppifrån
att ni skall gå den här utbildningen, så nu får ni planera in så att alla kan
gå/.

Samtalen om datautbildningen skedde i olika smågrupper. Några var för och
några emot. Hanna och Isabell satt i en smågrupp om fyra personer och
samtalade om hur de skulle avlösa varandra när de skulle gå på
utbildningen. De tyckte att det skulle bli kul att få göra någonting annat, att
de skulle få lära sig något nytt. Diskussionen om datautbildningen
avslutades med att ledaren bestämde att alla skulle gå. Jag kände hur
stämningen hos några i arbetsgruppen var märkbart irriterad, när de fortsatte
planeringen av dagen. Ute på balkongen där de stod och rökte sa Märta:

/Jag kommer inte att gå den där utbildningen, om jag så skall sjukskriva
mig så skall jag inte gå. Kollegan: /jaaa!….. jag vet inte vad jag skall säga,
men det verkar dumt att man skall gå en utbildning man inte känner för, det
vore väl bättre att de yngre fick gå datautbildning, eller de som vill, varför
skall vi som aldrig suttit framför en dator måsta lära oss det på gamla dar?
Man kan ju gå dit för husfridens skull, fast det känns inte meningsfullt/.

Märta fick medhåll av en kollega. Tillsammans kom de överens om att trots
allt gå på den planerade datautbildningen. Märta sa att hon inte skulle gå dit
för att lära sig, utan för att de måste. Hon menade att hon inte hade någon
användning av den här utbildningen. Mötet avslutades när telefonen ringde
och chefen måste gå ifrån. Då började vårdpersonalen resa sig upp, och
någon sa: ”Ja då var det bara att sätta igång då. Ju förr man kommer iväg
desto bättre är det, det blev inte mer än så här”. Hon mumlade något om att
hon fick en dålig start på dagen.

I bilen efter morgonmötet åker jag med Hanna. Hon går ensam till
några vårdtagare sedan träffar hon sin lagkamrat Isabell på avtalad plats. De
åker sedan gemensamt till de andra vårdtagare. I bilen berättar Hanna om
sin arbetssituation. Hon sa att det var jobbigt och att flera i arbetsgruppen är
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i konflikt med varandra. Hon sa att det var trist att dessa konflikter skulle få
förstöra för dem, för de hade ju ett så trivsamt arbete och att hon trots allt
trivdes eftersom de flesta arbetskamraterna var bra att ha att göra med.
Hanna sa:

Vi skulle kunna ha det så bra i våran grupp, om vi löste konflikterna innan det
gick för långt. Få yrkesgrupper har ett så fritt och givande arbete som vi har

När hon hämtade upp sin kollega fortsatte de att samtala om sin
arbetssituation och ömsom om de vårdtagare de skulle till. Innan vi kom
fram till vårdtagaren sa Hanna att vi nu skulle till en gullig tant. Hon
brukade vilja att de stannade och drack kaffe med henne, och de stannade
oftast utom vissa dagar då de var ont om folk.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Ledaren informerar idag om datautbildning för vårdpersonalen. Det finns
inget utrymme för diskussion om vilka som skall delta, trots att ett äldre
vårdbiträde erbjuder ett alternativ till lösning. Stämningen är tryckt, flera
är irriterade /…/ Vad orsakar denna situation?

Reflektioner:

När vårdpersonalen vill diskutera den utbildning de anvisats avvisar ledaren
alla möjligheter till dialog. Ledaren hamnar i detta exempel i en korseld
mellan högsta ledningens beslut om datautbildning och vårdpersonalens
egen bedömning av vad de anser sig behöva för kunskaper och inte. Chefen
informerar mer än för en dialog. Det fanns dåligt med utrymme för frågor
eller ömsesidig kommunikation. Diskussionen om arbetsfördelning i
arbetsgruppen visar att ledaren ger förslag på vem som skall ta den nya
vårdtagaren och att vårdpersonalen har litet utrymme för att påverka detta.
Vårdpersonalen pratar i smågrupper om att de upplever att
arbetsfördelningen i arbetsgruppen är orättvis. I smågrupper samtalar de
även om anhörigproblematiken. Trots alla frågor avleder ledaren
möjligheterna till dialog. Det saknas en nära relation mellan chefen och
vårdpersonalen vilket ytterligare förstärker den pågående konflikten.
Konflikter från ett morgonmöte upptog vårdpersonalens tankar och känslor i
bilen. Här bearbetade vårdpersonalen dessa i sitt arbetslag i ett förtroligt
småprat. Trots pågående konflikter betonar de att de trivs med sitt arbete.
Detta är ett av de tillfällen, då jag har kunnat observera en konflikt mellan
olika intressen.
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Småprat, som ett sätt att pröva sig fram

Grupp 3 Vagstad 

Arbetsgruppen består idag av 13 vårdpersonal, en har tagit ut ledighet för
vård av barn.

…Klockan är snart sju när jag kommer till lokalen. Det snöar idag och
blåser kallt, -15 grader. I lokalen finns redan Mariann och Karin. Karin står
i köket och sätter på kaffepannan. Mariann sitter och läser i dagboken, hon
läser högt för Karin. Hon konstaterade av anteckningarna att de inte skulle
till Åke idag, han hade åkt iväg till dottern. Skönt tyckte Mariann. Hon sa
att de då kunde ta det lite lugnare, hon skrattade och sa att då kanske de
hinner äta idag. Jag såg på henne att hon verkade lättad. Mariann menade
det gjorde mycket om det bara var en mindre vårdtagare. Hon läste vidare i
dagboken att Birgitta ringt och ordnat vikarie idag, eftersom hon är hemma
för vård av barn, till att börja med idag och i morgon. Hon undrade om hon
skulle jobba i helgen. Hon skulle ringa Birgitta och kolla med henne.

Strax efter sju är alla på plats. Chefen deltog inte idag. Några pratade
om sin chef, de undrade om hon hört av sig och var hon var. Några andra
satt och pratade om hur arbetet fördelades. En av dem sa att de fick för
många vårdtagare som var tunga att jobba Karin håller i mötet, chefen ej här
idag. Några är irriterade, andra nöjda. De samtalar om dagens arbete. Några
sitter tysta, andra pratar hela tiden. De pratar om att somliga tog de som var
lättare att gå till. Hon får stöd av sin lagmedlem och några till kommer in i
samtalet. De menar att de borde prata om det i hela gruppen.

Karin ledde planeringen av arbetet. Hon har vid flera tillfällen sagt att
någon måste hålla i planeringen om det skall fungera. Hon uppfattas av
gruppen som en informell ledare. Några har accepterat det, medan andra har
visat sig irriterade över att hon som de uttryckt det: …leker chef. Idag är det
stora samtalsämnet arbetsfördelning och ansvarstagande. Karin frågade
gruppen om det är något som är ändrat sedan i fredags. Hon har varit ledig i
helgen och ville få information om vad som hänt. Lena berättar att de har
fått åka på larm flera gånger till Astrid. Lena berättade:

Första gången Astrid ringde så åkte vi dit, vi öppnade dörren som vanligt
men vi såg henne inte. Vi letade runt i hela lägenheten och ropade på
henne, men ingen Astrid, det kändes obehagligt. När vi var i trapphuset
kom en granne till henne och sa att hon var i tvättstugan, tänk hur det kan
vara, jag hann bli skitskraj. Hon hade bara kommit åt knappen på sitt larm,
hon visste inte ens om att hon larmat
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Lenas berättelse väcker intresse. De samtalar en stund om problemet med
larmen som är så känsliga. Lena har sagt att hon i berättandet får stöd från
sina kollegor, för den rädsla hon har känt i sitt arbete.

Sedan fortsatte planeringen av dagens arbete. De gick igenom de olika
vårdtagarna och pratade lite kring varje vårdtagare och dess behov. Karin sa
till Lena att en vårdtagare hade klagat och sagt att han var irriterad på
henne.  Anledningen till det var att hon inte hade knackat innan hon gick in
med nyckel. Lena lyssnade men sa ingenting. Arbetsgruppen diskuterade
om hur viktigt det var att man visade den respekten och att man först
knackade innan man gick in. Några satt i smågrupper och diskuterade om
hur man skall förhålla sig hos vårdtagarna. Någon tog upp ett annat exempel
på bemötande. Hon sa att hon tyckte att det var viktigt att säga hej och hej
då hos vårdtagarna, och inte bara stövla in. Vid ett flertal tillfällen har
vårdpersonalen sagt att de har allt för lite tid till att prata om vilka
värderingar de har och hur de skall bemöta vårdtagarna.

Eva sa att hon ofta tänkte på att de inte går att möta vårdtagarna efter
några riktlinjer, men att det var viktigt att prata om sådant som gällde
bemötande. När mötet var avslutat plockade de med sig nycklar, och
mediciner. Någon ringde till en vårdtagare och sa att de skulle bli lite sena.

I bilen efteråt samtalade Karin och Mariann om hur irriterade de var
över att Lena inte förstod hur viktigt det var att knacka först. Karin var
övertygad om att hon inte förstod, och Mariann sa att hon trodde detsamma.
De tittade på varandra en stund, sedan sa Mariann: Ja om hon inte lyssnar
när man säger till henne, vad gör man då? Karin skakar på huvudet och
säger att hon redan för länge sedan pratat med henne om detta men att det
inte går hem! De samtalade också om att en lekte småchef, och hur hon
fördelade arbetet ibland till sin egen fördel.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Karin håller i mötet, chefen ej här idag. Några är irriterade, andra nöjda.
De samtalar om dagens arbete. Några sitter tysta, andra pratar hela tiden.
Några pratar om hur trötta de är och hur mörkret påverkar dem.

Reflektioner:

Här ser vi hur småpratet från morgonmötet i arbetsgruppen fortsätter i bilen
inom arbetslaget. Karin och Mariann småpratar i bilen, de söker bekräftelse
och stöd hos varandra för en kollegas uppträdande, de uttrycker en
vanmaktskänsla.

Ledaren är inte med på mötet idag. En av personalen tar på sig att hålla
i mötet. Hon upplevs av gruppen som informell ledare. Hon har acceptans
från delar av gruppen att hålla i mötet. Några stöder hennes initiativ att leda
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planering av arbetet, andra irriteras över hennes initiativ. När den formellt
utsedde ledaren uteblir på morgonmötet blir vårdpersonalen hänvisad till att
hålla i mötet själva. Det blir då viktigt att chefen är tillgänglig per telefon.
Personalen har gett uttryck för att de inte heller går att få tag i henne per
telefon. Detta bidrar till att vårdpersonalen upplever chefen som
otillgänglig. Samtalen i smågrupper skapar nya samtalsämnen. De börjar
samtala om ett exempel som sedan ger upphov till att diskutera andra
bemötanden.

Under planeringen sker småprat och berättande kring olika vårdtagare.
I småpratet ger de varandra stöd och bekräftelse kring bland annat kring
olika vårdtagare, och problemlösningar. Någon har sagt att de genom
berättande och småprat dämpar den oro de ibland känner i olika situationer.
I berättandet och småprat om sådant som rör deras arbetsvillkor, prövas
olika värderingar och attityder. I problemlösandet menar Moxnes (1984)
skapas reell kunskap. Den mest lyckade organisationen menar författaren är
en arbetsgrupp som själv hittar sina lösningar som fungerar i praktiken. Ett
vanligt förekommande problem som diskuteras är hur man skall bemöta
vårdtagarna. De pratar och funderar över olika förhållningssätt, de samtalar
om hur de handlar i olika sammanhang och om vad som är lämpligt eller ej.

Den goda interaktionen

Grupp 5 – Samköping

I denna arbetsgrupp deltar oftast gruppledaren/arbetsledaren och ibland
distriktssköterskan. Idag finns varken chefen eller arbetsledaren med.
Vårdpersonalen är själva på morgonmötet.

Idag deltar all dagpersonal, även en vikarie deltar. Det luktar nykokt
kaffe och diskussionerna är redan i full gång. De tända ljusen och den tända
julgranen skapar stämning. Stämningen i arbetsgruppen var god, samtalen
var fyllda med värmande skratt. Ellen kom och satt sig vid bordet och
berättade att det var gruppledaren som ringde och att det var en del saker
som hon ville att de skulle ta upp.

Idag kommer morgonmötet igång klockan 7.30. Liselott har lussebullar
med sig. Ellen jublar, hon har inte hunnit äta frukost och välkomnar
lussebullarna, med hela sin kropp. På bordet brinner ljus och i ett av hörnen
står en julgran, även den lyser. Ellen berättade att personalen själva hade
ordnat med det mesta i lokalen och att det kändes hemtrevligt.

Det fanns en bonad med ett ordspråk på en av väggarna. På bonaden
stod det: ”Säg inte allt det du ser. Inte alltid det du hör. Säg inte alltid det du
vet”. Liselott sa att den bonaden kom upp efter att det hänt en del tråkiga
saker mellan vårdpersonalen. Några pratade om en 89 årig man som själv
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beställt ambulansen när han kände sig dålig, tyvärr, var det för sent för han
dog, samma dag. Någon sa att den gubben kommer de att sakna, de hade
gått hos honom under lång tid och han var så mysig. Hon har en känsla och
en värme i rösten när hon pratar om honom.

 Två undersköterskor satt och samtalade om ett projekt som är på gång
i kommunen, några skall på försök arbeta 75% men med 100% lön.
Samtalen sker i smågrupper, den ena är med i projektet, hon delar med sig
av sina erfarenheter till en kollega som funderar. Kristina bläddrade i
dagboken och läste om natten skrivit något.

Ellen satt sig i bordsändan och sa skämtsamt: ” Jag får väl vara chef
idag då eftersom Sofie är borta idag” Hon försökte se bestämd ut, rätade på
ryggen och sa att nu fick de allt lyssna på henne. Flera i arbetsgruppen
skrattade och någon sa, att det var bra om hon ville hålla i det. Ellen
föreslog att de först skulle gå igenom den lista hon fått av gruppledaren.
Hanna sa till Ellen, du passar bra som chef, det blir ett allmänt Skratt i
gruppen.  De skrattar hjärtligt, alla är med. Vårdpersonalen har utryckt att
man måste ha trevligt emellanåt i detta arbete annars blir man snurrig.

Arbetsgruppen går igenom punkterna för dagen och de flesta i gruppen
är delaktiga och småpratar i hela arbetsgruppen. De går också igenom varje
vårdtagare noggrant, som arbetsledaren brukade göra, för att kolla, om alla
visste vart de skall, och att ingen vårdtagare skulle bli bortglömd.

Mellan genomgångarna av de olika vårdtagarna berättar Hanna om en
vårdtagare hon gått till tidigare. Hon berättar med varm röst om hur svårt det
var när hon dog, och att det tog lång tid att fatta att hon var borta. Någon
gång kom hon på sig att hon var på väg dit av gammal vana. Ellen sa att det
var konstigt att de inte hade mer tid att sörja när någon av deras vårdtagare
dog. Hon sa att de kan gå hos samma vårdtagare i 16 år men när denne
vårdtagare dör får de ingen handledning. Hon menade att man kan behöva
prata av sig när man kommit en människa så nära och att hon önskade att de
fick handledning i sådana situationer. Hanna berättade:

/Ja men huva, man får bara gå vidare, ibland skulle man nästan vilja gå på
deras begravning eller ha tid att prata med anhöriga, men det hinner man
aldrig. Man skulle behöva prata med någon om sin sorg, det är tungt ibland.
När jag jobbade på kommunen gick jag en gång en kortare kurs i palliativ
vård, där fick man lära sig understödjande vård, alltså hur man kan
underlätta för vårdtagarna i livets slutskede, eller när någon har en kroniskt,
svår sjukdom/.

Birgitta: /Ibland när man sett dem lida en lång period, då önskar man nästan
att de skulle få dö. Och när de sedan dör, då får man dåligt samvete…..ja
men huva! Det känner man igen/.
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Ellen berättade om hur hon kom igenom upplevelsen av det första dödsfallet
som hon var med om, tack vare ett äldre vårdbiträde. Hon sa att hon då
lärde sig saker som har haft betydelse för henne i det fortsatta arbetet. På
frågan vad hon lärde sig sa hon att det var svårt att förklara vad det var men
att det bara fanns där. När hon funderat en stund, sa hon att en sak kommer
hon ihåg, och det var hur man skulle bemöta anhöriga. Hon hade fått lära
sig att det var viktigt att våga vara tyst när man mötte anhöriga till den
döende, ibland var det bäst att bara vara där.

Arbetsgruppen har flera gånger sagt att de trivs i sin arbetsgrupp, just
för att de kan prata om det mesta utan att bli allt för osams. De samtalar
ömsom om arbetet och ömsom om det privata. När mötet avslutats plockar
de i ordning grejer som skall med sig ut på fältet. Jag följer Ellen och Hanna
idag, de tar med sig nycklar och medicin.
I bilen efteråt, samtalade vårdpersonalen om det pågående projektet. Som
kom upp på morgonmötet, de tyckte det verkade bra men de var tveksamma
om det skulle kunna gå att genomföra i verkligheten. De samtalade också
om behovet av att lära sig mer om hur man skall bemöta vårdtagare i livets
slutskede. Här ser vi hur dialogen från morgonmötet rör sig till bilen och
övergår till småprat.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Arbetsgruppen är samspelta. De sager sig  klara sig bra utan chefen. De
verkar nöjda över att någon skulle hålla i mötet när ledaren inte var med.
De pratar ofta om handledning som de saknar. Idag är det mycket prat om
livets slutskede och om det svåra i arbetet.

Reflektioner:                                      

Som jag skrev i dagboksanteckningarna så var arbetsgruppen mycket
samspelta, de samtalar och ger varandra stöd. Mötet präglades av samtal
kring dels det som berörde vårdtagarna dels om det som rör handledning,
och bearbetning. De pratade om att de saknar handledning. Normer och
värderingar prövas. I samtalen som rör dels arbete dels det privata skapas
förutsättningar för konfliktlösningar och bearbetning. De har idag möte utan
ledare.

Det finns en tillit mellan ledare och vårdpersonal emellan som gör det
möjligt att planera trots att ledaren inte deltar. I denna arbetsgrupp får en
informell ledare legitimitet att leda dagens möte. Inövade strukturer mellan
de olika yrkeskategorierna är starka och fungerar oavsett om ledarna ibland
ej kan delta. När någon skrattar stämmer flera in i en fin gemenskap. De sa
ofta att de var överens om att det är viktigt att ha roligt på jobbet, flera har
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sagt att det stärker deras sammanhållning.
Planeringen av dagen varvas med att man genom berättande ger varandra
stöd. I berättandet stimuleras de också att berätta vidare om egna
upplevelser. Det finns en värme i deras sätt att bemöta varandra, mitt i det
allvarsamma pratet om vårdtagarna, skämtar de till och ger varandra stöd.
Detta möte präglas av en god interaktion. Vårdpersonalen funderar och
pratar ofta om hur mycket kontinuerlig handledning skulle betyda?

I bilen efterår samtalade de om det pågående projektet, som de pratade
om på morgonmötet. De menade att det verkade bra men de var tveksamma
om det skulle kunna gå att genomföra i verkligheten. De samtalade också om
behovet av att lära sig mer om hur man skulle bemöta vårdtagare i livets
slutskede. Här ser vi hur dialogen från morgonmötet förflyttar sig till bilen.
Här övergår dialogen till ett småprat inom arbetslaget.

Småpratets sammanhållande funktion
.

Kvällspass  - Vagstad grupp 3

Att arbeta kväll - Grupp 4 Lag 1 Vagstad

Detta arbetslag följde jag bara under olika kvällspass. Eftersom detta
arbetslag sällan deltar på morgonmötena, såg jag det som viktigt att beskriva
vad som händer när de arbetar kväll. Hur de upplever sin arbetssituation och
hur det skapas förutsättningar för lärande i ett sådant arbetslag. Under dagtid
följde jag andra arbetslag i denna arbetsgrupp.
Vi började kvällen med att träffas i lokalen ca 16.30 för planering av
kvällsturen. Det var kallt och mörkt, och minus 24 grader, när jag körde till
lokalen. Jag måste medge att det för min del kändes lite kymigt att arbeta
vid den tiden på kvällen.

…I lokalen fanns två undersköterskor Hanna och Siv som jag skall följa
under kvällen. Dessa undersköterskor arbetar båda dag- och kvällsskift. Siv
är vikarie och arbetar till skillnad mot Hanna på andra ställen i kommunen
än i denna grupp. De arbetar både i den här arbetsgruppen och i andra
arbetsgrupper i Vagstad, och någon gång har de även arbetat i Samköping.
Dagpersonalen har just gått efter en stunds information till
kvällspersonalen. Undersköterskorna satt och samtalade medan de väntade
på att gå ut på fältet. De samtalade om en vårdtagare som de var hos i går
kväll. De pratade om att det svåra i att veta hur man skulle hjälp en
vårdtagare som inte kan prata. I samtalet sökte de stöd och bekräftelse hos
varandra. Sedan samtalade de om delegering av arbetsuppgifter. Hanna sa:
”Det här med delegering det är svårt, man måste ge det till vikarie just för
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den dan då, det är väldigt rörigt. Sedan är det skillnad från gång till gång,
man vet inte riktigt vad som gäller. Det skiljer sig både här i våran
arbetsgrupp, och det skiljer sig, beroende på var man jobbar, om det är i den
här kommunen eller i någon annan kommun”

Siv höll med, och de pratade en lång stund om hur mycket problem det
kan bli just med delegering. Inte minst menade Siv, blir det problem när
man gjort schemat och alla inte kan få delegation, eftersom de inte alltid är
undersköterskor. De bytte samtalsämne och fortsatte att samtala om sin
position i kommunen. Följande småprat uppstod:

/Vi är bästa gruppen här i Vagstad, fast det är ju ändå bråk och tjafs, här
också. Det är det ju alltid när det är kärringar som jobbar, det bråkas ibland
bara om småsaker. Bara det här med bilarna, nu till exempel. Den här
arbetsgruppen när de har fått en ny bil, då skall dom ha den, och man får inte
köra bilen, (hon suckade). Eller om man skall göra nåt skall alla lägga sig i,
bråk om småsaker/

/På frågan hur de hanterar sådana situationer, svarade Hanna: /Låter det vara,
man har gett upp, det är inge ide, det är ingen som lyssnar ändå. Det har varit
väldigt bråkigt här, men för två år sedan, då var det faktiskt ännu värre. Nu
har det blivit lugnare, kanske för att man inte bryr sig lika mycket. Man kan
inte lyssna på allt tjafs, då blir man tokig, och då orkar man inte jobba kvar/.

Siv tillade:/ Ja, då var det rena kriget, tycker jag sa hon och tittade på Hanna
som sa: ”Det var ett tag sedan, det var annan personal här då. Det är så
mycket tjafs om vad vi skall hinna i våran grupp, varför skall vi hinna så
mycket?

Hanna: /Men ta upp det då, sitt inte bara och ta emot saker, säg att ni inte
hinner, det pratas så mycket men det tas aldrig upp till ytan. Om jag som är
vikarie säger något, så tycker de bara att jag som är ny inte skall säga något,
men det skiter jag i, och då blir det problem, särskilt om inte chefen vågar
säga ifrån.

Siv sa: /Det är tjafs om det ena och det andra, och den går hem halv fyra fast
vi slutar kvart i 4, skall man bråka om det och allt möjligt annat, bla, bla?
Huva vad man blir less, det är bättre att man går rakt på sak och säger som det
är och sen reder man ut det som är problemet. Hanna avbröt::/Fast det är inte
raka rör alla gånger, man pratar inte med den personen utan det är snack
mellan varandra, men ibland säger man till varandra. Det är nog så det är, det
finns inte någon hemtjänstgrupp, som inte bråkar med varann, och som inte
tjafsar, det tycker jag att det finns ju inte, Jag ser en hel del eftersom jag går
och arbetar i olika grupper./

/Siv tittade på mig och frågade mig om jag kom ihåg när de hade möte? Då
hade Karin, sagt att de inte kunde åka till Gösta före klockan fem. De hade
sagt det till vårdtagaren, och det var precis det som inte får hända. Hon sa att
det tänker hon ta upp på nästa möte. Hon sa: /Hon inte får stå där och lova
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vårdtagaren när hon inte har en djävla aning om hur det är att jobba kvällen,
nää, så det är lite jobbigt. Det är helt enkelt ett övertramp/

Hon lät både arg och uppgiven på rösten, när hon berättade om ett som hon
kallade för övertramp från en kollega. Det samtalar om en del
misshälligheter som de som nattpersonal upplever finns mellan dem och
dagpersonalen. Sivberättar:

Mycket av det tjafs som blir är för att vi inte pratar med varandra, våran
chef skall vara här, måndag, onsdag och fredag. Men vi träffar inte henne
mer än en gång i månaden, när det är personalmöte (månadsmöte). Sedan
kan det sittas och pratas, om grejer här på mornarna, som gäller oss på
kvällen, men det är inge som säger till oss på kvällen, så vi vet aldrig vad
som sägs här på morgonen. Då kan det vara någon som säger nåt, ja men
det sa Chefen på morgonen. Men det har ju vi inte hört, så det är jäkligt
dåligt

När Siv slutat berätta, uppstod följande småprat:

/Information om vårdtagare, som angår oss i allra högsta grad. Men det är
ingen som har sagt till oss, utan det är någon som tror att de har berättat för
någon men, näää….Och så är det så, att vi inte har en chef som kan bromsa
dom som tar över och vill leka chef, utan hon ”mjäkar….med det är ju dom
som bestämmer, sen följer hon bara med, det är ju det som är fel, dom
skulle bromsas på en gång, för det är ju bara två stycken som styr och
ställer, kollegan tillägger, ja det är det, man orkar inte diskutera hela tiden,
ja sen vore det bättre om hon var här lite oftare/

På frågan hur en chef, eller ledare bör vara? Fick jag följande svar:/ Som
den vi hade förut. Hon skall vara rättvis, med rättvis menar jag att hon inte
skall snacka skit om mig med någon annan, och att hon är rättvis när hon
fördelar jobben….Hon skall vara både chef och kompis, tydlig, med det
menar jag att hon skall våga slå näven i bordet, våga ta konflikter och lösa
dem. Hon skall kunna ta kritik, vara lätt att få tag på, vara tillgänglig. Man
skall kunna lita på henne, ha förtroende…..De menade, att det var bra om
man fick tag på dem när hon behövdes. Till exempel när det händer något
akut som de inte har befogenheter att besluta om själva. Vi har vid ett flertal
tillfällen sagt att det går att lösa problemet med en mobiltelefon, men att
ingenting händer. Sedan måste en chef ge personalen uppmuntran för det
man gör/

Medan de samtalade plockade de med sig blöjor, nycklar, och
gummihandskar. Efter en lång stunds samtal var de klara att åka ut på fältet.
I bilen efteråt fortsatte de med att prata om sin arbetssituation. Hanna sa att
hon funderade på att skaffa sig ett annat jobb, eller att hon hade funderat på
att vidareutbilda sig. Siv menade att hon hade haft liknande tankar men att
hon inte ansåg sig ha råd. Hon sa också att hon trots allt trivdes med jobbet,
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för hon fick så mycket tillbaka från vårdtagarna, för att inte tala om friheten,
den tyckte hon nog viktigast. Hanna nickade instämmande.

Jag bestämde mig för att vara observant på nästa månadsmöte och se
om det som diskuteras i kväll tas upp på nästa möte. På månadsmötet en
vecka senare var chefen med. Ulla-Hanna och Siv var båda med på mötet
men de tog aldrig upp det som de hade planerat att göra. Exemplet visar hur
samtalen vårdpersonalen emellan inte nödvändigtvis rör sig till
arbetsgruppen där också ledaren finns även om så var avsikten. Arbetet på
kvällen innebar att ”natta” vårdtagarna, som personalen uttryckte det.
Kvällspersonalen besöker de vårdtagare som annan vårdpersonal har besökt
under dagen. Hos en del bäddade de upp sängen och hjälpte dem på med
pyjamasen, och med den personliga hygienen. Hos andra kokade de
kvällsfika och hos några andra var det bara tillsyn. Flera fick sin kvälls-
eller nattmedicin. Hos någon satt de och pratade med vårdtagare en stund
medan de gav dem medicin. Hos någon vårdtagare var det bara blöjbyte, de
hade redan lagt sig. Till någon vårdtagare var det bara tillsyn.

Under bilturerna mellan de olika vårdtagarna var det tyst långa
stunder. När de samtalade handlade det dels om den vårdtagare de skulle till
och vid något tillfälle kom de att samtala om sitt arbete. Bilradion skvalade
högt. Hanna nynnade med, det var torsdag kväll och dansmusik på radion.
Hon sa att hon nog skulle gå ut och dansa i helgen, det var längesedan och
musiken fick henne att längta efter att gå ut och dansa. Siv smålog och sa att
det kändes som hundra år sedan hon varit på dans, de skrattade båda två.
Hanna frågade mig vad min forskning skulle leda till, och hur jag skulle
beskriva det jag såg? Siv sa att det var bäst att de tänkte sig för vad de sa,
eftersom jag antecknade flitigt och bandspelaren var påslagen.

Vårdpersonalen som jag följde i kväll menade att det var lugnare att
arbeta på kvällen. Till exempel ringde telefonen mindre, och personalen
verkade mindre stressade, trots att de åkte till många vårdtagare. Under
kvällspasset träffade de sällan anhöriga.

Ur forskarens dagboksanteckningar:

Det finns spänningar och konflikter i den här gruppen. De samtalar en lång
stund om sin arbetssituation. Jag funderar över hur de får arbetet att
fungera när de inte träffar dagpersonalen. De upplever också att de har en
otydlig och otillgänglig chef. De är alltså hänvisade att klara sig själva? De
ger varandra stöd och bekräftelse.
Reflektioner:

I detta arbetslag känner de sig trygga med varandra men samtidigt isolerade
från arbetsgruppen. De har få kontakter med arbetsgruppen. Konflikter
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förblir olösta och skapar oro i arbetet. Kvällspersonalen säger sig sakna fora
för utbyte av kunskaper och erfarenheter med kollegor. De saknar också
närheten till chefen och tillfällen att prata med varandra och att fundera över
arbetets innehåll inom hela arbetsgruppen. Vårdpersonalen bearbetar sina
upplevelser och söker bekräftelse hos varandra. I småpratet talar de om
dagpersonalen som ”dom” vilket kan tolkas som att de har ett dom – vi
förhållande snarare än, att de känner att de har en samhörighet med dem
som arbetar kväll och natt.

De småpratar också om betydelsen av att få information. De pratar en
lång stund om delegering och vilka problem som kan uppstå kring den.
Medan de småpratar låter de både arga och stundvis upprivna på rösten.

Sammanfattning – morgonmöten och eftermiddagsmöten

Morgonmötet utgör en viktig grund för arbetets planering och den skapar en
möjlighet för olika aktörer att kontinuerligt mötas och att ställa frågor till
varandra. Här får de möjlighet att tillsammans i arbetsgruppen att skaffa sig
en daglig överblick av det komplexa arbete de tillsammans skall utföra.

De olika exemplen beskriver att morgonmöten kan se väldigt olika ut.
Dels finns det skillnader på olika morgonmöten inom samma arbetsgrupp
dels finns också skillnader arbetsgrupperna emellan. Det som är gemensamt
för de flesta morgonmöten är att de sker varje dag och att de pågår cirka en
halvtimme. Under denna halvtimme skall de hinna med att planera dagen,
göra tillbakablickar på gårdagen. I det ingår dels att gå igenom de olika
vårdtagarna, dels att göra i ordning material som de skall ha med sig. De
bör också hinna läsa i dagboken om där finns någon viktig information.
Vissa telefonsamtal måste de också hinna med. Huruvida de hinner med allt
detta på ett morgonmöte kan variera.

På dessa möten oavsett kommun störs planeringen av telefoner som
ringer. Telefonerna är störande samtidigt som de är en nödvändighet,
eftersom de är en viktig kommunikationskanal mellan olika aktörer inom
hemtjänsten. På en del morgonmöten skapas det både utrymme för
kommunikation, men också utrymme för reflektion. Några möten har mer
karaktären av envägskommunikation.

På de flesta morgonmötena deltar någon ledare och all dagpersonal,
men en del dagar träffas bara vårdpersonalen utan ledare. I en del grupper
deltar både den medicinskt ansvarige chefen (MASEN) och gruppledaren. I
andra grupper deltar bara arbetsledaren. Dock deltar sällan kvälls- och natt
personalen på morgonmöten.
I Samköping har ledarna färre aktörssnivåer. Här är områdeschefen både
medicinskt ansvarig och biståndsbedömare. Hon är arbetsgruppens chef,
men hon har en arbetsledare/gruppledare som delar på arbetsledaransvaret.
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Förutom kontakter med primärvården. I Vagstad däremot är områdeschefen
oftast arbetsledare, men till sin hjälp har hon en medicinskt ansvarig
sjuksköterska eller distriktssköterska, och en särskild biståndsbedömare.

Jag har kunnat observera att ledare som inte lyckas skapa goda
relationer till vårdpersonalen inte heller har skapat utrymme för reflektion
och dialog. Detta i sin tur skapar konflikter mellan ledare och vårdpersonal.
När dialogen uteblir skapas i dessa arbetsgrupper smågrupper. I dessa
smågrupper sker den planering som eljest skulle ske i arbetsgruppen. Chefer
i en del arbetsgrupper är mer inriktade på att verkställa beslut än att skapa
en relation med vårdpersonalen. Dessa chefer eller ledare avsätter mindre
tid för dialog och reflektion under morgonmötet. I kommunikationen sker
ett erfarenhets- och ett informationsutbyte.

Förutom de exempel jag har beskrivit, har jag också deltagit på
morgonmöten, där de inte skett något möte i den bemärkelsen att hela
arbetsgruppen har träffats. Vid ett tillfälle var flera av vårdpersonalen sjuka.
På det mötet handlade det i stället om att ta hand om det oförutsedda, det
vill säga att skaffa vikarier och att omfördela de olika vårdtagarna..

Vid ett annat tillfälle kom flera för sent och någon var sjuk.
Områdeschefen var på ett annat möte och gruppledaren var på kurs.
Ytterligare någon hade gått direkt till en vårdtagare, hon kom aldrig förbi
lokalen så mötet uteblev. I stället satt de då i smågrupper, och planerade
dagen. Vid dessa tillfällen fick de i stället vid behov konsultera den
medicinskt ansvarige per telefon. Morgon- och eftermiddagsmötena
förstärker dagpersonalens skyddsnät, det vill säga här ger de varandra stöd.
Dock måste påpekas att kvälls- och nattpersonalen hamnar utanför detta
skyddsnät. Vid ett flertal tillfällen har både vårdpersonal och ledare sagt att
morgonmötet är det viktigaste de gör i detta jobb. Då får de möjlighet att
träffa andra och få en överblick över jobbet. Slutligen kan man se att det
som kommer upp på morgonmötena ofta förflyttar sig till bilen. Dialogen
från morgonmötet övergår ofta i bilen till småprat.
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Exempel från olika bilturer

Problemlösning ett vardagligt inslag

Arbetslag 1 från arbetsgrupp 2 Samköping

Detta arbetslag består av två undersköterskor, Vera och Moa. Vera är också
vårdbiträde sedan tidigare och Moa har förutom att hon är undersköterska
en annan vårdutbildning. De har båda arbetat en längre tid åt kommunen, en
av dem har också arbetat åt landstinget.

Både Moa och Vera är väldigt engagerade i sitt arbete. När de pratar
ofta om vårdtagarna gör de det på ett respektfullt sätt. Ofta pratar de i bilen
om olika problemlösningar, och hur de bäst skall möta vårdtagarnas behov.
De problem som tas upp i bilen, kan röra både vårdtagare och konflikter i
arbetsgruppen. Konflikter som de sedan oftast också tar upp i
arbetsgruppen. Det som föranstaltas i vårdplanen anpassas av
vårdpersonalen till de ständigt och snabbt förändrade behoven hos
vårdtagarna.

…Vi hade just lämnat morgonmötet, och var på väg ut med bilen till den
första vårdtagaren. Under morgonmötet som de just hade lämnat, gjordes
som vanligt en planering av dagen. Arbetsgruppen samtalade idag om den
vårdtagare vi först skulle besöka.
….I bilen fortsatte Moa och Vera att samtala om vårdtagarens dusch. Moa
suckade och sa att det var så tråkigt att det inte gick att ordna så de kunde
jobba under vettiga förhållanden. Vera menade att det var konstigt att
ingenting hände, trots att de så länge påpekat att det var besvärligt.
De pratade vidare om material som dröjde och eventuella reparationer, som
var tänkta att göras och som skulle underlätta för dem. Moa menade, att det
kunde vara flera faktorer som orsakade fördröjningarna. I bland kunde det
vara vårdtagaren eller någon anhörig som stoppade upp det som skulle
göras, ibland var det av ekonomiska skäl, och att man var oeniga, om vem
som skulle stå för kostnaderna. Vera tillade att det inte var lika lätt att vara
påstridig när grejer saknades hos en vårdtagare i dennes hem, som när man
jobbade på en institution. Här samtalar de om sin arbetssituation och vad
som skapar problem i arbete. Detta har jag också sett i olika
bandinspelningar och fältanteckningar, från flera arbetslag. Så här kunde det
låta:

Moa: /Det är flera problem med hennes dusch, igår när jag var där kom det
brunt vatten ur slangen, det känns inget kul att duscha henne med det vattnet,
man vet aldrig vad det bruna innehåller. För några år sedan skickades det
prover men det var visst inget fel på vattnet/
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Vera: /Att det är brunt, är svårt att fixa. Det kan vara rost i slangen. Det får
man kolla vidare om det inte försvinner. Du vet, ledningarna där är hur gamla
som helst, huset är väl sen artonhundrakallt, och vem vet när de är bytta.  Det
finns lösa handtag som man kan sätta fast på kran, men jag vet inte vad det är
för tryck som håller för dom där, nä men om det går?/

Moa: /Det skulle vara en lösning om man drog en duschslang ifrån
tvättstället. Vi får kolla upp det där, det är omöjligt att duscha henne som det
ser ut. Det är trångt och slangen är för kort. Jag smakade på vattnet och det
smakade mycket järn, knappast drickbart, det var så grumligt. Jag vet att dom
ibland hämtat vatten med dunk, för att ha som dricksvatten/

Vera sa att hon hade en duschslang hemma efter gammelmormor och att de
kunde hämta den och prova om den passade. De bestämde sig för att gå till
vårdtagarna i en annan ordning än vad som var bestämt, eftersom de skulle
hämta duschslangen. De passerade ett gult hus på vänster sida om vägen.
Personalen samtalade om en vårdtagare som hade bott där och som de gått
till tidigare, men som nu var död. Under samtalet sa Vera att de ofta
bearbetade sådana händelser i bilen, sådant som de ofta önskat att de hade
haft handledning för. Det blev tyst en stund. Moa:

/Ja man skulle önska att man fick mer kunskaper om palliativ vård. Det är inte
lätt att veta hur man skall göra när en människa befinner sig i livets slutskede,
och vad man skall göra av sina egna tankar. Sedan tänker jag ofta på de
anhöriga, hur man skall bemöta dem?”/

Vera : /Man känner sig så maktlös, och det är som du säger, man vet inte hur
man skall hantera alla tankar och känslor som dyker upp. Huva, vad man trött
och förtvivlad man var ibland när man varit hos honom, och inte hade han
några anhöriga heller. Ibland på slutet ville han varken äta eller dricka, vad
man kände sig otillräcklig, det kändes som man misslyckades när han inte
ville äta?/

De stod utanför bilen en stund innan de gick in, en av dem rökte och den
andra stod och tittade ut mot en åker. Båda verkade fundera. När vi stod ute
på gården, ställde jag frågan, i vilken utsträckning de hade handledning?

Moa tittade på Vera och sa: /Nä detill exempelisterar inte, vi får handleda
varandra, eller hur Vera?/…/ja, verkligen, det är tur att vi har bilen, där får vi
lite andrum och kan ge varnadra stöd/.

Vera: /Handledning får vi aldrig det är som Moa säger, vi får handleda
varandra, ofta gör vi det i bilen, då har vi lite tid över att ge varandra stöd när
det går tungt, det är väl tur det, eller hur Moa?. Ibland räcker inte det utan vi
ringer till varandra på kvällar och helger/
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Moa: /Ja förr, då hade vi mer tid att sätta oss ner och prata i gruppen, vi
mindre tid för det nu. Det hände till och med att vi hann prata och träffa andra
arbetsgrupper än våra egna, det hinner vi aldrig nu/

Ur forskarens dagboksanteckningar:
De har ett komplext arbete, de verkar sakna handledning? I bilen hittar de
hela tiden lösningar på olika problem som inte verkar ingå i deras arbete.
Jag förstår inte när de bearbetar alla svåra händelser och möten med
olika vårdtagare?

Reflektioner:

Exemplet beskriver hur samtalet från morgonmötet fortsätter ute i bilen.
Vårdpersonalen samtalar redan på morgonmötet om hur de skall lösa
problemet med duschen. De pratar om förseningar av både tekniska och
praktiska lösningar vilket gör att personalen kommer på dessa lösningar.
Lösningar som de ofta finner i bilen på väg till de olika vårdtagarna, eller
vid något av de olika mötena. Vårdpersonalen utför ofta arbetsuppgifter
som inte ingår i den formella planeringen av dagen, eller i den utfärdade
vårdplanen.

I samtalen ges möjlighet att söka stöd hos varandra i arbetslaget, om
det svåra mötet med vårdtagare i livets slutskede. Vårdpersonalen saknar
handledning, detta styrks av att personalen svar på min fråga, där de
uttryckte att de får handleda sig själva.

Aspekter på kunskap – arbete i en frizon

Arbetslag 1 från arbetsgrupp 4 Vagstad

Detta arbetslag består av två undersköterskor, båda har tidigare arbetat som
vårdbiträden och efter att de arbetat ett antal år har de vidareutbildat sig till
undersköterskor. De heter Mia och Karolina. De har arbetat både åt
landstinget och kommunen.

De hade just haft morgonmöte och var på väg ut på fältet. Innan Mia
och Karolina lämnade lokalen tog de med sig väskan till provtagning. På
morgonmötet pratade de om de prover som skulle tas under dagen. Det är
kallt idag –30 grader, bilen står på motorvärmare, trots det var den
svårstartad. Deras ordväxlingar innehöll mycket svordomar, och ilskna
blickar. Karolina skrapade bilrutorna, och Mia packade in medicinväskan
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och matkassar i bilen. Det var inköp som gjordes igår och som skulle
levereras till vårdtagarna. De arbetade raskt och i uppdrivet tempo.

…När vi väl satt i bilen började de planera vart de skulle åka först och
vad som skulle göras. De bestämde att de först skulle ta en vårdtagare som
bodde nära, så fick bilen stå på och tina upp under tiden.

Mia sa att de först skulle åka och tar proverna på Astrid, sen kunde de
fortsätta Gustav. Hon frågade sin kollega om det verkade som en br
planering.  Mia sökte bekräftelse hos Karolina. Karolina skrattade och sa att
hon inte trodde att hon hade nåt att sätta emot, och då medgav Mia att hon
hade uppfattat situationen rätt. De skrattade och ”tokades”, som de själva
uttryckte det en stund om vem som bestämmer i ett arbetslag. Karolina sa:

När man har jobbat länge tillsammans så lär man känna varandra utan
och innan, det är nästan kusligt, man vet nästan vad den andra tänker, eller
hur Mia. Mia bekräftade att det var så, och sa att detsamma gällde hos de
vårdtagare som de gått länge till. Hon menade att de blir mer som en nära
anhörig än som personal, och det är väl inte så konstigt, menade hon när de
gått till samma vårdtagare i fjorton år. Mia:

/Vårat arbete har förändrats, förut var det städ och inte så mycket vård i
hemmet och så och nu blir det mer och mer provtagningar,
medicintilldelningar och andra saker vi måste kunna. Vi måste också vara
duktig på att planera i vårat jobb, ingen dag är den andra lik. Och, det är nog
tur det, att det hela tiden händer nya saker, för annars skulle nog inte så
många stanna så länge som de gör, eller vad tror du/…..Hon tittade på
Karolina som svarade: / Jag håller med dig, det händer mycket, fast en del
gör vi ju på rutin också. Men det bästa med det här jobbet är att vi har
friheten att lägga upp det nästan som vi vill, huvudsaken är att våra
gamlingar mår bra. Men nog har jobbet idag blivit mer stressigt. Förr då
hade man mest städning, man kanske hade tre städ och kanske nåt insulin
eller nåt från åtta till halv tre och så drack man kaffe hos allihop/.

Mia satt och fyllde i en lapp för de olika proverna de skulle ta idag, hon sa:
/Vad fan var det för prover vi skulle ta, var det för prover vi skulle ta idag?/

Karolina:/ Det var väl blodstatus, och ett till, nä det var nog bara det, tror du,
vi får ringa och kolla/

Mia ringde distriktssköterskan men hon svarade inte. Hon provade också
ringa lokalen men ingen svarade, hon sa alla har hunnit åka iväg. Mia sa att
det kunde vara svårt att få tag på cheferna och då får man improvisera. Hon
ringde flera gånger och fick till slut tag på henne, hon fick beskedet att det
var HB och PK de skulle ta. Mia:



127

/Det är viktigt med den här lappen att det blir rätt, kom du ihåg vilket liv det
blev en gång/

Karolina tittade på henne och sa: /Ja men huva”. Nä, gud vad ja fryser säger
hon mitt upp i alltihopa, jag är för lite klädd/.

På frågan hur de kommer ihåg alla olika provtagningar och mediciner,
svarade de:

/Man lär sig från gång till annan, ofta är det samma prover hos flera
vårdtagare, eller så tar man återkommande prover hos samma vårdtagare. Det
sitter liksom i ryggraden…/ Det här med mediciner är det ungefär samma sak
med, ibland kommer det nya och då kontaktar man sköterskan. Man fick lära
sig en hel del på utbildningen, det var bra/.

Vårdpersonalen har ofta sagt att kunskaper av medicinsk-teknisk karaktär
som de får i en situation kan de använda i en annan liknande situation.
Innan vi kom till nästa vårdtagare, berättade Mia att vårdtagaren har MS.
Hon sa att vårdtagare med MS, var så beroende av hjälp. Och att den här
kvinnan vi skulle till var liksom lite speciell, det är så svårt att komma
henne nära, Mia sa:

/Hon är liksom inne i sig själv…… Hon sa att hon ibland fasar över att gå
dit/. ….Då sa Karolina att hon vet att hon visste någon som vägrat att gå dit
för hon ansåg sig inte klara av det. De tittade på varandra och Mia sa att
ibland är hon så arg, då knyter man handen i fickan för att inte brusa upp.
Hon sa, att det ibland är svårt att acceptera, att en vårdtagare söker
konfrontation med henne. Men att hon samtidigt förstår att de måste få ur sig
sin ilska över sjukdomen. Karolina sa att det var bestämt att denna vårdtagare
ibland inte skulle ha hjälp eftersom en anhörig ibland var där, och då skulle
hon ringa och säga till om det. Mia sa att ibland hoppades de att hon skulle
ringa så de slapp gå dit, hon tittade på mig och frågade om jag tyckte det lät
hemskt. Vet du sa hon: /du kan inte ana vad ”sinn” en del vårdtagare kan
vara…. / Ja de kan vara rent av bedrövliga, och då får man höra ett och annat,
men det är inget man kan haka upp sig på, det är bara och gå vidare, det ingår
i jobbet/

När vi kommer till Birgitta, 34 år som har diagnosen MS, förändras Mias
och Karolinas språkbruk. Språket är inte längre fyllt av svordomar, dock
finns en viss råhet kvar.
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Ur forskarens dagboksanteckningar:
De har mycket kunskaper om mediciner, och provtagningar. Språket i
denna arbetsgrupp, rått, mycket svordomar. Vad står de för? De verkar
anpassa språket till olika situationer och olika vårdtagare.
 Reflektioner:

I detta exempel ser vi hur vårdpersonalens samtal uppehåller sig över olika
mediciner och provtagningar som tagits upp på morgonmötet. Här ser vi att
vårdpersonalen måste kunna en del om olika provtagningar och rutiner i det
arbetet. De berättar om hur deras arbete förändrats, från städning till att
kunna mer om olika sjukdomar och mediciner.

När deras kunskaper inte räcker till konsulterar de distriktssköterskan.
När de pratar med varandra i arbetslaget och när de konsulterar den
medicinskt ansvarige lär de sig mer om de medicinskt tekniska inslagen i
sitt arbete.

Vårdpersonalen visar en förmåga att anpassa språket till de olika
vårdtagarna de besöker. Detta arbetslag visar en vana på att omplanera sitt
arbete, en kall bil idag blir anledningen till att de tvingas omplanera dagen.
Båda betonar friheten i arbetet och hur den nödvändiggör och möjliggör att
göra ett bra jobb.

När det oväntade sker – flexibilitet

Lag 1 grupp 3 Vagstad

Detta arbetslag består av två undersköterskor. Isabell och Hanna. Hanna är
vårdbiträde och Isabell är undersköterska. De har båda arbetat i många år åt
kommunen. Båda har dessutom också arbetat åt landstinget. Hanna och
Isabell är båda engagerade i sitt arbete och säger att de trivs med sitt arbete.
När vi går ut till bilen har de just avslutat ett morgonmöte där
områdeschefen eller arbetsledaren deltog. Där deltog även en
distriktssköterska idag, hon är nyanställd, samt vårdpersonalen.

…I bilen pratar de om den nya distriktssköterskan. De jämförde henne med
den de hade tidigare, och konstaterade att de var så olika. De var förtvivlade
över att den nya inte lyssnade på dem, när de förklarade hur de hade gjort
tidigare. Därefter pratade de om Asta som de skulle till senare idag. I
samtalet framkom att de var oroliga över att hon hade ett tryck över bröstet.
Hon hade tidigare, berättade Hanna, haft vatten i lungsäcken och de undrar
om det kommit tillbaka. De pratade om hennes medicin och vilka behov
Asta hade av att de tog sig tid och pratade med henne.

 När de satt och samtalade ringde larmet, en vårdtagare sökte dem. De
ringde upp och kollade med vårdtagaren vad som var problemet. Larmet
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visade sig vara falskt vårdtagaren hade av misstag kommit åt larmknappen.
Hanna sa: ” Man måste vara beredd på det oväntade, allt går inte på en rak
linje i detta jobb, och det är nog det som är charmen med det” Isabell
nickade instämmande. Hanna som körde bilen var orolig över om hon
skulle våga köra ner för backen där nästa vårdtagare bodde. Innan de gick in
till vårdtagaren sa Hanna:

/Visst är hon gullig Asta, eller hur Isabell…/ja, fast hon är så dålig är hon så
snäll och tålmodig, och alltid glad när vi kommer, hon har precis kommit hem
från lasarettet och är lite orolig. Jag tror att hon skulle må bättre av att var på
nåt boende, hon är så ensam sedan gubben dog/

Ur forskarens dagboksanteckningar:
De måste vara duktiga på att planera och att ständigt möta det oväntade,
vad som avser vårdtagarnas humör och behov. Mycket prat om olika
vårdtagare, de verkar känna vårdtagarna väl och bekymra sig över dem?
Larm som bryter planeringen och som tar tid i anspråk

Reflektioner:

I exemplet ser vi hur vårdpersonalen under hela bilturen pratar om både
arbete och privat. När en vårdtagare inte kan eller vill duscha på den
föreskrivna dagen, får de göra en omplanering, vilket påverkar det redan
tidigare inplanerade arbetsuppgifterna. Ofta lyckas de lirka med vårdtagarna
men i vissa fall är det omöjligt. Även lirkningskonsten har sina
begränsningar.

Även på denna biltur ser vi hur arbetslaget tar med sig en del av
samtalet från morgonmötet och ut i bilen. Bilen blir ett fora för prat kring
olika vårdtagares behov. I pratet utbyter Hanna och Isabell erfarenheter
mellan varandra. De samtalar om betydelsen av att vara uppmärksam. De
samtalar om betydelsen av delegering. I berättandet tar de upp exempel som
belyser misstag i arbetet. De har ofta sagt att de genom berättandet lär de sig
av varandras erfarenheter. Som jag uppfattar det har vårdpersonalen rutin på
att omplanera sin arbetsdag, något som möjliggörs genom den frihet som
finns ”inbakad” i deras arbete.

Sammanfattning – samtliga bilturer

Förutom dessa exempel som jag beskrivit, har jag kunnat iaktta många
bilturer där vårdpersonalen använder tiden i bilen för eftertanke och
bekräftelse av varandra. I bilen har de ofta samtalat om kunskaper de har
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eller saknar. När de vid olika tillfällen berättat för varandra och för mig har
de lärt sig av egna och andras misstag. De har gett varandra nya perspektiv
på arbetet.

I bilen ger ofta vårdpersonalen uttryck för den stress de känner i sitt
arbete. De menar att stressen markant har ökat under de senaste åren.
Stressen uppstå då de inte känner sig tillräckliga eller då de inte får
möjlighet till handledning.

Bilturerna i de olika arbetsgrupperna skiljer sig inte nämnvärt åt, varken
mellan de olika arbetslagen eller mellan olika arbetsgrupper. Alla arbetslag
kör bil långa sträckor varje dag, vissa dagar tillbringar de lika mycket tid i
bilen som hos vårdtagarna. Det som upptar vårdpersonalens tankar i bilen
har de redan ofta samtalat om med sin arbetsgrupp om på morgonmötet.
Likaså samtalar de ofta i bilen om det som de varit med om på fältet, hos de
olika vårdtagarna.

Bilen blir en paus i själva arbetet med vårdtagaren, men inte en paus
från allt arbete. I bilen utbyter vårdpersonalen erfarenheter, de reflekterar
över vad som sägs och görs. Bilen blir en miljö för den omedelbara
reflektionen över de handlingar som har utförts och som man planerar att
utföra. Denna paus ifrån vårdtagarna ger vårdpersonalen det ”glapp” i
arbetet. I bilen sker också olika typer av problemlösningar och en viss
omplanering av den tidigare planeringen. Bilen ger utrymme för utlevelse
och ett bearbetande, man behöver inte hålla igen.

Det som sker i bilen stannar ofta inom arbetslaget. I småpratet skapas
kollektiva hemligheter, både de som avser relationer till kollegor, men
också det som rör arbete och relationer med vårdtagare/anhöriga. Genom ett
dagligt småprat lär sig vårdpersonalen av varandra. Särskilt när de känner
att det gjort något fel eller kanske inte orkat vara så tillmötesgående som de
borde. Och när de känner sig otillräckliga. Även här ger de varandra stöd.
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Exempel från fältet

Dilemman i praktiken – bemötande och konfrontation

Lag 2 Grupp 1 Vagstad

Här består arbetslaget av två undersköterskor, Gerd och Johanna. De har
tidigare arbetat som outbildade vikarier och för ett tiotal år sedan har de
utbildat sig till undersköteskor. De har båda arbetat under lång tid åt
kommunen, båda har dessutom också arbetat åt landstinget. Både Gerd och
Johanna är engagerade i sitt arbete. De arbetar mycket på rutin men de sker
också hela tiden oväntade saker som kräver att de tänker om, och att de är
flexibla. När de pratar ofta om vårdtagarna görs det ibland på ett varmt och
omtänksamt sätt, och ibland på ett mer skämtsamt sätt.

…. I bilen på väg till en vårdtagare, Magnus, berättade Gerd om honom och
hans dotter. Hon berättade att Magnus var en ”go” gubbe de gått till i flera
år. Hon tyckte det var bäst att hon varnade mig om att dottern kunde vara
där. Hon sa att det var ett problem eftersom dottern alltid bråkade om allt de
gjorde. Johanna sa att de ibland varit tvungna att springa ut för att dottern
hade blivit hotfull.

Gerd såg bekymrad ut, hon fortsatte och berätta om tanten vi var till
igår hon berättade att hon ofta var så aggressiv. Gerd sa att det inte var nog
med att man skall konfronteras fysiskt med henne, man skall också bekymra
sig över hur hon bor. Jag kom ihåg besöket, hur spartanskt den kvinnan
bodde, i en liten enrumslägenhet med en säng som hon oftast låg i när vi
kom. Lägenheten var gammal och inga reparationer hade gjorts på många
år. När vårdpersonalen tilltalade vårdtagarna för, ”tant” och ”gubbe” fanns
en värme i rösten, det kändes som om de talade om någon närstående. Vid
frågan om någon tar illa vid sig när de kallas tant eller gubbe svarade
Johanna att det känner man av, om man kan ge dem ett smeknamn eller ej.
Johanna tittade på Gerd och skrattade. Hon skrattade och sa, att sådana
”nitar”, har man minsann gått på.

…Vi kom till Magnus som är 84 år. De skulle hjälpa honom att lägga sig,
med toabesök, och att skriva en matlista. Framme hos vårdtagaren gick de
in med nyckel. De ropade till vårdtagaren, god kväll, gubben, hur är det?
Magnus satt vid köksbordet. Gerd tyckte att de skulle göra i ordning sängen
och lägga honom, hon frågade Magnus om han var trött? Han nickade till
svar. Johanna satte sig bredvid honom och lade armen om hans axel, hon sa:

/Det skall väl bli skönt att få krypa i säng? hon viskade till Gerd,
hoppas inte dottern är här, hon svarade:/ nä gud bevare mig väl då blir
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det tjorvigt. Är hon det, då blir det bara bråk som vanligt, hon har
alltid något att klaga på, allt ifrån hur damsugsslangen ligger i skåpet
till vad vi har gjort och inte gjort/

Gerd såg sig om i lägenheten. Gerd gjorde i ordning sängen medan Johanna
satt kvar hos Magnus. Hon frågar honom vad han vill ha till kvällsmat. Just
då kom dottern på besök. Hon rusade in, och sa med hög röst att hon hade
en del klagomål att lägga fram.
Johanna sa åt Gerd att hon skulle sluta upp och diskutera med henne och
tänka på den gamla pappan, för han orkade inte höra på. Gerd gick därifrån.
Hon gick in i sovrummet och började bädda, hon såg arg ut. Dottern for runt
i lägenheten och var tämligen högljudd, klagomålen haglade över
vårdpersonalen. Gerd kom till mig där jag satt, hon viskade till mig att hon
hade svårt och behärska sig.

Gerd: /Det är tur att man är två ibland så man kan säga åt varandra, ibland är
man så utsatt av anhöriga eller vårdtagare och är man då lite stressad så är det
lätt att man går över gränsen/. ….

Johanna satte sig och skrev en lista på det som Magnus brukade handla.
Hon läste upp matlistan för honom och frågade om det var något hon hade
glömt. Hon sa att egentligen skulle de inte handla när dottern var där men
de gjorde det ändå, det var bäst så, annars skulle Magnus ha ett tomt
kylskåp. Dottern tog på sig ytterkläderna och rusade ut. Johanna suckade
och skakade på huvudet. Hon gick in till Magnus som satt i köket, hon tog
hans hand och satt med honom på kökssoffan. När personalen var klara och
var på väg därifrån mötte de en kollega ute på gårdsplanen. Hon hade varit
hos samma vårdtagare tidigare idag. Hon berättade att hon fick ta emot
samma typ av klagomål och på samma sätt. Innan de skiljdes åt enades de
om att en av dem ringer ledaren och återger detta. De pratade med varandra
och gav varandra stöd i samtal och genom utväxlande av blickar. Ute på
gården träffar de Ruth som varit hos Magnus tidigare idag de småpratade
med varandra:

Ruth: / Jag blir så less, vi skall inte vårda dottern utan hennes pappa, nu får
det vara slut på detta, jag tänker vägra att fara dit när dottern är
där/…...Johanna och Gerd nickade båda  instämmande, Johanna sa:

/Nu får våran chef se till att dottern inte är där i fortsättningen när vi skall
vara där. Vi har ju tagit upp detta så många gånger? Det är ju så synd om
gubben, man ser ju hur trött han är och hur han skäms över sin dotter/…./vi
tar upp det på mötet nästa fredag, sa Gerd/.
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Ruth är en yngre medarbetare som jobbat i hemtjänsten i några år. Hon
visar direkt att hon vill inta ett annat förhållningssätt till dilemmat med en
anhörig.

I bilen efter ett besök i hemmet reflekterar de tillsammans över det
inträffade vad avser problem med anhörig. De samtalar om hur de varje
gång de är här känner sig misslyckade och om de är tvungna att gå dit när
dottern är där.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Vårdpersonalen ställs inför många oväntade situationer, de kan inte bara
göra det jobb som föreskrivs i vårdplanen och absolut inte när det är tänkt
att det skulle ske. Anhöriga gör sig ofta hörda, och vårdpersonalen måste
hela tiden ha en beredskap för hur de skall hantera dem. De har ett
tålamodskrävande arbete, ibland är det nära en bristningsgräns. Yngre och
äldre hanterar anhörigproblem olika i den här arbetsgruppen.

Reflektioner:

Långt ifrån alla de arbetsuppgifter som vårdpersonalen faktiskt utför står i
den utfärdade vårdplanen. De måste ständigt vara beredda att ta det
oväntade. Att möta en anhörig som gör sig hörd, och ändå ha en omtanke
om vårdtagaren som i detta exempel. Tack vare ett öppet och nära samspel
mellan vårdpersonalen får situationen en bra upplösning. Vårdpersonalen
stöttade varandra i den oväntade situation i avvägningen hur skall bemöta
de anhöriga. När yngre medarbetare träffar äldre som arbetat längre, visar
exemplet att den yngre medarbetaren på ett tydligare sätt säger ifrån när
anhöriga skapar problem i arbetet. Jag har också kunnat se detta i
fältanteckningar att de i viss mån skiljer sig åt hur de yngre förhåller sig till
vårdtagare och anhöriga.

I samtalet med mig funderar de över vårdtagarens situation men också
sin egen arbetssituation. De beskrev hur de kände sig maktlösa över att
inget hände trots att de tagit upp detta vid ett flertal tillfällen. De pratade om
att deras omdömesförmåga i sådana situationer sattes på prov. De berättade
om hur de tog sig friheten att göra det som de trodde var bäst för
vårdtagaren.

Omdömesförmåga i handling

Gustav, 68 år, har haft en stroke och har nu en pacemaker inopererad. Han
behöver hjälp med städ, mat, medicin, och personlig hygien. Han bor i ett
stort eget hus med stora ägor. Han har en gång haft ett eget jordbruk men är
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nu sjukpensionär. Dottern bor i närheten och kommer ofta och hälsar på.
Han har behov av hjälp med både service och vård- och omsorg för att klara
av att bo hemma. Gustav har vid ett flertal tillfällen sagt att den stora
höjdpunkten på dagen är när tjejerna kommer till honom. Han kallar dem
för sina tjejer, det finns en ton av närhet och värme i hans sätt att tala om
vårdpersonalen. Han är också positiv till att jag är med.

…När de kom in till vårdtagaren gick båda fram till honom och sa god
morgon. Moa satte sig vid sängen och frågade Gustav hur han sovit, de
skrattar tillsammans, och Moa säger, tänk hur vi tokas, men vi trivs ju och
det är huvudsaken, eller hur Gustav? Han ler och säger så är det lilla vän.
Moa bad honom att försöka stiga upp själv trots att han har lyft. Gustav
tyckte det var varmt och gott i sängen, han ville inte stiga upp. Moa:

/Vi fick lära oss på undersköterskeutbildningen att det är viktigt att
vårdtagarna får göra så mycket som möjligt själva annars blir de passiva/…..
Hon fick medhåll av Vera .

Moa sa till honom, med bestämd röst, ”upp med dig nu”. Gustav sa att han
ville ha hjälp, men Moa bad honom försöka, hon lovade att hon skulle ge
honom hjälp om han inte klarar av det. Efter några försök lyckades han
stiga upp. Både Moa och Vera berömde honom, och sa att han var duktig
som tog sig upp alldeles själv. Moa tog honom under armen, gick in på
toaletten. Under tiden gjorde Vera i ordning frukosten och förberedde för
lunchen, hon kokade en soppa. Medan soppan kokade, skurade hon golvet.
Moa ropade ifrån toaletten och undrade om Vera hunnit sätta på en
tvättmaskin. Vera läste på en lapp som låg på bänken vid kylskåpet, där stod
att läsa med stora bokstäver:

GLÖM INTE TVÄTTEN!!! Ni hade slarvat igår med tvätten, pappa hade
legat med långkalsonger hela natten, som ni glömt att ta av honom !!!
Marie. Vera berättade att dottern ofta gick ned för att kolla vad de gjorde,
men mest vad de inte gjorde. Hon sa att dottern inte förstod hur de lade upp
sitt arbete, och att tiden ibland inte räckte till, men att innan veckan var slut
så hade de ändå gjort vad de skulle, och tillade hon, lite till. Hon sa
försiktigt, med mjuk röst att hon skulle önska att dottern pratade med dem
istället för att hon skrev lappar. Vera menade att många anhöriga bara läste
vårdplanen och utgick ifrån den, utan att prata med personalen, och då
skapas det onödiga missförstånd dem emellan. Personalen menade att de
hela tiden måste göra omplaneringar, för att arbetet skulle fungera och för
att de skulle få tid över till vårdtagarna, något som anhöriga inte alltid
kände till.  Att göra en omplanering, kan innebära, att de väljer att sitta och
prata en stund med vårdtagaren, istället för att en viss dag, eller tid rusa ned
i källaren och ta hand om tvätten.
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När Gustav var klar med morgontoaletten fick han sätta sig till ett dukat
frukostbord. Medan han åt plockade Moa och Vera undan disk sedan igår,
de bäddade och förberedde för lunchen. När Gustav suttit och ätit en stund,
gick Vera fram till honom, hon lade handen på hans axel och frågade
honom om det smakade gott. Han log och sa att det var mycket gott. Sedan
innan vi gick därifrån drack vi kaffe tillsammans med Gustav. Både Vera
och Moa har sagt att de stannar och fikar så ofta det hinner, Gustav har sagt
att hans så gärna vill det. När vi gick kramade de om honom, han blev rörd
och verkade glad. Det kändes som om han skildes från sina döttrar eller
andra nära anhöriga. De är ett av några få vårdpersonal som jag sett krama
vårdtagarna, eller som stannar och fikar med vårdtagarna.

I bilen efteråt kommenterade de besöket. Moa berättade för mig, att de
under utbildningen fått lära sig att ställa krav på vårdtagarna. Hon hade lärt
sig att de skulle må mycket bättre om de fick göra något själva, istället för
att vårdpersonalen gjorde allting åt dem. Hon sa också, att de skulle behöva
mer kunskaper om anhörigvård, eftersom det var svårt, På frågan om hur de
vet vilka krav som är rimliga att ställa på en vårdtagare? svarade Moa:

/Man lär sig att se och vissa måste man ha ett särskilt tålamod med, speciellt
hos vissa vårdtagare som hela tiden skall testa det man säger och gör, och
Gustav är ett bra exempel på det/

Vera sa: /Ja det var bra att man lärde sig detta på rehabutbildningen som vi
gick på. Men det är också viktigt att man är enig med den man arbetar med
om hur man skall göra. Den här utbildningen bad vi själva att vi skulle få gå
och våran chef lyssnade på oss, det är bra. Det är bättre om man får gå de ut
bildningar man behöver och inte sådant man inte har någon nytta av. Hon är
bra våran chef på att se vad vi behöver/…..ja verkligen svarade Moa/.

I bilen när de färdas mellan de olika vårdtagarna, skapas idag tid för
eftertanke och prat vårdpersonalen emellan, om det som rör vårdtagare och
anhöriga.  Men också det som rör dem själva, och vilka kunskaper de
behöver i sitt arbete.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Personalen är bestämd i sina krav på att mannen ska försöka själv.
Samtidigt använder de en ton med värme i. De har ett kärleksfullt
bemötande gentemot honom, kramar honom och berömmer honom, när han
till slut stiger upp själv. Så här skulle jag vilja ha det när jag blir gammal,
tänker jag just nu.
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Reflektioner:

Här kan vi se att undersköterskan använder sig av den formella kunskap
som utbildningen har givit henne. Trots mannens protester och att det skulle
vara enklare för dem själva vidhåller personalen att han ska försöka själv.
Hennes bedömning är att han kan klara det. Detta har jag också ofta sett i
olika bandinspelningar och fältanteckningar i andra grupper.

En annan intressant iakttagelse är samtalet om klagomål från en
anhörig. Vårdpersonalen har inte kunnat förklara för dottern om de
omplaneringa som ibland sker i arbetet, vilket de menar är en brist. Att de
frångår vårdplanen och gör omplaneringar kan skapa en del missförstånd
mellan anhöriga och vårdpersonal. Vårdpersonalen menar att en tydligare
kommunikation skulle bidra till att komma ifrån dessa missförstånd.

Kunnandet i detta arbetslag består dels av sådan kunskap som
vårdpersonalen erhållit i sin utbildning. Där säger de sig ha fått lära sig
betydelsen av hjälp till självhjälp. Men de har också kunskaper de utvecklat
vid de återkommande mötena med samma vårdtagare, eller liknande
problematik hos annan vårdtagare. De har i det här exemplet lärt sig att det
lönar sig att vänta ut vårdtagaren. Som svar på min fråga uppgav de, att de
under de år, som de arbetat, erhållit kunskaper, om hur viktigt det är att man
inom arbetslaget är eniga om vilket förhållningssätt man skall ha hos den
enskilde vårdtagaren.

Nattarbete - ett arbete i ensamhet

Att arbeta natt i lag 2 grupp 1 i Vagstad

Denna natt följde jag Anna som är undersköterska och Barbro som är
vårdbiträde. De har båda arbetat under lång tid åt kommunen. Detta
arbetslag har arbetat i samma arbetsgrupp under flera år.

Vi träffades i lokalen klockan halv tio på kvällen för en kort
information av kvällspersonalen. Kvälls och dagpersonal satt tillsammans
och läste i dagboken. Både Anna och Barbro är engagerade i sitt arbete. De
är båda lågmälda och vänliga i sin natur. Samtalen i bilen kring vårdtagare
är mindre under natten än under dagen.

…  När kvällspersonalen hade gått hem för kvällen, drack vi te. Jag frågade
om personalen ville berätta om sitt arbete, eftersom jag tidigare bara följt
dag och kvällspersonal, och då inte träffat detta arbetslag.  Anna berättade
att hon bara arbetade natt, och att hon gjort det under många år.  Barbro
berättade att hon arbetat här med nattskift under många år, men att hon
emellanåt arbetar på andra ställen i kommunen, även i annan verksamhet.
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Båda sa att de trivdes bra med sitt arbete och att de inte skulle kunna tänka
sig att ha något annat. Anna sa att det fanns en nackdel med att arbeta natt,
och det var, att de så sällan träffade annan personal. Barbro sa att det var
lättare för henne som arbetade olika skift för då fick hon möjlighet att träffa
kollegor. På frågan hur ofta de träffar dag- och kvällspersonalen, svarade
Anna: ”

/Kvällspersonalen träffar vi en kort stund ibland, ibland läser vi bara i
dagboken eller får muntlig information. Dagpersonalen träffar vi nästan
aldrig. Förr hade vi träffar, hon tittade på sin kollega. Men nu vet jag inte, det
blir bara inte av. När de som jobbar dag har möte, då ligger ju vi och sover.
Eller så kan jag vara i en annan arbetsgrupp och jobba, så är det man får ta de
jobb som finns/.

Medan de satt och berättade ringde telefonen ett par gånger. Ett samtal var
från en vårdtagare som undrade var de var. Det andra samtalet var från en
dagpersonal som glömt att skriva in en avbokning i dagboken. Utifrån
vårdpersonalens berättelser visar det sig att vi skall besöka mer än 20
vårdtagare i natt. På frågan hur de skulle hinna med det, svarade Barbro att
många av vårdtagarna bara skulle ha tillsyn, det vill säga de tittade bara in
till dem. Hon sa, att om de sov så väckte de oftast inte upp dem, om de inte
skulle ha någon medicin.

…Ungefär klockan 22.30 lämnade vi lokalen. Under bilresan pratade
personalen om de olika vårdtagarna. De körde bil i ca tio-femton mil under
en natt. Det var oftast Anna som körde.  Hon sa att hon hellre körde än åkte
med.

Vid besöken hos vårdtagarna gick de försiktigt in med nyckel och
tittade ifall vårdtagarna sov eller inte. När vårdtagarna låg och sov, smög vi
oss in Jag fick under en av de första nätterna en obehaglig känsla då jag
tänkte på hur utelämnade vårdtagare var, särskilt nattetid. Detta skedde ofta
omärkbart för vårdtagarna, om de inte behövde hjälp med ett blöjbyte, eller
medicin- och vätsketillförsel, mm. Någon av vårdtagarna låg vaken och
ville prata en stund när vi kom. Jag frågade personalen om de någon gång
hade denna obehagskänsla och då sa Anna att det kan man nog känna någon
gång då och då. Barbro sa att detta förstärktes när man fick läsa i tidningen
om människor som burit sig illa åt hos våra vårdtagare. Hon pratade en lång
stund om ett par gamlingar som hade haft besök av tjuvar nattetid, det
tyckte de båda var olustigt. Anna sa att sådana händelser gör ju våra
vårdtagare misstänksamma och rädda.

I bilen, efter ett besök hos Ester, samtalade Barbro och Anna om
vårdtagaren. De var bekymrade för hon hade tacklat av den senaste tiden.
De sa att det kändes hemskt att se, för då visste man vad som väntar.
Plötsligt en natt när man kommer då är hon död. De pratade om hur lite tid



138

de hade för att bearbeta och komma över en vårdtagares död. Barbro sa att
det var något lättare när de gamla dog, men att det var svårt när unga
människor dog. Anna berättade om den kille som de skulle till nu, han var
bara 27 år och hade skadats i en motorcykelolycka. Anna lyssnade och sa
att det är sådana gånger vi skulle behöva handledning, Barbro instämde. Här
följer jag inte med, vårdtagaren har bett att få slippa besök av någon fler.

Under bilresan träffade de på en vårdtagare som var ute och
spatserade. Han hade som vanligt gått ut mitt i natten och inte hittat hem.
Vårdpersonalen skjutsade hem honom och bäddade ned honom i hans säng.
Anna berättade att han var dement, och att han ofta var ute och sprang på
natten. Barbro skrattade och sa att om vi har tur så blev det bara en gång i
natt. Anna skrattade också, hon sa att man måste skratta åt eländet, för det
var ju tur att vi hittade igen honom, annars kunde han ha frusit ihjäl.

På frågan om hur det var att bara arbeta natt? Svarade Anna att hon
tyckte det var skönt att bara jobba natt. Hon menade att man inrättar hela
sitt liv efter det, det var skönt, man gjorde sina nätter och sedan visste man
att man var ledig i några dagar. Hon sa att hon inte gick heltid och därför
blev det inte så många nätter. Barbro tyckte som Anna, hon menade att man
därmed kunde lösa barnpassningen på ett smidigt sätt. Efter ett tiotal besök
åkte vi iväg till lokalen för ett nattfika. Det var då halvlek i turerna. Klockan
var 02.30. Efter en haltimme ut igen, besök av de resterande vårdtagarna.
Efter pausen på väg till nästa vårdtagare – fortsättning, andra halvlek

Den senare delen av natten förlöpte lugnt. Ett antal tillsyn hos
vårdtagare som sov. I bilen berättade hela tiden Anna eller Barbro för mig
vem vi skulle till och vad som skulle göras. De besökte 22 olika
vårdtagare under denna natt, eller 23 om man räknade med han som villat
bort sig. Vissa av vårdtagarna hade jag tidigare besökt under dagen, med ett
annat arbetslag.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Vårdpersonalen som arbetar natt pratar mindre om de olika vårdtagarna,
när de gör det, är de vänligt. Samtalsämnena nattetid var mer av privat
karaktär under natten. De verkar ensamma i sitt arbete men ändå verkar de
trivas? De verkar sällan delta på möten eller överhuvudtaget träffar de
sällan annan vårdpersonal eller chefer?

Reflektioner:

Nattpersonalen träffar sällan annan vårdpersonal, eller chefer och ledare.
Chefer och ledare konsulterar de oftast per telefon. Det gör att
nattpersonalen hamnar utanför arbetsgruppens gemenskap, och de får inte
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heller samma mängd av information av kollegor och chefer. Ett skäl som de
anger för detta är att det inte passar tidsmässigt, att det kolliderar med
arbetstider.

Berättelserna om de olika vårdtagarna innehåller kunskaper om deras
tillstånd, och om hur olika de måste förhålla sig till var och en.  I samtalet
funderade de över sitt arbete och gav varandra stöd om det svåra i att möta
människor i svåra livssituationer. Samtal och berättelser har inte samma
karaktär under nattarbete som under dagen, samtalen handlar i mindre
utsträckning om vårdtagarna. Dessutom har de inte samma stöd av kollegor
som dagpersonalen. Jag har sett hur vårdpersonalen visar stor respekt för
vårdtagarna när de tyst och försiktigt besöker dem på natten. De verkar veta
och känna precis hur ljudlösa de måste vara hos varje enskild vårdtagare,
det vill säga hur de skall bemöta varje enskild vårdtagare. Det är uppenbart
att nattarbetet har sina speciella förutsättningar.

Uppmärksamhet i handling

Grupp 6 Lag 1 i Samköping

Besök hos Agda

Arbetslaget som jag följde idag består av en undersköterska Anna och ett
vårdbiträde Brita. Båda två har arbetat länge inom hemtjänsten. De har
dessutom arbetat tillsammans i många år. De är väldigt engagerade i sitt
arbete någon som kan sägas gälla de flesta av vårdpersonalen. När de
kommer till vårdtagaren ringer de på innan de går in med nyckel.

Agda bor ensam i en modern trerumslägenhet med god standard. Agda
har få sociala kontakter förutom vårdpersonalen. Någon gång har hon åkt
till dagcentralen och ätit jullunch, och träffat andra i hennes ålder. När de
kom fram till Agda, ringde de på sen gick de in med nyckel. Anna sa att hon
tyckte det var konstigt att Agda inte ropade kom in, som hon brukade. Jag
såg på henne att hon direkt uppmärksammade att något inte stämde. När vi
kom in hälsade de båda på Agda. Anna-Brita lade märke till att det låg ett
brev på bordet, ett brev från en anhörig, där stod det:

/Snälla! Kolla Agda under brösten så det inte blir eksem. Vi har tvättat håret
och duschat henne idag. Smörj henne med Fenuril efter varje dusch för hon
blir så torr”
Tack! Nora/

Medan Brita läste brevet satte sig Anna och pratade med Agda, som satt vid
köksbordet, hon frågade vårdtagaren:
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/Hur är det idag Agda/ …Hon kände på Agdas panna samtidigt som hon frågade
henne om hon trodde att hon kunde ha feber? Agda svarade inte. Hon satt vid
köksbordet tyst. Anna frågade igen: /Hur är det egentligen med dig idag, Agda jag
känner inte igen dig/ Britta tittade på Anna och sa: /Du är så rödblommig Agda,
kan du ha feber eller är det något annat?/Hon frågade Agda om hon sovit i natt?
Då svarade Agda att hon sovit oroligt för hon hade haft så ont i huvudet. Anna och
Brita gick ut i hallen och samtalade med varandra, de diskuterade vad de skulle
göra, eftersom hon inte såg pigg ut. De kom ut och Anna sa till Agda:

/Det ser inte bra ut med dig idag Agda, vad gör vi/….Britta kom till mig där
jag satt och sa: /Ibland känner jag att någonting inte är rätt, en vårdtagare mår
inte bra men jag kan inte ta på det, det följer inte det jag lärt mig men
någonting är fel/.

Anna föreslog att de ringer till distriktssköterskan och rådfrågar henne.
Anna gick och ringde och Britta satte sig hos vårdtagaren och höll
vårdtagaren i handen. Anna fick först inte tag på distriktssköterskan men
försökte igen och då fick hon tag på henne. Anna frågade Agda om hon
ville ha något att äta eller om hon ville lägga sig tills distriktsköterskan
kommer? Vårdtagaren svarade att hon ville ha något att dricka och sedan
lägga sig, för hon var så trött. På frågan hur de kunde se att något var fel,
svarade Anna att de hade gått hos den här kvinnan i så många år och att då
ser man på en gång, hon sa:

/Man ser både på deras sätt att vara och på ansisktsfärgen/… Ibland tillade
Anna: /så ser man på deras kroppshållning också, eller att de är ovanligt tysta,
eller pratsamma. Man reagerar när de är något som avviker från alla de
gånger man har träffat dem/.

I bilen efteråt pratade de om hur de på en gång såg att något var galet, Agda
brukade oftast vara så glad och pratsam och nu var hon tyst. De såg direkt
att det var något som inte stämde. Telefonen ringde. Det var
distriktssköterskan, hon meddelade att hon hade besökt vårdtagaren och att
hon hade högt blodtryck. Hon var nu på väg till sjukhuset. Anna sa att de
fick beröm av sköterskan för sitt snabba agerande.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Vårdpersonalen är uppmärksam på små detaljer vad avser vårdtagarnas
tillstånd och sätt att vara. Med en gång lägger de märke till och samtalar
med varandra om vad som kan vara galet hos vårdtagaren och vad de skall
göra. Det känns fint att se när undersköterskan försöker lugna vårdtagaren
genom att hålla henne i handen medan hon samtalar med henne och väntar
på besked från distriktssköterskan. Jag uppfattar att det finns en värme i
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bemötandet hos vårdpersonalen. Det känns fint att de visar sådant
engagemang.

Reflektioner:

Som jag konstaterade redan i mina dagboksanteckningar, efter besöket hos
Agda, var Anna och Britta lyhörda för sådana skiftningar i Agdas tillstånd
som visade sig till exempel i ansiktsfärg. Vårdpersonalen säger sig kunna
göra denna snabba bedömning just för att de tränat upp sin förmåga genom
att de följer samma vårdtagare under lång tid. Eftersom de var två som
pratade med varandra om sina iakttagelser kunde de tillsammans dra
slutsatser om vilka åtgärder de skulle vidta. Tack vare denna förmåga att
uppmärksamma förändringar kunde de agera snabbt och se till att Agda
kom under vård. I samtalet i bilen efteråt stödde de varandras tolkning av
situationen och stärktes i tilltron till sin och andras iakttagelseförmåga.
Telefonsamtalet från distriktssköterskan bekräftade dessutom att de hade
bedömt situationen riktigt. I detta arbetslag har de sagt att de utvecklat ett
bra samarbete, vilket visar sig i deras gemensamma förmåga till
uppmärksamhet, och de agerade snabbt på den oväntade situationen.

Omdömesförmåga och goda lyssnare

Gupp 2 Lag 1 i Samköping

Detta arbetslag består av två undersköterskor, Vera och Moa. som båda är
engagerade i sitt arbete. När de pratar med vårdtagarna görs det på ett varmt
och kärleksfullt sätt. De tilltalar vårdtagarna med namn och när de kommer
till vårdtagaren ringer de på innan de går in med nyckel. De bemöter
vårdtagarna med värme och respekt. I den här arbetsgruppen frångår de
ibland den föreskrivna vårdplanen vilket spontant kan ske på fältet eller i
bilen efter morgonmötet.

 I bilen när vi var på väg till Cornelius berättade Moa att den första
vårdtagaren vi skulle till var en man som har haft en hjärnblödning. Hon sa
att det här var så mycket tunga lyft så här måste de alltid vara två. Vera sa
att de ibland delade på sig om det inte var några tunga lyft eller något annat
som var svårt. Förutom att det var tunga lyft hos Cornelius så kunde det
vara skönt att vara två hos honom, eftersom hans humör kunde svikta en del
från dag till dag. Hans humör hade blivit så efter att han blev sjuk. Hon
menade att det måste man ha förståelse för. Hon sa att hon ville förbereda
mig, eftersom han kan låta en hel del om han var på det humöret. När vi
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nästan var framme hos Cornelius ringde mobiltelefonen. Det var
områdeschefen som ringde, Bengt hade åkt in akut i går kväll och låg på
sjukhus. Vera sa, att det hade hon väntat på, eftersom hon sett att han inte
varit som förr den senaste tiden.

…Cornelius bor i eget hus på landet, här bor han med sin hustru, som inte
längre orkar ta hand om honom helt själv. Han behöver en hel del hjälp,
främst med den personliga hygienen, med katetertömning, mm. Han har
efter en hjärnblödningen också förlorat talet. När personalen kom fram
knackade de på dörren, hustrun kom och öppnade. Hon sa att de var så
välkomna. Jag blev inbjuden av hustrun att sitta i det stora rummet som låg
mellan köket och sovrummet där Cornelius låg. Vårdpersonalen pratade
några ord med hustrun. Sedan gick de båda in till Cornelius och samtalade
med honom där han låg i sin säng. Moa frågade hur natten varit och om han
hade lust att stiga upp för de skulle duscha idag? Han svarade med några
ord och nickningar att han var glad att de kom. Hustrun berättade att natten
varit lång, han hade varit orolig, hon visste inte riktigt vad det var, men nu
var de glada att de kom. Hon var lite fundersam över nattpersonalen, för att
de hade haft så bråttom? Vera sa: ”Jag förstår, men du vet de har så många
att gå till på natten så de hinner inte alltid stanna, även om de skulle vilja”.

Hustrun tittade på henne men sa ingenting, då frågade Vera: ”Visst
förstår du det?” Vera försäkrade sig om att hustrun förstått. Cornelius hörde
samtalet, han svarade med en nickning, och ett leende. Moa sa till hustrun
att det var bra att hon tog upp det som hon tänkte på. Hustrun medgav att
det ibland blir bättre bara man får prata om det och någon orkar lyssna.
Hustrun skrattade, och sa att nog fick personalen minsann stå ut med en hel
del. Hon berättade att hon ibland varit så sur på dem när hon inte orkat, men
att de ändå alltid är så vänliga och tålmodiga. Vårdpersonalen har sagt att
när de är hos Cornelius som bara kan säga några få ord, måste de istället
hela tiden vara uppmärksamma på hans kroppsspråk.

Efter att personalen suttit och samtalat och lyssnat på hustrun, frågade
Vera Cornelius, vad han vill ha för kläder på sig idag? Vera läste av
Cornelius miner och föreslog en rutig skjorta och ett par svarta mjuka
byxor. Hon sa: ”Dom är ju mjuka och det gillar ju du, när du skall ligga får
det inte vara något som klämmer, eller hur?” Moa hämtade kläderna och
visade Cornelius dem, han nickade instämmande, och såg nöjd ut. Hustrun
sa till Moa att nu bli Cornelius lycklig för han älskar den där skjortan och
just dom svarta byxorna. Hon sa att han inte alls kunde ha byxor som
klämde åt, det hade blivit så på sista tiden.

Cornelius log, av leendet förstod Moa att hon valt rätt. Hustrun sa, han
tycker nog att du har god smak, skratt!!. Cornelius skrattade och hustrun
och personalen instämde. Skrattet kändes varmt. När de skrattade kändes
det som det fanns en tillit dem emellan. Moa tog hand om duschningen
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idag. Efter duschningen och påklädning blev Cornelius kammad av Moa.
Hon sa att det hade han önskat att de skulle göra varje dag. Hustrun sa flera
gånger att de var så nöjda med den vårdpersonal de hade, hon sa att de har
haft tur som fått så fin personal. Vera stökade på i köket.  En stund senare
kom hon och frågade Cornelius om han ville ha gröt till frukost? ”Han
skakade på huvudet och svarade med ett ord, menar du välling? frågade
Vera? Hustrun sa att det var precis det han ville ha, och att hon inte kunde
koka mannagrynsvälling, inte som han ville ha den. Moa skrattade att det
står på baksidan av paketet, det är inte säkert att det duger om jag gör det
heller. Då skrattade hustrun och sa att hon visste att han var så nöjd när de
kom och gav han vällingen. Hon menade att han kanske var less på henne
nu när de var hemma hela dagarna. Hon vände sig till mig och berättade att
det minsann inte hade varit lätt sedan han blev sjuk. Hon frågade mig om
jag orkade höra för hon ville berätta vad som hände? Jag satt mig med
henne i rummet, och hon började berätta:

/Vi var bortbjudna en kväll, Cornelius var som vanligt ute i snickarboden och
skulle komma in vid femtiden för att hinna göra sig i ordning. Men som
vanligt, sa hon, du vet hu karlar är, så kom han inte. Då gick jag ut och skulle
hämta honom, jag var förstås lite arg. Men när jag kom ut i snickarboden blev
jag förskräckt, där låg han helt livlös. Jag fattade ingenting, vi skulle ju bort
på middag. Jag vet inte hur jag kom mig ut i huset, men på något sätt fann jag
mig och ringde ambulansen. Och därefter blev en tung tid, han blev en lång
tid på lasarettet och jag var chockad länge. Hon blev tyst en stund, …..och
såg sorgsen ut. Nä, sa hon jag skall sluta och trötta ut dig, tänk vad mycket
elände du skall få höra innan du är klar med din avhandling, men jag måste få
säga det, sa hon att det är då på tiden att någon skriver om deras jobb, det är
jag glad för/.

I bilen efteråt, satt de först tysta. På radion spelades en countrylåt, båda
nynnade med. Moa sa att de måste komma ihåg att tanka bilen i eftermiddag
och kolla oljan. De småpratade om vårdtagaren vi just varit hos, Vera:

/Tänk vad glad han blir när man frågar honom vad han vill ha för kläder, det
är så viktigt att han får vara med och bestämma, trots att han bara ligger där i
sin säng, och inte kan säga så många ord/.

De samtalade om hur viktigt det var att man tog sig tid med honom och
lyssnade av. Vera sa, att det var särskilt viktigt när vårdtagaren inte hade ett
språk, eller när de inte kunde tala med ord. Moa:

/Det var så bra att han protesterade när jag skulle koka gröt, det visar att han
inte har gett upp, jag och så har han en enastående och gullig fru också. Hon
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är så glad över att vi hinner med att lyssna på henne så hon känner att hon får
vara med. Vad bra att du tog dig tid med henne, sa hon och tittade på mig/.

Vera: /Vad viktigt det är att man förstår och lyssnar av. Det är så lätt att man
blir irriterad när vårdtagarna protesterar, för man har så lite tid, och allt måste
bara flyta, då kan en liten protest bli en stor grej om man inte förstår vad som
ligger bakom/.

Moa: /Så är det, det är inte lätt att bli liggande, först har man varit en stor
arbetande karl, och sen ligger man som ett kolli…Ja men huva sa Vera, och
inte är det så lätt för hans fru heller, vilken omställning. Tänk från början vad
hon ville prata, och ibland hade vi det så stressigt, fy vad man hade dåligt
samvete ibland/.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Idag har jag kunnat observera personal, som är goda lyssnare, de samtalar
hela tiden med mannen vi besöker. De frågar honom vad han vill och de tar
god tid på sig, utan att verka stressade. De gör honom och även hustrun
delaktig i kläd och matval. De knackar på innan de går in med nyckel. När
de kommer in till vårdtagaren sätter de sig vid hans säng och samtalar med
honom, och lyssnar vad han vill berätta, innan de börjar med dagens
arbete. Även idag samtalar de om besöket i bilen efteråt och om vad som
hände. Det måste vara skönt för vårdtagare och anhöriga att få var med
och bestämma.

Reflektioner:

Detta var ett av de tillfällen när jag hade möjlighet att lyssna på synpunkter
och upplevelser från en nära anhörig, i detta fall hustrun. Exemplet
illustrerar att de anhörigas erfarenheter blir en tillgång i vården av
vårdtagaren. Detta kräver att vårdpersonalen har en förmåga att ta emot
sådana synpunkter under en stressad arbetssituation. Det framgår hur
vårdpersonalen försöker att lyssna av vårdtagarens behov och önskemål..
Samtidigt tar de också hjälp av hustrun. En sådan till synes enkel sak, som
att välja byxor åt vårdtagaren kräver en hel del omdöme och kunskaper, för
detta val ska ju göras i relation till en människa som inte längre kan uttrycka
sina behov i ord.

Detta exempel kan förefalla trivialt, men om man lyfter på
trivialitetens lock, så kan man se hur viktigt lyssnandet är, och att man
fäster så stor uppmärksamhet som att låta vårdtagaren välja en viss sorts
byxor eller skjortor. Här ser vi hur vårdpersonalen i bilen skapar utrymme
för eftertanke, i pratet söker de bekräftelse och stöd hos varandra i det
tidigare mötet med Cornelius och hans hustru.
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Den mindre goda interaktionen

Grupp 4 Lag 1 i Vagstad

I bilen på väg till Stefan berättar Mia och Karolina om Stefan som vi ska
till. De är råa och fräcka i sitt språkbruk. De skämtar med varandra. De
skrattar och tokas och samtalet blandas av arbete och privatliv. Mia sa att
hon och Karolina trivdes med varandras sällskap, Karolina instämde och sa
att de hade jobbat länge ihop och att de liksom hade fostrat varandra. Hon
sa: ”Vi har väl inte alltid varit så överens men vi har varit raka och sagt
ifrån och det har nog varit bra”. Mia ”hummade” till svar.

…Vi kommer till en snart sjuttioårig man som har fått stora skador efter en
olycka. Han får hjälp under hela dygnet. Hemtjänsten har gått till honom i
många år. Idag är det Mia och Karolina som går till honom, de har jobbat
ihop länge och de känner vårdtagaren mycket väl. När de kommer till
vårdtagaren öppnar de med nyckel. De går in och båda ropar: ”God morgon,
på dig, gubbe lilla nu är vi här”. Mia gick in till honom och frågade hur det
var? Stefans svarade: /Tack bra, men nu kommer du så då är det inte så bra
längre, skratt!/

Mia sa till Stefan: /Vet du, om jag gör nåt så skvallrar du för hela byn”.
Stefan svarade inte, Moa fortsatte: ….. Du skall då alltid klaga, hur tror du
att det skulle se ut om du inte hade oss?

Stefan: /Då skulle jag ha det lugnt och skönt skratt! Stefan är  retsam och
låter ironisk på rösten/.

Mia: /Du är så gävla otacksam, vad jag blir less på dig, hur var det igår kväll
när natten var här, jag hörde att du hade klagat på oss, kan du inte säga det
direkt till oss och inte till nattpersonalen?/

Stefan frågade: /Vad har jag klagat på?/

Karolina frågade, om han inte låtsades komma ihåg, hon sa: /Du hade klagat
för Eva som gick här igår kväll, om hur vi gör när vi är här, att vi inte låter
dig gå på toaletten när du vill/

Stefan: /Jag får väl prata med henne om jag vill/.

Mia: /Ja visst, men inte om du skall klaga på oss.  Då får du faktiskt säga det
rent ut, vi kan inte lyssna på alla dina önskningar, tror du att vi bara har dig
att gå till?/.
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Mia sa att de hade en julblomma med sig till honom för att han skulle få lite
julfint, hon frågade om det var någon ide att ge den till honom för han
uppskattade väl inte den? (Stefan hann inte svara) förrän Karolina:

/Din otacksamma gubbe, Karin i vår arbetsgrupp fick rätt, man skall inte hålla på
att ge bort något, du är ju inte ens tacksam/…. hon berättade att de pratat om det på
morgonmötet.

Mia: /Jo men nog tycker han den är fin, han gillar ju blommor eller hur Stefan/.
Mia försökte avleda Karolina. Men Karolina fortsatte: /Nä jag tar tillbaka den han
är så otacksam/

Stefan tittade på mig och skakade på huvudet. Stefan visade med sitt
kroppsspråk att han misstyckte. Under tiden som detta samtal pågår, tar de
upp honom ifrån sängen. De gör ett besök på toaletten, och han får sin
frukost. På väg in i köket, körde Mia vårdtagaren i hans rullstol. Hon sa till
honom, på ett ilsket sätt, och med svordomar, att han skall dra in händerna.
Han höll inte undan händerna, när hon skulle köra in rullstolen under
bordet. Stefan sa ingenting, men hängde med huvudet. När hon gick ut ur
köket sa han till mig: ”ser du hur hon är” han skakade på huvudet.

Hemma hos vårdtagaren var det en hantverkare. Han och personalen
pratade om vårdtagaren som om han inte fanns i rummet. Mia satt sig ned
vid bordet och frågade Stefan: /Hur är det i ditt öga, det bara rinner ur det,
när var du hos ögonläkaren sist?/ Stefan sa att ena ögat hade runnit hela
natten. Mia sa till Karolina, att han kanske måste åka till sjukhuset. Stefan
satt tyst. De fortsatte att samtala med varandra, över huvudet på Stefan.
Medan Stefan åt frukost, sprang båda undersköterskorna runt och gjorde
olika saker. Medan han åt sin furkost kom de emellanåt och tittade till
honom. De skurade golvet och tömde sopor. Under tiden pratar de och
skrattar, skrattet är dem emellan, de samtalar inte med vårdtagaren.
Karolina gör i ordning plommon, och säger ironiskt till Mia att nu om
någonsin kommer han att skita, när han får plommon som legat i blöt i en
vecka. Stefan sa att det rann ifrån hans öga. Mia svarade:

/Det är så synd om dig/ (sa hon ironiskt), hon hämtade ett papper och torkade hans
öga. Innan de går gör de gymnastik med honom, Karolina sa: /Du kan väl hjälpa
till lite, idag är det fel på allt. Vi försöker så gott vi kan/. Stefan satt tyst.
Mia sa medan hon tränade med honom: /Det är svårt att sköta en stor karl som
dig/. Hon gick nära honom för att böja upp hans ben. Då sa Stefan:

 /Du har stora bomber, han skrattade. Hon svarade :/ Du skulle bara våga, sluta
snuska dig gubbe. Krafsa på brösten då har du inte ont/.
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De är hos Stefan drygt en och en halv timme. Mia sa att hon har med sig
Britta-Susanna i eftermiddag för Karolina skall vara ledig för att gå med sin
gamla mor till sjukhuset.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Vilket språk! Varför pratar man på detta sätt till vårdtagaren? Jag lägger
märke till att de inte själva tycks märka att det är vulgärt. Detta har jag inte
sett i något annat arbetslag, inte på detta sätt. Jag känner mig illa till mods.
Vårdpersonalen får anspelningar om sitt utseende av vårdtagaren.

Reflektioner:

Detta exempel illustrerar hur vårdpersonalen inte vill eller inte kan gå in i
en ömsesidig relation till vårdtagaren. De lyssnar inte på vårdtagaren, i
stället blir det en konfliktfylld situation, en situation som ingen av parterna
har förmåga att hantera, vårdpersonalen, därför att de inte förmår att lyssna
på vårdtagaren, vårdtagaren, därför att han befinner sig i ett hopplöst
underläge. Konflikten fylls i stället med ett sexualiserat vulgärspråk, som
personalen använder sig av. Vårdtagaren tycks utnyttja denna möjlighet
genom att helt öppet få en möjlighet att uttrycka sig sexuellt, till exempel
genom att ”krafsa på personalens tuttar. Denna ”konfliktlösning” tycks göra
en outhärdlig situation för båda parter något mindre outhärdlig.

Den bristande interaktionen kan också märkas när vårdtagaren ska få
gymnastik. De gör gymnastik med vårdtagaren inte tillsammans med
honom. De lyssnar inte till hans kropp utan vårdtagaren blir bara ett objekt
som de hanterar efter ett visst rörelseschema. Vårdpersonalen gör sitt jobb
med vårdtagaren, de följer vårdplanen i detalj men de gör inte sitt jobb i
relation till honom.

 Exemplet visar att det finns ett inslag av ett olämpligt språkbruk, vad
jag kallar ett vulgärspråk, som endast används av några enstaka. Problemet
är till sin omfattning litet, men det kan ses som en indikator på ett större
problem i själva organisationsstrukturen. Många förefaller handfallna
gentemot dem som då och då använder använder ett vulgärspråk, men vad
jag här talar om är de personer som mer regelbundet använder ett
vulgärspråk gentemot vårdtagarna. . I exemplet illustreras betydelsen av att
ibland förändra arbetslagens sammansättning, till exempel när två som
arbetar i arbetslaget, båda har ett vulgärspråk. Det kan ses som en viktig
uppgift för chefer och ledare att uppmärksamma och förändra arbetslagens
sammansättning i sådana situationer.
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Interaktionen förändrad med ny lagmedlem

Den nya lagmedlemmen heter Britta-Susanna, hon är undersköterska och
har arbetat i kommunen i snart tio år.

…De kom till samma vårdtagare Stefan på eftermiddagen. Britta-Susanna
sa: ”God eftermiddag Stefan, hur mår du? Hon tilltalade honom vid namn.
Stefan svarade: ”Hej, jasså det är du som kommer, då är det bara bra. Han
tittade på mig och sa med kärleksfull röst: henne gillar jag”
Mia, som är den undersköterska, och som var med i föregående besök hos
Stefan, gick in i köket och började plocka fram till frukosten. Britta-
Susanna satt bredvid Stefan, och samtalade med honom. Hon frågade
honom hur han mådde, hur natten hade varit och hur det var i ögat, hon
hade läst i rapportboken att han hade besvär med ett öga. Han frågade om
han fick gå på toaletten i dag, fast det egentligen var i morgon som
toabesöket var inplanerat.

Britta-Susanna sa att det skulle hon fixa innan de klädde på honom.
Hon ropade på Mia och bad om hjälp med att ta upp Stefan ur sängen. Mia
gick in till vårdtagaren, hon sa god morgon skall vi lyfta upp dig nu, jag
håller redan på med din frukost. Hon hade en skarp, nästan mekanisk röst.
Britta-Susanna samtalade i lugn ton med Stefan och lyssnade på vad han
hade att säga. Britta-Susanna sa ingenting men tittade förvånat på Stefan när
han berättade. Stefan sa att han gärna duschade i morgon. ”Då bestämmer vi
det sa Britta-Susanna”.

Mia gjorde färdig frukosten i köket, och under tiden berättade hon för
mig, att hon gått till denna vårdtagare i så många år. Hon sa: ”I det här
jobbet kommer man en del vårdtagare så nära, det känns nästan som man är
släkt med dem”. Den här vårdtagaren menade hon, var så ensam och då
menade hon, att man ofta engagerade sig mer än man skulle behöva.

Nu kom Britta-Susanna ut ifrån toaletten, hon satt sig vid bordet och
hjälpte vårdtagaren att äta, samtidigt som hon förde ett samtal med honom.
Stefan sa att blommor alltid har varit hans stora intresse och att han saknar
det nu när han inte kan hålla på med det. Britta-Susanna berömde honom
för hans fina blommor. Britta-Susanna svarade honom: ”Vi får ringa på
ögonmottagningen om det inte blir bättre, jag skall också kolla med
sköterskan om du har någon ny tid på gång”. Hon baddade hans ögon med
en fuktig trasa, Han sa att det var skönt, han tackade för det.
Just innan de skulle gå, sa Mia att hon måste fylla i ett postgiropapper. Hon
berättade att de betalade hans räkningar, men att de egentligen inte skall
göra det. Hon menade, att han inte hade någon som han kunde få hjälp av
med att betala sina räkningar, hon suckade.

Besöket tog drygt en timme och innan de åkte sa de båda hej då till
Stefan. Britta-Susanna gick fram till honom och höll handen på hans axel,
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hon sa hej då Stefan. Mia ropade hej då ifrån farstun, där hon stod och
klädde sig.

I bilen efteråt samtalade vårdpersonalen om vårdtagaren. Britta-
Susanna sa att de måste hålla koll på hans ögon, att de måste skriva till
natten, så att de är observanta. Om det inte gick över måste de ringa
sköterskan och ordna en tid åt honom till ögonmottagningen. Britta-Susanna
sa att de nog skulle bli sena i eftermiddag, att de inte skulle hinna i tid till
månadsmötet.

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Vilken skillnad på språkbruk idag och förut. Samma vårdtagare men en ny
undersköterska. Detta måste jag vara observant på. Vårdtagaren är mycket
gladare och deltar i samtalet, även han har ett annat språk. Britta -Susanna
som är ny lagmedlem  har ett annat bemötande och ett annat språk? Mia är
mera undfallande idag än när hon jobbar med den lagmedlem som hon
länge arbetat ihop med.

Reflektioner:

I detta exempel ser vi vikten av sammansättningen av arbetslagen. När
dessa två undersköterskor besöker vårdtagaren blir relationen en helt annan
än den i det tidigare exemplet. Britta-Susanna som är den nya
lagmedlemmen, bemöter vårdtagaren till både kropp och själ. Det sker
under arbetet en uppmärksamhet i handling. Mia som i föregående exempel
uppvisade ett helt annat bemötande går här in i en påfallande undanskymd
roll, hon går undan och säger inte så mycket. Och när hon säger något så
sker det i ett annat tonläge än i går. Det är Britta-Susanna som tar
”kommandot”. Hon är sannolikt medveten om de problem som finns med
Mia, som i det läget väljer att bli undfallande. Det förs idag ett samtal som
är ödmjukt och respektfullt med vårdtagaren. De talar till honom vid namn
och vid vårdsituationerna gör de honom delaktig, genom att fråga honom
hur han vill ha det. Här ser vi hur detta arbetslag skapar utrymme för
reflektion och prat kring vårdtagarens medicinska tillstånd. Olika
lagsammansättningar kan således resultera i helt olika bemötanden av
vårdtagarna. Exemplet belyser betydelsen av att ibland förändra lagens
sammansättning, till exempel när båda i samma arbetslag använder ett
vulgärspråk.
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Sammanfattning – samtliga besök på fältet

Förutom de exempel jag beskrivit från fältet har jag sett otaliga liknande
exempel på när vårdpersonalen utför ett fantastiskt arbete. De flesta har ett
ödmjukt och respektfullt bemötande gentemot vårdtagarna, de lyssnar på
vårdtagarnas behov istället för att strikt följa den vårdplan som finns. De
talar med vårdtagaren och inte över huvudet på honom/henne. Dock bör
påpekas att det också har funnits inslag av det motsatta bemötandet, det vill
säga att de inte förmår eller hinner bemöta vårdtagaren som de skulle önska.
I arbetet på fältet skapas det olika förutsättningar för bemötandet gentemot
vårdtagarna, bland annat beroende på hur lagen är sammansatta, det vill
säga vilka två som arbetar ihop.

Som de olika exemplen från fältet visar så är arbetet på fältet
insynsskyddat. Det är bara de själva, vårdtagarna och ibland anhöriga som
vet vad som händer och sker. Detta ger vårdpersonalen möjligheter att fritt
lägga upp arbetet men det ställer också krav på flexibilitet och en enighet
inom arbetslaget. De kan själva om de är överens inom arbetslaget göra
omplaneringar för sitt arbete.

Under de månader, jag följt vårdpersonalen i arbetet, har jag kunnat se,
att vårdpersonalen under en och samma dag möter många olika slags
problem och människor i alla möjliga åldrar. Vid något tillfälle har en
undersköterska uttryckt att de har ungefär 75 olika arbetsuppgifter. I detta
yrke måste de vara något av en mångsysslare. Ibland måste de ge sprutor
med smärtlindring, eller ge ögondroppar. De måste kunna ta prover och
göra en katetertömning.

Vårdpersonalen kan också få i uppdrag att vara sällskapsdam till någon
som är psykiskt sjuk. Detta uppdrag ställer andra krav på kunskaper.
Förutom dessa arbetsuppgifter som kräver kunskaper på olika områden,
måste de också känna till hur man använder olika tekniska utrustningar och
något om hur man gör lättare behandlingar. Några arbetslag gör fortfarande
inköp till vårdtagarna. De släpar tunga kassar med mat och annat som de
behöver.

När de skall utföra de olika arbetsuppgifterna ställs de ofta inför att det
inte har det material eller den utrustning som de behöver. Då
experimenterar de och hittar olika lösningar på de olika problemen och de
improviserar när det saknas resurser av olika slag. Inom de olika
arbetslagen som jag följt finns ganska stora skillnader i hur vårdpersonalen
förhåller sig till vårdtagarna. Några har ett ödmjukt och respektfullt
förhållningssätt eller bemötande, medan andra har ett mer mekaniskt eller
instrumentellt förhållningssätt, bemötande. Likaså förhåller det sig med
vårdpersonalens språkbruk, de flesta har ett ödmjukt och respektfullt språk
medan några få har ett vulgärspråk.
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I en del arbetsgrupper har chefen eller ledaren varit med och sammansatt
arbetslagen, i andra gör personalen det själva. Arbetslagen förändras sällan,
det sker endast vid sjukdom och ledighet. Anledningen till det är att det
finns en strävan att skapa kontinuitet dels för vårdtagarna dels för
vårdpersonalen själva, men också att minimera antalet personal som
besöker vårdtagarna. Vid ett tillfälle har jag varit med när ledaren initierat
splittring av ett arbetslag på grund av att de inte fungerat tillsammans. Att
ha överblick på de olika lagens och hur de samverkar kan ses som en viktig
uppgift för chefer och ledare inom hemtjänsten. Att arbeta i hemtjänsten
handlar om förmågan att våga lita på sina egna tolkningar av situationen.
Genom återkommande besök hos en och samma vårdtagare får de
kunskaper om hur de skall bete sig hon denne vårdtagare.

Avsaknad av dialog mellan personal och anhöriga skapar onödiga
konflikter, och en känsla av otillräcklighet hos personalen. Vårdpersonalen
har beskrivit att de försöker motverka detta genom att prata med anhöriga
och försöka förklara, men de har också angett att de idag upplever sig ha för
lite tid för detta. Några andra har bett chefen eller arbetsledaren om hjälp att
tala med den anhörige. Det som händer på fältet förflyttar sig oftast ut till
bilen. Ibland förflyttar det sig också till morgon- och månadsmötena.

Exempel från månadsmöten

Reflekterande och dialogiskt ledarskap

Grupp 5 i Samköping har månadsmöte/arbetsplatsträff

Idag deltog både områdeschefen, Elin och gruppledaren, Gullan. Chefen är
både sjuksköterska och distriktssköterska och arbetsledaren är
undersköterska med erfarenhet ifrån fältet. Båda ledarna upplevs av
vårdpersonalen som tillgängliga och tydliga. Mötena präglas av struktur och
alla får kommer till tals. Vårdpersonalen har sagt att de har stort förtroende
för sina ledare/chefer. Månadsmötena i denna arbetsgrupp består dels av
informationsspridning dels av samtal kring vårdtagarna och vårdpersonalens
arbetssituation.

All dagpersonal deltog och en från kvällen, nattpersonalen deltog ej.
När jag kom till lokalen stod gruppledaren i köket och kokade kaffe. Det
känns hemtrevligt i lokalen, det luktar glögg och det står tända ljus på
borden. Möte skall vara klockan halv tre på eftermiddagen. Ett arbetslag har
ringt och sagt att de blir sena. Allt eftersom kom personalen, de lämnade
ifrån sig nycklar och annat de haft med sig under dagen. Under fikat
samtalade arbetsgruppen om olika vårdtagare. Innan mötet kommer igång
tar de upp vad de vill prata om.
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Ellen berättade om en vårdtagare som hon varit till igår. Hon hade haft
problem med att få henne att åka till lasarettet. Hon sa att vårdtagaren blivit
så efter att hon varit på avlastning. Ellen berättade att Astrid var
”gruversam”, det var inget Astrid såg fram emot, att hon skulle på ett
läkarbesök. Astrid hade berättat att hon inte tyckte om läkaren hon träffade
sist, och därför inte ville gå. För att få henne på andra tankar, berättade
Ellen, att hon hade frågat Astrid vad hon ville ha på sig idag.  Hon menade,
att det handlade om, att ta fram sin list en sådan här gång, och att varken
säga för lite eller för mycket. Med det menade hon, att man måste använda
de kunskaper man hade om just henne, och vad som gjorde att man fick
henne på andra tankar eller på bättre humör. Ellen menade att man vid en
sådan situation hela tiden också måste balansera på orden, och varken säga
för mycket eller för lite. Ellen tog fram den rosa klänningen och den vita
bomullskoftan som Astrid brukade känna sig fin i, och frågade om hon ville
ha den. Innan Ellen for därifrån hade Astrid frågat när färdtjänsten skulle
komma. Ellen sa att hon vid sådana tillfällen kände sig tillfredsställd i sitt
arbete. Barbro tyckte att det var bra att man får tips på hur man skall göra.
Hon sa att just den här vårdtagaren alltid krånglade och att hon ofta gått
därifrån med dåligt samvete. Följande dialog uppstod:

Barbro: /Man måste vara bra på, att få dom att inse att det är bra om de åker
iväg. De tycker först att det är så besvärligt, men efter en stund när man pratat
med dem, inser vårdtagarn att de vill åka iväg. Man får verkligen försöka
motivera dem, ibland är det jobbigt/… Flera nickade och instämde.

Maja: /Vet du vad, ibland tror jag dom strular bara för att man skall bry sig,
sätta sig hos dem, dom är finurliga, eller hur frågade hon arbetsgruppen?
/…Flera hummade och nickade.

Nu kom distriktssköterskan, Elin, hon hade varit förbi en vårdtagare på
morgonen och tagit några prover så hon var lite sen. Hon frågar om hon
kunde få kaffe, och om de kunde börja mötet, eftersom hon hade en hel del att
ta upp. Gullan frågade om det hänt något, eller om det var någon som ville ta
upp något. Då sa Linda, som var ny i gruppen: /Jag undrar över det här med
delegering, vem avgör vad som skall delegeras och hur?/

Gullan tittade lyssnande på dem och svarade: /Det är distriktssköterskan som
har ansvaret för det, det är Elin här hos oss som bestämmer vad som skall
delegeras/.

Gullan upprepade: /Så är det i vår arbetsgrupp, vi rättar oss helt efter vad hon
beslutar, det är hon som sköter delegeringarna/. Linda frågade vidare: /Hur
gäller delegering om jag byter arbetsplats?/

Elin: /Du kan alltid ringa och fråga mig/.  Linda: /Jag har en annan fråga, är
det meningen att vi skall följa det som är bestämt eller ej? Anledningen till att
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jag ställer den frågan, är att en av personalen har gått utanför det vi faktiskt
har bestämt i den här gruppen. Jag måste ta upp ett exempel. August ville gå i
trappen igår/

Här har någon i arbetsgruppen frångått en överenskommelse, som
arbetsgruppen hade haft, vad beträffar att gåträna med en äldre vårdtagare.
Det väcker starka känslor i gruppen. En överenskommelse som inte finns
inskriven i någon vårdplan, utan det är något, som de bestämt i gruppen
utifrån en arbetsmiljöaspekt, berättade arbetsledaren.

Gullan avbröt och frågade: /Vem har lovat honom att gå i trappen?/

Linda fortsatte utan att svara Gullan: /Han var så elak när jag inte gick med
honom i trappen, och det blir likadant varje gång en speciell person har varit
där/. Gunilla: /Ja han vart elak igår, inte kan man gå med denna stora karl i
trappen, för tappar han balansen, ja, ….jag har ingen chans att ta emot han, så
jag gör det inte!/ Nä, jag sa det åt han att det är ingen som tar emot dig om du
ramlar, jag har sagt det förut och säger det igen, jag gör det inte/.

En stund senare svarade undersköterskan på Gullans fråga. Hon sa att det
var Karin som hade lovat han att han skulle få gå i trappen, Karin var så
snäll i helgen, sa hon med ett leende. Det fanns en ironi i hennes röst, när
hon tittade runt bland sina kollegor. Flera var ivriga och ville prata, Britt sa:
”Ja hon är så snäll! ”Även Britta sa det ironiskt och irriterat.

Linda ställde frågan: /Hade hon inte koka pölsa också, hos någon?/

Britt frågade: /Hos vem hade hon kokat pölsa? Det är ju vansinne, vi får inte
koka potatis åt vårdtagarna och så kan en del ställa sig och koka pölsa/… Sa
hon med ilsken röst.

Gullan frågade: /Har han blivit lovad att gå i trappen det tycker jag är
vansinne, det kan väl inte nån gå och lova inte/ ’

Elin: /Ja, du är arbetsledare, du får prata med Karin om det här/
Arbetsledaren: /Ingenting sånt skall dom gå härifrån och lova, jag pratar med
Karin, vi kommer i kläm, vi som nekar, då blir vi svarta och hon blir vit/….
Skratt!! flera instämde i skrattet, ett slags förlösande skratt.

Gunilla: / Ja precis hon blir den goda fen, det blir fel mot arbetsgruppen/.
Stämningen i gruppen är irriterad.

Under en lång stund samtalade ledarna och vårdpersonalen med varandra
om vilket bemötande de skall ha ute hos vårdtagarna. Det kom upp andra
liknande exempel. Ledaren deltog och lyssnade och tillät andra att komma
till tals och ställa frågor. Personalen var ivrig och pratade i mun på
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varandra. Arbetsledaren upprepade, att hon skall ta upp det med den
berörde. Mötet fortsatte. Elin frågade skämtsamt: ”Kan jag få komma in?
Jag har med mig material, blöjor, handskar, katetrar, skall vi ta det först
eller sist? ”. Arbetsledaren sa att de kunde ta det på slutet. Hon läste i
vårdplanen och informerade om att de har fått en ny vårdtagare som skulle
ha en alldeles speciell medicinering. Förutom att vårdpersonalen skulle se
till honom, skulle någon anhörig gå dit ett par gånger om dagen.
Distriktssköterskan undrade om någon vill fråga om något? Linda hade en
fråga: ”Vad innebär den här sjukdomen, det har jag glömt bort sedan jag
läste, jag har bara ett svagt minne av vad det var?” Elin förklarade för dem
och frågade sedan om de fått nog med information? Hon undrade vem som
kunde ta honom?” Gullan:

 /Det kan vi titta på sedan, hon tittade på Isabell och sa, det är väl erat område?
/…Isabell nickade instämmande, utan att säga något, men med sitt kroppsspråk
visade hon, att hon accepterade förslaget.

Elin: /Då gör vi igenom vårdtagarna, så vi har koll på vilka som behöver hjälp
idag/.

Gullan gick igenom vårdtagare för vårdtagare, vem som går till vem, och
vad som skulle göras.  Elin och vårdpersonalen kom under hela tiden med
frågor, eller med någon information som de hade. Efter en noggrann
genomgång av vårdtagarna samtalade de om grejer som var beställda, om
några som skulle in på avlastning, och om vilka vårdtagare som var på väg
hem från sjukhuset.

Isabell berättade att de hade löst problemet med sängbenen till en
vårdtagare. Hon sa att hon hade tagit med sig sängben, som hennes gamla
moster hade haft en gång i tiden, och att de passade. Britt kommenterade
detta och menade att de kanske var för snabba på att hitta lösningar, ”det är
det dom vet”, sa hon,  och så får vi inte det vi behöver för att göra ett bra
jobb, eller för att underlätta för vårdtagarna. Några nickade instämmande,
här visade de med sitt kroppsspråk var de tyckte.

Distriktssköterskan lämnade fram en låda och sa att där låg katetrar,
blöjor och annat de hade beställt. Hon frågade vilken dag det passade att
hon följde med och visade på hur en katetertömning går till. De kom
överens om att hon skulle göra det i morgon. Hon skulle själv åka förbi och
göra det idag på den nya vårdtagaren, så fick gruppen ta det efter att hon
instruerat dem. Arbetsledaren och distriktssköterskan bestämde en ny tid för
nästa möte. De var båda överens om att det var viktigt att de har en ny tid
redan nu, eftersom alla var så upptagna. Efter månadsmötet åkte vi ut på
fältet.

I bilen är det nu tre som åker med. En har inte körkort så hon får skjuts
till en vårdtagare. I bilen pratade de vidare om problemet, när någon i
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gruppen frångår det som var bestämt. Det tycks finnas ett stort behov av att
samtala om detta och att ge varandra bekräftelse om var man står i frågan.
Kerstin var arg och sa att det skapade onödiga konflikter när man inte kunde
hålla sig till det som är bestämt i arbetsgruppen. Karin:

/Ja som om vi inte hade nog att göra, utan att sådana här saker skall uppta vår
tid. Fast det är bra att det kommer upp för det rensar luften, och så har vi ju en
bra chef, som vågar ta tag i det som är mindre trevligt/.

De andra satt tysta en lång stund…. en av dem sa bestämt: ”Ja, så är det!”

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Det är högt till tak, ordning och reda på detta möte. Många kommer till
tals. Både ledare och vårdpersonalen samtalar om allt som kommer upp.
Det ställer hela tiden frågor och lyssnar på varandra.

Reflektioner:

I detta exempel ser vi hur dialogen från månadsmötet i arbetsgruppen rör
sig till bilen och hur dialogen övergår till ett småprat i arbetslaget. Detta
månadsmöte präglas av ett dialogiskt ledarskap. Båda chefen och ledaren är
tydliga i sin information, men också då det gäller konfliktlösning. Samtal
kring de olika vårdtagarna sker gemensamt men också av prat i smågrupper.
Ledarnas förhållningssätt på detta möte får vårdpersonalen att reflektera
över sitt arbete och att ställa frågor.

Exemplet beskriver ett möte präglat av dialog, reflektion och
berättande. Ledare och vårdpersonal samtalar hela tiden med varandra. Hela
arbetsgruppen tar del av berättelser från kollegor, här sker ett
erfarenhetsutbyte dem emellan. Ledarna har en tydig arbetsfördelning, och
ger vårdpersonalen tydliga budskap, idag specifikt vad som avser
delegering. Ledarna tar tillvara småprat och besvarar frågor och de lyssnar
när vårdpersonalen berättar. Frågandet tillåts från de yngre såväl som från
de äldre. Här ser vi att det att skapas relationer i samtalen och frågandet.
När någon i arbetsgruppen frångår det som bestämts tar de genast upp det
och försöker hitta en lösning. Det blev en irriterad stämning av att någon
hade gåtränat med en vårdtagare i trappen. Arbetsledaren tog tag i detta
problem så det blev aldrig någon kvardröjande konflikt.
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Hierarkisk kommunikation - en källa till konflikt

Vagstad har månadsmöte

Grupp 3 i Vagstad

Mötets sammansättning består idag av en områdeschef, en distriktssköterska
och samtliga vårdpersonal som arbetar dagtid. Biståndbedömningar görs av
en hemtjänstassistent. När jag kom till lokalen hade två undersköterskor
redan kommit. De hade kokat kaffe. Områdeschefen ringde och sa att hon
var försenad. I denna arbetsgrupp sker främst informationsspridning.

…Mötet började med fika, vårdpersonalen och arbetsledaren satt och
väntade på distriktssköterskan. Under tiden som de väntade satt några och
tittade på ett schema, några läste i dagboken, medan en del pratade om
arbetet. Några sa att de ville veta vad jag skulle göra med de material som
jag samlade in. Jag berättade för dem, och de fick möjlighet att ställa frågor.

Det var en tryckt stämning i lokalen, ingen hade sagt något, men jag
fick bara den känslan. Några satt och småpratade i smågrupper, medan
områdeschefen samtalade med några andra. Områdeschefen sa att hon hade
en del material som hon tänkte dela ut, allt har inte kommit men en del.
Sedan sa hon: ” Idag skall vi också prata om budgeten som alla älskar,
skratt!! Hon skrattade med en medveten ironi, och flera instämde. Hon sa
också, att hon ville att personalen, under nästa vecka skrev upp tid, alltså
hur lång tid de var hos var och en av vårdtagarna, och hur många mil de
körde bil varje dag. Områdeschefen bad personalen att lyssna. Hon sa:

/Jag har sökt ett annat jobb. Jag kommer att sluta, jag orkar helt enkelt inte
jobba här längre, jag gör ingenting, jag bara flyttar papper, och jag tror inte att
det går att skapa någon förändring i den här gruppen. Jag vet inte vem vi får i
stället det blir klart nästa vecka/.

Ingen i gruppen sa något. De satt tysta och tittade på varandra, någon
skruvade på sig. Några fortsatte att titta på schemat, några andra bläddrade
instruktionsboken till mobiltelefonen. Den tryckta stämningen är än mer
påtaglig nu. Några satt och pratade om att de skulle ge varandra massage i
eftermiddag. Kerstin sa att hon skulle gå och simma. Hon frågade om någon
det var någon fler som tänkte gå och simma. De hade tidigare berättat för
mig att de fått lära sig massera varandra, och att de fått badkort. De menade
att de under senare år hade blivit duktigare att ta ut friskvård. Mötet skulle
ha börjat klockan 10.00. Någon tittade på klockan. Maria tyckte att de
skulle köra igång, hon menad att de skulle börja utan henne? Drygt en
halvtimme försenad kom distriktssköterskan. Ingen kommenterade hennes
sena ankomst. Områdeschefen sa att hon ville ta upp en diskussion om



157

delegering, hon sa att de måste få klarhet i vad som gäller.
Distriktsköterskan:

Eftersom jag är ny i den här gruppen, kan jag gå igenom vad som gäller vad
som avser delegering, och hur jag ser på det”. Hon förklarade hur hon tolkade
delegeringsförordningen/.

Områdeschefen: /Så är det inte alls, jag har också läst delegerings-
förordningen, och så står det inte, sa hon med skarpt tonläge, förresten har
flera av personalen haft delegering, som inte överensstämmer med det du
säger, och jag har dessutom kollat med andra i kommunen och de säger precis
som jag/.

Diskussionerna blev högljudda mellan distriktssköterskan och arbetsledaren
när var och en hävdade sin tolkning, som den rätta. Maria, vårdbiträde,
frågade varför ingen sagt detta till dem tidigare? Följande samtal uppstod:

Maria: /Vi har ju jobbat på ett annat sätt i flera år, vad är det egentligen som
gäller? Och, sa hon, rätt så upprörd, hur gör vi när vi inte har tillgång till
undersköterskor. Vi kan ju inte trolla fram personal, och vårdtagarna måste ju
få sina ögondroppar eller vad det nu är, som skall delegeras? /

Distriktssköterskan: /Då får ni väl göra om schemat, och förresten, alla borde
ha undersköterskeutbildning, då skulle vi slippa den här diskussionen, sa hon
med eftertryck. Nä, det här börjar att bli för jobbigt, kan vi gå vidare/

Maria: /Nu blir jag arg, man är inte värd nåt man har snart inget jobb. Man
kan dra en gammal säck över huvet, helt plötsligt kan man inte göra
någonting, inte ens det man gjort i flera år?/…. Vårdbiträdet gick ut ur
rummet, hon svor och tittade sig omkring, medan hon sa: /det blir bara för
mycket för mig, jag måste röra på mig/.

Några i arbetsgruppen nickade instämmande och någon sa, att så var det,
man var inte värd nåt, helt plötsligt. En stor del av mötet gick åt till denna
diskussion, och det var en irriterad stämning på mötet. De hann inte med så
mycket mer idag, än några vårdtagarärenden, som också handlade om
delegering. Det första gällde Astrid 78 år, som skulle ha ögondroppar. Ett
vårdbiträde berättade, att hon gått till den vårdtagaren länge utan att ha haft
delegering. Hon sa att den förra distriktssköterskan aldrig sa att jag hon inte
kunde ge ögondroppar, hon undrade nu vad som gällde? Diskussionen om
delegering återupptogs, diskussionerna var högljudda, det är svårt att höra
vad alla sa, eftersom det var en upprorisk stämning och flera pratade i mun
på varandra. Mötet avslutades med att områdeschefen vädjade till
distriktssköterskan att de måste fortsätta och diskutera detta efter mötet.
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Ur forskarens dagboksanteckningar:
Stämningen är uppenbart irriterad. Vårdpersonalen känner sig inte
tillvaratagna. Distriktssköterskan är ny, hon känner sig besvärad av
situationen. Olika uppfattning finns om vad delegeringsförordningen
föreskriver, det blir en källa till konflikt

Reflektioner:

Dagens månadsmöte är mer präglat av information utan att det skapas
utrymme för samtal om den information de får. Den nuvarande
distriktssköterskan avvisar möjligheter till dialog. Hennes kommunikation
är klart hierarkiskt. Här ser vi vad som händer när det kommer en ny
distriktssköterska som inte är involverad i den kunskapsprocess som finns
sedan tidigare i gruppen. Vårdpersonalen, gruppens områdeschef och den
tidigare distriktssköterskan hade tidigare skapat en relation och ett
förtroende dem emellan i planeringen och utförande av delegeringar i
arbetsgruppen som den nya distriktssköterskan inte hunnit skapa. Istället
blir det för henne nödvändigt att strikt hålla sig till de regler som styr
delegeringen. Detta blir också ett sätt för henne att upprätthålla sin
maktposition. Här ser vi också hur distriktssköterskan försöker avleda
samtalet, när hon säger att det här blir jobbigt, när det blir för jobbigt. Men
hon lyckas inte riktigt med det.

Konstruktivt erfarenhetsutbyte

Grupp 1 Vagstad har Månadsmöte

Arbetsgrupp 1 som beskrivs i det följande skiljer sig åt från den förra
arbetsgrupperna på olika sätt. Här finns en områdeschef som är
sjuksköterska, Anna- lisa, och en grupp vårdpersonal. Två är inte med. En
var sjuk, en var hemma för vård av barn. På månadsmötet deltog oftast
områdeschefen och de flesta av dagpersonalen. Områdeschefen har sitt
arbetsrum i en annan byggnad i kommunen. De likheter som fanns var att
mötena var ungefär en gång i månaden och att kvälls- och nattpersonal
sällan deltog. Områdeschefen upplevdes av arbetsgruppen som tydlig när
hon väl var där, men de menade att hon var allt för svår att få tag på. De har
ofta uttryckt att de skulle önska att hon var mer tillgänglig. När jag kom till
lokalen med det arbetslag jag följt under dagen var alla på plats. En vikarie
var med idag. Många i gruppen pratar, medan några sitter tysta.
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…Månadsmötet skulle börja klockan 16.00. Alla var på plats då, men mötet
kom inte igång. Klockan blev16.15 fortfarande pratade de i smågrupper.
Pratet i smågrupper rörde både vårdtagare, prat om ett plastparty, och andra
saker som de gör på fritiden. En undersköterska, som var facklig
representant, pratade med områdeschefen om vad hon skulle ta upp på
mötet. Arbetsgruppen i övrigt satt och pratade i smågrupper. En halvtimme
senare kom mötet igång.

Anna-Lisa visade att hon hade en lista på de punkter som skulle tas upp
idag. Hon frågade om det var någon som kommer ihåg vad som togs upp
vid förra mötet. Vårdpersonalen funderade en stund i arbetsgruppen om var
anteckningarna från det förra mötet kunde vara. Ingen i gruppen kom ihåg
vad de tog upp, inte heller var de anteckningarna fanns.

Anna-Lisa sa att hon hade några punkter som var från förra gången och
att de fick utgå från dem. Hon började med att säga, att hon först av allt
måste gå och ringa efter en ambulans till Martin som skall iväg i morgon.
När områdeschefen gick och ringde efter ambulansen började
vårdpersonalen samtala om vårdtagaren som skulle iväg med ambulans. De
började planera hur den transporten skulle se ut, med eller utan
vårdpersonal. Elsa sa: ”Vi får tänka om lite, vi får försöka hjälpas åt, för vi
har ju folk, förut i alla fall, följde vi med han in”.

De samtalade om huruvida de skulle följa vårdtagaren med ambulans,
eller om han skall åka ensam. Malin sa att det var självklart att någon skulle
följa honom, en kollega nickade och sa att det hade de ju alltid gjort, hon
undrade varför de plötsligt skulle ändra på det? Eller vad tycker ni andra.
Anna-Lisa sa, att hon gärna följde med men att det kunde handla om tid,
skulle de hinna med det. Hon fick medhåll av ett Gertrud som sa: ”Ja vi
måste ju faktiskt tänka på vad vi hinner med, även om vi alltid skall tänka
på vårdtagarens bästa, men hinner man inte så hinner man inte eller hur?”

De var två mindre denna vecka eftersom en var sjuk och en hemma för
vård av barn, och det var svårt att få tag på flera vikarier. Karin började
prata om Gustav som inte ville duscha. De var eniga om att hon var bra
krånglig varje gång de skulle duscha. Mona föreslog att de skulle låta
honom vara till han fick lust att duscha. Hon sa att det går ju fortare då,
eftersom det saknades personal och gubben skulle inte dö om han inte
duschades just nu.  De kallade ofta vårdtagarna för; gubben och gumman
när de talade om dem, men när de träffade vårdtagarna tilltalade de oftast
dem vid namn.

Här fördes samtal om förhållningssätt, bemötande, personalen emellan,
och vilka val de tvingas göra när det saknades personal. De sa ofta att de i
samtalen sökte bekräftelse hos varandra kring problem med vårdtagare.
Anna-Lisa berättade:



160

/Igår ringde Albert (en vårdtagare) till mig, han har haft jätteont i magen i
flera dagar, så jag sa, du får komma till mig, så får jag känna på magen. Ja
han var ju till mig och den var mjuk och fin, men han har ont överallt, jag
frågade honom har du ont i bena också? Så klämde jag på låret, och fråga, gör
det ont. Ja sa han/.

Skratt i gruppen, många instämde. Av skrattet att döma verkar de känna
igen vårdtagaren och hans beteende. Områdeschefen fortsatte att berätta om
samma vårdtagare, hon tyckte han var spänd hela han, han har varit hemskt
nervös efter operationen, menade hon. ”Han skulle ju bo hos doktorn om
han fick”.

Elsa: /Om han fick ja, hon menade att någonstans måste de också sätta en
gräns/. Annalena fortsatte: /Om man skulle tro allt han säger ja, men
samtidigt så är man ju rädd att man missar något/.

Malin sa att det skulle vara hemskt om man inte tog någon vårdtagare på
allvar och så skulle det hända något sedan. Flera i gruppen pratar i mun på
varandra, de instämde, och vill komma till tals, de verkade samspelta på den
punkten. Denna iver i olika typer av kommunikation har jag också sett i
olika bandinspelningar och fältanteckningar.

Anna-Lisa: /Ja så har vi Aina, hon hade urinvägsinfektion, så jag skickade
henne till doktorn, så det får vi kolla upp. Mannen hennes hade ringt
läkarstation, en undersköterska avbryter….han ringer två gånger per dag
ibland, …..områdeschefen fortsatte, för ett år sedan var det bröstet/…../.

Malin försökte säga något, men områdeschefen höjde rösten och sa, att
nattsköterskan hade åkt till honom flera gånger under veckan. Telefonen
ringde, områdeschefen gick och svarade. Elsa undrade om de kunde
bestämma vem som skulle ta Britt-Louise i morgon eftersom deras arbetslag
inte skulle hinna.

Malin frågade när vårdtagaren skulle ha hjälp, hon ville veta det
innan de kunde erbjuda sig att gå till henne. De får tillsvar att det är ungefär
vid 11.00 tiden som de brukade gå dit, de erbjuder sig att gå till Britt-
Louise. Ni skall tömma en kateter, hon blir lite orolig men det är ingen
katastrof, det går bra, vi kan ta det sedan innan vi skiljs åt. De bestämmer
sig för att samtala med varandra om det senare, vad de skall tänka på vid
besöket hos Britt-louise. Anna-Lisa kom in igen, efter telefonsamtalet, hon
sa:

/Ursäkta om jag stör, det är omläggning varannan fredag på August ben, jag
brukar gå dit på morgonen men man kan ta det när som helst. Det är ett lite
större sår och så är det några småsår, på vänster underben, och det läker ju
aldrig det där/
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Anna-Lisa frågade, vem i gruppen som har det området. Malin svarade att
det är deras arbetslag som går där. Malin sa:

Igår ringde dottern till oss, hon hade ringt till psyket, hon vill att vi ändrar
medicinen, hon tycker att mamman har blivit så trött av de här nya tabletterna.

Dottern undrar om vi skall hoppa över pillren mitt på dagen? Hon sa att hon
hör av sig sedan om besked i frågan och att det var det som stod på lappen,
nu kan vi kasta en lapp, skratt. Av skrattet att döma verkar de lättade att de
kan kast en minneslapp av många. Anna-Lisa tittade på klockan, och sa, att
de nu fick ta en snabb genomgång av det som är kvar. Hon sa att hon fått
klagomål ifrån arbetsgruppen om att det köps julklappar till vårdtagarna och
att de känner sig tvingade att vara med fast de inte vill.

Britta frågade, vem som klagat. Anna-Lisa svarade, att det inte spelar
någon roll vem det var, hon menade att det inte skall vara ett tvång utan var
och en gör som de vill. Hon undrade vad arbetsgruppen hade för tankar om
detta?

Det var tyst en stund. Sedan sa Britta: ”Fram med det nu, vem har
tvingats vara med. Vi brukar ge våra vårdtagare julblommor varje år, och
det har då alltid varit frivilligt, eller hur?” frågade hon och tittade på
kollegan som satte bredvid. Hon nickade och skakade på huvudet, sen reste
hon sig upp och sa att hon behövde en rökpaus.

Anna-Lisa sa, att de fick fortsätta och diskutera detta sedan. Hon
menade att det viktiga var, att var och en fick bestämma själv, eftersom hon
sa att det var något som inte ingick i jobbet. Chefen sa till Karin, som var
fackrepresentant, att hon fick ta sin information nu. Karin informerar om att
nya löneförhandlingar var på gång, och att alla skall få gå på en föreläsning
om demensvård en dag, hon informerade också om ankommande
vidareutbildning

I bilen, dagen efter månadsmötet, samtalar vårdpersonalen om Ainas
urinvägsinfektion. De sa att det inte var längesedan de hade lämnat in
prover och att proverna inte visade något onormalt.. De samtalade också om
hur irriterade de var över att telefonen hela tiden ringer på mötena, och om
diskussionerna om att ge blommor till vårdtagarna. De menade att ingen i
deras grupp behövde känna sig tvingad utan det var helt frivilligt om man
ville ge något till sina vårdtagare. De var överens om att fortsätta att ge till
sina vårdtagare, för det hade de gjort i många år. Inte för att de kände att de
måste, utan för att de hade sett hur glada vårdtagarna blev när de fick en
julblomma. Anneli:

/Det är samma sak med att vi inte får ta emot presenter eller pengar av
vårdtagarna. Om vi ger dem blommor eller annat så kanske de känner sig
tvingade att ge tillbaka, då har vi ett problem. Vi vet ju hur det kan gå, ni
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kommer väl ihåg när en kollega för några år sedan hade tagit emot pengar,
vilket rabalder det blev, eller hur?/

Områdeschefen: /Det är helt rätt, ni får diskutera detta i gruppen, och försöka
enas om hur ni skall göra, och skall ni ge något så skall det vara frivilligt,
ingen skall känna sig tvingad/

Ur forskarens dagboksanteckningar:
Några i arbetsgruppen pratar i smågrupper medan områdeschefen
informerar och pratar. Samtalen har ett blandat innehåll mellan arbete och
det som görs på fritiden. Det är mest områdeschefen som informerar.
Vårdpersonalen samtalar om julblommor eller ej. Vårdpersonalen lyssnar
och när de försöker komma in i samtalet blir de avbrutna, ibland avbryter
vårdpersonalen samtalen. Telefonen ringer flera gånger, både den fasta
och mobiltelefonen.

Reflektioner:

Här kan vi se ett tydligt exempel på hur ett konstruktivt erfarenhetsutbyte
mellan vårdpersonalen försvåras när ledare informerar mer än samtalar med
vårdpersonalen. Vårdpersonalen försöker vid några tillfällen att komma in i
samtalet men de blir avbrutna av områdeschefen. Samtalet avbryts av viktig
information.

På mötet samtalar de om bemötande mot och förhållningssätt gentemot
vårdtagarna, om huruvida de skall ge vårdtagarna julblommor eller ej. Här
finns olika uppfattningar, som inte reds ut, utan samtalet om detta fortsätter
i bilen med det arbetslag som menar, att var och en gör som de själva vill.

De köper varje år julblommor till vårdtagarna och de benämner
vårdtagarna som våra vårdtagare. Det kan betyda som de själva uttryckt att
de har kommit dem allt för nära vårdtagarna och att de inte längre skiljer
mellan arbete och det privata.

Sammanfattning – Månadsmöten

Månadsmötena är inplanerade varje månad. Meningen är att
vårdpersonalen, deras chefer och ledare kontinuerligt skall träffas för att få
en överblick över arbetet. Av olika anledningar går det ofta längre tid
mellan dessa möten, det kan till exempel handla om att annat akut kommer
emellan och möten ställs in eller att chefen eller ledaren är på någon
utbildning eller något möte med ledningen. Detta innebär att den mängd
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information som ofta skall ges från chefer och ledare har hunnit
mångdubblats. Oavsett informationsmängd brukar mötena vara mellan 1, 5
till 2 timmar, det finns ofta inte längre tid till förfogande, utan istället skjuts
ärendet fram till nästa möte.

Månadsmötena skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de olika
arbetsgrupperna. På dess möten deltar oftast chefen eller någon arbetsledare
ibland båda två. På de flesta månadsmöten delta de flesta som arbetar i
arbetsgruppen under dagtid. De som arbetar kväll eller natt deltar sällan,
vilket medför att de inte får ta de av den information och de samtal som
pågår på dessa möten.

Även strukturen på mötena skiljer sig åt. En del månadsmöten följer en
viss struktur, medan andra tar upp frågor som de kommer upp. Några
förbereder sig i bilen eller på morgonmötet för detta månadsmöte, andra gör
det inte. En av de viktigaste iakttagelser jag gjort på dessa månadsmöten är
just hur personalen kommunicerar med varandra. Några möten präglas av
dialog och ett ömsesidigt informationsutbyte, där många är med och
diskuterar det som kommer upp. Andra möten präglas av att chefen eller
ledaren informerar och att dialogen i det närmaste uteblir.  De flesta möten
är en blandning av information och dialog, dock förekommer dialogen i
mindre utsträckning på månadsmötena än på morgonmötena.

I flera arbetsgrupper förekommer prat i smågrupper under pågående
möte. Några grupper pratar i mun på varandra andra väntar på sin tur. En
del ledare avbryter vårdpersonalen när de vill göra inlägg i diskussionerna,
andra lyssnar av vad de vill säga. Den dialog och de samtal som sker på
månadsmötena rör sig ofta till bilen. Ofta rör det sig också till fältet. Och
ibland även till morgonmöte eller då de träffas för att äta lunch.
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KAPITEL 8 DISKUSSION AV EMPIRIN

Organisation av lärande

I detta kapitel diskuterar jag resultaten ifrån studien för att skapa en
förståelse för lärandets förutsättningar och villkor i hemtjänsten. Lärande
inom hemtjänsten sker ibland på individnivå men främst sker ett kollektivt
lärande. Som redan nämnts så konstitueras lärandets villkor och
förutsättningar inom ramen för tre miljöer. Dessa miljöer som har sina egna
specifika karaktäristiska drag interagerar ständigt med varandra i en
komplex helhet. I det följande beskrivs dessa miljöer.

Figur 2 är en modell över tre lärandemiljöer och centrala teman i hemtjänsten
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Modellen (figur 2) som växt fram ur det empiriska materialet, visar de
teman som jag beskrivit i kapitel 7. Teman som har betydelse för lärandets
förutsättningar och villkor. Utgångspunkten för dessa teman är de tre
miljöerna där personalen arbetar och lär och de är också utgångspunkten för
lärandets uppkomst och förmedling. De olika temana återfinns i det yttersta
gråa fältet i modellen. Utifrån dessa teman som jag presenterat i empirin har
jag sett att vissa är väsentliga för lärandets förutsättningar och villkor och
det är detta jag vill diskutera i detta kapitel

 Hemtjänstens organisering

Hemtjänsten i de båda kommunerna är, liksom hemtjänsten generellt, en
politiskt styrd organisation, överst i hierarkin finns en socialnämnd med
socialdirektören som ytterst ansvarig, närmast honom finns en
äldreomsorgschef och/eller en verksamhetschef. Längre ned i hierarkin
finns områdeschefer. I några grupper finns också gruppledare, samt i varje
arbetsgrupp finns vårdpersonal, bestående av undersköterskor och
vårdbiträden.

Arbetet i hemtjänsten inkluderar olika rationalitetskonflikter, både
mellan socialtjänstens målrationella krav på effektivitet och vård-
personalens omsorgsrationella förhållningssätt, men också mellan olika
regelsystem i det här fallet mellan arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen
(Nordström, 1998). I socialtjänstlagen framhålls den enskilde vårdtagarens
behov, medan arbetsmiljölagen betonar, att arbetsmiljön ska vara av god
fysisk och psykosocial kvalitet. Detta medför en balansgång för personalen,
och inte minst för ledaren, mellan respekten för vårdtagarnas hem och
vårdpersonalens arbetsplats. Ett tydligt exempel på detta var när det hos en
vårdtagare skulle installeras hjälpmedel som skulle underlätta för
vårdpersonalen, men som vårdtagaren inte ville ha. Det finns alltså en
konflikt mellan personalens omsorgsrationella ambitioner och högsta
ledningens mål och beslut. Ofta gör vårdpersonalen mer än vad som står i
biståndsbedömningen vilket kan strida mot målet att bedriva en
kostnadseffektiv verksamhet.

Som redan framgått av empirin så har ledaren en central roll när det
gäller att skapa förutsättningar och villkor för lärande. Mina resultat visar
att det finns skillnader mellan hur ledarskapet fungerar inom de två
norrlandskommunerna. Det är skillnader som främst kan förstås mot
bakgrund av hur verksamheten är organiserad i respektive kommun, (se
figur 1a, 1b).

I Vagstad finns tre olika ledarprofessioner: en områdeschef, en
distriktssköterska, och en biståndsbedömare, som alla har olika funktioner
och befogenheter. Områdeschefen är spindeln i nätet mellan de olika
cheferna i verksamheten (Hultman 1998).
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I Samköping finns en ledarprofession, en områdeschef, som tillika är
distriktssköterska och biståndsbedömare, alltså en och samma person har
olika arbetsuppgifter och befogenheter. Samköping har dessutom
gruppledare som tillika arbetar på fältet. Dessa bistår områdeschefen i
hennes arbete eftersom de har viss arbetsledarfunktion. .

I Vagstads kommun var ledarskapet mindre dialogiskt än i
Samköpings kommun. Det sätt varpå Vagstad hade organiserat
verksamheten tycktes försvåra ett dialogiskt ledarskap. Under olika möten i
Vagstad lades tonvikten på information och här fanns mer av olösta
konflikter än i Samköping. Ett exempel på en sådan konflikt är när
områdeschefen hade en uppfattning om delegation och distriktsköterskan en
helt annan, vilket i sin tur skapade osäkerhet i arbetsgruppen. Flera ledare
med olika befogenheter kan således medföra kommunikationssvårigheter
mellan de olika ledarna men också gentemot vårdpersonalen. Ledarna får
därmed svårt att samordna kommunikationen och att få alla att ställa sig
bakom fattade beslut. Detta blir belyst studien när den nya
distriktssköterskan delegerar utan att föra en dialog med områdeschefen
eller med vårdpersonalen. I denna situation skapas hos både områdeschefen
och vårdpersonalen en känsla av frustration och otillräcklighet.

Vid konflikter i Samköpings kommun bearbetas dessa snabbare när det
bara finns en ledare med flera befogenheter. Det tycks som om en ledare
med flera befogenheter och arbetsuppgifter möjliggör ett dialogiskt
ledarskap. Här är dialgen mer nivellerad. I Samköping upplevs också
cheferna av personalen som mer tydliga och tillgängliga än i Vagstad, vilket
åter kan förstås mot bakgrund av hur hemtjänsten är organiserad.

Det torde vara rimligt att hävda att varje ledare med sina befogenheter
också motsvarar en specifik arbetskultur med sin specifika arbetsdiskurs.
För områdeschefen i Vagstads kommun, som måste kommunicera med flera
ledare med olika befogenheter, innebär det uppenbara svårigheter med att
koordinera informationen men också att samordna kommunikationen i
arbetsgruppen. Förhållandena i Vagstad kan därmed inte förklaras med att
det var sämre ledare där utan förklaringen borde kunna sökas i
verksamhetens organisering. Självfallet är ledarnas personliga kompetens
av betydelse men jag tror inte man kan enbart individualisera förklaringarna
i denna fråga.

.Frågan är hur skillnaderna i ledarskapet ska förstås och vilka
konsekvenser detta i sin tur får för vårdpersonalen möjligheter att skapa ett
lärande förhållningssätt. Som studien visar har hemtjänstens organisering
betydelse för ledarnas möjligheter att leda verksamheten, vilket i sin tur får
återverkningar i vårdpersonalens direkta arbetssituation. Ledarna i de olika
kommunerna har med andra ord olika förutsättningar och villkor för att leda
verksamheten.
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Som en motreflektion till min tolkning att verksamhetens organisering är
viktig för ledarskapet vill jag också framhålla att chefernas kompetens
påverkar deras förutsättningar att vara ledare. Denna kompetens handlar till
exempel om att skapa goda relationer till vårdpersonalen men också att
tillvarata vårdpersonalens kunskaper. Detta sker till exempel, som studien
visar, när det skapas utrymme för reflektion och dialog eller när ledaren är
en god lyssnare, på de olika mötena. Detta överensstämmer med det Kolb
(1994) betonar, att chefs- och ledningsbaserat arbete kräver hög grad av
affektiv och beteendeinriktad kompetens för att hantera människor
respektive för att fatta beslut och sätta mål.

Den informella strukturen nödvändiggör och möjliggör ett lärande
förhållningssätt

Arbetet inom hemtjänsten utförs som sagt i ett vanligt hem, här råder av
naturliga skäl en informell struktur, vad som kan kallas för en
institutionaliserad informalitet, det är en frizon som ligger innbäddad i
själva arbetets karaktär. (Begreppet institutionaliserad informalitet har jag
fått från U Karlsson, som använder det i ett kommande bokmanus, 2003).
Begreppet har också avhandlats av Lindelöf och Rönnbäck (2001). De
använder det också i sin kommande avhandling om biståndsbedömningar
inom hemtjänsten. Vårdpersonalen har en uppenbar frihet i sitt arbete, en
frihet som är institutionaliserad i organisationen. Det handlar om konsten att
ta egna initiativ, att omplanera sitt arbete till förhållanden som ständigt
förändras och att anpassa vårdplanen till de situationella villkoren. Hemmet
låter sig inte formaliseras på samma sätt som kontoret, eller fabrikslokalen.
Det är i första hand de mest erfarna som har denna förmåga, de yngre och
oerfarna följer mer vårdplanen. Arbetet och möten med vårdtagare är av
skiftande karaktär. Det som fungerade hos Hilda igår kanske inte fungerar
idag, och det som fungerade hos Oscar, kanske inte fungerar hos nästa
vårdtagare, trots likartade biståndsbeslut. Förutom att utföra alla de
praktiska sysslorna, måste arbetet också anpassas efter den enskilde
personens unika behov, och vilja. Vårdtagarna har dessutom behov av
existentiell eller emotionell karaktär som vårdpersonalen inte kan undvika
att engagera sig i.

Studien visar hur vårdpersonalen och även chefer och arbetsledare
befinner sig i en konflikt mellan olika intressen. Det är en konflikt mellan å
ena sidan vårdtagarnas intressen och behov, å andra sidan hemtjänsten som
politiskt styrd organisation med de sedvanliga effektivitetskraven, det vill
säga högsta möjliga produktivitet till lägsta möjliga kostnad. Det är en
konflikt mellan två rationaliteter, en målrationalitet eller en teknisk
rationalitet och omsorgsrationaliteten. Enligt min mening kan denna
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rationalitetskonflikt för hemtjänstens vidkommande beskrivas symboliskt
med hjälp av det klassiska begreppsparet Gesellschaft och Gemeinschaft
(Asplund, 1991). Begreppen är ett av sociologins äldsta och mest centrala
begreppspar, introducerat av Ferdinand Tönnis 1887. Konflikten mellan
verksamhetens organisering, maktstrukturen inkluderad, och verksamhetens
arbetsuppgifter är alltså i förlängningen en konflikt mellan dessa två
rationaliteter. Det är i spänningsfältet mellan dessa två rationaliteter som
den institutionaliserade informaliteten skapas, som i sin tur underlättar
interaktionen mellan individerna och de situationella villkoren. Detta kan
ses som den process som leder fram till det kollektiva lärandet i
organisationen. Denna konflikt har en konstruktiv karaktär eftersom den
tycks skapa det spänningsfält som både möjliggör och nödvändiggör ett
lärande förhållningssätt.

Det Gesellschaft-präglade samhället styrs, om vi följer Tönnies, av
marknadsprinciper. Det Gemeinscahft-präglade samhället styrs, kort
uttryckt, av en gemenskap och närhet mellan människor, här råder ett slags
”jag-du” förhållande mellan alla. Gesellschaft beskriver marknadsprincipen
mellan människor, här råder ett ”jag-det” förhållande och distans mellan
människor. I nedanstående uppställning beskriver jag två tänkta
idealtypiska modeller för hemtjänsten, i första fallet baserat på Gesellschaft
i andra fallet baserat på Gemeinschaft.

Gesellschaft: Lagar och formella direktiv reglerar hemtjänstens arbete.
Samhället kräver teoretisk kunskap på vetenskapliga grunder hos dem som
arbetar i hemtjänsten. På organisationsnivå råder en mål- eller teknisk
rationalitet. Etiken är utilitaristisk. Vårdtagaren betraktas som en kund på en
vårdmarknad. Endast de vårdbehov som finns inskrivna i vårdplanen
beaktas. Personalen följer vårdplanen till absurditet, till exempel får
toalettbesök endast göras en viss dag i veckan. Personalen håller distans till
vårdtagarna som objektiverar. Som följd av detta uppstår ibland ett
vulgärspråk eller ett mindre respektfullt bemötande.

Gemeinschaft: Organisationen präglas av omsorgsrationalitet. Etiken
bygger på ansvar. Vårdbehov utanför vårdplanen kan ibland beaktas.
Praktiska kunskaper anses viktigare än teoretiska. Det är svårt att
upprätthålla en arbetsledarroll, informellt ledarskap utvecklas.
Arbetsgruppen präglas mer av kompisrelationer än av professionella
relationer. Vårdpersonalen känner ett engagemang för vårdtagarna och
etablerar en personlig relation till dem till exempel dricker de kaffe hemma
hos vårdtagarna istället för att ta raster i lokalen. Vårdpersonalen gör saker
utanför biståndsbesluten som de bedömer behöver göras. Den personliga
relationen kan också resultera i ett distanslöst uppträdande, till exempel att
vårdpersonalen i sin iver att städa upp, kan kasta saker utan att fråga
vårdtagarna, som om man själv ägde sakerna.
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Det ligger kanske nära till hands att romantisera de egenskaper som
Gemeinschaft står för, men denna romantiserng varnar Asplund (1991) för
Författaren påtalar att Gemeinscahft inte alls är konfliktfritt (och
underförstått problemfritt). Gemeinschaft är trots sina sammanhållande
egenskaper långt ifrån befriat från problem och konflikter. Dessutom är de
beroende av varandra. I Gemeinschaft finns Gesellschaft och i Gesellschaft
finns Gemeinschft. På samma sätt förhåller det sig med
omsorgsrationaliteten och den tekniska rationaliteten inom hemtjänsten.
Skulle enbart den ena dominera så skulle förutsättningarna för
verksamheten förändras dramatiskt. Där personalen lyckas balansera
mellan dessa rationaliteter tycks det finnas förutsättningar för att skapa ett
lärande förhållningssätt. Den tekniska rationaliteten underbetonar dialog
och egna initiativ hos vårdpersonalen. En omsorgsrationalitet utan inslag
av ekonomiskt och administrativt tänkande riskerar en informell struktur
som ledarna/cheferna inte kan styra eller organisera.

Att arbeta i främre och bakre regioner

Vårdpersonalens arbete är som alla människovårdande verksamheter,
komplext. Det innebär att vårdpersonalen arbetar både i en bakre och en
främre region, för att använda Goffmans (1959/1995) begrepp, (back stage
och front stage), begrepp som jag tidigare beskrivit i teorikapitlet. Dessa
regioner återfinns i någon av de tre miljöer som vårdpersonalen arbetar i.
Vårdpersonalen måste hela tiden lära sig att balansera mellan dessa regioner
i det dagliga arbetet. I en miljö finns dominans av den främre regionen i en
annan en dominans av den bakre regionen och slutligen finns i olika grad
inslag av de båda regioner i någon miljö.

Morgonmötet kan främst ses som en främre region men med inslag av
den bakre regionen. Dessa inslag återfinns i de smågrupper som skapas. På
mötena träffas hela arbetsgruppen och ibland chefer och ledare. Här måste
de till viss del ge akt på och reglera sitt beteende. Här sker planering och
erfarenhetsutbyte genom berättande och småprat. På morgonmötet är
språket en blandning av fackbegrepp och begrepp som rör den privata
sfären.

På fältet, i hemmet, vid besök på apotek, och vid andra uppdrag
befinner de sig i de båda regionerna: I den främre regionen, därför att de
arbetar i någon annans hem och här måste de uppträda med stor respekt för
vårdtagarens behov och vilja. I hemmet kan de inte dra sig undan utan här
måste de hela tiden anpassa sig till den unike vårdtagaren och hans/hennes
aktuella behov.

Månadsmötet är en tydlig främre region. Här träffas hela
arbetsgruppen, inklusive chefen och här måste man ge akt på vad som sägs.
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Här är språket mer faktabetonat. Här finns mindre utrymme för prat om det
som rör vårdpersonalens liv utanför arbetet. Här dominerar informations-
spridning, ibland med inslag av dialog och reflektion, ibland sker
information utan dialog och reflektion. De främre regionerna skapar
utrymme för erfarenhetsutbyte och lärande i arbetsgruppen, under
förutsättning att det skapas utrymme för dialog och reflektion. Här utbyter
olika yrkesgrupper erfarenheter och i dialogen om informationen sker en
kunskapsgenerering.

Bilen är en tydlig bakre region. I bilen kan arbetslaget fritt reflektera
över innehåll i de andra miljöerna och här kan de också fritt ge uttryck för
tankar och känslor. Tack vare bilen kan de dra sig tillbaka från kontakten
med vårdtagarna. Bilen utgör en frizon från vårdtagarna, men inte en frizon
från arbetet. I bilen kan de slappna av från den kontroll de utsätts för när de
möter vårdtagare/anhöriga och arbetsgruppen, men hela tiden sker planering
och samtal kring arbetet.

Jag har kunnat observera hur de bakre regionerna skapar utrymme för
att göra sig av med stress, och att den möjliggör informella relationer som
bygger förtroende, solidaritet och en känsla av gemenskap bland
personalen. Här får de också ge utlopp för känslor. Detta sker ofta genom
småprat och uppbackning inom arbetslaget eller arbetsgruppen. I den bakre
regionen, därför att arbetslaget arbetar utan insyn från annan vårdpersonal,
chefer och ledare. Det finns alltså ett ansvar hos både ledare men också hos
vårdpersonalen, att få till stånd en dialog om det som inträffar på fältet och i
bilen.

En förutsättning för att det ska ske ett lärande är att det finnas en länk
mellan den främre och bakre regionen. Vårdpersonalen måste kunna föra
fram det som händer i den bakre regionen till den främre och den främre
regionen måste kunna hantera vad som händer i den bakre. Sedan måste den
bakre till vissa delar vara just skyddad från insyn, en region där man kan
prata i avskildhet med varandra eller reflektera med varandra i förtroende.
Eftersom hemtjänstens praktik består av tre miljöer som är intimt
sammanbundna med varandra, samtidigt som de har en relativ autonomi i
förhållande till varandra, så krävs en väl fungerande dialog mellan de olika
aktörerna och som ett villkor för att erfarenhetsöverföring ska ske inom
organisationen, men också för att ett lärande förhållningssätt ska kunna
utvecklas och upprätthållas.
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Kunskapsgenerering och lärande

Lärande uppstår i dialog och berättande

Erfarenhetsöverföringen mellan olika aktörer i organisationen försvåras om
verksamheten är organiserad på ett sätt som inte passar verksamhetens
arbetsuppgifter (Larsson och Morén, 1988). I en verksamhet där en
institutionaliserad informalitet är en naturlig del av vardagen finns det goda
förutsättningar för att kommunikationen skulle kunna möjliggöra ett
lärande. Men för detta krävs också ett dialogiskt förhållningssätt från ledare
och att de tar tillvara berättande och småprat från vårdpersonalen. Det är
bland annat i berättandet och småpratet som erfarenheter synliggörs och
förs vidare. Det är i dessa situationer som interaktionen mellan individerna
och de situationella villkoren sker.

Norberg (1992) menar att kommunikationen är mångdimensionell. Det
visar också mina analyser av hemtjänsten. Här återfinns tre dimensioner av
kommunikation, de består av: dialog, berättande och småprat. På de olika
mötena skapas i olika grad utrymme för dialog mellan olika aktörer. De
olika aktörerna är ledare, vårdpersonal och vårdtagare. En del arbetsgrupper
för kontinuerligt en dialog om arbetets innehåll, och om den information
som ges. Andra har mindre inslag av dialog och liknar mer ett samtal om
både arbete och det som finns utanför arbetet. Sådana vardagssamtal hävdar
Trankell (1971) består av ett ömsesidigt informationsutbyte. Personalen
underlättar för varandra om inträffade händelser, konflikter med mera.

I dialogen i arbetsgruppen mellan ledare och vårdpersonal lär man sig
förutom av varandras erfarenheter också mer av olika faktakunskaper kring
de olika vårdtagarnas medicinska- och tekniska behov. Studien visar att de
arbetsgrupper som skapar utrymme för dialog, också skapar utrymme för
reflektion, vilket skapar förutsättningar för ett kollektivt lärande. Att föra en
dialog handlar inte om att diskutera utan att ta tillvara varandras
erfarenheter i ett ömsesidigt samtal. Ett tydligt exempel på när det handlar
om diskussion och inte om dialog är exemplet kring diskussionen mellan en
områdeschef och vårdpersonalen om en föreskriven datautbildning. Min
slutsats är att kommunikation av olika slag är viktig för att möjliggöra ett
lärande både i arbetslaget och i arbetsgruppen.

Dialogen från de olika mötena övergår ofta från dialog och berättande
till ett småprat i bilen. Den genuina dialogen sätter inte, som Molander
(1993) framhåller, punkt utan den resulterar i att nya frågor ställs och att
nyfikenheten inte stillas. Nyfikenheten och frågandet yttrar sig också i
vårdpersonalens berättande och småprat i alla de olika miljöerna, men i
synnerhet på morgonmötet och i bilen. Dialogen och småpratet bidrar till att
skapa gemensamma värderingar om vad som är rätt och vad som är fel. Ett
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tydligt exempel på detta är när de för en dialog om bemötande och
språkbruk.

Vårdpersonalen berättar på morgonmöten och i bilen om lyckade och
misslyckade insatser i arbetet, vilket skapar intresse och nyfikenhet hos
annan vårdpersonal att berätta vidare. Wilhelmsson (1998) hävdar, att det i
berättelsen utbyts erfarenheter och tänkesätt.  Här i berättandet väcks
nyfikenhet hos kollegor och förutsättningar för lärande uppstår. Förmåga till
berättande och lyssnande visar studien är viktiga individuella egenskaper
vid kunskapsöverföring mellan olika aktörer. Den dominerande
kunskapsformen i hemtjänsten är ett kunnande som förmedlas via dialog,
berättande, och småprat. Även Tyden (1997) framhåller berättandets
betydelse för erfarenhetsöverföring i ett människovårdande arbete.
Berättandet, menar Molander (1993), är att gestalta olika problemsituationer
som aktörerna kan ställas inför i sitt arbete.

Jag vill hävda att det genom berättandet skapas ett lärande
förhållningssätt, eftersom berättelserna blir en gestaltning, för att använda
Molanders (1993) uttryck, alltså en förebild. Här sker ett kritiskt
reflekterande av berättelsens innehåll när vårdpersonalen ställer frågor till
varandra. Fantasi och gestaltningsförmåga hos vårdpersonalen kan ses som
viktiga personliga egenskaper för att berättelserna ska bli ett led i
utvecklandet av ett lärande förhållningssätt. Den övervägande delen av de
berättelser som jag har hört tyder på ett gott omdöme hos vårdpersonalen,
men det finns också några få exempel som tyder på ett sämre omdöme hos
några enstaka personer. Det är de som öppet berättar, utan självkritisk
granskning, exempelvis hur de har använt ett vulgärspråk hemma hos någon
vårdtagare. I sådana fall tycks den sociala interaktionen mellan det fåtal
personer som visar ett sämre omdöme inte fungera. Det kan bidra till att det
inte skapas normer, för vilket spårbruk som är passande.

Ett rimligt antagande är följande: I en miljö där det finns starka
informella drag skapas personliga relationer mellan ledarna och
vårdpersonalen. Där krävs det starka ledare för att hantera personal som
ibland går över gränsen för det tillåtna. Personalen har själv uttryckt till mig
att ledaren borde slå näven i bordet vid olika former av överträdelser. En
förutsättning för detta är att ledarna får kännedom om förekomsten av olika
misshälligheter. Ett problem med en institutionaliserad informalitet är att
personal som bryter mot vissa normer lätt kan slinka undan.

Ett sätt att hantera detta problem kan vara att byta lagsammansättning.
Det förutsätter att ledare för en dialog om bemötandefrågor och att de kan
argumentera för och emot vissa lagsammansättningar, trots att förändringar
i lagsammansättningen kan innebära att kontinuiteten för vårdtagarna
rubbas. Som studien visar så kan vårdpersonal, som i en viss
lagsammansättning använder ett vulgärspråk till vårdtagaren, upphöra med
detta när lagsammansättningen förändras. Att införa handledningsinsatserna
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kan vara ett annat sätt att hantera detta problem, eftersom problemet kan
sammanhänga med en stressad arbetssituation och det sätt varpå ledarskapet
är organiserat. Ledarskapet måste inte bara kunna befrämja en dialog utan
också befrämja ett språk som är anpassat till arbetsuppgiftens karaktär –
nämligen vård och omsorg. Att bli mer dialogisk är inte bara en formfråga
som innebär att man bara sätter sig och talar med varandra. En pladdrande
reflektion förändrar ingenting.

Lärande uppstår i småprat i smågrupper

En annan viktig slutsats som kan dras i denna studie gäller småpratets
funktion inom hemtjänsten. Småpratet blir en del av lärandets konstituering.
Småpratet har därmed en viktig funktion i en institutionaliserad informalitet
genom att det skapar och återskapar normer som är satta av vårdpersonalen
och sanktionerade av ledningen.  Det kan vara regler man satt upp av
arbetsmiljömässiga skäl, som till exempel gåträning av vårdtagare. I
småpratet skapas också ett förhållningssätt hos personalen. Småpratet
möjliggör ett lärande, bland annat lär vårdpersonalen sig ett förhållningssätt
gentemot vårdtagarna. I småpratet skapas relationer mellan olika aktörer
(Ekman 1999). Chefen och ledaren kan skapa förutsättningar och villkor för
lärande genom att tillvarata berättande och småprat hos vårdpersonalen.
Eftersom småpratet utgör en betydande del av den sociala interaktionen kan
det ses som en viktig förutsättning för utvecklandet av ett lärande
förhållningssätt.

Jag har kunnat observera att chefer ibland avleder småpratet om
problem som vårdpersonalen uppmärksammar på olika möten, det som
(Reutsch, 1972) benämner för tangential response, vilket betyder att någon
avleder samtalet. Detta skapar ibland hos vårdpersonalen, en känsla av
oduglighet. Småpratet berör många områden, oftast det som är direkt
kopplat till arbetet med vårdtagarna, men det berör också det som finns
utanför arbetet. Delegeringsförfarandet är något som vårdpersonalen ofta
berör i småprat i smågrupper. Småpratet blir ett sätt att förhålla sig till
chefens förhållningssätt i denna fråga. Ibland kan småpratet, för en
utomstående betraktare, verka bestå av löst prat. Men även det lösa pratet
tycks ha en funktion. Tiller (1999) menar att om man tar man bort det lösa
pratet, tar man också bort mycket av grunden för det erfarenhetsbaserade
lärandet. Pratet menar författaren innehåller den viktiga sociala
dimensionen, den värmande nerven i en lärandeprocess” (s 45).

Studien visar att smågrupper bildas i de olika arbetsgrupperna när det
saknas mötesstruktur, eller när mötena i allt för stor grad präglas av
information och inte av dialog. Eller när någon outredd konflikt finns i
arbetsgruppen, och slutligen när småprat och berättande inte tas tillvara. Att
det bildas smågrupper kan bidra till att lärande i arbetsgruppen försvåras
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eftersom ledaren kan få problem med att hålla samman arbetsgruppen. Det
kollektiva lärandet i arbetsgruppen uteblir, och istället sker ett lärande med
några få deltagande. Smågruppsprat förekommer i de båda kommunerna
under de olika mötena, men främst under morgonmötet. Detta kan delvis
förklaras med att arbetslagen är inriktade på det praktiska arbetet med den
egna lagkamraten som närmast berörs av dagens arbete. Småprat kan också
ses som ett försteg till dialog eller kanske som en enklare form av dialog.
När det blir tillåtet att prata om sina erfarenheter kan småpratet övergå i
dialog, vilket också skapar förutsättningar för lärande. Småpratet kan också
bidra till att man härdar ut då arbetet känns tungt. I småpratet ger
vårdpersonalen ofta varandra stöd och bekräftelse. Detta visar studien är
viktigt i en verksamhet där vårdpersonalen saknar professionell hand-
ledning.

Genom återkommande besök hos en och samma vårdtagare får
vårdpersonalen kunskaper om hur de skall bete sig hon denne vårdtagare.
Erfarenhet är något som ständigt bekräftas i gamla och nya möten.

Kunskap i handling relaterat till formell kunskap

De dominerande teorierna om lärande ser lärandet som en process, som
förutsätter att verkligheten förändras och att vi hela tiden måste lära och lära
om. Många av dessa teorier kan i den meningen ses som radikala, men
utifrån den art av vårdarbete som utförs inom hemtjänsten är dessa teorier
inte radikala nog. Teorierna tycks inte beakta de verksamheter där den
vardagliga praktiken innebär ständiga och snabba förändringar från en
timme till en annan och där behärskandet av flexibilitet blir en väsentlig del
av yrkeskunskapen. Att lära sig utveckla till exempel förmågan att se
avvikelser, kräver djup förtrogenhet hävdar Josefsson (1988). Den
kunskapssyn som dominerar bland vårdpersonalen är den
erfarenhetsbaserade och tysta kunskapen. Här betonar man själva
kunnandet, det som bidrar till att man gör ett gott arbete ute på fältet (Tiller,
1999).

Studien visar att den kunskap som är mest central är kunskap i
handling. Det betyder inte att den formella kunskapen inte behövs, tvärtom
är det en nödvändighet för att ge vårdpersonalen en stärkt yrkesroll, men
också för att det skall klara av de svårare medicinska, och även
psykologiska inslagen i arbetet.. För att lära av erfarenheter måste
personalen få distans till de gjorda erfarenheterna. De måste både vilja och
få möjlighet att tänka över det de har erfarit. Detta sker inte minst i bilen.
Ett sådant exempel är då vårdpersonalen har fört fram en önskan om att få
tid och möjlighet att reflektera över upplevelser som till exempel när en av
deras vårdtagare dör. Vid samtal mellan mig och vårdpersonalen har de vid
ett flertal tillfällen gett uttryck för att de skulle önska sig mer
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vidareutbildning. Även chefer och ledare har menat att detta vore önskvärt.
Behoven handlar om kunskapsutveckling i form av fördjupningar i det
vardagliga hantverket, som till exempel att ge sprutor, repetera användandet
av tekniska hjälpmedel. Vårdpersonalen vill också bli bättre på
gruppdynamik och konflikthantering. Denna medvetenhet om
vidareutbildning betonar kunnandet. Den kunskapssyn som dominerar inom
den administrativa ledningen har visat sig präglas av en formell syn på
kunskap. Högsta ledningen förespråkar ofta kurser som datautbildningar,
gemensam undersköterskeutbildning för vårdpersonalen, ledarskaps
utbildning för cheferna. Detta är utbildningar som betonar själva vetandet.

Studien visar att det har det funnits önskemål från personalen om att
både vetande och kunnande beaktas i planeringen av personalens
kompetensutveckling. Vårdpersonalens yrkeskunnande förutsätter alltså
både teoretiska kunskaper och förmåga till omsorg. Varje dag ställs
vårdpersonalen inför nya problem. De arbetar på rutin, ytligt sett, men
bakom rutinens framträdelseform döljer sig ett mångfacetterat arbete med
komplicerade mellanmänskliga samspelsprocesser som (von Wright, 2000)
beskriver.

Konsten att skapa en relation kan inte rutiniseras. Därför måste
vårdpersonalen hela tiden lära sig sitt jobb somom och om igen. Lärandet
innebär bland annat förmåga att se att arbetet består av att skapa relationer
till varje enskild vårdtagare, samtidigt som de måste ge akt på att inte
komma vårdtagarna allt för nära. Liksom Fahlström (1999) visar min studie
att vårdpersonalens relationsskapande gentemot vårdtagarna i
äldreomsorgen utgör en paradox. Den är en språngbräda för att den gör
arbetet meningsfullt, men en fallgrop då det kan leda till stress och ohälsa,
om personalen får en känsla av otillräcklighet. Vårdpersonalen har ofta
samtalat om detta fenomen som Fahlström beskriver, det vill säga att de har
en känsla av otillräcklighet, samtidigt som de tycker sig ha ett meningsfullt
arbete.

Hemtjänstarbetets kvalitet är dels avhängigt av personalens förmåga att
utveckla en god omdömesförmåga i förhållande till vårdtagarna. Silfverberg
(1996) menar att man kritiskt utövar sin omdömesförmåga, när man
försöker avgöra vilken handling som är den rätta eller goda i olika konkreta
sammanhang eller situationer. Personalen visade en förmåga till kritiskt
omdöme när de inte endast sysselsatte sig med vad som skulle göras utan
hur det skulle göras. Dessutom värderade de ofta sitt handlingssätt.
Omdömet handlar på så sätt om etiska och moraliska värden. De flesta av
vårdpersonalen är engagerade i sitt arbete och de utför långt mer än det som
ingår. I dessa situationer skapas förutsättningar för lärande i arbetslaget. Att
lära sig i hemtjänsten handlar om förmågan att våga lita på sina egna
tolkningar av olika situationer och att bygga in sin omsorg i kunnandet
kring bemötande av varje enskild vårdtagare.
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När de frångår vårdplanen sker det i form av att de experimenterar och löser
olika typer av problem i syfte att tillmötesgå vårdtagarnas behov och vilja,
men också för att underlätta för sig själva. Att våga frångå fasta regler och
rutiner blir viktigt för att upprätthålla en god yrkesetik i arbetet. Tydliga
exempel på detta är bland annat när vårdpersonalen ändrar dag för
duschning. Studien visar att vårdpersonalen lär sig uppmärksamhet, som till
exempel att omedvetet registrera vissa signaler och att ha beredskap att
handla (Alsterdal, 2001). Vårdpersonalens uppmärksamhet är inte alltid
riktad mot en speciell vårdtagare utan gäller allmänt det som pågår runt
omkring. Det innebär att vårdpersonalen ständigt måste vara beredda på det
oväntade, det vill säga dagen blir inte alltid som de har tänkt sig.

Ett annat vanligt förekommande inslag i arbetet, visar studien, är
problemlösningar av olika slag som dagligen ingår i arbetet. Bland annat
sker detta när det saknas hjälpmedel, men också för att vårdpersonalen
själva skall få en bra arbetssituation, till exempel vad avser sänghöjder.
Ibland prövar man varandras idéer, ibland hittar man egna lösningar, vilket
möjliggör ett lärande dels i arbetslaget dels i arbetsgruppen. I bilen pratar
arbetslaget ofta om olika problemlösningar som skall underlätta arbetet. Att
människor själva hittar lösningar som fungerar i praktiken menar Moxnes
(1984) kännetecknar en lyckad organisation.

Personalen har ofta sagt att den som jobbar i hemtjänsten måste ha
fantasi och ett stort mått av flexibilitet. Med flexibilitet menar
vårdpersonalen att de hela tiden måste vara beredda att omplanera sitt
arbete, och att kunna hantera de olika fysiska och psykologiska miljöerna
som de kommer i kontakt med. I exemplen på problemlösningar visar sig
vårdpersonalens fantasi och nyfikenhet. Improvisation ingår också som ett
vanligt inslag i det dagliga arbetet när de till exempel inte får tag på ledaren.
Den frizon som finns i arbetet ger utrymme för improvisation och flexibel
problemlösning. Här lär de sig göra saker på ett nytt och annorlunda sätt.
Detta menar Engeström (1987) kan ses som ett innovativt lärande.

Majoriteten av vårdpersonalen har i samtalen med mig uppgett att de
upplever sina arbetsuppgifter som stimulerande och intressanta. De menade
att de kände sig viktiga och att de behövdes, vilket i hög grad bidrog till
tillfredsställelse i arbetet. Flera av personalen menade dock att det idag
finns allt mindre tid för det lilla extra hos vårdtagarna, vilket kan ses som
negativt både för vårdtagarna men också för dem själva. I deras arbete igår
inslag av socialpedagogiska arbetsuppgifter som att hjälpa vårdtagarna, att
utveckla sin egen förmåga, att klara olika uppgifter, hjälp till självhjälp,
något som de fick lära sig under sin vårdutbildning. Majoriteten av
vårdpersonalen framhöll att utbildning är viktigt för att göra ett bra jobb.
Endast några få ansåg att utbildningen bara utgjorde en inträdesbiljett till
arbetet. De flesta betonade erfarenheter i arbetet som viktiga.
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Information är avgörande för kunskapsgenerering och lärande

Inom hemtjänsten sker informationsspridning främst på månadsmöten och
ibland på morgonmöten. Studien visar att information är avgörande för
kunskapsgenerering och lärande. På en del morgon- och månadsmöten har
jag kunnat se tydliga exempel på hur ett konstruktivt erfarenhetsutbyte
personalen emellan försvåras. Detta sker när ledare informerar mer än
skapar forum för dialog eller reflektion. Det finns i dessa lägen en risk att
endast de mest verbala kommer till tals. När vårdpersonalen dessutom vid
flera tillfällen försökt komma in i samtalet, har de blivit avbrutna av
områdeschefen, det som Reutch (1972) benämner för tangential response.

Mötet kommer inte alltid igång i tid vilket medför att tidsåtgången för
dialog och reflektion krymper. Tid åtgår istället som jag tidigare nämnt till
småprat i smågrupper, under pågående information. Uppenbarligen finns
det en konflikt mellan det tidsutrymme som informationen upptar och
vårdpersonalens behov av handledning och dialog. Detta kan också ses som
en konflikt mellan den formella nivån, den tekniska rationaliteten och
vårdpersonalens omsorgsrationella krav. Vid ett flertal tillfällen har jag
observerat att, när det förs en dialog om den information som chefen givit
om en vårdtagare, skärper vårdpersonalen sin uppmärksamhet i handling.
Information från vårdpersonalen kan ge chefen indikationer på att hon
behöver göra ett hembesök hos vårdtagaren, eller att hon behöver se över
dennes tilldelade vårdinsatser. Man skulle kunna säga, att information utan
dialog blir kumulativ kunskap, det vill säga de får nya fakta kring olika
vårdtagare. Det lärande förhållningssättet kräver att det förs en dialog om
den information och det vetande som produceras i det dagliga arbetet
(Josefsson, 1991).

På mötena sker en kunskapsgenerering i den pågående dialogen kring
vårdtagarna. Det kan gälla kunskaper om olika mediciner, om vårdtagarens
tillstånd, eller om olika behandlingsmetoder. När de gäller de mer
avancerade arbetsuppgifterna skall vårdpersonalen dels följa det som är
föreskrivet i vårdplanen dels också följa vårdtagarens aktuella hälsotillstånd
och behov, en balans som ibland kan vara svår att klara av på grund av
stress (Alsterdal 2001). Stress uppstår till exempel när de har svårt att få tag
i vikarier, eller när de av någon annan anledning känner sig otillräckliga i
sitt arbete. Vårdpersonalen har vid samtal i bilen ofta pratat om att de idag
känner sig mer stressade än tidigare. Vårdpersonalen har idag fler
vårdtagare att gå till, med större medicinska vårdbehov än tidigare.

I de olika kommunerna finns det skillnader på månadsmötena.
Exemplen visar att de största skillnaderna består av hur
kommunikationsstrukturen ser ut och vilka rationaliteter som existerar. I
Samköping är ofta månadsmötena strukturerade. Någon ledare håller ofta i
mötet samtidigt som det finns utrymme för reflektion och dialog, vilket
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skapar goda villkor och förutsättningar för ett lärande. I Vagstad finns också
en viss struktur på mötena, dock skapas inte samma utrymme för reflektion
och dialog som i Samköping, vilket kan ses som en försvårande
omständighet för lärande. Förklaringen kan vara desamma som på
morgonmötena, att de i Vagstad har fler aktörer med olika befogenheter
som måste samverka. I Samköping sker ofta ett informationsutbyte
personalen emellan, vilket möjliggör ett lärande, medan det i Vagstad i
större utsträckning ges information från ledarna. Detta kan förklaras med att
de olika ledarna inte hunnit samordna informationen. Därmed uteblir
dialogen i Vagstad vilket skapar sämre förutsättningar för lärande i
arbetsgruppen än i Samköping.

När jag studerat kvälls- och nattpersonalen har jag kunnat observera att
de har andra förutsättningar för lärande än de som arbetar dagtid. Att kvälls-
och nattpersonalen upplever sig isolerade från dagpersonalen visar
berättelserna från dem. De menar att de inte får information från
dagpersonalen eller chefen om vad som gäller eftersom de sällan deltar på
olika möten. Den information som de får ta del av sker ofta skriftligt via
dagboken eller via telefonsamtal, sålunda hamnar de utanför den muntliga
kommunikationen. En annan konsekvens av detta är att de inte får möjlighet
att lyssna på de olika berättelserna om problemlösningar och om olika
erfarenheter, som dagpersonalen redogör för. De får inte heller möjlighet att
föra en dialog om vad som är rimligt att göra utanför vårdplanen, eller hur
flexibel det är tillåtet att vara. Inte får de heller möjlighet att diskutera olika
förhållningssätt med varandra, utan detta kan i värsta fall ske via
vårdtagaren, då han eller hon blir nattpersonalens språkrör. Eftersom de
sällan träffar ledarna får de inte heller kunskap om hur ledaren tänker och
arbetar. Kvälls- och nattpersonalens kunskaper kommer under sådana
omständigheter inte att tas tillvara. Det betyder att det blir en bristande
erfarenhetsöverföring i organisationen. Ett lärande förhållningssätt bör
omfatta all vårdpersonal, oavsett vilken tid på dygnet de arbetar.

Reflektion är avgörande för kunskapsgenerering och
lärande

Ett karaktäristiskt drag i de reflektionsprocesser som jag har studerat är att
reflektionen ofta sker utan arbetsledare och chefer. Det är ett uppenbart
faktum att de olika mötena inte alltid har formen av reflektionsmiljöer för
vårdpersonalen. Men ändå förekommer reflektion i samtliga tre miljöer.
Reflektionen är också sammanblandad med vanlig information, småprat
om ditt och datt, en liten krydda av skvaller, redogörelser för olika TV-
program. Reflektion kan vara att stämma av med någon eller att sortera
sina egna funderingar och efter viss mognad hitta en lösning. Reflektion,
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vars form är dialogen, handlar också om självkännedom och personlig
utveckling som Engeström (1987) betonar. Den är också är ett medel för
personalen att få svar på existentiella frågor. Eftertanken söker svaret.

Vårdpersonalen reflekterar ofta när de är hos de olika vårdtagarna, i
den direkta arbetssituationen, och de reflekterar när de sitter i bilen, efter
besöket hos de olika vårdtagarna. Reflektion i handling eller över handling
kan till exempel innebära att de reflektera över vårdtagares reaktioner, eller
eget bemötande gentemot vårdtagarna. Här skapas förutsättningar för
lärande i arbetslaget genom att de småpratar om till exempel bemötande
eller ett lärande som innebär att vårdpersonalen ifrågasätter rådande
strukturer och arbetsmönster och där de utvecklar nya sätt att hantera
arbetsuppgifter och problem i arbetet. Ett sådant lärande benämns av
Engeström för ett expansivt eller ett innovativt lärande.

På morgon- och månadsmöten, där vårdpersonalen träffar sina ledare,
sker en annan slags reflektion. När de träffar kolleger av olika slag på
månads- eller morgonmötena gör de tillbakablickar, det som Molander
(1993) understryker som viktigt. Reflektion på olika möten och lunchraster
handlar om eftertanke, som Molander menar kännetecknar just reflektion.
Personalen reflekterar över eller funderar närmare på en viss sak, händelse
eller problematik. När de befinner sig på morgonmötet, har de fått distans
till det som hände under gårdagen eller tidigare i veckan. I vårdtagarens
hem sker istället reflektion direkt i handling i arbetslaget. Att reflektera
handlar om att tolka vad som hände och varför man gjorde si eller så. I
tolkningen skapas förutsättningar för lärande. Genom att föra en dialog och
reflektera får de tillgång till varandras förståelse av ett fenomen vilket kan
göra det omedvetna ömsesidigt medvetet.

Studien visar att bilen är den plats vari vårdpersonalen i mångt och
mycket bearbetar sina upplevelser, genom att göra tillbakablickar på olika
handlingar. (Engeström, 1987). Här får de också sina kunskaper bekräftade
och förstärkta. I bilen utbyter personalen erfarenheter. De reflekterar över
vad som sägs och görs i en berättande form och i en reflekterande
konversation, vilket skapar förutsättningar för lärande i arbetslaget

En viktig slutsats är att sammansättningen av arbetslaget är viktig för
reflektionsprocessen. De flesta arbetslag reflekterar över sina handlingar
och problem, men det finns sammansättningar av arbetslag där reflektionen
är mindre vanlig, både vad som avser reflektion i handling som över
handling. Studien visar att reflektionen ibland uteblir på grund av att
vårdpersonalen har olika uppfattning om det som sker. Om arbetslagen inte
fungerar sker inte heller någon konstruktiv kommunikation, varken inom
laget eller mellan laget och den övriga arbetsgruppen. Då uteblir
överföringen av dialog, småprat och berättande. Finns inte dessa inslag så
torde förutsättningarna för reflektion vara begränsade, därmed försvåras ett
lärande. Sålunda måste ledaren, arbetsgruppen och arbetslagen ha såväl
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organisatoriska villkor som personliga förutsättningar för att skapa en
dialog som genomsyrar vårdpersonalens arbetssituation men också
vårdtagarnas behov och vilja.

Avhandlingen började i prologen hos Oscar. Arbetet hos Oscar föreföll vara
ganska enkelt. Den enda arbetsuppgift som fanns inskriven i vårdplanen var
en matlådeleverans. Utifrån denna studie visar sig arbetet vara mer
komplext. Förutsättningen för att vårdpersonalen kan göra detta arbete hos
Oscar är att det finns en möjlighet att de kan omplanera och anpassa arbetet
till vårdtagarens behov, vilket i sin tur förutsätter att vårdpersonalen kan
lyssna på vårdtagaren.

Detta förutsätter också att vårdpersonalen har fantasi,
omdömesförmåga och uppmärksamhet som innefattar en social
responsivitet. Vårdpersonalen behöver också stöd och uppbackning av
ledare och chefer för att kunna göra ett bra jobb. Ett bra arbete i exemplet
med Oscar är att vårdpersonalen under besöket hos honom
uppmärksammar, att han också har andra behov än att få sin matlåda
levererad. Det vill säga de arbetar inte efter en instrumentell rationalitet
utan ifrån ett omsorgsrationellt handlande (Silverberg 1996). Det som jag i
denna studie benämner som ett lärande förhållningssätt och som är en av
förutsättningarna för ett omsorgsinriktat lärande.

Den fråga som har varit central i detta arbete vilket också utgör syftet
med denna avhandling är vilka förutsättningar och villkor som finns i
hemtjänsten för ett omsorgsinriktat lärande.

Lärande förhållningssätt - en förutsättning för
omsorgsinriktat lärande

Ett centralt begrepp i denna studie är begreppet lärande förhållningssätt,
som kan ses som det förhållningssätt som man intar till sitt arbete. Jag har
under mitt avhandlingsarbete allt eftersom upptäckt, att hemtjänsten inte
kan bygga en lärande organisation i den bemärkelsen som Senge (1990) och
Docherty (1996) talar om. Jag har i stället valt begreppet lärande
förhållningssätt. För att förstå vad som kan betecknas som ett lärande måste
man först ställa sig frågan vad det är man inte kan eller vet och behöver lära
sig? Först då förstår man att lärande inte handlar om att göra något bättre
och bättre, utan att lärande istället handlar om att hela tiden lära sig av
andra, att lära sig sådant man inte tidigare kunde, och/eller, att lära sig
förstå saker man gör på ett nytt och annorlunda sätt. Lärande i en
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människovårdande verksamhet som hemtjänsten, handlar mer om att ha ett
lärande förhållningssätt.

Detta innefattar en kollektivt delad egenskap som innebär att
medlemmarna intar en beredskap att se och hantera gamla problem på ett
nytt och annorlunda sätt (Ellström, 1992; Engeström, 1987). Att skapa ett
lärande förhållningssätt handlar om att identifiera och tillvarata den
erfarenhetsbaserade kunskapen för att kunna möta nya och oväntade
situationer. De kunskapskvaliteter som är centrala för att åstadkomma god
hemtjänst är: omdöme, uppmärksamhet, ett etiskt förhållningssätt, en
inbyggd flexibilitet, fantasi. Dialogiska chefer och ledare har lättare för att
skapa ett lärande förhållningssätt eftersom de i dialogen med personalen
kan uppmärksamma deras behov av till exempel vidareutbildning. I
dialogen sker också ett erfarenhetsutbyte dem emellan. Att lyssna till
vårdpersonalens situationella behov av vidareutbildning samt att ta tillvara
deras erfarenheter, kan ses som viktiga förutsättningar i ett omsorgsinriktat
lärande. Lärande inom hemtjänsten sker i individuellt handlande men främst
i det kollektiva reflekterandet. Lärande uppstår genom samverkande
individer och med feedback från ledare.

Det finns, som redan nämnts, en konflikt mellan personalens
omsorgsrationella ambitioner och högsta ledningens mål och beslut. Ibland
gör vårdpersonalen mer än vad som står i vårdplanen vilket kan strida mot
målet att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. I det sammanhanget när
vårdplanen anpassas till praktikens behov, kan man säga att vårdplanen
kontextualiseras. Den institutionaliserade informaliteten möjliggör denna
kontextualisering. Kontextualisering kan inte inpassas i ett de-
kontextualiserat regelsystem ( Hamran, 1991).

En viktig kunskap hos personalen består just i att kunna anpassa
vårdplanen efter vårdtagarens behov och önskemål, vilket förutsätter att
personalen har möjlighet att göra egna bedömningar. Ett kontextuellt
perspektiv ser inte kunskap och lärande som något enbart intellektuellt, utan
som en social process. Som Engeström (1987) påtalar innehåller
verksamhetssystem såväl kontextuella som mänskliga komponenter som
samspelar med varandra. Kunskaper och förmågor i yrket skaffar de sig
genom eller vidareutvecklar som en integrerad del av utvecklandet av
yrkeserfarenhet, och yrkesidentitet. Det betyder som Thunborg (1999) visar
att kunskaps- och identitetsutveckling är nära sammanbundna med varandra

Vårdpersonalen anpassar det generellt givna – till exempel en vårdplan
som är ganska allmänt skriven även om den vänder sig till en specifik
vårdtagare – till den unika individens förutsättningar. Det betyder inte
godtycklighet. Som redan framgått så existerar en stark informell struktur
inom hemtjänsten, en så kallad institutionaliserad informalitet. Denna
informalitet ligger alltså inbäddad i hemtjänstens förutsättningar i och med
att omsorgsarbetet utförs i vårdtagarnas hem. Den institutionaliserade
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informaliteten uppstår i konflikten mellan verksamhetens formella
organisering och verksamhetens arbetsuppgifter som kräver flexiblitet och
informalitet. Den institutionaliserade informaliteten är ingen frizon som
utgör ett forum för godtyckliga beslut, det är snarare en informell struktur
fylld med institutionaliserade normer men som går utanför den formella
strukturen, samtidigt som den är beroende av den informella strukturen.
Goffman (1961) använder begreppet frizon, och beskriver de handlingar
som utförs men som inte är sanktionerade av ledningen.

Det är den institutionaliserade informaliteten som möjliggör att
vårdplanen inte konkretiseras i enligt med den dekontextualiserade
byråkratiska eller medicinska begreppsvärlden utan den kontextualiseras till
vårdtagarnas sociala sammanhang. Denna skapade och ständigt
återskapande informalitet kan ses som en starkt bidragande faktor till att det
utvecklas ett lärande förhållningssätt hos personalen inom hemtjänsten.

I enlighet med Meads symboliska interaktionism, som Knorr-Cetina &
Cicourel (1981) refererar till, kan man hävda att individerna har en
emancipatorisk möjlighet att frigöra sig från makrostrukturens normerande
verkan. Det paradoxala uppstår att individerna är fria att skapa de
situationella villkor som sedan sätter upp ramarna för deras
handlingsutrymme. För vårdpersonalens vidkommande utgörs dessa ramar
av deras arbetsvillkor, deras möte med vårdtagarna men också deras möte
med ledare. Individerna är i enlighet med detta synsätt fria att skapa sin
egen ofrihet.

Jag anknyter detta resonemang till Larssons & Moréns (1988)
begreppspar handlingsutrymme och handlingspotential samt deras
definition av begreppet organisation, (se teorikapitlet) där en organisation
ses som en interaktion av sociala relationer. Författarna tar sin utgångspunkt
i Knorr-Cetinas & Cicourels (1981). resonemang. Larsson & Morén, som
studerat socialarbetare, menar att handlingsutrymmet skapas i den sociala
interaktionen, men att det handlingsutrymme som individerna skapar, också
begränsas av organisationens språkverklighet.

Handlingsutrymmet är de faktiska möjligheter att handla som
organisationen erbjuder individerna. Individerna måste utifrån
organisationens språkverklighet tolka sina möjligheter att handla. Hur de
tolkar dessa möjligheter blir avgörande för deras personliga
handlingspotential. Handlingspotential är alltså ett begrepp som betecknar
individernas egna tolkningar av de möjligheter som organisationens
erbjuder men också deras vilja och förmåga att handla. Att
handlingsutrymmet är relativt stort inom hemtjänsten är kanske inte så
märkligt, arbetes karaktär förutsätter en stor frihet för personalen. Därför
skapas en institutionaliserad informalitet, det vill säga en frizon som härrör
från arbetets informella karaktär, det utförs i en vårdtagares hem. Det ger en
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frihet - och möjlighet - för personalen att använda sitt eget omdöme i stället
för att styras av rigida regler och strikt orderlydnad.

Den institutionaliserade informaliteten både innefattar och förutsätter
en stor handlingspotential och ett stort handlingsutrymme samtidigt som
denna informalitet möjliggör såväl handlingspotential som
handlingsutrymme. Det är frågan om en informalitet som alla, vårdpersonal,
arbetsledare, chefer, politiker etc. medverkar till. Alla känner till att
personalen har en stor frizon, men ingen vågar eller vill inskränka den. Det
är en informalitet som är institutionaliserad i organisationen. Det är en
informell struktur där det formella ledarskapet finns kvar men som
samtidigt legitimerar informaliteten. Det är en informalitet som ligger
inbäddad i hemtjänstens naturliga förutsättningar, där det utförs ett
omsorgsarbete i en vårdtagares privata hem. Det är ett fenomen som skapas
genom att ledningen avstår från att aktivt styra arbetet mer än absolut
nödvändigt. Den institutionaliserade informaliteten utgör sålunda en viktig
förutsättning för ett lärande förhållningssätt och i förlängningen ett
omsorgsinriktat lärande.

Larssons och Moréns (1988) studie visar att socialarbetarna inte fullt
utnyttjar sitt faktiska handlingsutrymme eftersom de begränsas av en
byråkratisk och rationalistisk/administrativt präglad språkverklighet.
Socialarbetarnas organisation är inte anpassad till verksamhetens faktiska
arbetsuppgifter, därav detta dilemma. Inom hemtjänsten har detta problem
blivit löst med att man skapat en institutionaliserad informalitet.
Vårdpersonalen inom hemtjänsten använder sig vanligtvis inte av ett
byråkratiskt språk, deras språk tycks till stora delar utgå från de krav som
arbetsuppgiften ställer. Språket har en påfallande informell karaktär. De har
en stor handlingspotential, de vet om sina möjligheter att handla och de är
också benägna att utnyttja dessa möjligheter. De har en personlig relation
till vårdtagarna. De utnyttjar optimalt sitt handlingsutrymme i sitt arbete
med vårdtagarna.

Vårdpersonalen skapar alltså med sanktion från chefer och ledare en
institutionaliserad informalitet Jag använder begreppet med fokus på
lärandets villkor och förutsättningar. De olika betydelserna mellan denna
studies och Lindelöf och Rönnbäcks (2001) användning av begreppet står
inte i motsatsställning till varandra utan kan snarare ses som
komplementära. Den institutionaliserade informaliteten innebär avsevärda
frihetsgrader i det praktiska arbetet. Det är inte en kaotisk form av informell
struktur, även om detta fenomen är långt ifrån problemfritt. Lärandet
förutsätter också dialogiska ledare som inte räds den potential som finns i
att släppa samtalet fritt. Lyssnande och frågande blir centrala begrepp i
samtalet. Utan dialogiska ledare försvåras lärandet. Det handlar om ledare
som kan hantera den rationalitetskonflikt, som alltid finns närvarnade i
denna typ av organisationer, i en konflikt mellan den passionerade
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omsorgsrationalen och chefernas nödvändiga arbetsuppgift att slå vakt om
den administrativa och ekonomiska rationalen.

Det är i spänningsfältet mellan den tekniska rationaliteten och
omsorgsrationaliteten eller mellan det Gesellschaftpräglade regelverket och
den Gemeinschaftorienterade vårdkulturen som den institutionaliserade
informaliteten skapas. Det är ett sätt att anpassa verksamhetens organisering
till verksamhetens faktiska arbetsuppgifter. Denna informalitet underlättar
interaktionen mellan individerna och de situationella villkoren, vilket i sin
tur kan ses som den process som leder fram till det kollektiva lärandet i
organisationen. Begreppet institutionaliserade informaliteten är ett
interaktivt fenomen som förbinder mikro med makro, (makro här sett som
den struktur som formellt sett bestämmer över organisationen). Det är den
institutionaliserade informaliteten som underlättar och möjliggör för
individerna att interagera med de omedelbara situationella arbetsvillkoren.
Utan denna frizon har jag svårt att se att vårdpersonalen skulle kunna utföra
sitt arbete på det sätt som de faktiskt gör.

Lärande kan, menar Mezirow (1991), ses som en interaktiv process där
den lärande tvingas revidera en tidigare uppfattning för att bättre kunna
hantera de krav som ställs på henne i en viss situation. Därmed kan det
också finnas emancipativ aspekt i lärandebegreppet. När vi lär oss att se
något på ett nytt och annorlunda sätt kan vi också avslöja och frigöra oss
förtryck och självförtryck. Denna aspekt av lärandebegreppet har utvecklats
av författare som till exempel Freire (1974) med sin frigörande pedagogik.
Lärandet kan därmed innehålla en negation till vad vi tidigare har lärt oss.
Att lära sig kan vara att bortse från konventioner och en kritik mot det
existerande. Därför kräver allt lärande att individen har ett mått av frihet
kombinerat med dialogiska ledare och chefer.

Att inta ett lärande förhållningssätt kräver inte bara en nyfikenhet utan
också en förundran av det till synes triviala. Utan denna nyfikenhet, utan
denna förundran talar man inte enligt min mening om ett lärande
förhållningssätt.

Ett tydligt exempel på denna förundran är Astrid Lindgrens bok om
Pippi Långstrump. Många av hemtjänstens personal har denna förundran
och nyfikenhet, de har alltid sakletaren till hands. Denna underförstådda
symbol för ny fantasi och kunskap som Astrid Lindgren skapade i sagan om
Pippi Långstrump, kan ses som lärandets verkliga arketyp. Pippi som, likt
Sokrates, ställde de överraskande och provocerande frågorna, vände ut och
in på det vedertagna språkbruket, och som alltid var förundrad över det lilla
samhällets stelbenta konventioner, kan också ses som en representant för
lärandets kritiska filosofi. Pippi använde fantasin och leken för att visa hur
man kunde överskrida gamla föreställningar och ersätta dessa med nya
tolknings- och handlingsmöjligheter. Så var det också med den
hemtjänstpersonal som jag följde. De hade också något av Pippis kritiska
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distans till givna normer och konventioner. Pippi lyckades man aldrig fånga
in efter en målrationell mall. På samma sätt förhåller det sig med
hemtjänstens vårdpersonal, de tycks inte heller kunna fångas in i regelstyrda
strukturer. De har något av Pippis kreativa olydnad över sig. Deras fantasi,
omdömesförmåga, uppmärksamhet, flexibilitet och innovationsförmåga
ingår i deras lärande förhållningssätt. Något som inte minst kan
symboliseras i sakletaren. De har alltid med sig sin sakletare utan den hade
de inte kunnat utföra sitt jobb så som de gjorde. Att de har den möjligheten
är en viktig del i lärandets förutsättningar och villkor. Det tycker jag att jag
har visat i denna studie.
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SUMMARY

Background

The origin of this thesis can be found in the prologue to what happened
during an initial meeting with Oscar, an 80-year old client. At first, assisting
him seemed straightforward enough as the task mentioned in the formal
code of conduct for nursing staff was given in the general plan for home-
help service providers: delivery of a daily packet of food. In a historic
perspective, work with needing elderly people has been regarded as typical
women’s work, i.e. a menial job for experienced housewives. But the
content of work required of the nursing staff is complex and complicated. If
I were to mention one condition for successful completion of duties,
assignments and exercises it would be the ability of the nursing staff to
develop a personal relation to the client. Another condition would be the
ability to apply knowledge to new situations. One theme in this study relates
to the specific resources and general conditions that apply for municipal
home-help service and for learning among staff in the care of elderly
people. In order to research the field I have investigated interactive
processes internally between nursing staff and externally between nursing
staff and the clients. I have investigated communication related to learning,
the impact of leadership on learning and knowledge generated in what the
subjects consider a shared activity. I have finally investigated learning
processes that result in collective knowledge or an attitude to learning.

Purpose and Research Questions

The purpose of this study is to investigate terms and conditions for learning
in municipal home-help service. Themes related to learning are mediated by
operations in which nurses take care of elderly clients. Research questions
cover the following items.

Organisation of work and impact on learning
Learning among nursing staff as the result of leadership
Effect of different kinds of communication
Impact of co-operation between nurses and clients
Generation and mediation of knowledge

However, and in order to conduct research, it is necessary to form an idea
about methods for collecting and analysing data.
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Method

The completed research can be described as an ethnographic field study.
Purpose and research questions cover foci decided by situated influences.
This means that research grew out of personal experience in the field. The
ethnographic approach formed research into a case study. Results emerged
from a collective process where the practitioners strengthened my
competence as a researcher. Demands were high for all of us on
involvement, dedication, trust, flexibility and the ability to remain
committed at a trustworthy level. As an outside researcher I had to stay on
good terms with all categories of people in the home-help service.

Collection of data took about four months to complete. Activities were
situated in two municipalities in the northern parts of Sweden with a
population of 93 000 and 18 000 citizens. During work I accompanied six
pools of nursing staff in the two municipalities, three groups in each. From
the groups accompanied various teams, often made up of two nurses. My
original ambition was to accompany one team throughout the entire period
to obtain continuous and in-depth knowledge. But sometimes I had to share
my attention between several teams, as the nurses were divided into
daytime-, evening- and night-time staff. Collection of data was basically
conducted by means of participant observation and informal interviews.
Field notes and diary entries complemented the process. Note taking was
undertaken as I accompanied the staff and diary entries were filed after
completed shifts. Furthermore, I consulted archives like e.g. formal notes,
weekly calendars, assessment of needs and confidential medical plans.
Finally I documented significant scenes by taking photographs throughout
the field study period.

Theoretical Foundation

Theoretical points of departure enable description and understanding of
terms and conditions for learning in home-help service. One foundation is
symbolic interactionism (Mead 1934, 1976). Other inspirations include
situated learning describing contextual, activity-driven, practical and
socially constructed processes (Lave, 1992; Engeström, 1987) Theories on
rationalities ( Schön 1983; Waerness, 1996 ), communication (Ekman
1999), action-reflection (Molander, 1993; Schön, 1983), practical
knowledge (Josefsson, 1991; Lave, J. 1992) plus organisation and
leadership (Larsson & Morén, 1988) supplement the eclectic foundation.
Finally Goffman (1995) describes the free zone of work where social micro-
processes operate outside formal conceptual frames. The above inspirations
complete the theoretical design to which parallel fieldwork was related.
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Results

The results of the study originate from and apply for physically separated
environmental settings where nursing staff in home-help service learn by
fulfilling their tasks. Learning happens both inside the environmental
settings and between them. I describe work in stationary, mobile and home
settings. In participating in scheduled daily and monthly meetings in
conference rooms I have observed leaders who inform staff without setting
aside time or allowing for questions or responding to them. But I have also
seen meetings where leaders create a forum for dialogue and reflection,
hence forming good relations with the employees. Leaders seem to find it
difficult to harmonize the top-down demands of the governors with need
for resources among staff, e.g. delegation of assignments in the chain of
command for distributing medicine, deciding on treatment, etc.

In accompanying nursing staff on their way to the clients’ homes in
leased cars, I have noticed how staff describes acquisition of knowledge as
well as lack of job-relevant knowledge. They inform each other about
successful and failing input to work, thus learning by verbalising descriptive
presentations. In the mobile setting I have observed how staff reflects over
the activities of the day and provide social support for each other.

In accompanying nursing staff during work in the homes of clients I
have observed their work as secluded from the outside world. I have shared
their experience of significant degrees of freedom to re-design execution of
work and adaptation to the needs of individual clients. I have discovered
that competent members of the nursing staff need formal knowledge as well
as personal qualities like judgement, flexibility and creativity. I have
sometimes observed how they re-schedule work in order to meet the needs
of the clients without further worry over the official scheduling. Most of the
staff display a humble and polite approach to their clients, but in the rare
cases I have observed instrumental staff behaviour where the client is
reduced to a stereotypical object.

Conclusions

A central concept of the study is attitude to learning. During pragmatic
fieldwork and abstract conceptualisation, I have encountered difficulty in
applying concepts for learning organisation to the practice field, at least as
understood in the current paradigm. In order to understand relevant
concepts for home-help services, it is more relevant to investigate what
people know and need to learn before answering questions about learning. I
have discovered that learning for the nursing staff is a matter of relating to
each other, experiencing new things and understanding matters differently.
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Such behaviour is contrary to repetition of established behaviour. Attitude
to learning applies for an environment adapted to the main activity of taking
care of clients on a personal basis.

Such an attitude is a collectively shared quality signifying the
readiness of nursing staff to identify and deal with familiar routines in a
new way. Creating such an attitude is a matter of identification and
upgrading of experience-based knowledge. Implementing attitude to
learning means that practitioners dare use their experience to apply familiar
problem-solving procedures in familiar situations, but even more so that
they dare use experience in meeting new situations with new methods for
innovation of established procedures.

Preconditions in the development of an attitude to work-site learning
cover intimacy, dialogue, zone for action, straightforward relations to the
client and negotiated methods for dealing with contradictions. Creative
leaders carry a potential for forming a developmental atmosphere together
with the nursing staff. This ability is reflected in the relations that the staff
is bound to build with the clients. Creative leaders take on the challenge of
managing contradictions before they turn into open conflict. And so, staff
and leadership share experiences between each other in a process of conflict
resolution. This is a learning process in support of a caring-for-the-client
rationality. Attitude to learning presupposes spontaneous dialogue over
information and knowledge that emerge from daily chores, routines and
procedures. For example, chatting constitute valuable input to social
interaction, because intimate conversation between employees and clients
has a springboard effect on learning.

Attitude to learning means that praxis-generated knowledge is
brought to bear on development. Such knowledge must be highlighted,
stimulated and rewarded in an ambition shared between management and
staff to implement an attitude to learning. And so, central qualities in
attempts at organising functional home-help service cover judgement,
attention, ethics, flexibility and creativity. Development of knowledge,
describe personal competences that the staff must learn to learn. This study
indicates what happens when leaders and staff together decide on division
of labour: emergence of positive conditions for learning as well as for
completion of work assignments.   

Home-help service suffers from a conflict between technical-goal
oriented and caring-for-the client rationalities. The contradictory aspects
become apparent in the way work is organised: division of labour, content
of work, workload, control, leadership and social support. It is difficult for
the administrative leaders to create a formal structure capable of
representing the informal character of work in full. ‘Institutionalised
informality’ appears when the staff makes productive use of the free zone
for action in the organisation. However, the staff must manage the
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contradiction in meeting the needs of the clients. So the activities of
employees, leaders and clients enable an emerging institutionalised
informality. One result of such an ability to co-operate is an attitude to
learning mediated through dialogue between the subjects. Consequently, the
institutionalised informality safeguards good service for the clients. Any
activity is maintained with the help of routines. At the same time there must
be room for flexibility in the way work related operations are executed.
Flexibility within a given structure develops at the same rate as the nursing
staff acquires experience.

Contradiction of Interest

It is obvious that nursing staff must be able to create a balancing point
between general de-contextual control and specifically situated local needs.
They must know how to deal with personal intimacy and instrumental
distance. They must be able to make use of their practical wisdom. Ethics for
the nursing staff means much more than a code of conduct as their
personalities to a large extent are blended with their tasks. Application of
ethical values is a pre-condition for a learning attitude. Excess of distance is
one extreme case suggesting application of instrumental ethics. Another
extreme is excess of intimacy, suggesting risk for distress, as the staff might
find it hard to oppose, reject or refuse the needs of their clients.
Institutionalised informality describes what might happen when staff makes
use of the free zone for personal initiative in the care of their clients. The
opposite situation happens when staff must cover a certain number of home-
visits during the day. Sometimes they are unable to follow their schedule,
when for example a client takes longer than anticipated. Another example
would be cases when staff brings their own home equipment to a client in
order to solve an acute problem. Negative consequences follow if staff gets
irritated over their inability to find a balancing point between what is
generally acceptable at an agreed level and what is necessarily unique at a
negotiated level of personal service.

Results of the study indicate that it is far from sufficient for staff to be
practically trained and formally qualified for work. Nursing staff must
acquire contextual knowledge and they must learn how home-help service is
supposed to function. Personally acquired contextual knowledge is
dialogically shared between categories of actors. Those who are qualified but
lack time and/or knowledge to deal properly with the needing client are
unable to apply their formally acquired skills. Besides knowing what to do,
staff needs the free zone for action. Finally, the conditions for good care are
determined by the way work is organised. This study suggests that
organisation of work – provided arrangement are obtained as a result of
negotiated decision making between staff and leaders – creates the terms and
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conditions for learning. From a contextual perspective, knowledge and
learning presupposes an additional dimension to intellectual capacity, an
ability to promote a social dimension to shared practical work processes.
Provided those conditions are met, professional knowledge and ability
emerge as an integrated part of practical experience, role performance and
work related identity. The contextual perspective is a relevant consideration
in dealing with experienced people, distressed employees and poorly defined
situations for flexible problem solving.  

Learning in the home-help service is an individual commitment as
well as the result of collective reflection in a dialogical informal and
structured formal environment. Learning pre-supposes creative
managers/leaders who dare release interaction among staff. Traditionally
acquired skills of listening and asking questions prove to be significant
qualities in this process. Furthermore, managers/leaders who know how to
deal with conflicts of rationality prove to be extremely valuable to the what-
knowledge and the how-processes that staff undergoes.

Learning in home-help service is a result of co-operation between
individuals. The process is supported by positive feedback from people in
leadership positions. Organisation of work in the home-help service can be
described as a horizontal and vertical challenge. The former hinders
communication between actors and implies interaction at a single level
representing professional cultures. The vertical level enables
communication and provides opportunity for creating professional roles
integrated in one person to interact in the capacity of several hierarchically
structured roles, thus providing an opportunity for the organisation to obtain
a shift in the quality of communication and learning.

Free Zone for Action

Home-help service activities undertaken in the home of clients implies a
large degree of freedom to act. Most activities within the home-help service
have an informal structure, a quality I refer to as institutionalised
informality. It is deployed for making operational the conflicting tension
between an official technical rationality and an interpersonal caring-for-the-
patient rationality. The conflicting field is a free zone enabling for the staff
to adapt their work in accordance with the continuously shifting needs of
the clients. It is free zone, sanctioned by decision-makers at all levels of the
organisation. The free zone differs from other concepts in organisation
theory, describing slack, under-performing or sub-optimising. It is an easy
thing to describe activities in the home-help service as integration between
people in a conflicting field where economic efficiency and social care
struggle for power. The informal structure of division of labour, span of
control etc. generates a high level of social responsiveness between service
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provider and customer maintenance of situated conditions for learning.
Learning in the home-help service happens when people relate to each other
in open communication.

Institutionalised informality is a way for management to expand the
free zone admitted by formally structured interactive processes. The
conclusion of this study implies that staff is able to expand their
interpretation of the clients behaviour when the free zone for initiatives
grows. In such fortunate cases, the staff apply flexible measures in meeting
the clients’ needs, more so than the formal structure demands of them. The
process has a decisive impact on the conditions and terms for learning. It
the staff experience, express and formulate demand for freedom in the
development of activities where they need to be flexible, the result will be
an emerging norm over an attitude to learning. However, measures
undertaken by the formal structure might have a contradictory effect on the
shaping of an attitude to learning. However, on a grand scale, terms and
conditions for learning materialise where a dialectical opposition is
experienced between rational structure and institutionalised informality.

In their work staff deals with different contexts. In ‘on stage’
operations their work is situated in the homes of the clients and in planned
official morning- and monthly meetings. Here they adapt to the changing
needs of the individual clients. In ‘backstage’ operations staff withdraw
from immediate interaction with clients and colleagues. Beside demands on
staff to position themselves relative to the general aspects of their work,
they must constantly operate on situations, incidents and events demanding
of them unique problem-solving solutions before work is successful, or
even acceptable. This means that they sometimes have to discard official
guidelines, recommendations, rules and regulations for satisfying the needs
and meeting the willpower of their clients.

By means of this study I present knowledge as a phenomenon that
emerges from social process. Some preconditions for successful outcomes
of learning include dialogue, reflection, chat and narration. Other
preconditions include complementary work teams. Routines are effective
only to a certain extent whereas teams managed by a creative leader, under
the influence of social support and with a determined readiness to apply
flexible behaviour display an attitude to learning.
In an organisation where people are aware of the available methods for
making use of institutionalised informality, leaders and managers delegate a
major part of the ethical responsibility in the care for the needing to the
judgement of the nursing staff. Such an organisation puts trust in staff. By
means of the caring approach of the staff, individuals gain opportunities to
interact, interpret, modify, innovate and apply solutions to situated terms
and conditions. This is an effective way for new opportunities to emerge in
the creation of a learning attitude to work.
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Bilaga 1:1 Arbetsgrupper /arbetslag, utbildningsgrad och milj er vid datainsamlingen

Grupp 1 Vagstad

Morgonmöte Månadsmöte Utbildning Fältet

Grupp 1
10st
vårdpersonal*

Deltog * Deltog * *Denna grupp
följde jag de två
första veckorna

Arbetslag 1
(dag/kväll)
Här följde jag
med en som
arbetade själv

Deltog Deltog Två
undersköterskor

* Detta arbetslag
följde jag under
en vecka

Arbetslag 2 (natt)
Anna och Barbro
Gerd och
Johanna

Deltog ej Deltog ej En
undersköterska
och ett
vårdbiträde

* Detta arbetslag
följde jag under
tre dagar

Områdeschef Deltog ej Deltog Social
omvårdnadslinje,
samt intern
ledarutbildning

Grupp 2 Samköping
Morgonmöte Månadsmöte Utbildning Fältet

Grupp 2 Deltog * Deltog * *Denna grupp
följde jag sedan
under tre veckor

Arbetslag 1+2
 (dag) Vera och
Moa
Eva och Mariann

Deltog Deltog Två
undersköterskor

*Detta arbetslag
följde jag under
två veckor

Arbetslag 2
(Kväll)

Deltog ej Deltog En
undersköterska
och ett
vårdbiträde

*Detta arbetslag
följde jag under
en vecka

Områdeschef Deltog Deltog Distriktssköterska
och
sjuksköterska,
samt intern
ledarutbildning

Gruppledare Deltog Deltog Undersköterska
samt intern
ledarutbildning

Arbetar även på
fältet



Bilaga 1:2

Grupp 3 Vagstad

Morgonmöte Månadsmöte Utbildning Fältet

Grupp 3
Deltog* Deltog* *Denna grupp

följde jag under
tre veckor

Arbetslag 1 (dag)
Hanna och Isabell

Deltog Deltog Två
undersköterskor,
båda tidigare
vårdbiträde

*Detta arbetslag
följde jag en
vecka

Arbetslag 2
(kväll) Hanna
och Siv

*Detta arbetslag
följde jag under
tre dagar

Områdeschef Deltog vissa
dagar

Deltog Social
omvårdnadslinje
med intern
ledarutbildning

Medicinskt
ansvarig chef

Deltog ej Deltog Sjuksköterska
och
distriktssköterska

Grupp 4 Vagstad
Morgonmöte Månadsmöte Utbildning Fältet

Grupp 4 Deltog * Deltog * *Denna grupp
följde jag under
två veckor

Arbetslag 1 (dag)
Mia och Karolina
Arbetslag 2
(dag/kväll)

Deltog Deltog Två
undersköterskor

Detta arbetslag
följde jag under
en och en halv
vecka

Arbetslag 2 (dag)
En från arbetslag
1 samt en ny
personal

Deltog Deltog Två
undersköterskor,
en tidigare även
vårdbiträde

Den andra halvan
av veckan följde
jag
arbetsarbetslaget
med en ny
arbetslagmedlem

Områdeschef Deltog sällan på
dessa möten

Deltog Sjuksköterska
och intern
ledarutbildning



Bilaga 1:3

Grupp 5 Samköping

Morgonmöte Månadsmöte Utbildning Fältet

Grupp 5 Deltog * Deltog * *Denna grupp
följde jag under
två veckor

Arbetslag 1 (dag)
En vikarie som
saknar
vårdutbildning.
Hanna och Ellen

Deltog Deltog *Detta arbetslag
följde jag en
vecka

Arbetslag 2 (dag,
några kvällar)

*Detta arbetslag
följde jag en
vecka

Medicinskt
ansvarig chef

Deltog någon
gång

Deltog Distriktsskötersk
a och
sjuksköterska
intern
ledarutbildning

*Var med och
visade på hur
man gör en
katetertömning

Gruppledare Deltog Deltog Undersköterska
och intern
ledarutbildning

Grupp 6 Samköping

Morgonmöte Månadsmöte Utbildning Fältet
Grupp 6 Deltog * Deltog * *Denna grupp

följde jag under
två veckor

Arbetslag 1 (dag)
bil. Anna och
Anna-Britta

Deltog Deltog En
undersköterska
ett vårdbiträde

*Detta arbetslag
följde jag drygt
en vecka

Arbetslag 2 (dag)
ej bil. Anna-Lisa
(1 person)
Vi promenerade
mellan de olika
vårdtagarna

Deltog Deltog Ett vårdbiträde,
som gick själv i
närområdet
 p ga att hon
saknar körkort

*Detta arbetslag
den resterande
tiden av veckan

Områdeschef Deltog ej Deltog ej
Medicinskt
ansvarig
Distriktssköterska

Deltog ej Deltog*

Bilaga 2 beskriver figurer på de arbetsgrupper, arbetslag och miljöer som jag studerat och
under hur lång tid jag var i respektive grupp. De beskriver också utbildningsgrad hos
personalen.



Bilaga 2 Utdrag ur dagboksanteckningar

Utdrag ur dagboksanteckningar (ur arbetsgivarkalendern)skriven av vårdpersonal. Dagbok
skrivs nästan dagligen. Hur innehållet i denna dagbok kan se ut beskrivs med ett utdrag ur en
vecka i en av grupperna.

Dagboken är skriven under en vecka i december månad.
(X är ersatt med vårdtagarens namn)
(KK BS) m fl är initialer från den som skrivit i dagboken.
Pk är ett sorts blodprov

Måndag
Kolla om Ulla är hemma /KK
Bertil extra med oml. (kväll).
Ring Svea (4/7) går ej. /KK
Ring Hilda ang. städ.
Ring om svar på blodsocker, kl. 8.00 från den 6/6 på X.
Martin =se r-bl/BS
Elsa städ

Tisdag
Kör upp bilen på OK./ CS
Hildur ingen mat idag, ingen hjälp. Ska till frissan. /VE
Möte dsk (distriktssköterskan)
Gunnar städ
Maja ögondroppar. Börjas idag. Ring först på fm./CS
Arvid hem idag 14.00 åker hon från sjukhuset/CS
Hämta sprutor till X /VE

Onsdag
Pk X /LC
Gullan ögondroppar i em./CS
Kvällstelefon på laddning. Vill ni ta bort den/CS
Bertil städ
Malin och Moa tar Britta på fm/LC
Ni skall ringa till X först på morgonen innan ni far dit/ CS

Torsdag
Karin kommer och informerar om nya löner

Fredag
Best. taxi VC 13.00. Gustaf. Hjälp med kläder, komma iväg./LC
Träff med dsk 11.00/CS
Malin går för Vera
Birgitta för Lisa på kvällen (byte av skift) /LC obs gällde för den 4/12
Berit och Hildegard tar Ingrid dusch + matkörning/CS

Lördag
Malin (arbetar) för mig under helgen/LC



Gunilla (arbetar) kvällen istället för Kerstin

Söndag Glöm inte recept till Oscar i morgon

Angående Bertil. Ring dottern före klockan 12.00/KD

I dagboken ligger även några löslappar. Där står t ex: olika telefonnummer till vikarier eller
någon vårdtagare. På en lapp står det om medicintilldelning: 2 st mogadon minidiab ligger i
dosett. 1 minifiab 16.00 ligger ej i dosett.
En annan: Kvällen går in till X med skåp bredvid spis. Den andra går till X ögondroppar +
puff bricanyl, pulmicort.
En tredje: X ingen mat på julafton /CS
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