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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker genom en fallstudie av hemtjänsten hur organisering och 
styrning enligt principerna för New Public Management påverkar omsorgspersonalens 
möjlighet att medvetandegöra, utveckla, föra vidare samt tillämpa sin praktiska 
yrkeskunskap. Materialet till studien baseras på semistrukturerade intervjuer av 
vårdbiträden med lång yrkeserfarenhet som upplevt de förändringar av verksamheten 
som genomförts sedan början på 1990-talet. Studiens syfte är att med hjälp av 
organisations- och managementteori, med fokus på rationalitet och effektivitet, samt 
teorin om praktisk kunskap analysera om organiseringen påverkar villkoren för 
utövandet av den praktiska kunskapen i verksamheten. Resultaten visar att 
organisations- och styrningsmodellen som manifesterats genom en utpräglad tids- och 
detaljstyrning av omsorgsarbetet påverkat verksamhetens praktiska kunskap negativt 
då den inneburit att vårdbiträdenas handlingsutrymme begränsats. En slutsats som kan 
dras av studiens resultat är att den utpräglade strävan efter kostnadseffektivitet 
kommit i konflikt med vårdbiträdenas möjlighet att tillämpa sin praktiska 
yrkeskunskap. Dagens organisering av verksamheten präglas med andra ord av 
motstridiga logiker då jakten efter kostnadseffektivitet sker på bekostnad av den 
praktiska kunskapen och omsorgsrationaliteten.  
 
Nyckelord: Organisering och styrning, New Public Management, rationalitet, 
kostnadseffektivitet, tids- och detaljstyrning, hemtjänst, praktisk kunskap. 
 
 
 
 
 
Abstract 
The thesis investigates through a case study of the home care service how 
organisation and management by the principles of New Public Management 
influences the home care staff´s  possibilities to awareness rising, to develop, to 
communicate and to practice their practical knowledge. The study is based on semi-
structured interviews with home care personnel of long professional experience who 
have experienced the organisational chances that begun in beginning of the 1990:s. 
The aim of the study is to analys whether the model of organization and mangement 
influences the conditions of the personnels work practise. The analytical tool of the 
study is a theoretical framework of organizational theories, with the fokus on 
rationality and efficiency, and the theory of practical knowledge. The findings show 
that the organizational- and management modell that is displayed through a distinct 
exemplary of time- and detail-mangement have had a negative influence on the 
practical knowledge of the sphere of activities. It is so because of the limitations the 
organizational model put on the home care staffs possibility to act in accordance with 
their experience acquired practical knowledge. In other words the current organization 
of the work in the home care service constitutes of contradictory logics by the fact 
that the aspiration for cost efficiency takes place on the expence of the practical 
knowledge and the rationality of care. 
 
Key words: Organization and management, New Public Management, rationality, 
cost efficiency, time- and detail-management, home care service, practical knowledge.                     



 
 
 
 
 
 
 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie undersöker hur organisering och styrning med marknadsinspirerade 
modeller påverkar möjligheten för vårdbiträden inom hemtjänsten att 
medvetandegöra, utveckla och ge vidare samt använda sig av sin erfarenhetsbaserade 
praktiska kunskap. De marknadsinspirerade modeller som går under samlingsnamnet 
New Public Management och syftar till att kostnadseffektivisera offentliga 
verksamheter som vård skola samt barn- och äldreomsorg började införas i början 
på1990-talet. För att ta reda på hur verksamhetens organisering påverkat 
omsorgspersonalens möjlighet att använda sig av sin praktiska yrkeskunskap har jag 
intervjuat ett antal vårdbiträden som arbetat i hemtjänsten under många år och har en 
lång yrkeserfarenhet. Anledningen till att jag intervjuat personer med lång 
yrkeserfarenhet är de upplevt de skillnader som förändringarna inneburit för deras 
arbetsvillkor och förutsättningar för att använda sig av sin praktiska kunskap. Syftet 
med studien är att undersöka hur organisering och styrning av hemtjänsten med en 
marknadsinriktad modell påverkat förutsättningarna för hemtjänstens vårdbiträden att 
använda sig av sin praktiska yrkeskunskap. Resultaten visar att organisationsvillkoren 
som kommit till uttryck genom en utpräglad tids- och detaljstyrning av 
arbetsmomenten har begränsat vårdbiträdenas handlingsutrymme och på så sätt gjort 
det svårare för dem att använda sig av sin yrkeskunskap. Dagens organisering av 
hemtjänsten har skapat motstridiga budskap där strävan efter  kostnadseffektivitet har 
skett på bekostnad av omsorgspersonalens handlingsutrymme och därmed deras 
praktiska kunskap. 
 
Nyckelord: Organisering och styrning, New Public Management, rationalitet, 
kostnadseffektivitet, tids- och detaljstyrning, hemtjänst, praktisk kunskap. 
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Inledning 

I Sverige liksom i de flesta andra västländer har den offentliga sektorn sedan slutet på 1970-talet 

utsatts för omfattande kritik avseende dess storlek, kostnader och för vad vissa ansåg vara en 

tungrodd, trög och ineffektiv byråkrati. Under samma period började globala organisationer som 

Världsbanken, IMF, EU och OECD som alternativ till byråkratin marknadsföra och sprida idéer om 

marknadsinriktade reformer som går under samlingsnamnet New Public Management, NPM. De 

företagsinspirerade NPM-reformerna innebär i korthet en marknadsanpassning av offentlig sektor 

med decentralisering till mindre enheter med eget budgetansvar och mål- och resultatstyrning som 

kännetecknas av styrmodeller som entreprenad- och beställar- utförarmodellen samt 

kundvalsmodellen. Särskilt den senare modellen har en tydlig kundorientering med fokus på 

kostnadseffektivitet och de idémässiga aspekter som är särskilt framträdande är konkurrens, 

kontrakt och kontroll (Almqvist, 2006).  

Den uttalade kritiken mot den offentliga sektorns byråkrati och storlek tillsammans med den 

växande statsskulden bidrog tillsammans med finanskrisen i början på 1990-talet till att 

marknadsreformer inspirerade av av NPM:s tankar om kostnadseffektivisering började införas. 

Den nya kommunallagen som infördes 1991 (SFS, 1991:900) innebar att kommunerna fick ett 

större ansvar och möjlighet att själva utforma och styra sin verksamhet. De kunde nu skilja på 

finansiering och utförande och fick även rätt att utkontraktera kommunala verksamheter som skola, 

vård och omsorg på privata vinstdrivande företag.  

En verksamhet som började konkurrensutsättas i början 1990-talet och som den här uppsatsen 

ska handla om är hemtjänsten. Hemtjänstverksamheten konkurrensutsattes först genom en 

entreprenadmodell där utförarna konkurrerade med pris och kvalitet följt av kundvalsmodellen som 

började tillämpas under 2000-talet med det stora genombrottet 2009 i och med tillkomsten av lagen 

om valfrihetssystem, LOV.  

Ovan nämnda reformer och förändringar har debatterats flitigt avseende mottagarna av 

omsorgen medan arbetsvillkoren för de som utför kärnarbetet har diskuterats i mycket mindre 

omfattning. I vissa sammanhang har kritiken mot hur verksamheten fungerar åtminstone indirekt 

riktats mot vårdpersonalen. En annan aspekt som inte verkar ha uppmärksammats överhuvudtaget 

är hur organisering och styrning med NPM-inspirerade modeller förändrat förutsättningarna för hur 

den praktiska erfarenhets- och förtrogenhetsbaserade yrkeskunskapen i organisationerna kunnat tas 

om hand, föras vidare och utvecklas. En kunskapslucka som denna studie har som syfte att fylla. I 

nästa avsnitt redogörs därför i korthet några skäl till att styrning- och organisering enligt New 

Public Management infördes i offentlig sektor samt hur reformerna spridits och kommit att prägla 
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offentliga organisationer. 

 

Förändringar och reformer i offentlig sektor   
Förändringarna i svensk offentlig sektor kan sägas ha inletts med de omfattande 

kommunsammanslagningar som genomfördes under perioden 1952 fram till 1974 då antalet 

kommuner minskade från 2500 till 275. Ett par skäl till sammanslagningarna var att små 

kommuner saknade ekonomisk bärkraft och att de behövde anpassas efter befolkningens och 

näringslivets koncentration (Amnå, 1983). På 1970-talet arbetade man för att stärka demokratin 

och öka medborgarnas engagemang, bl.a. genom införandet av medborgarforum som ett verktyg 

för att påverka beslutsfattandet (Montin, 1995). Samtidigt expanderade den kommunala 

verksamheten kraftigt mellan åren 1970 och 1980 och antalet anställda i kommuner och landsting 

närapå fördubblades (Solli, 1999).  

Den ekonomiska krisen på 1970-talet, tillsammans med kritiken mot välfärdsstaten, bidrog till 

att förändra det politiska klimatet och uppslutningen kring välfärdsstaten, något som öppnade 

dörren för de marknadsinspirerade reformer som började införas i samband med 1990-talets 

ekonomiska kris (Blomqvist, 2004). Under 1980-talet var decentralisering som 

organisationsprincip i fokus tillsammans med idéer och tankar om företagisering och målstyrning 

av offentliga verksamheter. Många tekniskt inriktade kommunala verksamheter blev bolag med det 

privata näringslivet som förebild (Almqvist, 2006). Under 1990-talet förverkligades mycket av det 

som tidigare diskuterats och NPM inspirerade reformer började införas i offentlig sektor. 

Förändringarna och den utveckling som påbörjades var bland annat ett svar på den kritik som 

riktats mot den offentliga sektorn sedan början på 1970-talet (Almqvist, 2006).   

Målstyrning, som är den organisationsteknik som ofta förknippas med decentralisering, fick 

stort genomslag när offentliga verksamheter organiserades i beställar- och utförarenheter. NPM, 

som karaktäriseras av idéer om att konkurrensutsättning och marknadisering av offentlig sektor 

skulle göra dess verksamheter kostnadseffektivare, sågs av vissa som ett svar på problemet med 

vad de ansåg vara en trög, kostsam och ineffektiv byråkrati. Förväntningen om 

kostnadseffektivisering tillsammans med tron på att den offentliga sektorn skulle bli mer 

”kundvänlig”, bland annat genom att brukarna skulle få rätt att välja utförare var ett grundläggande 

argument för reformerna. Valfrihet ansågs med andra ord vara signifikativt för en väl utvecklad 

demokrati. Sammanfattningsvis var alltså huvudargumenten för reformernas implementering 

effektivisering, demokratisering och valfrihet (Almqvist, 2006; Pollitt & Dan, 2011). 
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Spridningen av New Public Management - en tro på symboliska värden     

Pollitt och Dan, som forskar om styrning och organisering av offentlig sektor, har förbryllats över 

managementreformernas enorma spridning och den omvälvande omorganisering av den offentliga 

sektorn som detta har medfört i så gott som alla Europeiska stater. Detta trots att det stöd som finns 

för reformernas positiva effekter är väldigt tunt även om ett stort antal studier av NPM-reformer 

har genomförts (Pollitt & Dan, 2011). Sahlin Andersson som forskar om offentlig sektor har försökt 

finna svar på anledningen till NPM-reformernas spridning. Hon menar att reformernas spridning 

kan ses som uttryck för en global trend eftersom de införts i många olika länder i stora delar av 

världen. En ytterligare förklaring till reformernas spridning är att mäktiga internationella 

organisationer som IMF, Världsbanken, EU och OECD har rapporterat om och förespråkat 

implementering av NPM-reformer i offentlig sektor. Hon lyfter bl.a. fram OECD:s kommitté för 

offentlig styrning, PUMA, som en aktör som ”redigerat” och spridit marknadsinspirerade 

reformidéer som allmängiltiga lösningar på alla länders problem med den offentliga sektorn. Ett 

exempel på redigering är hur NPM-trendens ideologiska prägling från Thatcher- Reaganeran i 

PUMA:s publikationer tonats ned och hur begreppet avreglering ersatts av ”right regulation” för att 

avideologisera diskussionen. På så sätt har diskussionen istället för ideologi kommit att handla om 

expertkunskap. Förutom PUMA har ett stort antal reformatorer, observatörer, forskare och 

konsulter format och verkat för reformernas spridning. Sahlin-Andersson menar att idéer som 

förknippas med det moderna samhällets värderingar, som t.ex. vetenskap och begrepp som 

rationalitet och effektivitet, sprids lättare än andra som förknippas med vad som ses som omodernt 

och förlegat (Sahlin Andersson, 2000). De idéer som NPM innefattar har hur som helst haft stor 

spridning och ofta setts som den mest självklara vägen för modernisering av det offentliga och 

reformernas symboliska värden som modernitet och en ökad kundorientering tillsammans med en 

antibyråkratisk hållning har bidragit till det. Detta kan sägas vara symboliska egenskaper som gett 

reformernas förespråkare ökad status och ökat inflytande (Pollitt & Dan, 2011). I relation till detta 

kan begreppet ”new” nämnas som ett begrepp som lyfter fram New Public Management som något 

nytt och modernt som bryter med den gamla, tröga och ineffektiva byråkratin (Sahlin Andersson, 

2000). Pollitt & Dan menar att en annan förklaring till spridningen av NPM handlar om en tro på 

reformernas resultat snarare än dess påvisade effekter (Pollitt & Dan, 2011). Den starkt 

komprimerade bakgrundsbeskrivningen om olika orsaker till New Public Management reformernas 

spridning och implementering leder in på uppsatsens frågeställning om hur reformerna inverkat på 

den praktiska kunskapen i hemtjänstverksamheten. Detta eftersom organiseringen och styrningen 

av verksamheten är avgörande för omsorgsarbetets förutsättningar och därmed för den praktiska 

kunskapens uppkomst, utveckling och överlevnad. Av särskilt intresse för uppsatsen är vad som 
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framkommit ovan om bristen på evidens för reformernas positiva effekter, något som kommer att 

belysas ytterligare i avsnittet om tidigare forskning.             

 

Syfte och frågeställningar 

Då relationen mellan marknadsinspirerade reformer och praktisk kunskap förefaller vara ett 

outforskat område är uppsatsens syfte att undersöka vad som händer med det praktiska 

yrkeskunnandet inom hemtjänstverksamheten när villkoren för arbetets utförande präglas av tids- 

och detaljstyrning, litet handlingsutrymme, bristande kontinuitet och stress. Uppsatsen syfte är 

således att undersöka vad den utpräglade tids- och detaljstyrningen inneburit för vårdbiträdenas 

praktiska kunskap och kunskapsbildningen inom hemtjänsten. En kunskap där aspekterna dialog 

och reflektion är viktiga verktyg för att medvetandegöra, utveckla och föra vidare den 

erfarenhetsbaserade kunskapen i yrkeskollektivet. Med andra ord är syftet att undersöka vad 

organisering och styrning enligt principerna för New Public Management och det administrativa 

upplägg och rutiner som det innebär har för konsekvenser för vårdbiträdenas praktiska 

yrkeskunskap. Mer konkret undersöks vilka konsekvenser organisationsmodellen har för 

vårdbiträdenas handlingsutrymme avseende möjligheten att reflektera, fatta beslut och handla 

enligt sin erfarenhets- och förtrogenhetsbaserade praktiska kunskap i relation till brukarnas behov. 

Handlingsutrymmet som i sin tur inverkar på omsorgsarbetets kvalitet, där kvalitet innebär att 

kunna läsa av och möta de behov som mottagarna av omsorgen har, samt i förlängningen 

kärnverksamhetens samlade kollektiva erfarenhet och praktiska kunskap.    

 

Frågeställningar 

• Vilka konsekvenser har styrning och organisering enligt principerna för New Public 

Management för yrkeskunskapen inom hemtjänsten?  

 

• Hur påverkar arbetets organisering och styrning omsorgspersonalens förutsättningar för  

dialog och reflektion och därigenom medvetandegörande, utveckling och överföring av den 

praktiska kunskapen i personalgruppen?  

 

Uppsatsen syfte att studera reformernas konsekvenser för den praktiska yrkeskunskapen är viktigt 

utifrån vad bakgrundsavsnittet ovan visat om den generella bristen på stöd för reformernas positiva 

effekter. För att undersöka detta har tio vårdbiträden intervjuats. Fem vårdbiträden har fått frågor 

direkt relaterade till vad teorin om praktisk kunskap säger om kunskapens uppkomst, utveckling 
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och bevarande. Dessutom består materialet av empiri från intervjuer med fem vårdbiträden och en 

tidigare enhetschef om hur organisering och styrning enligt NPM influerade modeller påverkar 

arbetsvillkoren för omsorgspersonalen i hemtjänsten. Studien avgränsas till hemtjänstpersonal inom 

Stockholms stad som arbetar hos både kommunala och privata utförare. Avgränsningen till personal 

inom Stockholms stad görs dels av praktiska skäl men framförallt för att det är viktigt att de som 

intervjuas i studien har likvärdiga arbetsvillkor. Något man har oavsett om man arbetar hos privata 

eller kommunala utförare eftersom villkoren bestäms av politiska beslut som är desamma för alla 

utförare inom alla stadsdelar i Stockholms stad.  

 

Disposition 

Det som hittills redogjorts för följs av ett avsnitt med tidigare forskning som ger en bild av vilka 

effekter styrning och organisering enligt marknadsinfluerade principer haft på kvalitet, effektivitet 

och kostnader för flera olika sektorer av välfärden dock med störst fokus på 

hemtjänstverksamheten. Sedan följer ett teorikapitel som inleds med ett organisationsteoretiskt 

avsnitt som beskriver villkoren för omsorgsarbetets utförande som tillsammans med ett avsnitt om 

praktisk kunskap utgör uppsatsens analysverktyg. I metodavsnittet beskrivs och diskuteras 

uppsatsens metodologiska perspektiv och dess genomförande. Det följs av ett avsnitt där resultatet 

av den empiriska undersökningen redovisas och analyseras i förhållande till valda teorier och 

sammanfattas och diskuteras i förhållande till uppsatsens syfte. I det sista avsnittet diskuteras 

uppsatsens resultat i relation till tidigare forskning, valda teorier och egna tankar på ett mer 

övergripande plan för att avslutas med några egna reflektioner kring studiens resultat.          
 

 

Vad vet vi om reformernas effekter?   
I avsnittet som följer och bygger vidare på bakgrundsavsnittet ska tidigare studier om offentlig 

sektor ge en övergripande bild av hur styrning och organisering enligt NPM:s principer påverkat 

välfärdssektorn. I studierna undersöker olika forskare vilka effekter konkurrensutsättning haft för 

kvalitet, effektivitet och kostnader för de sex välfärdssektorerna förskolan, ungdoms- och 

missbrukarvården, arbetsmarknadspolitiken, hälso- och sjukvården samt omsorgen av äldre och 

funktionshindrade.  

De stora förändringarna av välfärdstjänsterna med konkurrensutsättning och privatisering som 

inleddes i början av 1990-talet innebar att olika entreprenad- och kundvalsmodeller började införas. 

Mellan 2003 och 2010 ökade antalet privata vinstdrivande företag i offentlig sektor från 11,1% till 
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17,2%. Även om det existerar stora regionala skillnader i utvecklingen och den största ökningen av 

privata aktörer skett i storstadsområdena arbetade en femtedel av de anställda inom offentlig sektor 

i privat regi 2011 (Hartman, 2011). Inom äldreomsorgen utfördes år 2010 nästan tre fjärdedelar av 

hemtjänsten av privata företag (Szebehely, 2011). När det gäller äldreomsorgen dominerades 

marknaden år 2010 av två stora aktörer som hade ca 50 % av den privata marknaden. Hartman 

menar att det är svårt att dra några generella slutsatser av hur konkurrensen påverkat 

välfärdstjänsternas kvalitet, kostnader och effektivitet eftersom det finns många områden som 

kräver ytterligare forskning. I det som följer sammanfattas de stora dragen av vad som framkommit 

om konkurrensutsättningens konsekvenser för välfärdssektorn i stort och hemtjänsten i synnerhet.  

 

Reformerna och välfärdssektorn i stort  

Till att börja med har de privata utförarna lägre kostnader inom flera välfärdsområden, besparingar 

som oftast resulterar i större vinster för utförarföretagen utan att minska det offentligas kostnader. 

Vidare är kvalitetsvinsterna av konkurrensutsättningen otydliga och det mesta pekar på oförändrade 

resultat även om vissa studier visar att kvaliteten blivit sämre och andra att den blivit bättre. 

Kvalitet är dock svår att mäta och det finns än så länge inga bevis för att kvaliteten är bättre hos 

privata utförare och Hartman menar att man kan anta att kunder till privata aktörer vill legitimera 

sitt aktiva val genom att säga att de är nöjda (Blomqvist, 2004; Hartman, 2011). Även Almqvist 

anser att kvalitet är svårt att följa upp och mäta då exempelvis vård och omsorg handlar om 

komplexa verksamheter med flera dimensioner som skilda individer uppfattar olika. Han har visat 

att kontraktsstyrningen och utformningen av kontrakten gjort det svårt att mäta om 

kvalitetskriterierna uppfyllts. Han belyser även att kontraktsstyrningen misslyckats med att 

uppfylla målet med att skapa den rationalitet som teorierna förespråkar (Almqvist, 2006). 

Konkurrensutsättningen verkar hittills inte ha gett den högre kostnadseffektivitet och kvalitet som 

den syftade till. Det har i relation till detta visat sig att beställarrollen för kommuner och landsting 

är komplicerad och resurskrävande eftersom välfärdstjänsterna ofta är komplexa då uppdraget 

handlar om att möta individuella behov. Vidare är upphandlingsprocesserna resurskrävande vilket 

gynnar de större aktörerna och är något som kan ha bidragit till oligopolbildning. Eftersom det är 

svårt att specificera kvalitetskrav sker konkurrensen genom att kommunerna erbjuder ett fast pris 

till utförarna vilket innebär att enda sättet att generera vinst för utförarna är att hålla nere 

kostnaderna. En annan konsekvens är att det av hänsyn till medborgarna är viktigt att kontrollera 

aktörerna på välfärdsmarknaden något som gör att trösklarna för inträde blir höga och att 

transaktionskostnaderna därigenom ökar (Hartman, 2011). Dessutom är det problematiskt för 

kunderna att fatta välinformerade beslut då det är svårt att finna relevant information om 
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tjänsternas innehåll och kvalitet samt att möjligheten för brukarna att uttrycka behov och hur de ska 

bemötas är högst begränsat (Almqvist, 2006; Hartman, 2011). Det finns även indikationer på att 

konkurrensen är segregerande då högutbildade och socioekonomiskt starka grupper i större 

omfattning använder sig av rätten att välja utförare då det visat sig att de är överrepresenterade hos 

de privata aktörerna (Blomqvist, 2004; Hartman, 2011). Den tidigare dominerande politiska tanken 

om att skydda den offentliga sektorn från marknadskrafternas stratifierande effekter har delvis 

ersatts av värderingar som betonar individuella rättigheter, kostnadseffektivitet och privata initiativ 

(Blomqvist, 2004). En ytterligare aspekt är att det blivit svårare för brukarna av äldreomsorg att 

kvalificera sig för omsorgstjänster och att de med lägre inkomster därför i högre utsträckning får 

förlita sig till anhöriga för att få sina behov mötta (Blomqvist, 2004). En kritik som riktats mot 

utkontrakteringen av offentliga verksamheter är att den skapar mer administrativt arbetet och 

därmed blir kostnadsdrivande något som studier av NPM som styrprincip visat (Forsell & Ivarsson 

Westerberg, 2014; Ljung, 2016). En annan kritik handlar om att kontraktsstyrningen inte tar hänsyn 

till verksamhetens informella aspekter vilket innebär att kontraktsrelationen hämmar beslut och 

handlingar som baseras på gott omdöme och dialog framför objektiva mätningar av resultat 

(Almqvist, 2006).  

I det som följer smalnas perspektivet av och fokuserar på hemtjänstens kärnverksamhet, detta 

eftersom studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser reformerna fått för verksamhetens 

praktiska kunskap. En genomsökning av tidigare forskning om hemtjänsten visar att det inte verkar 

finnas några studier som undersöker hur styrning och organisering enligt principerna för NPM 

påverkar förutsättningarna för den praktiska kunskapen i hemtjänsten. Det finns dock studier som 

uppmärksammar hur de organisatoriska villkoren påverkar vårdpersonalens arbetsvillkor och 

därmed förutsättningarna för den praktiska kunskapen. I det som följer ska några viktiga aspekter 

som kan ha konsekvenser för den erfarenhets och förtrogenhetsbaserade praktiska kunskapen 

belysas.  

 

Styrningsmodellens avtryck på kärnarbetet  

Huvudsyftet för en studie av Thörnqvist var att undersöka hur konkurrensutsättning av hemtjänsten 

genom kundval (LOV) påverkat arbetsvillkoren i hemtjänsten. Ett annat syfte med studien var att 

studera sambandet mellan styrning och arbetsvillkor, där antagandet var att arbetets organisering 

genom konkurrensutsättning samverkar med och påverkar anställningsförhållanden och arbetsmiljö 

(Thörnquist, 2013). I en egen tidigare studie om arbetsvillkor och administrativt arbete i 

hemtjänsten har jag uppmärksammat hur organiseringen och styrningen av hemtjänsten enligt 

principerna för NPM påverkat såväl vårdbiträdenas arbetsvillkor som mängden administrativt 
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arbete i organisationen som helhet. Studien visade bl.a. att organisations- och styrningsmodellen 

som syftade till att kostnadseffektivisera verksamheten har sparat in kostnader på golvet med sämre 

arbetsvillkor för vårdbiträdena. Detta samtidigt som de administrativa kostnaderna för att styra, 

samordna och kontrollera verksamheten som helhet förefaller ha ökat högre upp i hierarkin (Ljung, 

2016). De kommuner som undersökts av Thörnquist använder, liksom stadsdelarna i min egen 

studie, ett system med tidsregistrering via en applikation i mobiltelefon, kallad ParaGå, där utförd 

tid registreras och kontrolleras i efterhand. Studierna visar att det prestationsbaserade 

ersättningssystemet som innebär att alla utförare erhåller ett fast timpris påverkar arbets- och 

anställningsförhållandena inom hemtjänsten. Detta eftersom utförarna inte kan laborera med priset 

på de tjänster de erbjuder då priskonkurrensen satts ur spel. Det enda återstående alternativet blir då 

att försöka hålla nere personalkostnaderna som i en arbetsintensiv bransch som hemtjänsten är 

dominerande. Eftersom ersättningssystemet ger incitament till att försöka hålla nere 

personalkostnaderna ökar det i sin tur risken för underbemanning och osäkra anställningsvillkor. 

Förutsättningar som i praktiken innebär att utförarna använder sig av en stor andel timanställda för 

att ha en flexibel bemanning (Ljung, 2016; Thörnquist, 2013). Detta eftersom antalet brukare och 

deras omsorgsbehov varierar, bl.a. beroende på hälsotillstånd, och att personalbehovet därför kan 

vara svårplanerat. Respondenterna i studien uppgav att mellan 40-60 % av personalen i 

hemtjänstföretagen de arbetar för är timanställda. De ekonomiska förutsättningarna som styrning 

och organisering enligt NPM innebär påverkar på så sätt även kontinuiteten (Ljung, 2016). Vidare 

innebär ersättningssystemets konstruktion att utförarföretagen behöver skaffa så många brukare 

som möjligt samt incitament för att öka den brukarnära tiden som ger högre ersättning än 

kringtiden. Det innebär att utförarna försöker minska kringtiden och som konsekvens pressas dels 

transporttiden mellan brukarna tillsammans med tiden för personalvårdande arbete som 

kompetensutveckling och handledning samt tid för överlämning mellan arbetspassen (Ljung, 2016; 

Thörnquist, 2013). När utförarföretagen drar ned på kringtiden, som förutom det som nämnts ovan, 

även handlar om tid för reflektion och en viss typ av dokumentation påverkar det omsorgsarbetet 

negativt. En viktig anledning till att kontinuiteten påverkas negativt är att hemtjänstföretagen för att 

ha ekonomisk bärkraft samt för att uppfylla olika krav på dokumentation och riktlinjer behöver 

organiseras i stora enheter som är svårare att överblicka och samordna (Ljung, 2016). Vidare har 

vårdpersonalens slimmade scheman med minskad kringtid även inneburit att ensamarbetet ökat 

samt att tiden för reflektion både i arbetet samt genom det kollegiala samtalet minskat (Thörnquist, 

2013). I min egen studie framkom att överlämning av information om de äldre som tidigare skedde 

muntligt i början och slutet av varje arbetspass försvunnit och i princip helt ersatts av digital 

överlämning via handdatorn ParaGå. Eftersom informationshantering, schemaläggning och 
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planering inte uppfyller vårdbiträdenas behov av kontinuitet påverkar det i förlängningen även 

brukarna. Det som nämnts ovan om tid för överlämning, dokumentation och kontinuitet är 

följaktligen en konsekvens av hur hemtjänsten organiseras (Ljung, 2016).  

 

Tid en avgörande faktor   

Genom konkurrensutsättningen har stressen i arbetet ökat och handlingsutrymmet minskat något 

som bidrar till att skapa känslor av otillräcklighet hos vårdbiträdena. Thörnqvist belyser hur 

entreprenadmodellen och ersättningssystemet som fanns innan LOV skapade incitament för låg 

närvarograd hos brukarna eftersom systemet gjorde att utförarna tjänade på att pressa in så många 

besök som möjligt. I klartext innebar entreprenadmodellen att om den beviljade tiden hos en 

brukare var 60 minuter och utfördes på 20 minuter fick företaget ändå betalt för 60 minuter och 

tjänade på att klämma in så många besök som möjligt på vårdbiträdenas schema. LOV och 

tidsregistreringen i ParaGå syftade till att stävja detta och gjorde att det blev viktigare för utförarna 

att stanna tiden ut hos varje brukare då det är tiden hos brukarna som ger bäst ersättning. Med LOV 

och införandet av prestationsbaserade ersättningssystem som innebär tidsregistrering och kontroll 

av insatserna har detaljplaneringen för att kostnadseffektivisera verksamheten blivit mer 

framträdande och ökat. Som en följd av den utpräglade tids- och detaljplaneringen har 

vårdbiträdenas handlingsutrymme minskat och möjligheten för dem att göra egna bedömningar och 

prioriteringar baserade på yrkeserfarenhet minskat (Thörnquist, 2013). Omsorgspersonalen anser 

att effektiviseringen gått alldeles för långt och att ett återkommande samtalsämne dem emellan är 

tid. Detta i ett arbete som kräver ett flexibelt arbetsupplägg för att det ska vara möjligt att vara 

lyhörd inför brukarens behov samt för att mötet med den äldre ska bli värdigt och uppfylla syftet 

med att ge god kvalitativ omsorg. Organisationsmodellens utformning gör det svårt för 

vårdbiträdena att använda sig av sin yrkeskompetens, det vill säga sina praktiska kunskaper, för att 

uppfylla de äldres behov. Många anser att kontrollen är kränkande och tycker att det verkar som att 

deras yrkeskompetens inte räknas när de som de säger får slåss för att få utföra ett bra jobb. De 

upplever det som att det enda som ses som viktigt är ekonomin och att systemet blivit 

kontraproduktivt för omsorgsarbetet i sitt starka fokus på ekonomiska värden (Ljung, 2016).   

 

Digital Taylorism – Scientific Management för en utvecklad organisation?   

Tids- och detaljstyrningen som nämnts ovan har stora likheter med Frederik Taylors scientific 

management, även kallad Taylorism. Enligt Taylorismen är arbetaren den svaga länken som 

behöver styras med tydliga instruktioner samt förenkling, uppdelning och kontroll av 

arbetsuppgifterna för att de ska utföras så rationellt som möjligt (Taylor, 1911). Uttrycket digital 



 10 

Taylorism har börjat användas för att beskriva hur villkoren för arbetes utförande inom olika yrken 

förändrats genom att IT-teknik används för att kontrollera och styra de anställda. För personalen 

skapar den digitala Taylorismen ett högt arbetstempo med litet inflytande över hur arbetet utförs. 

Bland andra menar Gellerstedt att detta bidrar till att yrken som kräver lång inlärning, t.ex. att lära 

sig läsa av människor och förstå deras behov, blir automatiserade och därmed löper risk att utarmas 

på sitt innehåll. Något som inträffar när informationsöverlämning och kommunikation sker digitalt 

och arbetsmomenten är tids- och detaljstyrda (Gellerstedt, 2012). Tidsregistreringen i ParaGå har 

tagit bort möjligheten för vårdbiträdena att planera och lägga upp arbetet så att det kan utföras 

smidigt samt göra professionsbedömningar som baseras på deras yrkeserfarenhet och kunskap om 

de äldre. De menar att utformningen av informationsöverlämning, tidsbrist, litet 

handlingsutrymme, bristande kontinuitet och stress riskerar att dränera verksamheten på viktig 

kunskap och kompetens när den inte får utrymme för att kunna användas. Kopplat till frågan om 

kompetens har det även framkommit att vidareutbildningar som Stockholm stad anordnar inte följs 

upp i utförarföretagen. Vidare anser vårdbiträdena att chefernas kompetens inte matchar 

verksamhetens behov då de ofta inte har kunskaper om de äldre och vad omsorgsarbetet innebär 

vilket gör att de inte kan handleda personalen på ett bra sätt. Tidigare hade cheferna vårdutbildning 

men det anses inte längre nödvändigt utan numera premieras kunskaper i management, 

administration och ekonomi. Förutom att organiseringen av hemtjänsten har konsekvenser för 

omsorgspersonalen så drabbas även brukarna. De äldre står enligt omsorgspersonalen ofta tillbaka 

med sina behov och tar på så sätt ansvar för personalens arbetsvillkor när de märker av deras stress. 

När vårdbiträdena påtalat detta för sina chefer har de blivit ombedda att inte visa att de är stressade, 

något de menar att brukarna ändå märker (Ljung, 2016).  

 

Självexploatering, ohälsa och sjukskrivningar  

Vårdbiträdena kämpar trots dåliga organisatoriska villkor för att med informella strategier utföra 

arbetet så att det blir bra för de äldre. Många pressar sig till det yttersta och en del, framförallt 

timvikarier, går ut och börjar arbeta innan arbetstiden börjat för att hinna med sina uppgifter för att 

på så vis försöka säkerställa att få jobb i framtiden. Dessa informella lösningar för att kunna utföra 

ett gott arbete uppmärksammas ofta inte och kan ses som en form av självexploatering. 

Vårdbiträdena menar att de organisatoriska villkoren för arbetet gör att de bär på en ständigt 

närvarande känsla av att inte räcka till. Känslan av otillräcklighet och att inte kunna leva upp till 

sina värderingar och normer avseende de äldres behov skapar en samvetsstress som kan innebära 

risk för utbrändhet och sjukskrivning (Ljung, 2016). Thörnquist visar i sin studie att under perioden 

2005-2010 var 35 % av anmälda arbetssjukdomar från yrken inom vård/omsorg och sociala 
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tjänster. Tidspress och känslor av otillräcklighet i relation till vårdtagarens behov samt osäkra 

anställningar och bristande ledarskap var andra faktorer som bidrog till ohälsa hos personalen 

(Thörquist, 2013). Siffror från SCB visar att sjukfrånvaron för kvinnor inom kommunal verksamhet 

ökat från 4,4 % till 5,9 % under perioden 2010-2015 och inom vår och omsorg har andelen kvinnor 

med arbetsrelaterade besvär p.g.a. psykisk belastning och stress under perioden 2010-2015 ökat 

från 10,9 % till 15,8 % (SCB, 2015).  

I genomgången ovan av arbetsvillkoren i hemtjänsten kan man urskilja att två motstridiga 

logiker existerar inom organisationen och är normgivande för synen på verksamhetens utförande. 

Dels en omsorgslogik som styr och är normerande för vårdpersonalens handlade, dels en 

marknadslogik som bestämmer verksamhetens organisering och de villkor som chefer, 

biståndshandläggare och vårdbiträden har att följa. Konkurrensutsättningen har bidragit till att 

omsorgsarbetet blivit mer tids- och detaljstyrt med minskat handlingsutrymme för personalen 

(Ljung, 2016). Thörnquist uppmärksammar hur det inom hemtjänsten existerar en motsättning 

mellan retorik och praktik och menar att detta tydliggörs genom begreppen omsorgs- och teknisk 

rationalitet. Omsorgsrationaliteten prioriterar och har tyngdpunkt på personliga relationer mellan 

brukare och omsorgspersonal och tar hänsyn till kontinuitet och handlingsutrymme för både 

vårdbiträden och brukare. Den tekniskt begränsade rationaliteten som sätter effektiviteten först och 

har fokus på planering, kontroll och mätningar hamnar därför i konflikt med omsorgsrationalitetens 

värden. Thörnquist har i relation till detta uppmärksammat att kommunerna kan undvika att blanda 

sig i och ta ansvar för de arbetsvillkor och förhållanden som organisationsmodellen skapat genom 

att definiera det som en fråga för arbetsmarknadens parter (Thörnquist, 2013).                                                     

 

Utfallet av styrning och organisering enligt New Public Management   

I den tidigare forskning som redogjorts för ovan har vissa centrala aspekter av hur verksamheten 

påverkats av organisationsmodellen som är relevanta för uppsatsen om praktisk kunskap 

synliggjorts. Dessa aspekter sammanfattas avslutningsvis i följande punkter. 

 

• Lite tid för informationsöverlämning och reflektion. 

• Bristande kontinuitet. 

• Tids- och detaljstyrning av omsorgsarbetet. 

• Litet handlingsutrymme för vårdbiträdena. 

• Tidsbrist och stress. 

• Chefer som har lite eller ingen kunskap om omsorgsarbete.  
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Punkterna ovan är viktiga eftersom de innehåller aspekter som bidrar till att bestämma 

förutsättningarna för utövandet av den praktiska kunskapen i hemtjänstverksamheten. Detta i 

relation till uppsatsens syfte, att skapa förståelse för vilka konsekvenser organisationsmodellen har 

för den den praktiska yrkeskunskapen i en verksamhet som hemtjänsten där det är viktigt att ha tid 

till att läsa av människor för att förstå deras behov. Ett område som hittills verkar vara outforskat 

och som teorin om praktisk kunskap kan bidra till att tydliggöra. Här kan nämnas att innebörden av 

praktisk kunskap har studerats i relativt stor omfattning men jag har inte funnit några studier som 

kopplar ihop den praktiska kunskapens nödvändiga behov med de organisatoriska villkor som 

reformerna i svensk offentlig sektor skapat.   

 

 

Teoretisk referensram 

Val av teori 

Teoriavsnittet inleds med en övergripande genomgång av organisationsteori med fokus på 

begreppen rationalitet och effektivitet. Begrepp som är relevanta för uppsatsens syfte med att 

undersöka kopplingen mellan reformernas strävan efter att kostnadseffektivisera offentliga 

verksamheter och reformernas konsekvenser för den praktiska kunskapen. Dessa begrepp är viktiga 

då de är normgivande och präglar synen på hur styrning och organisering för en modern 

organisation bör se ut. De bidrar på så vis till grundförutsättningarna för den praktiska kunskapens i 

hemtjänsten. Det andra teoretiska perspektivet handlar om praktisk kunskap och belyser hur 

erfarenhets- och förtrogenhetsbaserade kunskap erhålls genom praktiskt arbete och förs vidare från 

”mästare” till ”lärling”. Den kunskap som det handlar om förmedlas framförallt genom exempel 

och utvecklas hos individen genom yrkesutövning. Den skiljer sig från teoretisk 

”påståendekunskap” genom att den praktiska kunskapen är svår att formulera med hjälp av 

generella regler och manualer, den fångas bäst genom det personliga berättandet och dialogen samt 

det reflekterande samtalet (Svenaeus, 2009a). Valet av teori grundar sig dels i att arbetet med äldre 

människor i hemtjänsten ofta men inte alltid utförs av personal som inte har någon formell teoretisk 

utbildning i omvårdnadsarbete. Men framförallt för att teorin om praktisk kunskap belyser att vissa 

aspekter av kunskap endast kan läras in genom att praktisera yrket samt eftersom den karaktär 

arbetet har kräver kunskap som kan vara svår att verbalisera och generalisera. De som arbetat länge 

med omsorgsarbete har med tiden utvecklat en gedigen praktisk kunskap om arbete med, och 

relationer till äldre människor som kan sägas vara tyst då den är situationsbunden och svår men inte 
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omöjlig att verbalisera (Polanyi, 1967).        

 

Det organisatoriska landskapet 

Då studiens syfte är att analysera vilka konsekvenser styrning och organisering enligt principerna 

för New Public Management har för den praktiska kunskapen är det viktigt att placera den i en 

organisatorisk kontext. Vi lever i ett organisationssamhälle med ett stort antal organisationer som i 

stor utsträckning påverkar våra liv. I det moderna samhället ses organisationer som den mest 

rationella och effektiva formen av social gruppbildning och samarbete. Organisationer för samman 

personal, resurser, arbetare och experter samt värderar och korrigerar sina prestationer och 

målsättningar. De mänskliga resurserna är organisationens viktigaste medel för att uppnå sina mål 

(Etzioni, 1964). Detta eftersom människor besitter kunskaper, färdigheter och erfarenheter som har 

ekonomiskt värde för organisationen, ett värde som innebär ett ständigt krav på de anställda att öka 

sina prestationer (Wilson, 2004). Ett problem för moderna organisationer är att de i sin strävan efter 

att vara så effektiva och rationella som möjligt samtidigt behöver skapa minsta möjliga känsla av 

alienation hos sin personal, ett faktum som kan skapa motstridiga budskap (Etzioni, 1964).  

 

Rationalitet och organisationer 

En av de viktigaste aspekterna av konstruktionen av organisationer är alltså målet att rationalisera 

organisationens verksamhet så att den blir så effektiv som möjligt (Rövik, 2008). Den 

grundläggande betydelsen av rationalitet beskriver en naturlig logik som kopplar ihop mening och 

handling, det vill säga att man utvecklar lämpliga medel för att uppnå specifika mål. 

Rationalitetsbegreppet är därmed intimt förknippat med frågan om effektivitet. Det innebär att man 

strävar efter att utforma strukturer och praktiker för att uppnå maximal organisatorisk effektivitet. 

Även om rationalitet och effektivitet ofta framställs som neutrala är de laddade med frågor om 

makt, politik och kontroll. Att okritiskt betrakta specialisering och hierarkisk uppdelning av 

arbetsuppgifter och funktioner som en neutral tekniskt funktionell nödvändighet är därför 

problematiskt. Detta eftersom man då förbiser ojämlikhet, dominans, underordning och konflikter i 

organisationen, aspekter som kommer av arbetsdelningens stratifierande effekter. Om man inte 

uppmärksammar detta finns risken att villkoren för anställda på lägre nivåer osynliggörs 

(Thompson & McHugh, 2009). I avsnittet som följer redogörs i korthet för de stora dragen av 

utvecklingen av den industriella byråkratin och uppkomsten av storskaliga organisationer där 

tanken om, och strävan efter rationalisering går som en röd tråd.     
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Rationalitet som vetenskap 

Även om förändringen av arbetets organisering redan påbörjats var Taylors idéer om Scientific 

Management ett betydelsefullt bidrag till rationaliseringen av det industriella arbetet. Han ville att 

komma åt arbetarnas kontroll av arbetsprocessen genom utvecklandet av principer för rationell 

företagsledning. Ledningen skulle samla all traditionell kunskap, som tidigare var i arbetarnas ägo, 

och reducera den till formler och regler för att den på så sätt skulle bli en vetenskap. Taylor menade 

att arbetsledningen skulle vara vetenskaplig och bygga på tydligt definierade lagar, regler och 

principer (Taylor, 1911). Även om Taylorismen inte fick ett universellt genomslag har den bidragit 

till utvecklingen av en ledningsfilosofi som anses vila på en vetenskaplig grund. En grund som 

bidragit till utvecklingen av chefers professionella status och därigenom deras rätt att styra besluta 

och kontrollera arbetet (Wilson, 2004).  

 

Den rationella byråkratin          

Den Weberianska byråkratin kan sägas vila på en Tayloristisk grund då noggrant specificerade 

regler och rutiner utgör idealet för densamma (Wilson, 2004). Webers utgångspunkt för makt eller 

auktoritet som är aktuell för byråkratin utgår från en idé om rationalitet. Känslor och irrationella 

personliga upplevelser utesluts från processen, rationaliseringen betyder att utförandet sker genom 

formellt rationella metoder och tekniker. Det innebär en tro på att förutsägbara formella regler och 

procedurer säkerställer att aktiviteter inom verksamheten utförs på ett förutsägbart och opersonligt 

sätt. Rättigheter att ge order för de som innehar maktpositioner bygger på att de innehar en position 

i hierarkin utifrån sin expertkunskap. Makten utövas genom ansvarsfördelning, samordning och 

kontroll som innebär en standardisering av olika uppgifter. Det betyder att maktutövningen sker via 

en tydlig hierarkisk orderlinje från organisationens ledning till verksamheten längst ner. Orderlinjen 

innebär en arbetsdelning som bygger på definierat ansvar, rättigheter och plikter, förutsägbara 

regler, neutralt utförande (rättssäkerhet) och ett gemensamt kontrollsystem för styrningen av 

arbetet. För byråkratin är effektiviteten det övergripande målet som är tänkt att maximeras genom 

definierat ansvar och hierarkisk ordning. Organisationens olika avdelningar har sin expertis som 

styrs av regler för ett opersonligt utförande av olika aktiviteter med ett gemensamt kontrollsystem 

som styr arbetet (Thompson J.D, 1977; Thompson & McHugh, 2009). 

 

Management - det ultimata uttrycket för rationalitet?    

Under första halvan av 1900-talet försökte ingenjörerna genom att intressera sig för planering och 

management att stärka sin position men eftersom kopplades management alltmer till ledarskap. 

Idén om att ledarprofessionen innehar en egen expertkunskap som är giltig oavsett verksamhetens 
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inriktning och kontext började etableras. Management har därmed kommit att ses som en neutral 

resurs för att nå organisationens mål och idén om att chefers arbete består av en gemensam 

överförbar kompetens har haft stort inflytande på managementtänkandet (Thompson & McHugh, 

2009). I relation till vad som tidigare nämnts om rationalitet i de klassiska organisationsteorierna 

präglar den även filosofin om management. Detta eftersom de aktiviteter och funktioner ledningen 

har antas kunna standardiseras och generaliseras. Chefers aktiviteter förutsätts bygga på 

systematisk analys, beslutsfattande och rationellt logiskt tänkande (Lind, 2011). Chefers strategiska 

beslutsfattande följs upp och föregås av administrativt arbete. Administrationen kan därför ses som 

en underordnad aktivitet till beslutsfattandet och innebär ett rutinmässigt stöd till och uppföljning 

av fattade beslut som syftar till att upprätthålla samordna, kontrollera och styra organisationen över 

tid och rum (Forssell & Ivarson Westerberg, 2014). Thompson och McHugh (2009) menar att 

samordning är ett neutralare begrepp än kontroll och på så sätt felaktigt stärker antagandet om 

management som en neutral uppsättning tekniker. I nästa avsnitt redogörs för NPM-filosofins 

teoretiska aspekter som har en tydlig koppling till de organisationsformer som beskrivits ovan.  

 

New Public Management ett verktyg för effektivare styrning          

I detta avsnitt beskrivs de centrala dragen i styrnings- och organisationsfilosofin NPM som ligger 

till grund för och präglar villkoren för arbetet i hemtjänsten. NPM karaktäriseras av idéer om att 

konkurrensutsättning och marknadisering av offentlig sektor ska göra verksamheterna 

kostnadseffektivare (Almqvist, 2006). Hood som forskar om styrning och organisering av offentlig 

sektor kan sägas vara upphovsman till begreppet New Public Management. Han menar att en av 

tankarna med NPM är att konkurrensutsättning inbördes mellan offentliga aktörer, mellan 

offentliga och privata samt mellan privata aktörer ökar produktiviteten, minskar kostnaderna och 

ökar kvaliteten i offentlig sektor (Hood, 1995). I det som följer uppmärksammas tre centrala 

aspekter av det mångtydiga NPM-konceptet. Dessa är konkurrens, kontrakt och kontroll, där 

kontrollaspekten kan ses som en konsekvens av decentralisering och målstyrning som administrativ 

styrteknik. Med NPM flyttas fokus från ”input till ”output” genom att det centrala är vad som ska 

uppnås med verksamheten inte hur. Konkurrensutsättningen av verksamheterna innebär som 

tidigare nämnts att även privata utförare kan kontrakteras. Det starka fokuset på effektivitet uppnås 

enligt NPM genom mål- och resultatstyrning, strängare finansiell kontroll, kontraktsstyrning samt 

granskning och utvärdering av verksamheterna (Almqvist, 2006; Hood, 1995). 
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Konkurrensutsättning för kostnadseffektivisering 

När det gäller den första aspekten konkurrens ska konkurrenssituationen uppnås genom skapandet 

av kvasimarknader1 där både kommunala och privata utförare konkurrerar. Det innebär att 

verksamheterna i den offentliga sektorn fragmenteras genom att delas upp i mindre enheter med 

eget budgetansvar. Ett exempel är uppdelningen i beställar- och utförarenheter där politiker kan 

fungera som beställare och både kommunala och privata enheter som utförare (Almqvist, 2006). 

När Hood belyser olika faktorer som kännetecknar NPM är en central aspekt tanken om att 

skapandet av separata bolagiserade enheter med eget budgetansvar i offentlig sektor ska göra 

enheterna överblickbara och lätthanterligare. Genom att sära på bidrag och produktion ska 

ekonomisk ansvarslöshet med allmänna medel undvikas (Hood, 1995). Tanken är vidare att 

konkurrensen ökar produktivitet och kvalitet samt minskar producenternas makt till fördel för 

kunderna. Kostnaderna ska minskas genom den effektivare resursanvändning konkurrensen skapar, 

bl.a. ökad arbetsdisciplin och att göra mer med mindre, något som i praktiken innebär att 

arbetsbelastningen för de anställda och pressen på de som arbetar på golvet ökar. Till redan nämnda 

kan läggas NPM:s tanke om att öka effektiviteten genom att minska anställningstryggheten samt att 

konkurrensen ska bidra till att hålla nere lönekostnaderna och på så sätt skapa billigare alternativ 

för produktionen av tjänsterna. Teorin säger vidare att konkurrensutsättningen skapar effektivare 

organisationer oavsett om verksamheten drivs i privat eller offentlig regi. Man menar att det är 

konkurrenshotet i sig som ökar inte bara effektiviteten utan även kvaliteten (Almqvist, 2006; Hood, 

1995). 

 

Kontraktsstyrning - en form av kontroll  

Den andra aspekten, kontraktsstyrning, handlar bl.a. om att renodla rollerna som beställare 

respektive utförare. Detta ska uppnås genom att beställaren har fokus på vad som ska utföras och 

utföraren på hur det utförs. Denna relation ska genom att den renodlats bidra till att 

marknadsdisciplinen ökar effektiviteten och skapar konkurrenskraftiga alternativ (Almqvist, 2006). 

Hood har i relation till detta visat att några kännetecken för NPM är att styrtekniker som hämtats 

från den privata sektorn innebär en ökad kontroll av resultat vilket kan innebära att fokus hamnar 

på att en tjänst utförts inte hur. En yttring av det är ökad manual- och toppstyrning av 

arbetsprocesserna med mindre tillit till professionell expertis samt en stor betoning på kvantitet 

(Hood, 1995). Almqvist beskriver olika former av kontraktsrelationer, den första klassiska är tydligt 

                                                
1. Kvasimarknad innebär något förenklat organiserade förhållanden där flera aktörer 
    konkurrerar sinsemellan samtidigt som staten har ett ansvar för marknadens funktion 
    och output (Kastberg, 2002).  
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formulerat där kontraktet tar alla detaljer och eventualiteter i beaktande. Den andra ”relational 

contracting” bygger på förtroende och anses vara mest lämpad för beställare/utförarrelationer 

avseende verksamheter inom vård och omsorg. Denna form av kontrakt anses lämplig eftersom den 

sätter stor vikt vid sociala processer och att bygga upp förtroende mellan aktörerna. Relational 

contracting är en form av målstyrning där beställaren talar om vilket resultat som ska uppnås vilket 

innebär att det är upp till utföraren att avgöra hur det ska uppnås. Det innebär ett relativt stort 

handlingsutrymme för utföraren som anses vara nödvändigt i komplexa verksamheter som vård och 

omsorg (Almqvist, 2006). 

 

Kontrollaspekten 

Den tredje aspekten, den om organisationens interna styrning och kontroll pekar på införandet av 

decentralisering och målstyrning som centrala principer. Decentralisering kan ta sig olika uttryck 

och några centrala ingredienser för offentliga verksamheter är uppdelning i mindre enheter, tydlig 

målstyrning från ledningen samt eget resultatansvar för de olika enheterna. Ett teoretiskt argument 

för decentralisering är att långa hierarkiska beslutsvägar försvårar organisationens 

anpassningsförmåga samt är tidskrävande och ineffektivt. Ett annat decentraliseringsargument är att 

decentralisering kan öka handlingsutrymmet och motivationen och på så sätt göra att man bättre 

kan ta vara på och utveckla kompetensen hos de anställda. Enligt teorin är målstyrning centralt för 

att dessa effekter ska uppstå, målen ska brytas ned och anpassas till olika nivåer i organisationen, 

endast målen anges, hur de ska uppfyllas är upp till varje enhet (Almqvist, 2006). 

 

Teknologier, rationalitet, makt och kontroll   

Relaterat till kontrollaspekten har teknologin en signifikant betydelse. Teknologi innebär en 

praktisk tillämpning av vetenskaplig och annan kunskap genom ordnade system som omfattar 

organisationer, maskiner och människor men kan även ses som ett medel för kapitalackumulering 

genom omvandlingen av kunskap till kapital. På så sätt innehåller teknologin en mänsklig, politisk 

och social verksamhet. I arbetsprocesser kan man säga att makt och teknologi sammanlänkas 

genom konceptet kontroll och teknologin utövar på så sätt stort inflytande på arbetsuppgifterna. 

Detta uttrycks genom att värdering, omdöme och beslut bidrar till att minska individens inflytande 

och möjlighet att påverka arbetet, en process där en ökad användning av informationsteknologi har 

stor betydelse (Wilson, 2004). Här kan även nämnas att den tekniska rationaliteten är begränsad när 

det handlar om att lösa problem som är unika och inte har en bästa lösning (Schön, 1983). 
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Myter om organisationers rationalitet 

I relation till genomgången ovan kan sociologerna Meyer och Rowan nämnas då de har 

uppmärksammat att organisationers formella strukturer reflekterar institutionaliserade myter om 

rationalitet. De formella strukturerna ger en bild av organisationer som målinriktade och rationella 

vilket i sin tur bidrar till att ge dem legitimitet. Organisationer behöver därför införliva byggstenar 

som betraktas som rätta, passande, nödvändiga och rationella utifrån existerande normer. Normer 

som spelar en avgörande roll eftersom de har en stor kraft i att bestämma regler, förståelse och 

mening för institutionaliserade sociala strukturer. Detta eftersom formella strukturers rationalitet 

rotar sig i och reflekterar en vedertagen bild av den sociala verkligheten vilket är utryck för 

kraftfulla institutionella regler som fungerar som rationaliserade myter och därför blir obligatoriska 

för de flesta organisationer (Meyer & Rowan, 1977). I organisationsavsnittet ovan har tankar och 

idéer om rationalitet som präglar de villkor som är av betydelse för yrkesutövares 

manöverutrymme beskrivits. I nästa avsnitt redogörs för innebörden av praktisk kunskap och vilka 

aspekter som är grundläggande för dess överlevnad.                             

 

Praktisk kunskap – en erfarenhets- och förtrogenhetsbaserad kunskap  

Den erfarenhets- och förtrogenhetsbaserade praktiska kunskapens kärna handlar om att lära genom 

att göra och även om det är vanligast att man talar om praktisk kunskap i samband med yrkeslivet 

så existerar den inom alla områden där människor lever och verkar. Svenaeus uppmärksammar att 

människor genom övning har införlivat ett kunnande i kroppen som används i många olika 

aktiviteter och situationer utan att de behöver tänka på vad de gör. När vi utför komplexa uppgifter 

fokuserar vi inte på varje enskild del utan mycket pågår i en omedveten bakgrund, allt vi gör utförs 

mot en horisont av bakgrundskunnande, en förförståelse som vi alltid har med oss. Den praktiska 

kunskapen upprätthålls hos individen som en erövrad kontextbunden kunnighet, ett vanemässigt 

beteende som kanske eller kanske inte är medvetet, och känns rätt i en viss situation där handlingen 

utförs (Svenaeus, 2009a). Molander instämmer i detta när han belyser att kunskap i handling finns i 

handlandet, i en gemenskap av yrkesutövare och inte i någon bakomliggande teori (Molander, 

1996). Även Alsterdal menar att även om kunskapen finns hos individen är en viktig aspekt av 

kunnigt handlande att man ingår i en yrkestradition, att formellt, eller informellt blivit skolad i ett 

mästare – lärlingsskap. Trots att varje situation på något sätt är unik är den ett exempel på liknande 

situationer som kan inträffa där yrkestraditionen erbjuder förslag på lämpliga handlingsalternativ 

(Alsterdal, 2009). Viktiga värden eller egenskaper för den praktiska kunskapen är uppmärksamhet, 

inkännande, vishet och reflektion. Dessa egenskaper är särskilt viktiga då det handlar om 

mellanmänskliga och relationsinriktade yrken där förmågan att möta andra människor är av största 
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betydelse för yrkesutövandet. Sådan kunskaper är svåra om inte omöjliga att beskriva i manualer, 

trots det har manualer blivit allt vanligare för yrken inom vård och omsorg (Svenaeus, 2009a). 

Praktisk kunskap handlar alltså om kunskap som är svårformulerad samt svår att mäta och testa på 

samma sätt som teoretisk kunskap. Med andra ord handlar praktisk kunskap om att känna igen 

meningsmönster, oavsett om man kan formulera dem i ord eller inte, och att kunna navigera i dem 

på ett skickligt och obehindrat sätt. I relation till vad som nämnts ovan om den praktiska 

kunskapens mätbarhet diskuterar Molander begreppet teknisk rationalitet som han definierar enligt 

följande. Han beskriver den tekniskt rationella synen som en kombination av målrationalitet och 

exakthet. Något som i praktiken skulle innebära att det ideala målet går att beskriva, beräkna och 

mäta med exakthet vilket även inbegriper synen på praktiskt kunnande som något som handlar om 

problemlösning. Sammantaget innebär den tekniskt rationella synen att ju mer exakt formulerat ett 

problem är desto bättre är det (Molander, 1996). Schön menar i relation till detta att den tekniska 

rationaliteten bara kan täcka en liten del av det kunnande som den praktiska kompetensen omfattar. 

Han pekar på att många praktiskt yrkesverksamma sysslar med problemlösning då de i yrkesrollen 

löser problematiska situationer som många gånger är unika. Schön poängterar att detta inte betyder 

att det handlar om att lösa problem i den tekniskt rationella meningen eftersom problemen inte är 

väldefinierade, formulerbara och har en bästa lösning. Med andra ord att det finns givna mål som 

ska uppnås med effektiva medel. Han menar att det tekniskt rationella synsättet bl.a. missar 

samspelet mellan del och helhet och processer av bedömning, skapande och orientering vilket är 

aspekter som genomsyrar varje moment av praktiskt kunnande (Schön, 1983).            

 

Praktisk kunskap, en delvis tyst intuitiv kunskap 

Eftersom praktisk erfarenhets- och förtrogenhetsbaserad kunskap erhålls genom handling och 

ibland kan vara svår att formulera i ord har den i vissa sammanhang benämnts som tyst kunskap. 

Mollberg pekar på att många yrkeskunskaper kan lyftas fram och beskrivas med hjälp av språket 

men att yrkesskickligheten även innehåller vissa outtalbara dimensioner som avspeglar avsikter och 

värderingar i yrkeskulturen (Mollberg, 2006). Bohlin menar i relation till detta att det är viktigt att 

uppmärksamma den tysta kunskapen eftersom den är en viktig form av kunskap både i vardagsliv 

och yrkesutövning. Om den inte lyfts fram och medvetandegörs kan värdefull tyst yrkeskompetens 

förloras. Han menar att risken för att den tysta kunskapen ska förbises och undervärderas är särskilt 

stor vid omorganisationer samt datorisering och formalisering av olika arbetsmoment (Bohlin, 

2009). Diskussionen om tyst kunskap inleds med att definiera tre former av kunskap, dessa är 

påståendekunskap, färdighetskunskap samt förtrogenhetskunskap. Den första, påståendekunskap, är 

likställd med teoretisk kunskap och består av välgrundade påståenden och förmedlas genom 
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läroböcker. Den andra formen, färdighetskunskap eller praktisk kunskap, som redan beskrivits i de 

två föregående avsnitten, handlar om att ha förmågor eller färdigheter i att veta hur och vad man 

ska göra i olika situationer. Färdighetskunskap innebär att man vet hur man utför vissa saker utan 

att exakt kunna beskriva vad man gör med ord. Ett exempel på det är att kunna cykla, när man kan 

cykla vet man mycket väl hur man gör men man kan vara oförmögen att ge en beskrivning så att en 

annan person förstår exakt hur det utförs. Med andra ord är inte kriteriet för att ha en viss färdighet 

att kunna beskriva hur man gör i ord, utan att kunna utföra uppgiften rent praktiskt (Bohlin, 2009; 

Molander, 1996). Den tredje formen av kunskap, förtrogenhetskunskap, innebär att yrkesutövaren 

är medveten om och förtrogen med de samlade erfarenheter och tysta förutsättningar som styr 

handlandet inom området i fråga (Molander, 1996). Förutsättningen för det är att man varit med om 

liknande situationer tidigare, blivit förtrogen, och med hjälp av erfarenheten kan fatta välgrundade 

beslut som innebär att handlingen leds av en praktisk erfarenhetsvisdom (Burman, 2009; Svenaeus, 

2009a). Den praktiska visdomen behövs eftersom det aldrig finns en bästa lösning eller 

allmängiltiga regler för liknande situationer i människorelaterade yrken (Alsterdal, 2009). Det 

innebär att utövaren har en blick för och är uppmärksam på det unika i varje situation, en kunskap 

som förvärvas genom en rik förtrogenhet med yrkespraktikens hela mångfald (Mollberg, 2006). I 

relation till ovanstående diskussion kan nämnas det som Molander tar upp om att människors 

kunskap och deras tro på den, förutom att den är en viktig del av deras yrkesidentitet även har en 

koppling till deras personliga identitet. En viktig innebörd av det är att ett ifrågasättande av 

människors kunskap lätt kan bli ett ifrågasättande av personen som kan döda kunskapen, särskilt 

för grupper som har en förhållandevis svag maktställning och kunskapsauktoritet (Molander, 1996). 

För att tydliggöra innebörden av begreppet förtrogenhetskunskap ska jag återge ett exempel som 

Ingela Josefson ger. Hon beskriver hur en sjuksköterska som arbetar på en avdelning som tar emot 

nyopererade patienter berättar om vikten av att tid för att skaffa sig en uppfattning om patientens 

tillstånd efter operationen. Sjuksköterskan berättar om ett tillfälle när en medelålders man som 

genomgått en omfattande operation kommer till avdelningen. Hon berättar att mannen vid en första 

anblick verkar vara i förhållandevis god form efter ingreppet men hon ser efter ett stund att något 

inte stämmer och går för att diskutera det med läkaren. Läkaren som är ung och nyutexaminerad 

påpekar att det är han som har ansvaret för patienten och tittar därefter till honom, han säger sedan 

att allt är normalt. Patienten dör två timmar senare. Sjuksköterskan säger att hon såg att något inte 

stämde och att hon under alla år hon arbetat troligen varit med om liknande händelser varav hon 

glömt de flesta men att de ändå finns kvar i henne som en kunskap (Josefson, 1991). Exemplet 

visar att all kunskap inte går att läsa sig till utan att den praktiska erfarenheten har stor betydelse 

för vad man ser, den skapar en säkerhet i handlandet och känsla för detaljer och nyanser, något som 
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tar tid att tillägna sig (Janik, 1996). Kunskapen kan sägas vara tyst då sjuksköterskan i exemplet 

ovan inte kunde uttrycka vad det var som var fel med ord. Josefson betonar att gränsen mellan den 

teoretiska påståendekunskapen och förtrogenhetskunskapen är flytande och att det är olika aspekter 

av kunskap, inte olika typer (Josefson, 1991).  

När Bohlin diskuterar begreppet intuition som en aspekt av mänskligt tänkande vill han 

uppmärksamma att det finns en tydlig överlappning mellan intuition och tyst kunskap, vilket 

exemplet ovan med sjuksköterskan och den döende patienten illustrerar. Han lyfter bl.a. fram 

intuitionsbegreppets mångtydighet som problematisk och ett försök att definiera intuitionens 

innebörd görs i diskussionen som följer. En definition som kan relateras till exemplet med 

sjuksköterskan ovan är Simons beskrivning av intuition som en kunskap som genom upprepning 

och långvarig träning blivit så vanemässig, t.ex. att cykla, så att man inte medvetet behöver tänka 

på det man gör. Bohlin tar upp även upp den traditionella filosofiska användningen av begreppet 

som går tillbaka till Aristoteles. Enligt det synsättet karaktäriseras intuitionen av att vara något vi 

vet och inte bara tror, att den handlar om logiska sanningar och att intuitionen är direkt i den 

meningen att den utgör kunskap som inte kan bevisas eller argumenteras för. I dagens moderna 

användning är det vanligast att intuition står för en slags empirisk kunskap som påminner om den 

ovan nämnda filosofiska. Likheterna kan observeras genom att det i båda fallen handlar om 

kunskap som inte bygger på argument och slutledning utan ligger någonstans mellan direkt 

observation och slutledningsgrundad kunskap. Bohlin menar att vissa människor har en större 

förmåga att observera sådant som andra inte uppfattar på samma direkta sätt, se till exempel 

sjuksköterskan som nämnts ovan. Intuition, förtrogenhets- och tyst kunskap kan med andra ord 

sägas vara samma sak eller ligga så nära varandra att det är svårt att skilja dem åt (Bohlin, 2009).             

 

Regler, känslor och praktisk kunskap 

Den praktiska kunskapen har sin boning i kroppen närmare bestämt i den inövade känslan och 

förmågan i att kunna möta andra människor i språk och handling i livsvärlden (Svenaeus, 2009a). 

Livsvärlden som enligt Husserl är det meningsskapande mönster som ligger som en ständigt 

närvarande fond för vårt medvetna handlande. Svenaeus menar att det är av största vikt att 

uppmärksamma den praktiska kunskapens betydelse.  
 

”En djupare förståelse av den praktiska kunskapens betydelse kan tjäna som argument för att värna yrkeskunnande i  

  tider när marknadsfundamentalism gör gemensam sak med teknokrati och byråkrati” (Svenaeus, 2009a s. 30.) 

 

Som till viss del berörts ovan har enligt Molander alla former av kunskap någon slags relation till 
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olika handlingsvanor och trosföreställningar, beroende på vilket verksamhetsområde det handlar 

om, som man ofta lär sig utan att medvetet reflektera över dem. Man kan i detta sammanhang tala 

om etablerade handlingssätt som en slags regler för hur liknande situationer inom samma kontext 

lösts tidigare. Dessa regler illustrerar en slags praxis som gör handling möjlig eftersom situationen 

ger ett självklart handlingsalternativ som ibland kan vara svårt att motivera men som skapar en 

trygghet i situationen (Molander, 1996). Reglerna har formen av en kollektiv förståelse för hur man 

handlar i olika situationer som kan inträffa i yrkesutövandet. Det innebär att yrkesutövaren skolas 

in en tradition och lär sig en praxis som ses som omdömesgill för olika situationer och förmedlas 

från mästare till lärling (Alsterdal, 2003). Regeln för situationen visar vägen för handlingen 

samtidigt som den är öppen för olika tolkningar då det finns många tänkbara alternativ, liksom det 

gör när man spelar olika spel. Regler för exempelvis schackspel är konstituerande men lämnar 

utrymme för många kreativa alternativ, regeln är på så vis öppen (Molander, 1996). I relation till 

diskussionen ovan pekar även Janik på att praktisk kunskap handlar om att lära sig att följa regler 

som konstituerar ens handlande i situationer där det inte existerar några formella, uttalade regler. 

Uttryckt annorlunda är kärnan i praktisk kunskap att man lär genom att handla och att man på så 

sätt med tiden lär sig uppfatta det som är gemensamt för en rad olika situationer samtidigt som man 

utvecklar en känslighet för nyanser och detaljer. Det krävs alltså träning för att utveckla den rätta 

förbindelsen mellan regel och handling (Janik, 1996). Göranzon menar i relation till ovanstående 

att det innebär att regeln är inbyggd i handlingen vilket medför att andan i en praxis är svår att 

återge med en formell beskrivning. Kunskapen i en praxis lärs in genom förebilder, exempel och 

övning, genom att delta i en praxis får man del av andras erfarenheter av problemlösning som 

övergår i ett regelföljande som är grundläggande för den praxis man blir en del av (Göranzon, 

2009). Med andra ord handlar det om att veta hur jag bör göra det som måste göras och att jag 

handlar med uppmärksamhet och omsorg (Nilsson, 2009). Kopplat till vad som diskuterats ovan 

om regler är känslor en viktig drivkraft för mänskligt handlande. När Svenaeus gör en filosofisk 

analys av känslor och emotioner lyfter han fram emotioner som bärare av kunskap. Vi strukturerar 

och ser världen på ett visst sätt i och genom emotionen vilket innebär att känslan sett i det 

perspektivet blir en motiverande faktor för handling och dessutom fyller världen med mening. Vi 

ser andra personers känslor genom deras kroppsspråk, kroppshållning, i blicken, i rösten och sättet 

de rör sig på, empati är i relation till detta viktig då det innebär en förmåga att förstå den andres 

känslor. Att förstå sina egna och andras känslor brukar benämnas emotionell intelligens, en 

intelligens som är särskilt viktig i människovårdande yrken som t. ex äldreomsorg. Den 

emotionella intelligensen är avgörande i arbetssituationer där man måste kommunicera med 

människor som har svårt att göra sig förstådda och blir i sådana sammanhang helt central. Utan 
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emotionell intelligens kommer man lätt till korta i människovårdande yrken och för att behålla och 

utveckla den känslomässiga förmågan behöver den övas genom uppmärksamhet, fantasi och 

koncentration. Känslomässig kunskap är en förtrogenhets- och färdighetskunskap som erhålls och 

tränas upp i relationer med andra människor (Svenaeus, 2009b). Utifrån diskussionen ovan kan 

praktisk kunskap tolkas och definieras som en erfarenhetsförvärvad förtrogenhet med en viss 

praktik som ibland kan vara svår att verbalisera. Efter att ha redogjort för och definierat begrepp 

som är relaterade till praktisk kunskap ska jag nu gå över till att redogöra för innebörden och 

betydelsen av gestaltning och reflektion som är viktiga begrepp för studiens analys. Trots att vissa 

aspekter av kunskapen är tyst är det ändå möjligt att utveckla och i viss mån föra kunskapen vidare. 

Detta kan ske genom att berätta om och reflektera över upplevda situationer och på så sätt föra sina 

erfarenheter vidare genom exempel. Något som kan ske genom olika former av gestaltning som 

skrivande, konst eller helt enkelt genom att berätta om sina erfarenheter (Janik, 1996). I nästa 

avsnitt ska jag vidareutveckla detta genom att beskriva synen på dialog, förebilder och exempel 

som verktyg för att medvetandegöra, bevara, utveckla och föra vidare praktisk kunskap.  

 

Dialog och exempel som verktyg för att utveckla yrkeskunnande 

När Alsterdal diskuterar yrkeskunnande framhåller hon vikten av att förstå det som en kollektiv 

kunskap eftersom yrkesutövare inte utvecklas på egen hand utan är del av en underförstådd 

tradition på arbetsplatsen. En yrkesutövare utvecklas inte oberoende av andra utan skolas in i en 

tradition genom andras exempel och lär sig på så sätt att hantera situationer och problem på ett sätt 

som ses som omdömesgillt inom en praxis. Hon pekar på betydelsen av ett stående utrymme för 

dialog på arbetsplatsen för att kontinuerligt kunna bearbeta erfarenheter tillsammans, och med stöd 

av sina arbetskamrater (Alsterdal, 2003). Även Josefson belyser vikten av ett gemensamt forum 

som en ventil för sjuksköterskor att bearbeta erfarenheter från möten med patienter som många 

gånger är svårt sjuka. Det gemensamma forumet för att berätta om erfarenheterna behövs dels för 

att de skall kunna formas till användbar kunskap, dels för att ventilera känslor. Forumet bidrar på så 

sätt till att förbättra vården och ger även utrymme för mer erfaren personal att dela med sig av sina 

erfarenheter till de med kortare yrkeserfarenhet (Josefson, 1991). Mollberg som studerat 

pedagogers yrkeskunnande lyfter även hon fram betydelsen av kollegiala samtal om erfarenheter 

som viktiga inslag för att ge möjlighet till eftertanke och utveckling av yrkeskunnandet. Hon 

tydliggör hur den inneboende tysta yrkeskunskapen i pedagogernas erfarenheter med hjälp av 

dialogen blev medvetandegjord och på så sätt kunde utvecklas (Mollberg, 2006). Vi lär oss genom 

förebilder, övning och exempel säger Göranzon och lutar sig mot Wittgenstein. Enligt Wittgenstein 

kan en praxis inte överföras till andra direkt men däremot till en viss del genom konkreta exempel 
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och analogier. Detta samtidigt som ett eget praktiskt yrkesutövande för att fördjupa insikterna är 

oumbärligt. Det krävs också att arbetsorganisationen ger utrymme till, och skapar förutsättningar 

för att de sociala kontakterna mellan de anställda underhålls vilket i sin tur är en förutsättning för 

att kunskapen ska kunna överföras från ”mästare” till ”lärling” (Göranzon, 2009). Relaterat till vad 

som nämnts ovan om sociala kontakter menar Molander att en viktig aspekt av dialogen är att 

människor möts. Genom att mötas kan de etablera och upprätthålla en ömsesidig förståelse som i 

sin tur bidrar till gemenskap. Han pekar på att bl.a. Gadamer såg dialogen som grundläggande för 

mänsklig existens och förståelse. Förutom att dialogen utvecklar förståelsen mellan människor så 

bringar den även förståelse av texter samt kulturella och meningsbärande föremål. Dialogen är på 

så grundläggande för kunskapsbildning, i synnerhet då den bjuder in till deltagande. Molander 

menar att deltagarna genom dialogen kan finna och medvetandegöra kunskaper och insikter som de 

redan har men som de inte vet om att de har. Genom frågor – svar och reflektion kan både 

reflekterad och oreflekterad kunskap blottläggas och medvetandegöras, något som i båda fallen gör 

kunskapsbildning möjlig. Dialogens viktigaste uppgift är alltså att göra det möjligt för deltagarna 

att tydliggöra sina tankar, sin kunskap och okunskap tillsammans med andra (Molander, 1996). 

Molander framhåller att dialogen fungerar som en ömsesidig renings- och upplysningsprocess där 

en gemensam förståelse av en yrkespraktik tar form och på så vis även är ett sätt att upprätthålla 

gemenskapen. Dialogens reflekterande delar har stor nytta av att involvera andra deltagare, även 

om reflektion i viss utsträckning kan utföras i ensamhet, eftersom de kan hjälpa individen att 

uppmärksamma och synliggöra olika aspekter av innehållet i olika situationer. En tongivande 

aspekt av dialogen är att den bidrar till en gemensam förståelse som inte begränsas till nuet. 

Ytterligare aspekter är att det i all form av reflektion ingår en växling mellan del och helhet av 

situationerna som reflekteras. Tydligare utryckt innebär en reflektionsprocess att konfronteras med 

vad man gör och vad som händer i situationen, att andra i yrkesgemenskapen berättar vad de ser, 

detta tillsammans med tid för eftertanke så att det blir möjligt att se helheten. Att sätta ord på sina 

handlingar är viktigt för att tydligare se vad man gör samt för att skapa och upprätthålla en 

yrkesgemenskap. Det är dessutom viktigt för både nybörjare och redan kunniga att ha förebilder 

där exempel på hur man kan utföra arbetsuppgifter är ett värdefullt verktyg för att utveckla 

förståelse och kunskap (Molander, 1996). Även Janik framhåller vikten av reflektion i dialogform 

eftersom erfarenheten är kollektivt och att all kunskap har sitt ursprung i erfarenheten från flera 

personer och förs vidare från de mer erfarna till nybörjarna (Janik, 1996). I relation till detta 

betonar Molander att exempel utgör en integrerad del av olika aktiviteter samt att exempel används 

och kan ingå som en del av en regel eller ett begrepp. Han framhåller att en person som är verksam 

i en praxis kan ge andra deltagare exempel och goda råd genom att visa att ”så här kan man göra” 
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eller ”så här kan man se något” och att det är väsentligt i all praktik. Exemplen kan skärpa 

uppmärksamheten genom att tjäna som jämförelseobjekt och genom att synliggörandet av likheter 

och olikheter får människor att uppmärksamma nya perspektiv. Den dialogiska strukturen är 

kollektiv till sin karaktär och Molander menar därför att det är fel att tala om kunskap som något 

individer har eller inte har. Eftersom kunskapsbildning till stor del pågår i olika former av kollektiv 

är det mer rättvisande att tala om att individer deltar i att upprätthålla och utveckla kunskap. Det 

utesluter dock inte att kunskapsbildning även sker individuellt. Molander belyser två sidor av 

kunskapsdeltagande, specialisering och sammanflätning. Specialisering innebär att fler och mindre 

kunskapsområden som i huvudsak innehar kunskap som endast rör området i fråga uppstår. 

Sammanflätningen tar sig uttryck i att ett ökat antal kunskapsområden blir beroende av kunskap 

från andra områden för att fungera. Han anser att en konsekvens av specialiseringen, eller med 

andra ord arbetsdelningen, verkar vara att klyftan mellan praktiska och teoretiska kunskaper vidgas 

då de specialiseras var för sig. Avslutningsvis poängterar Molander att praktisk kunskap skapas och 

hålls vid liv i kollektiv som i sin tur, bl.a. genom arbetsdelning eller av andra skäl, ingår i större 

kommunikations- och kunskapsgemenskaper. Han menar att det är viktigt att hålla ihop kollektivet 

för att kunskapen ska förbli levande. För att det ska vara möjligt är den praktiska kunskapen 

beroende av mindre överblickbara arbetskollektiv (Molander, 1996). Efter att här ha redogjort för 

den kollektiva dialogens betydelse för uppkomst, utveckling och överföring av kunskap behandlas i 

nästa avsnitt reflektionens betydelse för bevarande och utveckling av yrkeskunnandet.  

 

Reflektionens betydelse för bevarandet och utvecklingen av yrkeskunnandet 

Jonna Hjertström Lappalainen beskriver den mänskliga förmågan till reflektion som ett sätt att 

stanna upp och ta ett steg tillbaka för att betrakta sina begär och känslor. Hon hänvisar till Hegel 

som menade att förmågan till reflektion tillsammans med förnuft och tänkande ofta betraktas som 

det som skiljer människan från djuren. Hon tar även upp Kant som också han pekade på reflektion 

som en grundläggande mänsklig förmåga när han säger att vi genom att reflektera jämför våra olika 

kunskaper och avgör vad som är viktigt. Kant uppmärksammade förmågan till självreflektion som 

en variant av reflektion som innebär att den som reflekterar samtidigt är både subjekt och objekt 

(Hjertström Lappalainen, 2009). Molander definierar innebörden av reflektion som att praktikern 

tar ett steg tillbaka och tänker igenom handlingen för att på så sätt få perspektiv på hur handlingen 

utförts. Detta eftersom det för att det ska vara möjligt att reflektera över situationen är nödvändigt 

att man inte är helt upptagen av själva handlingen. Han menar att förutsättningen för att det ska 

vara möjligt att reflektera är ett relativt lugn och att man har ett avstånd till samt tid till förfogande 

innan det som ska göras härnäst (Molander, 1996). Något som Josefson också betonar när hon 
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säger att det behövs tid för reflektion och bearbetning av yrkeserfarenheterna för att 

yrkeskunnandet ska kunna utvecklas. Detta då erfarenheterna i sig inte per automatik skapar 

förutsättningar för skickligt yrkeskunnande. Förtrogenhetskunskapen behöver näring för att 

utvecklas vilket innebär att tid och utrymme för reflektion kring händelser och situationer i det 

dagliga arbetet är viktigt (Josefson, 1991). I relation till detta lyfter Burman fram reflektionens 

betydelse för kunskapsbildning när han uppmärksammar att de ibland ostrukturerade upplevelserna 

med reflektionens hjälp kan förädlas till erfarenheter som personen kan bära med sig och ha nytta 

av i sitt fortsatta arbete (Burman, 2009). Janik i sin tur menar att reflektion kan ses som ett annat 

ord för praktiskt filosoferande och att vi i viss mening inte vet vad vi gör innan vi reflekterat över 

handlingen. Detta eftersom vi är för upptagna med handlingen för att det ska vara möjligt att 

reflektera över det vi gör. Ett undantag till ovanstående är när vår invanda rutin inte längre fungerar 

och vi tvingas reflektera i situationen för att hitta nya vägar för vårt handlande. Med andra ord 

menar han att när våra rutiner fungerar som de ska blir förutsättningarna som konstituerar dem 

osynliga för oss eftersom de då riskerar att förbli oreflekterade. Det är när något går fel som vi 

behöver reflektera över situationen (Janik, 1996). Relaterat till ovanstående belyser även Molander 

att kunskapen förbättras när vi stöter på gränser för tidigare etablerade handlingar eftersom det 

kräver reflektion för att komma vidare. Han kastar också ljus på att reflektionen över den egna 

kunskapen kan vara ett sätt att skapa trygghet genom att uppmärksamheten då även riktas på sådant 

man redan vet (Molander, 1996). 

 

Reflektion i handling  

Relaterat till ovanstående diskuterar och analyserar Schön utifrån fallstudier han gjort hur kunniga 

praktiker reflekterar i situationen för handlingen för att lösa problem som uppkommer. Enligt 

honom så kan vi lära genom att göra under tiden vi gör något, särskilt då något oväntat inträffar. 

När en känsla av att något inte fungerar uppstår kan utövaren av ett yrke reflektera i eller efter 

situationen för handlingen. Yrkesutövaren kan då ifrågasätta de tysta normer och den förståelse 

som ligger till grund för handlingen och göra på ett nytt sätt. Schön menar att repetitiva och 

rutinartade handlingar utan reflektion kan skapa överinlärning och handlingsmönster som inte 

fyller sitt syfte på ett bra sätt men att de med reflektionen som verktyg kan korrigeras (Schön, 

1983). En erfaren yrkesutövare har byggt upp en repertoar av exempel, förståelse och handlingar 

som inkluderar individens hela kunnande. När praktikern försöker förstå en situation hon uppfattar 

som unik ser hon dess innehåll som något som finns tillgängligt i repertoaren, med andra ord ser 

hon den unika situationen som både skild från och liknande det som redan är bekant. Processen 

som beskrivits ovan kan ske både omedvetet och medvetet med grund i den tysta kunskap som 
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personen redan har. Reflektion i handling som tillämpas i ett unikt fall kan generaliseras till andra 

liknade fall. Det sker dock inte genom att skapa generella principer utan genom att upplevda 

situationer bidrar till yrkesutövarens repertoar av exempel utifrån vilka hon kan skapa nya 

handlingsalternativ. Schön belyser att när en yrkesutövare reflekterar i handling och är 

uppmärksam på dess olika aspekter kommer dennes intuitiva förståelse av situationen upp till ytan. 

Praktikerns försök att lösa situationen är på samma gång både en prövning av handlingsalternativ, 

ett utforskande och hypotesprövande. Han talar om reflektionen som en konversation med den 

sociala situation som vi är en del av där situationen svarar på handlingsalternativet (Schön, 1983). 

Schön menar vidare att yrkesutövare regelbundet tänker på vad de gör samtidigt som de handlar, 

men han poängterar att vissa handlingar som kräver full uppmärksamhet försvårar reflektionen 

eller rent av gör den farlig. Verklig reflektion i handling som baseras på situationens behov och mål 

komplimenterar handlingen genom att fungera som en reflekterande konversation med situationen. 

När en yrkesutövare inte reflekterar över sina handlingar förblir den intuitiva kunskapen tyst och 

ouppmärksam på begränsningarna av räckvidden för den reflektiva uppmärksamheten. I relation till 

ovan nämnda har Schön i en studie av lärare observerat att de måste anpassa sig till de 

kontrollsystem som övervakar deras yrkesutövning och säkerställer att de utför det de förväntas 

göra. Kontrollsystemen prioriterar objektiva och kvantitativa mått på resultatet av arbetet. Detta 

eftersom kvantitativa mått gör att kontrollsystemet framträder som enhetligt, precist, följdriktigt 

och objektivt. Skolan fungerar på så sätt som en institution som styrs av teknisk rationalitet och 

byråkratisk effektivitet. Schön vill genom exemplet med skolan åskådliggöra att en reflekterande 

lärare kan utgöra ett hot mot det system denne verkar inom eftersom reflektionen ofta innebär ett 

ifrågasättande av hur arbetsuppgifterna definieras. Han åskådliggör genom exemplet med skolan de 

grundläggande förutsättningarna som han menar är giltiga för yrkesutövare i andra byråkratiska 

kontexter. Den reflekterande praktikern kan med andra ord få oss att uppmärksamma att räckvidden 

för den tekniska rationaliteten begränsas av situationer som präglas av osäkerhet, instabilitet, 

konflikt samt av att vara unika (Schön, 1983). 

 

Reflektionens behov av tid och avstånd  

Molander följer Schön och bygger vidare på hans insikter om reflektion i handling, även om han 

kritiserar vissa aspekter av Schöns synsätt. Molander menar att praktikerns kunskap i handling 

karaktäriseras av att denne har en beredskap för reflektion som kan modifiera handlingen i 

situationen. Det innebär en spiralrörelse mellan del och helhet, en slags hermeneutisk cirkel. Han 

anser att Schön är något otydlig avseende definitionen av reflektion i handling eftersom reflektion i 

handling för Schön innefattar att både tänka på vad man gjort och på vad man gör. Molander anser 
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att tänka på vad man gör inte behöver innebära att man reflekterar utan att det vore mer korrekt att 

tala om uppmärksamt handlande med beredskap för förändring. Han utesluter inte reflektion i 

handling men anser att reflektion kan kräva att man inte är helt upptagen av handlingen och ibland 

kräver avskildhet från situationen. För att reflektion ska vara möjlig krävs ett lugn utan omedelbart 

handlingstvång, med andra ord ett avstånd i tid och rum till vad som ska göras härnäst. Molander 

utesluter alltså inte att reflektion i handling är möjlig och pekar på att det i vissa verksamheter finns 

naturliga pauser och passiva moment i arbete som ger möjlighet till reflektion. Men han poängterar 

att reflektion kräver tid som sällan finns i dagens verksamheter. Det behövs utrymme för växling 

mellan såväl del och helhet som mellan handling och passivitet samt utrymme för att lufta sina 

tankar med kollegor som i sin tur kan ge feedback. Molander tar upp exempel från flera studier 

som tydliggjort behovet av passiv tid och avstånd till situationen för att förtrogenhet ska kunna 

byggas upp samt att reflektion är viktig för att kunskap ska bildas och leva vidare (Molander, 

1996). Det som här redogjorts för om praktisk kunskap som en erfarenhets- och 

förtrogenhetsbaserad kunskap som medvetandegörs, utvecklas och förs vidare med hjälp av dialog, 

gestaltning och reflektion är relevant för att förstå vilka förutsättningar som krävs för att kunskapen 

av omsorgsarbetet i hemtjänsten ska överleva. Detta eftersom kunskapen till stor del erhålls genom 

att praktisera yrket men även genom att kunskapen förs vidare av de erfarna vårdbiträdena till de 

mindre erfarna.  En process som kräver tid för att mötas och samtala om sina yrkeserfarenheter 

men även egen reflektionstid, aspekter som kommer att och tydliggöras och bearbetas i 

analysavsnittet. 

 

Uppsatsens analysram 

Utifrån uppsatsens syfte, att utforska vilka konsekvenser styrning och organisering med NPM-

inspirerade modeller har för den praktiska yrkeskunskapen i hemtjänsten, analyseras empirin i 

förhållande till de två teoretiska perspektiv som beskrivits i teoriavsnittet. Det första 

organisationsteoretiska med fokus på rationalitet utgör framförallt en fond till och beskriver 

villkoren för hemtjänstarbetets utförande som organisationsmodellen skapar och antas vara den 

mekanism som påverkar hemtjänstverksamhetens praktiska kunskap. Materialet till analysen av de 

organisatoriska förutsättningarna utgörs av empiri från sammanlagt tio intervjuer med vårdbiträden 

och en f.d. chef för en hemtjänstenhet. Av dessa är sex intervjuer från en tidigare studie om 

arbetsvillkor och administrativt arbete i hemtjänsten vars empiri främst används i analysen av de 

organisatoriska villkoren. Det andra teoretiska perspektivet, som belyser de organisatoriska 

villkorens konsekvenser för den praktiska kunskapen inom hemtjänsten, är uppsatsens 

huvudsakliga syfte och delas upp i två övergripande teman, dialog och reflektion. Materialet till 
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den delen består av intervjuer med fem vårdbiträden som alla har arbetat inom hemtjänsten mellan 

tio och trettiofem år och där intervjufrågorna har fokus på aspekter som är av betydelse för den 

praktiska kunskapen. Samtliga respondenter har lång erfarenhet av omsorgsarbete i hemtjänsten 

och har alla upplevt de förändringar som reformerna inneburit för omsorgsarbetets villkor. I 

avsnittet som följer motiveras valet av metod samt en redogörelse av hur uppsatsen genomförts.  

 

 

Metod 

Det här avsnittet redogör för uppsatsens forskningsdesign samt beskriver och diskuterar studiens 

metod för insamling av material, hur urvalet av respondenter genomförts och hur empirin 

bearbetats och analyserats samt studiens trovärdighet och generaliserbarhet.  

 

En fallstudie om relationen mellan New Public Management och Praktisk kunskap  

Av intresse för studien är hur styrning och organisering med NPM-inspirerade tekniker samspelar 

med hur personalen i hemtjänstens kärnverksamhet kan medvetandegöra, utveckla, föra vidare 

samt tillämpa sin praktiska yrkeskunskap. Valet att utföra en fallstudie har gjorts då fallstudier 

anses särskilt lämpade för att belysa komplexiteten och samspelet mellan olika faktorer i en viss 

kontext i detalj, som en t.ex. i en hemtjänstorganisation. Fallstudier anses vidare vara lämpliga för 

att de riktar ljuset mot en viss fråga, ger en bakgrundsbeskrivning, problematiserar den och 

förklarar varför ett visst problem uppstått. Med andra ord att förklara orsak och verkan och på så 

sätt förbättra förståelsen för vad som händer i en viss kontext (Bryman, 2016; Merriam, 1994).  

 

Semistrukturerade intervjuer, urval och avgränsning 

Semistrukturerade intervjuer är lämpade för att få ta del av andra människors upplevelser, kunskap 

och perspektiv på olika situationer och skeenden vilket inkluderar deras tankar och känslor 

(Merriam, 1994). Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur vårdbiträden i hemtjänsten upplever 

att organisering och styrning av hemtjänsten påverkat deras förutsättningar att medvetandegöra, 

praktisera, utveckla och överföra sin praktiska kunskap valde jag att göra semistrukturerade 

intervjuer. Jag gjorde ett strategiskt urval vilket innebar att respondenter som arbetat inom 

hemtjänsten under lång tid och som därmed upplevt förändringarna intervjuades, sammanlagt nio 

vårdbiträden som arbetat mellan 20-35 år och ett vårdbiträde som arbetat som timvikarie i ca 10 år. 

Fem av intervjuerna har genomförts i en tidigare studie, se nedan, där respondenterna bl.a. beskrev 

sina arbetsvillkor, vilket innebär att den kunde ge relevant empiri till organisationsanalysen av 
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denna uppsats. Syftet med urvalet var att respondenterna skulle ha varit med om samt ha perspektiv 

på vad de förändringar som reformerna som började införas i början på 1990-talet inneburit för den 

praktiska yrkeskunskapens förutsättningar. Samtliga respondenter arbetar för både kommunala och 

privata utförare av hemtjänst i Stockholms stad vilket innebär att verksamheten oavsett utförare 

bedrivs enligt likvärdiga villkor. Idén till uppsatsens syfte fick jag efter att ha genomfört en annan 

studie om hur styrning och organisering med NPM-influerade metoder påverkat vårdbiträdenas 

arbetsvillkor samt mängden administrativt arbetet i hemtjänstorganisationen som helhet (Ljung, 

2016). Empirin i den förra studien visade att tidsramarna för olika arbetsuppgifter var hårt 

reglerade vilket väckte frågor om yrkeskunskapens förutsättningar, frågor som denna studie har 

som syfte att besvara. För att göra detta valde jag alltså att utföra semistrukturerade intervjuer med 

övergripande öppna frågor och ställde under intervjuns gång fördjupande följdfrågor för att få mer 

information samt klargöra att jag förstått respondenternas svar. En anledning till att använda 

semistrukturerade intervjuer var att ge respondenterna utrymme att svara fritt på frågorna samtidigt 

som en viss struktur bidrog till att behålla fokus. En annan anledning till valet av semistrukturerade 

intervjuer var att mina kunskaper inledningsvis var begränsade men fördjupades eftersom, jag 

kunde även omformulera och anpassa och frågorna till situationen samtidigt de övergripande 

frågeställningarna bidrog till att hålla fokus (May, 1997). Med uppsatsens syfte i åtanke 

formulerades i intervjufrågorna med utgångspunkt i de för teorin om praktisk kunskap viktiga 

aspekterna dialog och reflektion. Jag tematiserade alltså intervjufrågorna för att få svar på min 

fråga om hur styrning och organisering påverkar förutsättningarna för den praktiska kunskapen i 

hemtjänsten (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjufrågorna modifierades något efter den första 

intervjun eftersom vissa formuleringar hade en annan innebörd för respondenterna än vad jag hade 

i åtanke. Ett exempel på det är att jag med handledning syftade på att en extern handledare ger 

vägledning i arbetsrelaterade frågor men jag förstod att handledning för vårdbiträdena i 

hemtjänsten framförallt innebär att ett nyanställt vårdbiträde går dubbelt med mer erfaren personal 

för att komma in i arbetet. I det som nämnts ovan är det tydligt att innebörden av en fråga kan skilja 

sig för olika människor vilket belyser vikten av att modifiera frågorna så att de passar personen 

bl.a. beroende på dennes erfarenheter, vokabulär och utbildningsnivå (Kvale & Brinkman, 2009). 

Intervjuerna till den tidigare studien om arbetsvillkor och administrativt arbete, där delar av 

materialet använts i denna uppsats, utfördes under hösten 2015. Intervjuerna till denna uppsats om 

praktisk kunskap utfördes under våren och sommaren 2016, intervjuerna tog mellan 40-60 minuter 

att utföra. Intervjuerna spelades med respondenternas godkännande in och transkriberades 

ordagrant mellan intervjuerna för att jag genom att bekanta mig med materialet skulle kunna 

utveckla och förbättra kommande intervjuer. Här kan frågan om empirisk mättnad nämnas relaterat 
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till att min intention från början var att intervjua fler vårdbiträden men att jag efter ca tre månader 

fick ge upp det då jag inte lyckades komma i kontakt med fler. En kritik som kan riktas mot 

uppsatsen är alltså att antalet intervjuer är relativt få även om de få intervjuer som utfördes ändå 

uppnådde en empirisk mättnad då de första intervjuerna redan från början bekräftades av utsagorna 

i följande intervjuer. När representativitet i intervjustudier diskuteras i metodlitteraturen talar man 

oftast om att man uppnått mättnad då samma svarsmönster återkommer i flera intervjuer. Något 

man kommer fram till genom att varva intervjuer med analys (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Här kan man kanske misstänka att respondenternas svar formats av intervjuarens frågor, 

vilket alltid är en möjlighet, men då intervjufrågorna är öppna borde inte det vara fallet. En annan 

risk är att följdfrågorna som inte formulerats i förväg varit ledande och format respondenternas 

svar, något som jag tänkt på och försökt undvika även om vissa förtydliganden jag gjort kanske 

varit ledande (Merriam, 1994). Samtliga respondenter har anonymiserats för att säkerställa att de 

inte utsätts för repressalier av arbetsgivaren, något som två av respondenterna enligt utsago råkat ut 

för då de klagat på arbetsvillkoren. Den ena respondenten blev omplacerad och den andra som var 

timanställd fick inte fortsatt arbete efter att ha kritiserat arbetsvillkoren. Då jag förstod att det 

kunde vara känsligt för omsorgspersonalen att delta i studien kontaktade jag en fackförening och 

kom på så sätt i kontakt med de två första respondenterna som i sin tur tipsade om andra 

respondenter och så vidare. Att jag kommit i kontakt med respondenterna via två olika 

fackföreningar och att jag fick tips om andra respondenter av dem jag intervjuade kan även det 

kritiseras då man kan anta att urvalet på så sätt består av mer kritiska röster än vad annars kanske 

skulle varit fallet. Ett annat sätt att se på det är att om respondenterna rekommenderats av olika 

arbetsgivare finns risken att de skulle kunnat vara relativt okritiska till rådande arbetsvillkor, idealet 

hade varit ett större urval med fler respondenter. Relaterat till vad som beskrivits ovan har jag tagit 

tagit hänsyn till Vetenskapsrådets grundläggande principer för god forskningsetik. Detta genom att 

respondenterna i studien i enlighet med principen för informerat samtycke informerats om syftet 

med intervjuerna samt att de kan avsluta sin medverkan när som helst. När det gäller frågan om 

konfidentialitet så har respondenterna anonymiserats samtidigt som deras information bör vara svår 

att spåra till någon enskild individ. Detta då informationen beskriver allmänna villkor för 

omsorgsarbetet och genom att kontakten med respondenterna skett utan arbetsgivarens vetskap 

samt att de arbetar för olika utförarföretag (Vetenskapsrådet, 2002).       

 

Tematisk analys som växlar mellan induktion och deduktion 

Eftersom den praktiska kunskapen inte tillämpas i ett vakuum oberoende av sin kontext inleds 

analysen med att identifiera de organisatoriska villkoren för tillämpningen av praktisk kunskap i 
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hemtjänsten. Den första delen av analysen är delvis induktiv då jag utgått från empirin i en tidigare 

studie och där identifierat två övergripande teman, tids- och detaljstyrning och handlingsutrymme. 

Dessa teman har tolkats som organisationens centrala verktyg i dess strävan efter rationell styrning 

och kostnadseffektivisering av verksamheten. De övergripande empiriska teman som konstruerats i 

analysens första del och till stor del utgör de organisatoriska villkoren för omsorgsarbetets 

utförande är i sin tur är avgörande för vårdbiträdenas tillämpning av den praktiska kunskapen. 

Processen med att sortera relevant material till empiriska teman utfördes genom att läsa de 

transkriberade intervjuerna om och om igen för att bli förtrogen med materialet. Under läsningen 

identifierades liknande och återkommande utsagor som sorterades och reducerades till allmänna 

och deskriptiva teman. I den process som beskrivits ovan pendlade jag mellan empirin och mina 

teoretiska utgångspunkter (Berner, 89; Rennstam & Wästerfors, 2015). Ett exempel på växelspelet 

mellan empiri och teori är att jag i materialet tolkade tids- och detaljstyrningen som ett uttryck för 

vad som i organisations- och managementteorin beskrivs som en strävan efter rationalitet och 

kostnadseffektiv styrning. Den andra delen som är mer deduktiv då jag redan i intervjumallens 

utformning (se bilaga1) utgått från teorin om praktisk kunskap och vad den pekar på som viktiga 

aspekter för att tyst erfarenhets- och förtrogenhetsbaserad kunskap ska medvetandegöras. Med 

utgångspunkt i vad teorin om praktisk kunskap beskriver som grundläggande förutsättningar för att 

medvetandegöra, utveckla och föra vidare erfarenhets och förtrogenhetsbaserad kunskap 

utformades två övergripande teman, dialog och reflektion. Genom läsa transkriberingarna många 

gånger skapade jag mig en förtrogenhet med materialet och gallrade successivt ut relevant empiri 

som sorterades under ovan nämnda teman. Analysens teoretiskt orienterade teman dialog och 

reflektion fanns hela tiden i bakgrunden och när empirin kodades sökte jag utsagor i materialet som 

på olika sätt beskrev situationer för att medvetandegöra, utveckla och överföra kunskap. Dessa 

övergripande teman och deras innebörd har tydligt definierats med utgångspunkt i teorin, detta 

samtidigt som empirin har bidragit till deras definition och betydelse. Uppsatsens övergripande 

teman länkas delvis ihop då dialogen även innebär kollektiv reflektion samtidigt som temat 

reflektion syftar till något som görs enskilt. Empirin har sedan sorterats och reducerats i 

överensstämmelse med innebörden av nämnda teman och analyserats mot teorin. Tematiseringen 

och analysprocessen ovan kan till stor del relateras till Brymans steg för kvalitativ dataanalys som 

inte är statiska och därför inte följer en viss ordning men i korthet innehåller följande faser. 

Processen inleds genom att läsa igenom och bekanta sig med materialet och fortsätter med en 

öppen kodning av små delar av texten följt av att reducera, kombinera och samla koderna genom 

att utforma mer övergripande teman och utvärdera deras innehåll. Därefter namnges övergripande 

och underliggande teman med namn som refererar till studiens teoretiska fokus, fångar stora delar 
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av materialet och bidrar till genuin förståelse av detsamma. Namnen på teman kan i det här stadiet 

av analysen ses som begrepp. Fortsättningsvis undersöks om det finns kopplingar och variation i 

och mellan begreppen, som mellan dialog och reflektion då reflektion sker både individuellt och i 

form av kollektiv dialog. Vidare belyser Bryman att det är viktigt att redogöra för varför analysens 

teman är relevanta i relation till studiens syfte och teoretiska ramverk samt att tydliggöra hur 

analysens teman identifierades (Bryman, 2016).  

 

Inre validitet, reliabilitet och generaliserbarhet    

En vanlig kritik mot kvalitativa studier innefattar deras trovärdighet och autenticitet, samt att de är 

svåra att upprepa och generalisera. Det handlar till att börja med om inre validitet det vill säga om 

resultatet stämmer överens med verkligheten och om forskaren verkligen ”mäter” det han tror sig 

mäta (Merriam, 1994). Vissa menar att den typen av kritik är felriktad eftersom den implicit bygger 

på antagandet att det är möjligt att studera, förnimma och beskriva världen på ett sätt som fångar 

alla aspekter och nyanser. Kvalitativa studier inbegriper ett aktivt tolkande och teoretiska val av 

vilka aspekter som ska uppmärksammas vilket innebär att objektivitet i strikt bemärkelse är 

omöjlig att uppnå. Något som gör att kraven på argumentation för tolkningarna och slutsatserna är 

höga (Rennstam & Westerfors, 2015). Relaterat till ovanstående menar Bryman att eftersom 

forskaren och bl.a. hans personlighet, ålder och teoretiska fokus är det huvudsakliga verktyget för 

datainsamlingen är det oundvikligt att resultatet inte påverkas av dennes preferenser. Det finns med 

andra ord ingen absolut sanning och trovärdigheten är beroende av att studien är utförd enligt de 

principer som god forskning föreskriver bl.a. att tydligt redogöra för hur man gått tillväga (Bryman, 

2016). När det gäller fallet med hemtjänsten och praktisk kunskap är syftet att visa vad som enligt 

respondenterna i studien händer med den praktiska kunskapen utifrån hur de upplever 

arbetsvillkoren i sina respektive utförarföretag. Även om det är tänkbart att intervjuer med 

respondenter med lika lång yrkeserfarenhet som idag arbetar under likvärdiga villkor som 

respondenterna i studien skulle kunna ge ett liknande resultat så är inte det syftet. Ambitionen är 

alltså inte att generalisera resultatet till Sveriges samtliga hemtjänstenheter. Relaterat till 

ovanstående diskuterar Ahrne & Svensson olika typer av generaliseringsanspråk för kvalitativa 

metoder. De menar att ett generaliseringssätt som kan vara aktuellt kan handla om ifall resultatet 

kan överföras på andra liknande personer och sociala miljöer (Ahrne & Svensson, 2015). Ett annat 

möjligt sätt är att generalisera resultatet i relation till vad organisations- och managementteorin 

belyser om rationalitet samt vad teorin om praktisk kunskap säger om den praktiska kunskapens 

förutsättningar. Det vill säga vad Bryman benämner som teoretisk och analytisk generalisering av 

resultatet (Bryman, 2016). Syftet med studien av hemtjänsten är framförallt att visa och förstå hur 
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de respondenter som deltagit i studien upplever sina arbetsvillkor och sin möjlighet att använda sig 

av sina praktiska kunskaper i relation till hur verksamheten är organiserad. Enligt ovanstående 

resonemang finns det alltså flera möjligheter till generalisering för innevarande uppsats även om 

ambitionen alltså inte är att generalisera resultatet till Sveriges samtliga hemtjänstenheter. Efter att i 

ovanstående avsnitt ha redogjort för hur uppsatsen är genomförd redovisas i nästa kapitel 

uppsatsens resultat som analyseras i förhållande till valda teorier.   
 

 

Relationen mellan organisering och praktisk kunskap  
Organisatoriska förutsättningar för omsorgsarbetet i hemtjänsten   

Analysen inleds med ett avsnitt som redovisar och analyserar resultatet av de bakomliggande 

organisatoriska villkoren för omsorgsarbetets utförande. Därefter beskrivs och analyseras 

organiseringens och styrningens direkta konsekvenser för den praktiska kunskapen.   

 

Tids- och detaljstyrning för att kostnadseffektivisera omsorgsarbetet  

Tids- och detaljstyrningen inom hemtjänsten grundas på biståndsbeslut med schablontider som 

bestämmer tidsåtgången för olika arbetsmoment som t.ex. städning, inköp, tvätt och dusch. 

Dagsschemat som vårdbiträdet tilldelas när hon börjar ett arbetspass visar hur många besök som är 

inplanerade, vad som ska göras samt hur lång tid varje besök får ta. När vårdbiträdet kommer hem 

till och sedan lämnar en brukare efter att insatsen är klar loggar hon in och ut i ParaGå som 

registrerar insatsen och visar att hon varit där den beviljade tiden. Dagsschemat kollas sedan av 

mot registreringarna i ParaGå av administrativ personal på utförarföretaget samt på kommunens 

beställarenhet. Som nämnts i avsnittet tidigare forskning infördes tidsregistreringen i ParaGå för att 

kommunens beställarenhet ska kunna kontrollera att beviljad insats utförts på utsatt tid samt att 

utförarföretagen inte pressar in besök som överlappar varandra och på så sätt får dubbel ersättning.  
 

”Innan ParaGå klämde utförarna ihop schemat för att tjäna pengar.  Orsaken till problemet är vinstintresset, ParaGå har 

  satts in för att stävja ett system som de själva infört. Det är en jävla soppa”.2 
 

Även om arbetsbelastningen minskat något sedan tidsregistreringen infördes har vårdbiträdena 

reagerat på tidsregistreringen då den påverkar både deras arbetsmiljö, som även fortsättningsvis 

präglas av tidsbrist och stress, samt brukarna negativt. Respondenterna pekar på att in- och 
                                                
2. Lena, vårdbiträde. 
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utloggningarna i ParaGå, som ska stämma med tidsangivelserna på schemat, förutom att skapa 

stress bidrar till att fokus dras bort från brukaren vilket påverkar mötet och relationen till brukaren 

negativt.  
 

”Schemat är så pressat att det kan bli helt uppfuckat om jag slutar tänka på tiderna. Det går inte att tänka att tio minuter 

  hit eller dit inte spelar någon roll. Tio minuter är jättemycket tid på mitt schema”.3 
 

De vårdbiträden som arbetat länge, har fast anställning och därmed känner sig tryggare kan oftast 

tänka mindre på tiden och fokusera mer på brukaren även om de också känner av tidspressen och 

har krav på sig att hålla den utsatta tiden. Respondenterna säger att de noterat att de som är 

timanställda inte vågar protestera eller avvika från schemat av rädsla för att inte få mer jobb.  

Tids och detaljstyrningen och de schablontider som är satta för olika arbetsmoment är oftast utan 

marginaler vilket innebär att oförutsedda händelser, som ofta uppstår i arbetet med äldre och sjuka 

människor, gör att schemat spricker. Respondenterna sätter fingret på detta när de påpekar att de 

gamla inte är några maskiner och att deras dagsform bestämmer tidsåtgången för olika 

arbetsuppgifter.  
 

”Det är dagsformen hos brukaren som avgör, en dusch kan ta 20 minuter en dag och nästa vecka tar det 45 minuter. Det 

  beror på hur brukaren mår. När vi klagar säger cheferna att vi ska läsa vårdplanerna, men de stämmer inte med 

  verkligheten”.4  
 

Den före detta enhetschefen menar att besparingskraven skapat otillräckliga budgetar vilket 

medfört att schablontiderna justerats och blivit kortare. Hon pekar på vad som hon menar är det 

absurda med tidsstyrningen och ger som exempel hur schablontiden för att sätta på en stödstrumpa 

minskat från femton till sju minuter. 
 

”Sju minuter innebär att jag sätter på mig tossor behåller jackan på, springer in och säger möjligtvis hej jag ska hjälpa 

  dig med stödstrumpan, drar på strumpan för att sedan snabbt sticka iväg. Tänk då om då brukaren är 97 år och inte  

  mår bra, ser dåligt har en viss kognitiv svikt. Tidstyrningen blir Kafka-artad”.5  

 

Ett annat exempel på hur tidstyrningen manifesteras är hur sammanboende par biståndsbedöms var 

för sig. Detta kräver att vårdbiträdet först hjälper en person och loggar in och ut i ParaGå på denne 

för att sedan logga in och ut och hjälpa den andra brukaren med det som hon beviljats. Detta för att 
                                                
3. Lena, vårdbiträde. 
4. Marit, vårdbiträde. 
5. Lotta, f.d. enhetschef.  
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de individuella biståndsbedömningarna ska stämma med de biståndsbeviljade schablontiderna.    
 

”Det går inte att diskutera det här idiotiska med chefen, det ska bara vara så. Ska jag sätta ett larm då eller? Kan man 

  inte sätta en schablontid på paret istället”.6 
 

Respondenterna berättar också om den otillräckliga tiden för att förbereda sig på innan de går ut till 

brukarna samt om de otillräckliga transporttiderna mellan brukarna som även de är schabloniserade 

och oftast är för korta. Transporttiden kan vara fem till tio minuter fast det egentligen tar en kvart 

att ta sig dit man ska. 
 

”På tio minuter ska alla förberedelser vara gjorda, ofta är man försenad från början. Oavsett hur långt bort det första 

  besöket är så ska man vara där och logga in efter tio minuter”.7 

 

Ett vårdbiträde säger att tidsmarginalerna kan vara tillräckliga om inget oförutsett inträffar men att 

många brukare har alldeles för kort tid. Samtliga respondenter anser att arbetsbelastningen är för 

hög och att en tjänst till på varje arbetspass skulle göra stor skillnad. Ett vårdbiträde berättar 

upprört om att en chef sa följande när hon påtalade behovet av mer tid hos brukarna. 
 

”Jag skiter i vad ni gör ni får trolla med knäna. Budgeten ska vara i balans”.8 
 

De som arbetat länge inom hemtjänsten berättar att arbetsbelastningen ökat successivt sedan 1980-

talet då man hade fyra ärenden om dagen. När sedan förändringarna inleddes på 1990-talet 

fördubblades antalet ärenden till åtta för att idag kunna vara upp till sjutton ärenden på en dag. 

Samtidigt har antalet osäkert anställda timvikarier ökat successivt och respondenterna uppger att 

det hos deras olika arbetsgivare är mellan 40-60 % timanställda.  

Den tids- och detaljstyrning som beskrivits ovan och tar sig uttryck i schablontider för olika 

arbetsmoment har tydliga drag av Taylorismen och dess idéer om att arbetet ska styras av tydligt 

definierade regler och principer. Taylor ansåg att ledningen för att få kontroll över arbetsprocessen 

skulle samla in all den kunskap som arbetarna ägde, omforma den till vetenskapliga regler och 

principer som sedan skulle ligga till grund för vad han ansåg vara en rationell styrning av arbetet 

(Taylor, 1911). Något som kan kopplas till dagens syn på chefers professionella status där 

ledarkompetensen anses bygga på systematisk analys och rationellt logiskt tänkande (Lind, 2011, 

                                                
6. Anette, vårdbiträden. 
7. Lena, vårdbiträde. 
8. Marit, vårdbiträde. 
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Wilson, 2004). I respondenternas utsagor om arbetets organisering framkommer även tydliga inslag 

av Webers byråkratisyn där hans uppfattning om makt, auktoritet och rationalitet innebär att 

känslor och andra irrationella personliga upplevelser ska stängas ute. I stället ska formella regler 

och procedurer säkerställa att arbetsuppgifter utförs på ett opersonligt och förutsägbart sätt 

(Thompson & McHugh, 2009). Både Taylors och Webers idéer är som vi sett ovan synliga i hur 

reformerna utformats och reformernas strävan efter att minska kostnaderna och effektivisera 

verksamheten har fått tydliga konsekvenser för omsorgsarbetets utförande.  Hood har relaterat till 

detta pekat på att NPM i sin strävan efter resultat innebär ökad kontroll av att arbetet utförs inte hur 

och att toppstyrning av arbetsprocessen är en del av det. I toppstyrningen framträder även en 

minskad tillit till yrkeskunskapen samt en betoning på kvantitet framför kvalitet (Hood, 1995). 

Aspekter som samtliga är framträdande i empirin ovan.  

Ett vårdbiträde i studien som är timanställd sedan tio år berättar att hon fick sparken från sin 

förra arbetsgivare eftersom hon hade synpunkter på arbetsbelastning och arbetsmiljö. Ett annat 

vårdbiträde berättar att hon blev omplacerad efter att hon informerat timvikarier om att de har rätt 

till rast samt att de inte ska gå ut och arbeta innan arbetstiden börjat, vilket de gjorde för att hinna 

med alla besök samt kanske framförallt för att fortsättningsvis få jobb. Ett annat exempel är vad ett 

vårdbiträde berättar om att timvikarier som är nya i yrket har fått avdrag på lönen om de haft luckor 

i schemat. Han menar att de som är nya i yrket utnyttjas och att; 
 

”De unga förstörs lite tycker jag, man kör med dem. Det blir prestige för dem att göra ”rätt” enligt ParaGå. De 

  ifrågasätter inte tidsmarginalerna vilket gör att de får tuffare scheman. Cheferna vet att de 

  kommer att gå ut och jobba utan att tjafsa”.9  
 

Respondenterna i studien är samstämmiga när de säger att timvikarierna har tuffare scheman. Hos 

de utförarföretag som respondenterna i studien arbetar hos är som redan nämnts andelen 

timanställda mellan 40-60% vilket är nödvändigt utifrån de villkor organisationsmodellen i sin 

nuvarande utformning skapar. Den tidigare enhetschefen menar att hemtjänstföretagen kan välja att 

ha fast personal med heltidsanställning men att de om de ska gå med vinst behöver ha stor andel en 

flexibel arbetskraft som kan anlitas efter behov då omsorgsbehovet varierar. I relation till att 

styrning och organisering enligt principerna för NPM har ett starkt fokus på effektivitet är det 

tydligt att tids- och detaljstyrningen är uttryck för en strävan efter effektivare resursanvändning. 

Detta har i hemtjänsten kommit till uttryck genom ökad arbetsdisciplin, som ParaGå är ett uttryck 

för, och en stor andel flexibla och osäkra timanställningar. Denna strävan har som vi sett i empirin 

                                                
9. Tommy, vårdbiträde. 
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ökat arbetsbelastningen och försämrat anställningstryggheten, främst för dem med osäkra 

timanställningar, och sammantaget ökat pressen på vårdbiträdena. Det som nämnts ovan som 

innebär en ökad press på de anställda är enligt Hood aspekter av NPM och dess syfte att 

kostnadseffektivisera offentliga verksamheter (Hood, 1995).  

 

Minskat handlingsutrymme - en konsekvens av tidsstyrningen 

Tids- och detaljstyrningen som analyserats ovan är avgörande för vårdbiträdenas 

handlingsutrymme som i sin tur är av stor betydelse för tillämpningen av den praktiska kunskapen. 

I respondenternas utsagor har det framkommit att de numera har väldigt lite inflytande över sin 

arbetsdag. Detta jämfört med innan förändringarna påbörjades då arbetslagen var mindre och 

vårdbiträdena i mycket större utsträckning var delaktiga i planering och schemaläggning, något de 

menar var positivt både för dem själva och brukarna eftersom de hade mer tid till sitt förfogande 

och därmed kunde göra professionsbedömningar i stunden. Ett faktum som innebar att de kunde ta 

större hänsyn till de äldres behov, något som tids- och detaljstyrningen försvårat.  

Den tidigare enhetschefen poängterar att det redan idag är svårt att rekrytera folk till 

äldreomsorgen eftersom arbetsvillkoren är så dåliga. Hon menar att tidsmarginalerna skapar 

omöjliga arbetsförhållanden eftersom vårdbiträdena inte har handlingsutrymme och rimliga 

förutsättningar för att göra ett bra jobb. 
 

”Och då kan man undra ska man hacka på vårdbiträdet eller ska men titta på förutsättningarna som getts vårdbiträdet?  

  Har hon fått de förutsättningar som krävs för att kunna göra ett hedervärt jobb?”10 
 

Enhetschefen berättar att hon hade förhoppningar om att införandet av ParaGå och 

tidsregistreringen skulle bidra till att bättre synliggöra de äldres behov men blev besviken när hon 

såg att; 
 

”Det här är bara ett sätt att administrera pengar, det finns inga nya pengar och ger inte större makt vare sig till brukaren 

  eller vårdbiträdet”.11 
 

Vårdbiträdena menar att problemet egentligen inte är registreringen i ParaGå utan den hårda 

tidsstyrningen som begränsar handlingsutrymmet. Flera vårdbiträden uppger att de upplever det 

som ett slags förakt när de inte blir lyssnade på samt när handlingsutrymmet krymper och deras 

kunskap inte värderas. De menar att det blir fel när personal som inte träffar brukarna sätter 
                                                
10. Lotta, f.d. enhetschef. 
11. Lotta, f.d. enhetschef. 
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schablontider och gör scheman eftersom de inte vet vare sig hur det ser hemma hos brukaren, vem 

personen är och hur denne fungerar.   
 

”Du måste ta hand om den kunskap som finns i verksamheten (…) De måste ta med oss, det är vi som är därute och 

  jobbar. Jag fattar inte varför det är så svårt att förstå det. Det är mycket i det här arbetet som bygger på 

  erfarenhetsbaserad kunskap.”12 
 

Den tidigare enhetschefen menar att vårdbiträdenas hårt kontrollerade handlingsutrymme kan ses i 

ett historiskt perspektiv och att kvinnors arbete alltid har nedvärderats. 
 

”Det är ett lågavlönat kvinnoarbete, de går att läsa in ett förakt i det här.”13      
 

Hon anser liksom vårdbiträdena att det är fel saker som dokumenteras och att det är de ekonomiska 

incitamenten som dominerar i organisering och styrning av verksamheten. Problemet är även enligt 

henne egentligen inte ParaGå utan den hårda tids- och detaljstyrningen som kringskär 

vårdbiträdenas handlingsutrymme. Enhetschefen berättar att hon efter att ha drivit en 

hemtjänstenhet i två år, i regi av en stiftelse som bidrog med 2 miljoner årligen till verksamheten, 

föreslog att de skulle lägga ned hemtjänstenheten och använda de 2 miljonerna till något bra för de 

gamla. Detta i stället för att vara medlöpare i ett system som hon menar har stora brister.  
 

”När det blir en ohelig allians är det bättre att lägga ner verksamheten. Jag måste kunna stå framför mina medarbetare 

  och säga att jag tror på det här.”14 
 

Vi har ovan sett hur respondenterna pekar på att tidsstyrningen med registrering av insatserna i 

ParaGå medfört att handlingsutrymmet krympt och försvårat möjligheten att möta brukarnas behov. 

Ett vårdbiträde ger ett exempel på hur hon innan ParaGå infördes och bara hade ett schema att gå 

efter kunde lägga upp arbetet på ett sätt som var bra både för henne och brukarna. 
 

”Då kunde jag först gå till fru A och ge henne medicin och sedan till fru P och sätta på hennes stödstrumpa därefter gå 

  och hämta en inköpslista hos någon annan för att sedan gå tillbaka till Fru A och ge henne frukost, alla blev nöjda. Nu 

  är det svårt att göra så, med ParaGå har det blivit så fyrkantigt det finns inga marginaler.”15 
 

                                                
12. Anette, vårdbiträde. 
13. Lotta f.d. enhetschef. 
14. Lotta f.d. enhetschef.  
15. Marit, vårdbiträde. 
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Flera vårdbiträden uppger att de ibland ändå kastar om i schemat för att det ska fungera bättre men 

poängterar att de då kan bli inkallade till chefen p.g.a. att schemat inte stämmer med ParaGå. Detta 

även om det utförda arbetet stämmer med den beviljade tiden. De flesta vågar dock inte avvika från 

schemat, särskilt inte de timanställda. Respondenterna betonar att det skapar en inre stress när de 

inte kan möta de äldres behov.  
 

”Det är klart att det sliter på en när man inte kan vara tillräcklig, det tar på en när man inte kan göra det som behövs.”16 
 

Att inte kunna göra professionsbedömningar utan att all tid som vårdbiträdet har till sitt förfogande 

hos brukaren ska grundas på biståndsbeslut är många gånger problematiskt, särskilt då brukaren är 

psykiskt sjuk eller dement. Ett vårdbiträde ger ett exempel på detta då hon berättar om ett tillfälle 

då hon påtalat behovet av mer tid hos en brukare. När biståndshandläggaren sedan ringer brukaren 

som är dement och frågar om hon behöver mer hjälp får biståndshandläggaren till svar att; 
 

”Nej jag klarar mig, jag är så duktig.”17 
 

En respondent menar att femton minuter extra för att kunna göra det som behövs utan att behöva 

stressa alltför mycket i många fall skulle göra stor skillnad.  

Utsagorna i empirin ovan om tidsstyrning och minskat handlingsutrymme kan relateras till 

Taylors syn på arbetsledningens funktion. En funktion som enligt honom ska bygga på att 

arbetsledningen samlar in och förmedlar den kunskap som ligger till grund för arbetets utförande i 

tydligt formulerade regler och principer (Taylor, 1911). I relation till detta uppmärksammar Wilson 

att utvecklingen av managementfilosofin och chefers professionella status i ännu högre 

utsträckning gett dem rätt att besluta om samt styra och kontrollera arbetet (Wilson, 2004). I 

planeringen och styrningen av vårdbiträdenas arbete finns även inslag av Webers byråkratisyn. 

Detta då det anses att utförandet ska komma till uttryck genom förutsägbara formella och rationella 

metoder och tekniker. I hemtjänsten manifesteras detta i styrningen av arbetet via ParaGå med 

förutbestämda schablontider som ska säkerställa att verksamhetens aktiviteter utförs på ett 

förutsägbart och opersonligt sätt. Uttryckt på ett annat sätt, att känslor och andra irrationella 

personliga upplevelser utesluts för att arbetet ska utföras rationellt. Kontrollen via tids- och 

detaljstyrningen kan här ses som en standardisering av arbetsuppgifterna (Thompson J.D, 1977; 

Thompson & McHugh, 2009). Relaterat till frågan om vårdbiträdenas handlingsutrymme är 

                                                
16. Liv, vårdbiträde. 
17. Liv, vårdbiträde. 
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rationalitetsbegreppet som i sin tur är intimt kopplat till frågan om effektivitet samt sammanlänkat 

med begreppen mening och handling. Detta innebär en strävan efter att utveckla lämpliga medel för 

att uppnå specifika mål på effektivast möjliga sätt, vilket i hemtjänsten manifesteras i nämnda tids- 

och detaljstyrning. Även om rationalitet och effektivitet ofta framställs som neutrala finns det en 

fara i att betrakta specialisering och hierarkisk uppdelning av arbetsuppgifter som en neutral och 

tekniskt funktionell nödvändighet. Detta eftersom aspekter som ojämlikhet, dominans, 

underordning och konflikter på organisationens lägre nivåer som vårdbiträdenas då riskerar att 

osynliggöras (Thompson & McHugh, 2009). Här kan i relation till vad som framkommit i empirin 

om vårdbiträdenas handlingsutrymme nämnas att ett av argumenten för decentralisering och 

målstyrning är att det kan öka de anställdas handlingsutrymme och motivation och därigenom även 

deras kompetens (Almqvist, 2006). NPM-modellen som tillämpas i hemtjänsten har enligt 

vårdbiträdenas utsagor misslyckats med att öka handlingsutrymmet och ett inte alltför långsökt 

antagande är att detta i sin tur ger negativa konsekvenser för kompetensen. I empirin har vi sett att 

teknologi för registrering av tid för utförda arbetsuppgifter i handdatorn ParaGå är en viktig aspekt 

av omsorgsarbetets styrning och organisering. Här blir det tydligt hur makt och teknologi 

sammanlänkas när kontrollen av arbetet sker digitalt. Vårdbiträdenas inflytande och möjlighet att 

påverka arbetet har därigenom minskat dramatiskt genom kontrollverktyget ParaGå, där värdering 

och beslut om framförallt vilken tid arbetsuppgifterna får ta sker högre upp i hierarkin (Thompson 

& McHugh, 2009).  

I analysen ovan har det blivit tydligt att de organisatoriska förutsättningar som skapats med tids- 

och detaljstyrning påverkar vårdbiträdenas handlingsutrymme. I respondenternas berättelser 

framträder två övergripande teman, dessa är tids-och detaljstyrning genom schemaläggning med 

schablontider för olika arbetsuppgifter samt handlingsutrymme. Teman som vi i det som följer 

kommer att se har påverkat möjligheten för vårdbiträdena i hemtjänsten att medvetandegöra, 

tillämpa, utveckla och föra vidare sin praktiska yrkeskunskap.                                    

 

Den kollektiva dialogens och betydelse för kunskapsbildning 

Det övergripande temat dialog innebär att på olika sätt berätta om erfarenheter och ventilera 

känslor tillsammans med sina arbetskamrater. Det innebär att sätta ord på vad man gör och att i en 

kollektiv dialog på arbetsplatsen ställa frågor och få svar, med andra ord att reflektera i dialogform. 

Dialogen handlar även om att vårdbiträden med lång erfarenhet genom exempel och berättelser för 

vidare sin yrkeskunskap till de med kortare erfarenhet i en formell eller informell förmedling av 

kunskap från mästare till lärling (Alsterdal, 2009). Definitionen av begreppet dialog är med andra 

ord att vårdbiträdena tillsammans medvetandegör, utvecklar och överför praktisk kunskap inom 
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yrkeskollektivet. Innan jag går in på och fördjupar analysen av dialogens betydelse ska några 

övergripande aspekter av den praktiska kunskapen som en kollektivt formad och överförbar 

kunskap analyseras.  

I respondenternas berättelser framkommer, som redan nämnts i avsnitten tidigare forskning samt 

i analysen av de organisatoriska förutsättningarna för hemtjänstens utförande, att utrymmet för att 

träffas och utbyta erfarenheter minskat. Möjligheten att träffas blev mindre från 2008 när LOV 

infördes, även om utrymmet minskat sedan början på 1990-talet, men den stora minskningen kom i 

samband med att ParaGå infördes 2014. Samtliga respondenter berättar att förändringarna inneburit 

att teamkänslan blivit sämre, vissa menar att den nästan försvunnit, på grund av att man träffas så 

lite. De pekar på att utrymmet som tidigare fanns för att träffa sina kollegor och den sociala 

funktionen det hade fungerade som ett smörjmedel för arbetsgruppen. Flera respondenter uppger att 

det är mycket prat om teamkänsla från ledningen men att den inte existerar i verkligheten. En 

aspekt av det är att de gemensamma rasterna i princip är borta särskilt för de som arbetar 

eftermiddags/kvällspass. När det inte längre finns utrymme att mötas påverkar det känslan av 

samhörighet samt av att vara del av något större.  
 

”För mig har moroten, eller det jag gått runt på när det varit tufft, varit att vi hade en otroligt bra sammanhållning 

  mellan personalen. Men den finns inte längre det är helt uppsplittrat (…) Man hinner inte träffas”.18  

 

Samtliga respondenter menar att mötet med arbetskamraterna förutom den kollektiva 

yrkesgemenskapen även bidrog till yrkesstolthet, stärkte självförtroendet och tryggheten i arbetet 

vilket citatet nedan bl.a. belyser. 
 

”Nuförtiden är det mer individualistiskt, man tar sin ParaGå och springer iväg. Var och en gör sitt, bra eller dåligt, men 

  det finns ingen teamkänsla och jag tycker att etiken är under all kritik. Det påverkar människosynen, dels mot 

  arbetskamraterna, dels mot brukarna”.19 

 

Att träffa sina kollegor och utbyta erfarenheter och samarbeta kring de äldre som man gjorde innan 

förändringarna var enligt respondenterna ett viktigt stöd i arbetet och något som bidrog till att 

arbetsgruppen blev tryggare och mer sammansvetsad.  

I relation till vad som framkommit i empirin ovan upprätthålls den praktiska kunskapen hos 

individen som en kontextbunden kunskap i en gemenskap av yrkesutövare. Detta genom att 

yrkestraditionen individen skolas in i, trots att situationerna kan vara olika, erbjuder exempel på 

                                                
18. Victoria, vårdbiträde. 
19. Tommy, vårdbiträde. 
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lämpliga handlingsalternativ (Alsterdal, 2009). Dessa etablerade sätt för handling kan ses som en 

slags regel eller praxis för hur man löst liknade situationer i samma kontext tidigare, något som 

möjliggör och underlättar handling samt skapar trygghet i situationen (Molander, 1996). Sådana 

regler har formen av en kollektiv förståelse för handling i olika situationer i arbetet, yrkesutövaren 

skolas in i en tradition och lär sig en praxis som betraktas som omdömesgill och förs vidare från 

mästare till lärling. Det som vårdbiträdena talat om är i linje med vad Alsterdal nämner om vikten 

av gemensamma forum för att mötas och kunskapen som kollektiv vilket innebär att yrkesutövaren 

inte utvecklas på egen hand. Kopplat till det är betydelsen av att det finns ett stående utrymme för 

dialog på arbetsplatsen för att med stöd av sina arbetskamrater kunna bearbeta arbetsrelaterade 

erfarenheter och ventilera känslor (Alsterdal, 2003). Det gemensamma forumet är framförallt 

nödvändigt för att kunna berätta om samt bearbeta erfarenheterna så att de kan formas till 

användbar kunskap (Josefson, 1991). Det som beskrivits ovan om kunskapen som något kollektivt 

och vikten av stående gemensamma forum för att bearbeta, ventilera och forma erfarenheterna till 

kunskap blir tydligare i det empiriska avsnittet som följer. Vårdbiträdena berättar om funktionen för 

ett dagligt forum för överlämning på 30 minuter vid arbetspassets början och slut som fanns på 

arbetsplatserna innan LOV infördes 2008, om gemensamma raster samt om att mer tid lades på att 

skola i de nya i yrket. 

 

Överlämning ett forum för dialog, överföring av kunskap och utveckling av yrkespraktiken 

Den tid på trettio minuter som vårdbiträdena hade innan 2008 för överlämning av information om 

de äldre mellan de olika arbetspassen har som vi ska se i det som följer i princip rationaliserats 

bort. Överlämningen var enligt dem omsorgspersonalen ett viktigt forum för dialog där det för det 

första fanns utrymme för vårdbiträdena att ställa frågor och få svar samt att ge och få tips och råd 

av sina kollegor. Ett forum som rationaliserats bort, något som vårdbiträdena i studien är starkt 

kritiska till då de anser att det har en negativ inverkan på deras möjlighet att ge god kvalitativ 

omsorg till de äldre. Tiden för överlämning fyllde för det andra dels en funktion som gav både 

erfarna och oerfarna vårdbiträden utrymme för att vägleda och stötta varandra i arbetet, dels ett 

forum där de erfarna kunde dela med sig av sina erfarenheter till de nya i yrket. Dessa erfarenheter 

utgör grunden för den praxis för handling som är del av en kollektiv förståelse som yrkesutövaren 

skolas in i, med andra ord en tradition som erbjuder handlingsalternativ för yrkespraktiken. Det 

innebär att det är viktigt att arbetsorganisationen tillhandahåller ett stående utrymme för dialog där 

erfarenheter kan medvetandegöras och därigenom bidra till att yrkespraktiken utvecklas för såväl 

erfarna som oerfarna yrkesutövare (Alsterdal, 2003; Molander, 1996). Tiden för överlämning hade 

även en social funktion där man lärde känna sina kollegor och byggde upp en känsla av 
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samhörighet och gemenskap i arbetsgruppen. Dessutom gav överlämningen möjlighet till dialog i 

form av frågor och svar som numera inte finns. Ett vårdbiträde ger i citatet nedan sin syn på 

funktionen tiden för överlämning mellan natt- dag- kvälls- och nattpass hade, att den tiden idag i 

princip är borta och att den lilla tid som finns går åt till att hämta nycklar och dagsschema samt att 

starta handdatorn ParaGå.  
 

”Man hann fråga på ett annat sätt; `Vem är den där Karin som jag inte träffat, har någon varit hos henne? Jo jag var där 

  igår jag känner henne´. Man pratade med varandra nu får man höra att det får du läsa i genomförandeplanen, och det 

  går inte riktigt att läsa sig till sådant”.20  

 

Funktionen som muntlig överlämning hade är ersatt av skriftlig information något vårdbiträdena är 

kritiska till då de menar att det är svårt att få med viktiga detaljer i skriftlig form, t.ex. i en 

genomförandeplan som heller inte är utformad för att göra det, det blir för mycket att dokumentera.  
 

”Det går inte skriva ner alla viktiga små detaljer som att någon ska ha te som inte är för varmt. Genomförande planen 

  är framtagen som en mall av kommunen och den är inte speciellt bra. Det är ganska svårt att skriva en sådan 

  arbetsbeskrivning eftersom den blir väldigt lång (…) Det tar mycket längre tid än att säga det direkt”.21  

 

Vårdbiträdena anser förutom att det är svårt att få med viktiga detaljer i skriven form att det är 

opraktiskt och tidskrävande att bläddra mellan olika dokument i en liten mobiltelefon samt att det 

är svårt att få med små men för brukarna viktiga detaljer. Det personliga är oerhört viktigt för att 

arbetet med äldre människor i deras hem ska bli värdigt och tryggt. 
 

”Överlämningen gav mig en direkt uppdatering av läget för dem jag skulle till plus sådant runtomkring, var lite 

  försiktig han har svårt att gå, det är sådan här info som försvinner när man inte har muntlig överlämning. Det nya 

  systemet är väldigt kortfattat och opersonligt och i ParaGå får man inte skriva namn”.22  

 

Respondenterna är kritiska till att man inte får skriva personliga saker som är de mest väsentliga för 

att kunna ge god omsorg, ett informationsbehov som de framhåller att den muntliga överlämningen 

fyllde på ett smidigt sätt. I de anteckningar som görs får det inte heller finnas värderingar, t.ex. att 

man märkt att någon varit berusad och kanske har alkoholproblem, vilket kan vara viktigt för mötet 

med brukaren. Vidare är det svårt och tidskrävande att skriva hur man kan få någon att äta eller 

duscha som kanske vägrar göra det, med muntlig kommunikation är det mycket lättare och det går 
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enligt respondenterna dessutom snabbare. Alternativet som återstår när man inte träffar sina 

kollegor är att, beroende på vad det handlar om, fråga brukaren något denne i längden kan uppleva 

som tjatigt. 
 

”Det är väldigt lite information jag behöver, då slipper man ta det med brukaren. De kan bli väldigt irriterade över det 

  och trötta på att behöva säga det varenda morgon. `Vet du ingenting, får ni ingen information?`”.23  
 

Det som framkommit ovan kan kopplas till vad som benämns teknisk rationalitet som innebär att 

det ideala målet är exakt definierbart och har en självklar lösning men bl.a. Schön menar att den 

tekniska rationaliteten enbart kan täcka en liten del av den praktiska kunskapens omfattning. Det 

tekniskt rationella synsättet förbiser processer av bedömning, skapande och orientering som ofta 

sker tillsammans med andra (Molander, 1996; Schön, 1983). För mellanmänskliga och 

relationsinriktade yrken, som vårdbiträde i hemtjänsten, är det av stor betydelse att kunna möta 

människor en aspekt som är mycket svår att beskriva och formulera skriftligt i en manual som 

exempelvis en handlingsplan (Svenaeus, 2009b). Det gemensamma forumet och dialogen på 

arbetsplatsen för att utbyta och bearbeta erfarenheter tillsammans med arbetskamraterna är viktigt 

för att erfarenheterna ska kunna omvandlas till användbar kunskap (Josefson, 1991).      

    Vårdbiträdena menar att behovet av tid till att lämna över information egentligen ökat eftersom 

brukarna i mycket större utsträckning bor kvar hemma trots att de är sjukare både fysiskt och 

psykiskt, många är dementa och särskilt svåra att hantera. Flera vårdbiträden uppger att de trots att 

de har lång erfarenhet behöver varandras stöd och råd samt en mer flexibel schemaläggning så att 

de kan anpassa besöken och vem som går till vilken brukare. Detta eftersom vissa vårdbiträden har 

lättare att möta och hantera brukare som andra inte riktigt klarar. 
 

”Där behöver vi varandra och då kan de som kan hantera det gå dit (…) Man behöver hjälp med det, någon kanske 

  hittar en ingång eftersom hemtjänstpersonalen har ett sådant spektra och sedan kan den personalen hjälpa de andra”.24 
 

Dialogen med kollegorna är alltså ett viktigt inslag som ger utrymme till eftertanke och därmed en 

möjlighet till utveckling av yrkeskunnandet, detta eftersom dialogen bidrar till att medvetandegöra 

den inneboende tysta kunskapen (Mollberg, 2006). Det gemensamma forumet som tiden för 

överlämning utgjorde var viktigt eftersom en yrkesutövare inte utvecklas oberoende av andra då 

kunskapen till stor del är kollektiv. De sociala kontakterna mellan personalen är en förutsättning för 

att de som har erfarenhet av en viss situation kan dela med sig av sin kunskap till de som inte har 
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det genom exempel på hur de har gjort i liknande situationer (Göranzon, 2009). 

Respondenterna menar att tiden som fanns för att träffas och prata med kollegorna gav en trygghet i 

yrkesrollen eftersom man fick en bättre överblick av läget från dag till dag och kunde dela med sig 

av och sätta ord på sina erfarenheter. När man som det numera är inte träffar sina arbetskamrater 

och kan få aktuell information om de äldre får man improvisera vilket bidrar till att det begås 

många onödiga misstag. Vårdbiträdena påtalar att när man tidigare hade utrymme för att berätta 

historier om brukarnas liv bidrog det till ökad förståelse, en förståelse som är av stor betydelse för 

att kunna möta brukaren där hon är och därigenom ge relevant hjälp och stöd. Det kunde handla om 

att man fick information om att någon förlorat en nära anhörig eller att någon varit utsatt för någon 

form av övergrepp, något som kan vara bra att känna till i olika situationer där brukarna behöver 

stöd. Denna bakgrundsinformation är många gånger avgörande för att förstå varför vissa situationer 

är känsliga för olika brukare. Ett vårdbiträde berättar om en brukare som växt upp i Hitler-Tyskland 

som gick på en dagverksamhet med gymnastik där brukaren vägrade att lyfta en arm i taget. Ingen 

förstod varför men när någon gick in och läste i journalen om hennes bakgrund kunde man förstå 

varför hon vägrade. När jag frågar respondenten om sådan info inte kan finnas i ParaGå svarar hon 

att sådan viktig information kan finnas men inte i ParaGå utan det får man söka efter i journalen 

men att det oftast inte finns tid till det.  
 

”Det är så slimmat det blir inte sådana luckor... om du frågar femtio personer på mitt jobb så är det få som läser 

  journalen fast man skulle behöva göra det”.25 
 

Vårdbiträdena anser att det finns en övertro på dokumentation men att journalföring inte fyller 

samma funktion som muntlig informationsöverlämning. De betonar att även de som är erfarna 

behöver tid för överlämning av information samt tid till att ställa frågor och få svar av kollegorna. 

Respondenterna framhåller vikten av schemalagd tid till att mötas för att få tips och råd om hur 

man kan göra i en viss situation oavsett hur länge man arbetat inom yrket. I relation till det berättar 

respondenten att man har metodmöten en gång i månaden vilket hon anser är bra men för sällan då 

det egentligen är något som behövs dagligen. Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att det 

finns schemalagd tid för att mötas regelbundet och lyfta arbetsrelaterade frågor. De pekar på att 

kraven i arbetet ökat i och med de omorganiseringar som skett samtidigt som tillgången till relevant 

information försämrats i och med att det finns för lite tid avsatt för personalen att mötas. 
 

”Det är mycket krav som ställs. Kanske större idag än förr, det är svårare idag på grund av att det finns så lite info. Man 
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  måste uppfinna hjulet flera gånger själv, det får vi alla som arbetar i vården. Det finns ingen överbryggning av 

  kunskap som förut”.26 

 

Respondenterna berättar att det krävs att man tar en aktiv roll i att föra vidare viktig information, 

trots att tiden till det oftast inte finns då den inte är schemalagd, något som skapar dåligt samvete 

och stress för de som trots tidsbristen ändå försöker.  

Kopplat till vad vårdbiträdena berättat om vikten av överlämning tydliggör Molander hur 

reglerna eller praxis för handlandet består av en kollektiv kunskap som förser den yrkesverksamme 

med handlingsalternativ och på så sätt skapar trygghet i yrkesutövandet. Vårdbiträdena beskriver 

betydelsen av det kollegiala mötet som mycket viktigt eftersom det bidrar till att de kan de etablera 

och upprätthålla en ömsesidig förståelse för yrkespraktiken, vilket i sin tur bidrar till gemenskap 

och trygghet i yrkesrollen. De uppger att dialogen erbjuder ett sätt att finna och medvetandegöra 

kunskaper och insikter som de kanske redan besitter men kanske inte är medvetna om. Rent 

konkret tydlig- och medvetandegörs både reflekterad oreflekterad kunskap genom att dialogens 

deltagare ställer frågor, ger svar och reflekterar tillsammans och på så vis gör kunskapsbildning 

möjlig. Med andra ord är dialogens viktigaste uppgift att möjliggöra för omsorgspersonalen att 

tillsammans med sina kollegor tydliggöra sina tankar, sin kunskap och sin okunskap och på så vis 

sätta ord på den tysta erfarenhets- och förtrogenhetsbaserade kunskapen. Det stående forum för 

kunskapsbildning och utveckling av förståelse som tiden för överlämning utgjorde var viktigt för 

både nybörjare och redan erfarna. Detta eftersom det möjliggjorde för vårdbiträdena att ta del av 

varandras erfarenheter och lära av varandra genom exempel på hur arbetsuppgifter kan utföras. 

Exemplen kan även bidra till att skärpa uppmärksamheten då de fungerar som jämförelseobjekt och 

genom att de synliggör likheter och olikheter kan de få omsorgspersonalen att se händelser och 

situationer i nya perspektiv (Molander, 1996). Relaterat till vad som framkommit i empirin pekar 

även Janik på betydelsen av reflektion och dialog såväl när etablerade rutiner fungerar som när de 

inte fungerar. När rutinerna fungerar riskerar förutsättningarna som konstituerar dem att förbli 

osynliga för oss om de är oreflekterade, och när de inte fungerar är reflektionen särskilt 

betydelsefull för att hitta nya vägar (Janik, 1996). Relaterat till diskussionen ovan om tiden för 

överlämning som ett forum för att föra vidare samt bilda ny kunskap uppgav ett vårdbiträde att 

hennes arbetsgrupp numera är alldeles för stor för att det skulle fungera med muntliga 

överlämningar på daglig basis. 
 

”Det skulle inte funka att alla satt tillsammans för vi är så många (…) Förr var det annat, då hade man full kontroll på 
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  vad som hänt under dagen och sedan träffade man kvällen och gick omlott. Det funkade mycket bättre när det var 

  mindre enheter”.27 
 

Respondenterna påpekar att de mindre grupper som fanns tidigare även gjorde det lättare att 

hantera besvärliga brukare eftersom man kunde planera och lägga upp arbetet själva samt hjälpas åt 

och dela på ansvaret. Kopplat till utsagan ovan om stora arbetsgrupper menar Molander att det är 

viktigt att hålla ihop arbetsgruppen för att kunskapen ska hållas levande vilket rent konkret innebär 

att den praktiska kunskapen är beroende av mindre arbetskollektiv (Molander, 1996).  

Det som beskrivits ovan om den tid för överlämning och direkt kommunikation mellan 

arbetspassen, som enligt respondenterna fanns innan reformerna började införas, ser idag 

annorlunda ut då informationen idag, förutom via ParaGå, förmedlas till personalen av en 

samordnare eller gruppledare. Respondenterna anser att denna typ av överlämning som binds upp 

på en samordnare inte uppfyller deras behov av information eftersom det innebär att de måste 

kommunicera genom samordnaren istället för att tala direkt med varandra. 
 

”De här gruppledarna som är för kvällen de kanske inte har varit hemma hos pensionären överhuvudtaget, om vi har 

  hundra brukare att gå till kanske de varit hemma hos tio (…) Jag märker direkt att gruppledare som är ute och jobbar 

  har en helt annan blick över vad som händer och gäller. De är mer förstående och vet hur lång tid det kan ta, vissa 

  brukare tar mycket längre tid än de beviljats”.28  
 

Dessutom hinner samordnaren ofta inte träffa och få information att föra vidare från de som går av 

ett pass till de som går på eftersom tiden för överlappning i bästa fall endast är femton minuter. 
 

”När de kommer in så slutar cheferna och då har de inte tid och sen är det en personal som överför info till kvällen och 

  den personen hinner inte prata med dagpersonalen”.29 

 

När det gäller ledarskap berättar respondenterna att de som idag är chefer inom hemtjänsten har ett 

mycket större fokus på ekonomi och administration jämfört med tidigare och att många chefer inte 

har någon erfarenhet eller kunskap alls om arbete med gamla människor. Förr hade cheferna en 

mycket större kunskap och erfarenhet av omsorgsarbete eftersom de själva oftast jobbat ute på 

fältet.  
 

”När jag började jobba i hemtjänsten var det arbetsledare som fattade, man kunde säga saker och då förstod de. De gör 
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  de inte idag och de utvecklar inte heller den sidan för de är inte där, vi möts inte och pratar om de äldre”.30 
 

Ett annat vårdbiträde uttrycker det så här. 
 

”Jag vet ju mer än henne så när jag frågat henne om olika saker så säger hon så konstiga saker att jag har slutat fråga. 

  För hon vet inte”.31 
 

Flera respondenter talar om att cheferna som fanns innan förändringarna hade mycket större fokus 

på samt kunskap om omsorgsarbete och att man därför kunde prata om och ventilera sina känslor 

på ett annat sätt än idag.  
 

”Det finns det man skulle behöva förbättra där, absolut. Cheferna är ju olika vissa kunde man sätta sig ned med och 

  berätta om vad man kände men som det är nu är cheferna där uppe istället för att vara med oss. De har knappt varit 

  hemma hos en pensionär och framförallt inte sett hur vi jobbar”.32             
 

Molander belyser implicit en konsekvens av chefernas bristande erfarenhet av omsorgsarbete när 

han pekar på att ett ifrågasättande av människors tro och deras kunskap kan bli ett ifrågasättande av 

personen, ett ifrågasättande som i förlängningen kan döda kunskapen. Något som särskilt riskerar 

drabba yrkesgrupper med en relativt svag maktställning och kunskapsauktoritet. Detta eftersom 

yrkesidentiteten inte är frikopplad från den personliga identiteten (Molander, 1996).  

Empirin har visat att den tid för överlämning som fanns innan 2008 svetsade ihop 

arbetskollektivet och skapade en känsla av gemenskap, stolthet och sammanhang i arbetet. Vi har 

sett hur forumet för överlämning och dialog gav vårdbiträdena en möjlighet att stötta varandra i 

arbetet, att ställa frågor och få svar och dela med sig av och utveckla yrkeskunnandet. Vi har också 

sett att de samordnare och chefer som finns idag inte hinner vara ute på fältet och i många fall inte 

har kunskap om omsorgsarbetets karaktär. I avsnittet som följer kommer betydelsen av tiden för 

överlämning och handledning som ett forum för dialog mellan erfarna och oerfarna vårdbiträden 

eller med andra ord mellan mästare och lärling, där timanställda vikarier är en stor grupp, att 

belysas.   

 

Överföring av kunskap från mästare till lärling 

I föregående avsnitt har betydelsen av tid för informationsöverlämning beskrivits och analyserats.  
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Det stående forumet för dialog bidrog bl.a. till att medvetandegöra och sätta ord på tyst kunskap 

som vårdbiträdena hade men som ibland inte var formulerad i ord. I det som inledningsvis nu följer 

för det första överlämningen som ett forum där erfarna vårdbiträden för vidare kunskapen till de 

med mindre yrkeserfarenhet analyseras. Därefter kommer betydelsen för inskolningen av nya 

vårdbiträden genom handledning, där handledning här syftar på att gå dubbelt med ett erfaret 

vårdbiträde, uppmärksammas. Vårdbiträdena som intervjuats i studien beskriver hur de lärt sig och 

fått yrkeserfarenhet och kunskap genom att utöva yrket och på så sätt kommit att besitta en 

kunskapsbank som de kan dela med sig av till de nya i yrket. De berättar hur de själva när de var 

nya i yrket lärde sig av de mer erfarna genom det dagliga forum för överlämning på trettio minuter 

som fanns i början och slutet på varje arbetspass där de kunde ställa frågor och få svar bl.a. genom 

konkreta exempel. Ett exempel på en konkret situation som många gånger är komplicerad och 

känslig är när en brukare ska duscha. De som är erfarna har själva genom egen erfarenhet och av 

kollegor lärt sig olika sätt att skapa trygghet och underlätta kring duschningen. Att vara del av en 

tradition innebär att man får ta del av en uppsättning regler eller en praxis för olika 

handlingsalternativ som är tillämpbara i olika situationer genom andras exempel. Ett vårdbiträde 

svarar så här på frågan om han hade nytta av överlämningen när han var ny; 
 

”Absolut, för då kunde jag ställa frågor till de som jobbat längre och det är väldigt svårt att göra nu”.33 
  

Alsterdal har i relation till empirin ovan uppmärksammat att yrkestraditionen, trots att varje 

situation i någon aspekt är unik, erbjuder förslag på hur man kan göra i olika situationer. 

Vårdbiträdena belyser att dialogen, som kan var formell eller informell till sin karaktär, erbjöd en 

möjlighet att ta del av kollegornas kunskap och skolas in i yrkestraditionen i form av en slags 

mästare-lärlingsrelation (Alsterdal, 2009). Att bli inskolad i en tradition innebär att man efterhand 

blir förtrogen med de samlade erfarenheter och tysta förutsättningar som styr handlandet och som 

gör att individen med hjälp av erfarenheten kan fatta beslut som grundas på erfarenhetsbaserad 

visdom (Molander, 1996; Burman, 2009; Svenaeus, 2009a). Inom hemtjänsten är ParaGå och 

handlingsplaner exempel på manualer  som beskriver arbetsuppgifterna, något som vi sett att 

vårdbiträdena är kritiska till då de anser att den muntliga överlämningen var en bättre kanal för att 

föra vidare kunskap. Relaterat till detta belyser Svenaeus att viktiga värden för den praktiska 

kunskapen i människorelaterade yrken, där mötet med andra människor har stor betydelse, är 

uppmärksamhet, inkännande, vishet och reflektion. Han menar att sådana kunskaper är mycket 

svåra att beskriva i manualer men att manualer trots det blivit vanliga inom bl.a. vård och omsorg 
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(Svenaeus, 2009a; Svenaeus, 2009b).  

När respondenterna berättar om de metodmöten som hålls en gång i månaden och ersatt den 

dagliga överlämningen är de, förutom att de tycker att mötestiden är för kort och mötena för sällan, 

även kritiska till att det bara är de fast anställda som deltar. Detta eftersom timvikarierna som ofta 

är nya i yrket måste arbeta då fast de egentligen har ett stort behov av att vara med och få del av 

yrkeskollektivets samlade erfarenhet. Respondenterna pekar även på att de som är nya i yrket 

kommer in med en annan blick vilket gör att de bidra med viktiga insikter samt till verksamhetens 

kunskapsutveckling. 
 

”Det är jätteviktigt att det finns erfarna blandat med nya i en arbetsgrupp, vi kan ge varandra så mycket”.34 
 

Så här säger ett vårdbiträde om betydelsen av överlämning när hon var ny och om hon lärde sig 

saker av de med längre erfarenhet. 
 

”Ja gud ja det var ju nästan som att gå lärling”.35 
 

Respondenterna berättar att de såklart försöker stötta de nya men poängterar att det är svårt när det 

inte finns tid avsatt till det och att den praktiska kunskapen riskerar att försvinna ur verksamheten 

då de inte haft möjlighet att föra den vidare till de nya. Ett vårdbiträde ger ett exempel på vikten av 

utrymme för att ge råd om hur man kan göra enligt följande citat. 
 

”Eller bara att ge någon mat. Ett bra exempel är när jag kom till en väldigt dement brukare som sa att jag har ätit jag 

ska inte ha något. Då vågar man inte göra så mycket första gången (…) Men när jag väl tog upp det fick jag veta att. 

´Nej men du ska inte fråga utan bara göra det´. Det är sådana saker man kan få tips om”.36 

 

Det som tidigare nämnts om att vara del av en yrkestradition kopplat till respondenternas utsagor 

ovan belyser vikten av att yrkesutövaren får ta del av de erfarenheter, regler och exempel för 

handlande som konstituerar den kollektiva kunskapen. Regeln eller exemplet kan, samtidigt som de 

är öppna för olika tolkningar och alternativ, visa vägen för handling (Molander, 1996).       

Eftersom den praktiska kunskapen är erfarenhetsbaserad är det viktigt för nya vårdbiträden att få 

gå dubbelt med erfarna för att lära sig, d.v.s. att få handledning. De som arbetat länge pekar på 

vikten av att de nya får gå med för att lära sig eftersom det är väldigt svårt att förklara vissa saker 
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med ord, de menar att det behövs mycket mer tid till handledning än vad som finns idag. Samtliga 

respondenter berättar att de när de började i hemtjänsten gick vid sidan av ett erfaret vårdbiträde 

minst en vecka jämfört med idag där det varierar mellan 1-3 dagar hos olika utförare. Ett 

vårdbiträde anser att man egentligen inte borde släppa handledningen förrän den nya är trygg i att 

arbeta själv och att det kan ta olika lång tid med olika personer oavsett hur lämpade de är för 

omsorgsarbetet. Ett annat vårdbiträde pekar på att bristen på handledning för de nya gjort att 

arbetsbördan för de som jobbat längre ökat. Respondenterna menar att de nya får alldeles för lite 

handledning, stöttning och information eftersom tiden det kräver inte prioriteras samt att vissa som 

börjar arbeta i hemtjänsten inte alls passar för arbetet då de verkar ha liten förståelse för de äldres 

behov.  

Relaterat till empirin ovan pekar Alsterdal på att yrkesutövare för att lära sig och utvecklas i 

yrket behöver exempel på hur andra löst situationer bl.a. genom ett stående forum för dialog på 

arbetsplatsen (Alsterdal, 2003). Handledningen, som respondenterna menar blivit för kort, är ett 

exempel på ett viktigt verktyg där erfarna genom situationsbundna exempel och berättelser kan 

delge sina erfarenheter till ny personal. Erfarenheter som i förlängningen kan omformas till 

användbar kunskap (Josefson, 1991). Att arbetsorganisationen skapar förutsättningar för och ger 

utrymme till sociala kontakter på arbetsplatsen är grundläggande för att kunskapen ska kunna föras 

vidare från mästare till lärling (Göranzon, 2009). En viktig funktion för det kollegiala mötet och 

samtalet är således att den bidrar till en gemensam förståelse av yrkeskunskapen, dess tradition, 

regler och praxis som inte begränsas till nuet utan möjliggör att den erfarenhetsbaserade kunskapen 

lever vidare över tid genom mästare- och lärlingsrelationen. En relation som inte enbart är viktig 

för de nya i yrket, alla människor behöver förebilder och exempel för att utveckla förståelse och 

kunskap. Det är alltså väsentligt att det finns utrymme för hemtjänstpersonalen att kunna ge 

varandra goda råd genom att visa eller säga att ”så här kan man göra eller se något” (Molander, 

1996). I avsnittet ovan har utifrån studiens syfte och frågeställningar resultatet av respondenternas 

utsagor redovisats och analyserats gentemot vad teorin om praktisk kunskap säger om dialogens 

betydelse för överföring av kunskap samt kunskapsbildning. Avsnitt som följer behandlas 

respondenternas utsagor om betydelsen av tid för eftertanke i relation till vad teorin om praktisk 

kunskap uppmärksammat om reflektionens betydelse för kunskapsbildning. 

 

Reflektionens betydelse för yrkeskunskapens utveckling  

I avsnittet ovan har vi sett hur de organisatoriska villkoren för omsorgsarbetet i hemtjänsten 

försvårat vårdbiträdenas möjlighet till dialog och kunskapsutbyte kollegor emellan. Dialogen som 

är en form av kollektiv reflektion fyller en viktig funktion för överföring och bevarande av 
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yrkeskunskapen (Alsterdal, 2003). I det avsnitt som nu följer ska de organisatoriska villkoren för 

enskild reflektion och dess betydelse för medvetandegörande och utveckling av yrkeskunnandet 

belysas och analyseras gentemot vad teorin om praktisk kunskap säger om reflektionens betydelse 

för kunskapsutveckling. Tiden för reflektion är enligt teorin om praktisk kunskap avgörande för att 

yrkeserfarenheterna ska kunna bearbetas och därigenom bidra till att utveckla yrkeskunskapen och 

göra kunskapsbildning möjlig (Josefson, 1991).  

Vi har hittills sett hur utrymmet för dialog mellan vårdbiträdena krympt och i det som nu följer 

uppmärksammas och analyseras hur tids- och detaljstyrningen och de slimmade scheman den 

innebär begränsat handlingsutrymmet för omsorgsarbetets utförande. På frågan om vårdbiträdena 

anser att de har tillräckligt med reflektionstid mellan besöken svarar samtliga att tiden numera är 

alldeles för kort. De anser att schablontiderna som är satta för olika arbetsmoment ofta är för korta 

och att de får anstränga sig hårt för att hinna med det som behöver göras på utsatt tid men att de 

ändå ofta drar över den beviljade tiden. De poängterar att även om det är samma arbetsuppgift som 

ska göras så skiljer sig sättet och tiden som krävs för att utföra uppgiften beroende på brukarnas 

olika personligheter, deras dagsform samt fysiska och psykiska tillstånd. De påpekar att det är 

lättare för de som har erfarenhet att hinna med och att ibland stanna längre än den tid som beviljats 

än vad det är för timvikarierna som ofta har tuffare scheman och arbetar under mer osäkra villkor.  
 

”För oss som är fast anställda är det lättare att tala om när något är fel eller att det behövs dubbelbemanning. Men de 

  timanställda har en helt annan sits, de kanske inte vågar säga ifrån av rädsla för att inte få jobb”.37 
   

Respondenterna påpekar att det är deras långa erfarenhet som bidrar till att de kan hantera de flesta 

situationer som uppstår i stunden, hitta en bra lösning och göra klart det som behöver göras hos 

brukaren.  
 

”Man vet hur det brukar vara hos vissa och hur man ska lirka med dem, men ibland funkar inte det”.38 
 

Respondenterna betonar att tempot ökat successivt sedan 1990-talet och att de schablontider som är 

satta för olika arbetsmoment ofta är alldeles för korta för att man ska hinna med att reflektera. De 

understryker att det numera enbart handlar om att försöka hinna göra det som står på schemat 

eftersom handlingsutrymmet minskat vilket i sin tur gör att reflektionstiden i princip uteblir. 

Kopplat till empirin ovan är praktisk kunskap en färdighetskunskap som bygger på förvärvad 

                                                
37. Pia, vårdbiträde. 
38. Pia, vårdbiträde.  
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erfarenhet vilket citatet ovan implicit sätter fingret på. Vårdbiträdets yttrande indikerar att hon är 

förtrogen med en uppsättning samlade erfarenheter och tysta förutsättningar som vägleder och styr 

hennes handlande vilket bidrar till att hon kan fatta välgrundade beslut i stunden (Bohlin, 2009; 

Burman, 2009; Molander, 1996; Svenaeus, 2009a). Utsagan i citatet ovan pekar även på att det inte 

finns några universallösningar för att hantera liknande men skiftande situationer. Yrkesutövaren 

behöver vara uppmärksam på det unika i varje situation, särskilt i människorelaterade yrken som 

vårdbiträdets, vilket kräver en förtrogenhet med yrkespraktikens mångfald (Alsterdal, 2009; 

Mollberg, 2006). En annan iakttagelse som kan göras utifrån empirin ovan är intuitionens betydelse 

för den praktiska kunskapen. En aspekt som framhåller praktisk kunskap som svår att bevisa eller 

argumentera för då den bygger på direkt observation och är slutledningsgrundad (Bohlin, 2009). 

Det som behandlats ovan beskriver indirekt reflektionens betydelse för yrkesutövaren och pekar 

särskilt på hur de med lång erfarenhet kan reflektera i situationen där handlingen utförs och avgöra 

vad som är viktigt. Reflektion är en grundläggande mänsklig förmåga där vi värderar våra 

kunskaper för att avgöra vad som är viktigt, självreflektion innebär att den som reflekterar på 

samma gång är både subjekt och objekt (Hjertström Lappalainen, 2009). Det erfarna vårdbiträdet 

som byggt upp en repertoar av exempel kan med hjälp av sin erfarenhets- och 

förtrogenhetsbaserade förståelse se den unika situationen som både lik och olik det som redan är 

bekant (Schön, 1983). Vårdbiträdet kan med stöd av sin repertoar av exempel och sin intuitiva 

förståelse skapa nya handlingsalternativ och modifiera handlingen i situationen vilket kan sägas 

vara en rörelse mellan del och helhet (Molander, 1996). Med andra ord konverserar yrkesutövaren 

med den sociala situationen hon är en del av och situationen i sin tur svarar på 

handlingsalternativet. Viktigt att notera är dock att vissa handlingar som kräver full uppmärksamhet 

försvårar reflektionen och kan till och med göra den farlig (Schön, 1983). Inte heller Molander 

utesluter att det är möjligt att reflektera samtidigt som man handlar men framhåller att reflektionen 

kan kräva avstånd till situationen för att bli fruktbar, något som ska behandlas i det som följer 

(Molander, 1996). I organisationsdelen av analysen uppmärksammades att transport- och kringtid 

mellan brukarna som tidigare var längre och gav möjlighet till reflektion krympt och ofta är för 

kort. Respondenterna pekar på flera skäl för behovet av reflektionstid mellan brukarna och 

poängterar att det behöver finnas rimliga tidsmarginaler mellan besöken då de förutom reflektion 

och bearbetning även behöver tid för återhämtning. De menar att återhämtningen är särskilt viktig 

om de varit med om något psykiskt påfrestande, att de behöver tid för att ”skölja bort” det som hänt 

för att inte ta med sig de tankar och känslor det väckt till nästa brukare. Vårdbiträdena påpekar att 

brukarna märker när personalen är stressad och kanske frågar om vad som hänt. Något som kan 

göra att vårdbiträdet pratar av sig med brukaren eftersom det inte funnits tid för återhämtning och 
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reflektion vilket inte är bra då det gör att brukaren blir bärare av verksamhetens brister.  
 

”Det blir ju lätt att du tar med dig det som hänt och pratar av dig med nästa brukare. (…) Och det är ju inte meningen 

  att du ska behöva göra det. Idag vet de en hel del just för att vårdbiträdena kommer in och är stressade och 

  slutkörda”.39 

 

Reflektion liksom dialog handlar bl.a. om att ha tid för att gå igenom vad som hänt och upptäcka 

om det finns andra och bättre handlingsalternativ. 
 

”Du kan bli ganska trött och stressad eftersom du har ont om tid. Tid för återhämtning behövs, särskilt när du varit hos 

  någon som är psykiskt påfrestande. Då behöver du få sitta ned och reflektera”.40   
 

I relation till vad som framkommit i respondenternas berättelser ovan har reflektionen stor 

betydelse för kunskapsbildning. Detta eftersom de ostrukturerade upplevelserna genom 

reflektionen kan förädlas till kunskap som yrkesutövaren kan ha nytta av i sitt framtida arbete 

(Burman, 2009). När yrkesutövaren är upptagen med att handla försvåras reflektionen eftersom 

fokuset är på själva handlingen. Ett annat sätt att utrycka det på är att personen inte vet vad hon gör 

innan hon reflekterat över handlingen, att det krävs ett avstånd till situationen för att det praktiska 

filosoferande som reflektionen innebär ska vara möjligt (Molander, 1996). 
 

”Jag måste ju fokusera på nästa men det kan ligga och mala i bakhuvudet så att jag inte är riktigt fokuserad på nästa 

  pensionär, så är det ju. För det kanske varit oroligt och lite press hos den förra brukaren”.41 
 

Som vi sett i empirin och citatet ovan så är möjligheten att reflektera särskilt viktig när rutinerna 

inte fungerar och något går fel eller avviker, detta eftersom förutsättningarna som konstituerar 

rutinen riskerar att bli osynliga så länge de förblir oreflekterade (Janik, 1996). För yrkesutövaren är 

det av stor vikt att i lugn och ro kunna ta ett steg tillbaka för att få perspektiv på samt tänka över 

hur handlingen utfördes och på så sätt öppna upp för reflektion över vilka alternativ som finns i 

repertoaren innan nästa arbetsuppgift ska utföras (Molander, 1996). Detta eftersom erfarenheterna i 

sig inte utvecklar yrkeskunnandet och per automatik skapar förutsättningar för kunskapsutveckling 

och god omsorg. Förtrogenhetskunskapen behöver utrymme och näring för att utvecklas (Josefson, 

1991). 
 

                                                
39. Anette, vårdbiträde.  
40. Anette, vårdbiträde. 
41. Anna, vårdbiträde. 
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”Det behövs tid för reflektion för att hinna tänka igenom varför något inte fungerat bra och hur man kan göra det bättre 

  nästa gång”.42       
    

Alla respondenter betonar att slimmade scheman som innebär tidspress och stress är ett stort 

problem och pekar samtidigt på att de som har arbetat lång tid i hemtjänsten och har mycket 

erfarenhet ofta har luftigare scheman än timvikarier och de som är nya i yrket. 
 

”Timvikarierna ifrågasätter inte de vågar inte kritisera. Det gör ju att de får det värre än vad jag får, för man vet att de 

  inte kommer att tjafsa”.43 
 

Respondenterna poängterar att även som har mycket erfarenhet behöver reflektera över olika 

situationer och att vissa insatser blir ofullständiga eftersom tiden för reflektion inte finns. Flera 

vårdbiträden uppger att bristen på reflektionstid gör att de behöver försöka stänga av det som varit 

hos en brukare innan de kommer till nästa. 
 

”Man stänger av lite men det mal fortfarande på liksom, man försöker andas och ta tag i nästa. Nu har jag det och det 

  och det”.44 
 

Respondenterna anser att det inte är bra vare sig för brukarna eller dem själva att stänga av 

känslomässigt men att de ändå måste försöka göra det eftersom de tiden för reflektion inte finns.  
 

”Men det är inget jag går och grubblar på men det kanske är så att man försöker, och att man måste skärma av sig lite 

  också”.45  
 

En respondent uppmärksammar under samtalet att han p.g.a. att han inte hinner med att reflektera 

stängt av och blivit avtrubbad vilket han tycker är anmärkningsvärt och skrämmande. 
 

”I den bästa av världar är det viktigt att reflektera, jag tycker det är väldigt viktigt. Och sen tänker jag på att när man 

  reflekterar och upptäcker att det jag gjorde var inte bra. Vem ska man pratat med det om? (…) Om du skulle sätta dig 

  ner och reflektera så kanske du skulle må fruktansvärt dåligt”.46 
 

Vårdbiträdet i citatet ovan utvecklar sina tankar och farhågor om tänkbara konsekvenser av att 

                                                
42. Anette, vårdbiträde. 
43. Tommy, vårdbiträde.  
44. Anna, vårdbiträde. 
45. Pia, vårdbiträde. 
46 .Tommy, vårdbiträde. 
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tvingas stänga av känslomässigt på grund av att det inte finns någon schemalagd reflektionstid. 
 

”Jag tänker rent psykologiskt om man ska stänga av händelsen hos Greta. Alltså det är väldigt få människor som är 

  duktiga på att bara stänga den lilla dörren och sen öppna upp. Vanligtvis blir det ju så att man stänger ner hela...ja men 

  på nåt sätt om vi inte får reflektera så kanske vi blir hårdare och kallare”.47        
 

Känslor och som vägvisare i relationen till brukaren  

Relaterat till empirin ovan och respondenternas utsagor om att man inte hinner reflektera och 

därför stänger av pekar Svenaeus på emotioner som bärare av kunskap. Den praktiska kunskapen 

och den erfarenhetsförvärvade känslan och förmågan att möta andra människor i språket och 

genom handlingen sitter med andra ord i kroppen. Känslor är förutom bärare av kunskap en viktig 

drivkraft för handling, detta eftersom människor med stöd av emotionerna strukturerar, upplever 

och ser på världen på ett sätt som fyller den med mening. I ett mellanmänskligt yrke som 

äldreomsorg är uppmärksamt handlande, inkännande samt att kunna läsa av och därigenom ge 

näring till förmågan att möta människor är särskilt betydelsefullt, vilket vårdbiträdet i citatet ovan 

understryker. Citatet belyser implicit att uppmärksamheten behövs för att se nyanser i människors 

kroppsspråk, ansiktsuttryck samt i rösten och blicken, vilket innebär att tiden för reflektion är 

nödvändig för att förstå den andres känslor. Det innebär att den emotionella intelligensen särskilt 

viktig i omsorg av äldre då den är avgörande för att förstå och kommunicera med människor som 

har svårt att göra sig förstådda. Den emotionella intelligensen behöver utrymme och tid för att 

kunna leva vidare och utvecklas med hjälp av koncentration, uppmärksamhet och 

uppfinningsförmåga. Känslomässig kunskap är erfarenhets- och förtrogenhetsbaserad kunskap som 

förvärvas och övas upp i relationer med andra människor (Svenaeus, 2009b). En stark koppling till 

ovanstående har det begränsade handlingsutrymmet. Respondenterna berättar om hur 

förutsättningarna för ett värdigt möte och möjligheten att skapa en relation med brukarna och att 

lära sig deras behov och rutiner p.g.a. tidsbristen försvårats.  
 

”Man verkar inte förstå det när man lägger scheman och pratar om äldre. Det är mötet du behöver lägga krut på, det är 

  det som gagnar de äldre och som bidar till att du kan hjälpa dem på bästa sätt. (…) Så du behöver lära känna dem 

  innan du kan hjälpa dem med det de behöver. Du kan inte skicka in nya personer hela tiden och bara skriva upp 

  punkter som ska göras”.48 
 

Respondenterna betonar vikten av relationen och den mänskliga sidan av omsorgsarbetet och 

                                                
47. Tommy, vårdbiträde. 
48.  Anette, vårdbiträde. 
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påpekar att den glöms bort i den ständiga jakten på effektivitet. Relationen handlar alltså om att ha 

tid att läsa av olika nyanser och känna in brukarnas dagsform för att kunna ge god omsorg. Med 

andra ord är uppmärksamheten och närvaron särskilt viktigt för att kunna läsa av brukare som är 

dementa eller har andra psykiatriska problem. Respondenterna påpekar att detta kräver tid och ett 

lugnare arbetstempo, vilket är viktigt oavsett om brukaren är dement eller inte. Respondenterna 

menar att tiden för att lära känna brukarna blivit alldeles för liten och nästan är obefintlig som 

konsekvens av tids- och detaljstyrningen.  
 

”Ja det är ju inte så att man kan sitta ned och snacka utan det är de här minuterna som gäller och då ska det lagas mat 

  med mera”.49 
 

Respondenterna som samtliga har lång erfarenhet uppger att de per automatik läser av brukarna 

men att det höga tempot många gånger gör det svårt. De är samstämmiga då de framhåller att tids- 

och detaljstyrningen gör det särskilt svårt för de som är nya i yrket att ha uppmärksamhet för att 

kunna läsa av och känna in, dels på grund av att de inte har erfarenheten och dels på grund av 

tidspressen. En annan aspekt som påverkar möjligheten att lära känna brukarna är att kontinuiteten 

brister p.g.a. schemaläggningen. Respondenterna berättar att många timvikarier men även fast 

anställd personal går på oregelbundna scheman. Ett vårdbiträde berättar om ett dataprogram, 

Carefox, som används på hennes arbetsplats, som enbart fyller ut luckor i schemat och inte tar 

hänsyn till kontinuiteten.  

Respondenterna uppger vidare att dagens chefer ofta inte har tillräcklig kunskap och förståelse av 

betydelsen av kontinuitet som dels är viktig för att vårdbiträdena ska kunna ge god omsorg men 

även för brukarnas trygghet.  
 

”Vi måste ta hänsyn till kundernas personligheter men det blir svårt när det ändras i schemat. (…) Vårdfokuset är inte 

  det viktiga längre, det är så konstigt”.50 
 

Vårdbiträdena påpekar att de personliga aspekterna och att kunna bygga en relation till de äldre är 

en oerhört viktig del i arbetet och något som kräver tid och regelbundenhet för att det ska vara 

möjligt. Relaterat till det belyser Svenaeus att reflektion, uppmärksamhet och inkännande är viktiga 

sidor av den praktiska kunskapen när det handlar om mellanmänskliga yrken då förmågan att möta 

och läsa av människor har stor betydelse. Aspekter av omsorgsarbetet som är omöjliga att beskriva 

i de tids- och detaljstyrda manualer som blivit en del av hemtjänstarbetet (Svenaeus, 2009b). 
                                                
49. Anna, vårdbiträde. 
50. Tommy, vårdbiträde.  
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New Public Management och Praktisk kunskap - en problematisk 

relation  

I detta avsnitt summeras först resultatet av hur de organisatoriska förutsättningarna bestämmer 

villkoren för omsorgsarbetet därefter hur de i sin tur påverkar förutsättningarna för 

medvetandegörande, utveckling och överföring av praktiska kunskapen i hemtjänsten.  

 

Organisatoriska villkor för omsorgsarbetet 

Strävan efter att rationalisera och kostnadseffektivisera hemtjänsten genom implementeringen av 

New Public Management reformer, som bl.a. innebär konkurrens mellan privata och kommunala 

utförare, har medfört ett behov av att kontrollera att beviljade insatser utförts. För att göra detta 

infördes 2014 i Stockholms stad ett system med handdatorer, ParaGå, som innebär att vårdbiträdet 

loggar in och registrerar ankomsttiden hos brukaren och loggar ut när hon är klar med insatsen. In- 

och utloggningarna kontrolleras sedan av administrativ personal på utförarföretaget samt på 

kommunens beställarenhet för att se att de stämmer med den biståndsbeviljade tiden för insatsen 

som är angiven på vårdbiträdets schema. Systemet med ParaGå har inneburit att vårdbiträdenas 

arbetsvillkor påverkats negativ med tidsbrist och stress då kostnadseffektiviseringen inneburit att 

schablontiderna för olika insatser slimmats och ofta är otillräckliga. I det som följer sammanfattas 

och redogörs för vad studien visat om rationaliseringens konsekvenser för omsorgsarbetet.  

Tids- och detaljstyrning av omsorgsarbetet grundas på biståndsbeviljad tid, biståndsbeslutet i sin 

tur utgår från schablontider för olika insatser som inte tar hänsyn till oförutsedda händelser som 

ofta uppstår i arbetet med gamla och sjuka människor. De schablontider som bestämmer 

tidsåtgången för olika insatser anges i vårdbiträdenas dagsscheman. Den förutbestämda 

tidsåtgången för varje insats registreras sedan av vårdbiträdet genom att hon loggar in och ut i 

ParaGå när hon kommer till respektive lämnar brukaren. I efterhand kontrolleras sedan 

registreringarna i ParaGå av både utförarföretaget och kommunens beställarenhet. Ett förfarande 

som kan relateras till både Taylorismen och Webers byråkratisyn som förespråkar förutsägbara och 

rationella metoder genom en standardisering av arbetsuppgifterna (Thompson J.D, 1977; 

Thompson & McHugh, 2009). Tids- och detaljstyrningen visar på så sätt tydliga drag av 

Taylorismens idéer om att arbetet ska styras av tydligt definierade regler och principer vilket 

innebär minskad tillit till vårdbiträdenas yrkeskunskap. Här kan nämnas att både Taylorismen och 

Webers byråkratisyn kan antas ha bidragit till utvecklingen av managementfilosofin samt 

chefsyrkets förhöjda professionella status som ytterligare legitimerat chefers rätt att besluta, 

planera och kontrollera arbetet. Något som med andra ord innebär en toppstyrning av 
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arbetsprocessen som i hemtjänsten manifesteras av kontrollverktyget ParaGå (Hood, 1995; Taylor, 

1911; Thompson & McHugh, 2009; Wilson, 2004). Inom hemtjänsten har pressade scheman med 

otillräckliga schablon- och transporttider medfört hög arbetsbelastning och stress samt stort fokus 

på att insatserna utförs inte hur, vilket innebär en betoning på kvantitet framför kvalitet (Hood, 

1995). NPM:s strävan efter effektivare resursanvändning har alltså ökat pressen på vårdbiträdena 

och därigenom förutsättningarna för hur arbetet utförs (Hood, 1995). Vidare kräver 

organisationsmodellen en flexibel bemanning där personal kan kallas in efter behov något som i 

praktiken innebär en stor andel timanställd personal för att utförarföretagen ska gå med vinst 

(Hood, 1995). Något som framkommit i empirin som visat att andelen timanställda vikarier hos 

utförarna i studien ligger på mellan 40-60%. I resultatet har det även blivit tydligt att tids- och 

detaljstyrningen begränsar vårdbiträdenas handlingsutrymme som är av stor vikt för möjligheten att 

göra professionsbedömningar utifrån vad situationen och brukarens dagsform kräver. Uttryckt 

annorlunda har det visat sig att strävan efter rationalitet och effektivitet med följande hierarkiska 

uppdelning och kontroll av arbetet, som i teorin om management framställs som neutral, förbiser 

organisationsmodellens underordning av vårdbiträdenas kunskap. Ett faktum som osynliggör deras 

arbetsvillkor, där den mest betydande aspekten för den praktiska kunskapen är handlingsutrymmet 

som i sin tur bestämmer förutsättningarna för arbetets utförande.   

 

De organisatoriska villkorens konsekvenser för den praktiska kunskapen 

I summeringen ovan av de organisatoriska förutsättningarna för den praktiska kunskapen har vi sett 

att rationaliseringen av omsorgsarbetet genom tids- och detaljstyrning krympt vårdbiträdenas 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet är i sin tur av stor betydelse för vårdbiträdenas möjlighet 

att tillämpa, utveckla samt föra vidare den praktiska yrkeskunskapen till både erfarna och oerfarna 

kollegor. När handlingsutrymmet är begränsat påverkar det även möjligheten för de som är nya i 

yrket att tillgodogöra sig och utveckla den erfarenhetsbaserade praktiska omsorgskunskapen. I 

nästa del av summeringen av resultatet kommer konsekvenserna av tids- och detaljstyrningen som 

begränsar vårdbiträdenas handlingsutrymme att tydliggöras genom analysens två övergripande 

teman dialog och reflektion.  

 

Dialog och reflektion – en förutsättning för den praktiska kunskapen  

Studien har visat att den tid som förr fanns för muntlig direkt kommunikation och 

informationsöverlämning mellan arbetspassen i princip rationaliserats bort och ersatts av digital 

överlämning som innebär att all viktig information skall finnas i handdatorn ParaGå. Detta är något 

som respondenterna menar är otillräckligt eftersom små detaljer om brukarnas behov faller bort då 
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det skulle vara alldeles för tidskrävande att både skriva och läsa informationen. Förutom digitalt 

binds information om brukarna upp på, och förmedlas av en samordnare som oftast inte vare sig 

träffat brukaren eller varit i dennes hem och därför inte har tillräcklig överblick av situationen. Den 

tekniska rationaliteten som blivit dominerande i hemtjänsten och kommit till utryck genom 

schablontider, tids- och detaljstyrning samt digital överlämning av information är således 

otillräcklig. Detta då den förbiser processer av bedömning skapande och orientering vilket 

framkommit i empirin (Schön, 1983). Respondenterna har även poängterat att omsorgsarbetet inom 

hemtjänsten är ett mellanmänskligt och relationsinriktat yrke som är svårt om inte omöjligt att 

formulera skriftligt i manualer och handlingsplaner och att den kollektiva dialogen därför är viktig 

för att erfarenheterna ska omvandlas till kunskap (Josefson, 1991; Svenaeus, 2009a). Vårdbiträdena 

framhåller att finns en övertro på dokumentation men att den inte kan ersätta den muntliga dialogen 

som skapar förutsättningar för att ställa frågor samt få tips och råd om hur man kan hantera olika 

situationer. Respondenterna understryker att det är viktigt för både erfarna och oerfarna att mötas 

och diskutera brukarna och att det är extra svårt att stötta nya när det inte längre finns tid avsatt för 

att mötas. Förutom vad som redan nämnts har tiden för handledning, som innebär att nya i yrket går 

dubbelt med ett erfaret vårdbiträde minskat från en vecka till mellan en och tre dagar vilket 

respondenterna menar är alldeles för lite. Handledningen är avgörande eftersom den ger praktiska 

exempel på hur man kan hantera olika situationer, något som kan vara svårt att förklara med ord. 

Exempel är dessutom viktiga då de skärper uppmärksamheten hos individen genom att fungera som 

jämförelseobjekt som visar på likheter och olikheter och på så sätt får människor att se situationer 

och händelser i nya perspektiv (Molander, 1996). Handledningen, liksom dialogen, innebär att nya i 

yrket skolas in i yrkestraditionen och erbjuds att ta del av de tysta förutsättningar och den samlade 

förtrogenhets- och erfarenhetsbaserade visdom som traditionen äger och som styr handlandet 

(Alsterdal, 2009; Burman, 2009; Molander, 1996; Svenaeus, 2009a). Utrymmet för kollektiv dialog 

på arbetsplatsen har med andra ord nästan försvunnit, detta samtidigt som behovet av 

informationsöverlämning ökat p.g.a. att brukarna är sjukare både fysiskt- och psykiskt samt 

eftersom fler är dementa och därför svårare att möta och förstå. När dialogen uteblir innebär det att 

möjligheten för att dela med sig av erfarenheter, lära sig av varandra och utveckla yrkeskunskapen 

samt att ventilera känslor i en kollektiv process försämrats vilket gör att fler onödiga misstag begås. 

Respondenterna uppger att dialogen som fanns tidigare även bidrog till att stärka yrkesstoltheten, 

självförtroendet och tryggheten i arbetet. Dialogen bidrog också till att medvetandegöra omedveten 

oreflekterad kunskap hos både erfarna och oerfarna vårdbiträden (Mollberg, 2006). Dessutom har 

teamkänslan enligt respondenterna blivit sämre jämfört med tidigare när den stående dialogen 

fanns och gav utrymme för erfaren personal att skola in nya i en yrkestradition som erbjuder 
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handlingsalternativ i arbetet. En annan faktor som bidragit till att teamkänslan blivit sämre är att 

arbetsgrupperna numera ofta är för stora för att det ska fungera med muntlig överlämning. Stora 

och splittrade arbetsgrupper försvårar på så sätt möjligheten att hålla den praktiska kunskapen 

levande eftersom den är beroende av mindre arbetskollektiv (Molander, 1996). Ett stående 

utrymme för dialog är alltså viktigt för att de handlingsalternativ som yrkestraditionen erbjuder ska 

kunna föras vidare till vårdbiträden med mindre erfarenhet. Yrkeskunskapen är med andra ord 

kollektiv då den utvecklas i gemenskap och dialog med andra vilket respondenterna noga har 

poängterat (Alsterdal, 2003; Josefson, 1991; Molander, 1996).  

Vi har ovan sett den kollektiva dialogens betydelse för kunskapsbildning, lika avgörande är 

reflektionen för att yrkeskunskapen ska utvecklas och ny kunskap bildas (Josefson, 1991). I 

empirin har det framkommit att den tid för reflektion vårdbiträdena behöver för att bearbeta 

yrkeserfarenheterna är i underkant. Vårdbiträdena har i relation till det pekat på att schablontiderna 

som är satta för olika insatser kan vara tillräckliga om inget oförutsett inträffar vilket det ofta gör 

och att samma insats kan ta olika lång tid bl.a. beroende på brukarens dagsform. Något som innebär 

att vårdbiträdet, även om hon har lång erfarenhet, behöver vara uppmärksam på det unika i varje 

situation eftersom det i människorelaterade yrken inte finns några universallösningar (Alsterdal, 

2009; Mollberg, 2006). Respondenterna belyser att stressen som tids- och detaljstyrningen skapar 

försvårar reflektionen såväl under tiden insatsen utförs som efteråt vilket beror på att transporttiden 

mellan brukarna som tidigare gav möjlighet till reflektion även den numera är för kort. 

Arbetstempot har ökat successivt sedan början på 1990-talet när förändringarna påbörjades vilket 

har medfört att tiden för reflektion i princip inte längre finns. Respondenterna berättar att det idag 

mest handlar om att försöka hinna med det som står på schemat och att reflektion över hur arbetet 

utförs därför uteblir. Vårdbiträdena menar att deras långa yrkeserfarenhet gör att de trots tidsbristen 

och stressen ändå klarar av att hitta acceptabla lösningar och hantera de flesta situationer som 

uppstår men att det är svårare för de som är nya i yrket. Detta eftersom de som har lång erfarenhet 

är förtrogna med en stor uppsättning samlade erfarenheter som styr handlandet och därför lättare 

kan hitta vägar och fatta välgrundade beslut i ögonblicket (Bohlin, 2009; Burman, 2009; Molander, 

1996; Svenaeus, 2009a). Detta i relation till vad empirin visat och vad Bohlin pekar på när han 

säger att praktisk kunskap kan vara svår att argumentera för eftersom den bygger på direkt 

observation och slutledning (Bohlin, 2009). Även om vårdbiträden med lång erfarenhet kan se både 

det bekanta och unika i omsorgsarbetet kan det i vissa problematiska situationer krävas ett avstånd 

till händelsen för att reflektion ska vara möjlig (Molander, 1996; Schön, 1983). Respondenterna 

anser att tiden för reflektion behövs eftersom erfarenheten i sig inte per automatik utvecklar 

yrkeskunnandet. De påpekar att tidsbristen gör att de riskerar att stänga av känslomässigt då de inte 
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hinner bearbeta det som varit innan det är tid för nästa insats. Något de menar är negativt både för 

dem själva och brukarna vilket teorin om praktisk kunskap belyser då den pekar på känslor som 

bärare av kunskap och en drivkraft för handling (Josefson, 1991; Svenaeus, 2009b). 

Respondenterna understryker vikten av att hinna läsa av och känna in brukarna för att mötet ska bli 

värdigt och menar att det höga tempot i hemtjänsten gör det svårt, särskilt för de som har kort 

erfarenhet. Den emotionella intelligensen behöver utrymme och reflektionstid för att leva vidare 

och utvecklas. Med andra ord är det viktigt för vårdbiträdena att ha tid för att bygga en relation till 

brukaren något som tidsstyrningen, bristen på kontinuitet och den ständiga jakten efter effektivitet 

som pågått sedan 1990-talet försvårat (Svenaeus, 2009b). Nedan sammanfattas avslutningsvis de 

viktigaste yttringarna av den NPM-inspirerade organisationsmodellen och dess konsekvenser för 

den praktiska kunskapen i hemtjänsten. 

 

 

• Tids- och detaljstyrning av omsorgsarbetet grundas på beviljad tid enligt biståndsbeslut som 

i sin tur utgår från otillräckliga schablontider för insatserna som inte tar hänsyn till 

oförutsedda händelser.    

• Schablontiderna som anges i vårdbiträdenas dagsschema, registreras i ParaGå och 

kontrolleras av utförarföretaget samt kommunens beställarenhet, har krympt 

handlingsutrymmet och möjligheten att tillämpa den praktiska yrkeskunskapen. 

• Pressade scheman med otillräckliga schablon- och transporttider försvårar möjligheten att 

göra professionsbedömningar utifrån yrkeskunskapen kopplat till situationen.  

• Jakten på effektivitet, som skapat ett högt arbetstempo med stress och bristande kontinuitet, 

förbiser den mänskliga sidan av omsorgsarbetet och försvårar för vårdbiträdena att läsa av 

nyanser hos och bygga relationer med brukarna.      

• Den tid som tidigare fanns för överlämning mellan arbetspassen och skapade utrymme till 

dialog mellan vårdbiträdena samt gav näring till den praktiska yrkeskunskapen är 

bortrationaliserad. 

• Dagens styrning och organisering av hemtjänsten tar inte hänsyn till de för den praktiska 

kunskapen viktiga aspekterna dialog och reflektion.  

• Dialogen är avgörande för att stärka yrkesstoltheten i arbetskollektivet, medvetandegöra 

oreflekterad kunskap, lära sig av och överföra kunskap mellan erfarna och oerfarna 

kollegor.  
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• Pressade scheman med högt arbetstempo och korta transporttider försvårar möjligheten till 

reflektion och därmed kunskapsbildning.   

• NPM:s strävan efter effektivare resursanvändning har ökat pressen på vårdbiträdena och 

påverkat förutsättningarna för arbetets utförande negativt. 
 

Diskussion  

I sammanfattningen av resultatet ovan har det framgått att omsorgspersonalens förutsättningar att 

medvetandegöra, utveckla och överföra yrkeskunskapen som konsekvens av reformerna som 

genomförts i hemtjänstverksamheten försämrats. Den främsta orsaken till det är den utpräglade 

tids- och detaljstyrningen som är helt avgörande för personalens handlingsutrymme och i 

förlängningen förutsättningarna för att använda, medvetandegöra, utveckla och föra vidare den 

praktiska yrkeskunskapen. Uppsatsen har visat att organisering och styrning med NPM-influerade 

tekniker med syfte att kostnadseffektivisera hemtjänstverksamheten förbisett omsorgspersonalens 

behov av dialog och reflektion för att medvetandegöra, utveckla och föra vidare den 

erfarenhetsbaserade praktiska kunskapen. Reformerna som genomförts med syftet att 

kostnadseffektivisera verksamheten har enligt uppsatsen resultat med andra ord förbisett betydelsen 

av viktiga verktyg och förutsättningar för den praktiska yrkeskunskapen. I avsnittet som följer 

diskuteras hur styrning och organisering på ett mer övergripande plan påverkar den praktiska 

kunskapen i hemtjänstverksamheten.  

I inledningen redogjordes för den kritik som riktats mot den offentliga sektorn, främst avseende 

dess ineffektivitet och höga kostnader, svaret på kritiken blev att olika marknadsinfluerade 

reformer presenterades och successivt infördes. NPM-reformerna som har haft stor spridning 

förespråkades och presenterades som den rätta vägen av inflytelserika organisationer som IMF, 

Världsbanken, OECD och EU samtidigt som dess ideologiska arv från Thatcher/Reagan-eran 

tonades ned (Sahlin Andersson, 2000). Utifrån vad som framkommit både i tidigare forskning och i 

uppsatsens resultat verkar jakten på kostnadseffektivitet och tron på reformernas effekter snarare än 

konkreta resultat ha bidragit till deras spridning och implementering. En tolkning som ligger nära 

till hands eftersom det empiriska stödet för reformernas positiva effekter är tunt i både tidigare 

forskning och denna studie. (Pollitt & Dan, 2011). Detta kan ses i relation till NPM-reformernas 

uttalade löfte om att konkurrensutsättning mellan offentliga och privata aktörer ska öka 

produktiviteten, något som ska ske genom effektivare resursanvändning, vilket i hemtjänsten 

inneburit ökad arbetsbelastning och press på de anställda bl.a. med en ökad andel osäkra 

timvikariat. Ett annat löfte med konkurrensutsättningen är att kvaliteten ska för bättras (Hood, 
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1995). Nämnda aspekter kan observeras i studiens resultat som visar att arbetsbelastningen på 

golvet ökat och att personalens handlingsutrymme minskat samt att utförarna behöver använda sig 

av en stor andel osäkra anställningar timanställningar för att vara konkurrenskraftiga och gå med 

vinst. Utförarföretagen i studien har mellan 40-60% timvikarier för personaltillgången ska vara 

flexibel och uppfylla organisationsmodellens effektivitetskrav, vilket får konsekvenser för 

kontinuiteten. I hemtjänsten har försök till effektivare resursanvändning alltså förverkligats men 

enligt respondenterna i studien på bekostnad av personalens arbetsvillkor och möjlighet att tillämpa 

och utveckla sin praktiska yrkeskunskap. I innevarande studie finns empiriska belägg för att 

kvaliteten kan ha påverkats negativt av tids- och detaljstyrningen eftersom den begränsat 

omsorgspersonalens handlingsutrymme och deras möjlighet att använda sig av sin praktiska 

yrkeskunskap. Relaterat till detta har även andra studier visat att privata utförare för att gå med 

vinst har rationaliserat verksamheten främst genom att minska personalkostnaderna som i en 

personaltät verksamhet som hemtjänsten är höga (Blomqvist, 2004; Hartman, 2011). Som vi sett 

ovan har reformerna med syfte att kostnadseffektivisera hemtjänsten och kontrollera 

utförarföretagen haft konsekvenser för omsorgspersonalens handlingsutrymme som i sin tur 

påverkat förutsättningarna för den praktiska yrkeskunskapen. I en strävan efter kostnadseffektivitet 

har således den praktiska yrkeskunskapen fått stå tillbaka till fördel för den tekniska rationaliteten 

som för det första innebär en syn på att de problem som uppstår i en verksamhet är möjliga att 

förutsäga och formulera med exakthet. För det andra innebär den tekniska rationaliteten en tro på 

att den ideala lösningen kan beskrivas, beräknas och mätas med precision (Molander, 1996). 

Empirin har relaterat till ovanstående visat att omsorgspersonalen är kritisk till hur den tekniska 

rationaliteten kommit till uttryck genom tids- och detaljstyrningen,  något Schön belyser då han 

menar att den tekniska rationaliteten endast kan omfatta en liten del av det kunnande som den 

praktiska kompetensen rymmer. Detta genom det faktum att även om yrkesverksamma ägnar sig åt 

problemlösning så är det inte problemlösning i den tekniskt rationella meningen eftersom 

problemen ofta är unika, svåra att exakt formulera, inte har ett givet mål och en bästa lösning som 

kan uppnås med effektiva medel. Det tekniskt rationella synsättet blundar för de processer av 

bedömning, orientering och skapande som sätter sin prägel på varje moment av utövandet av 

praktisk kunskap (Schön 1983). Den tekniska rationaliteten i hemtjänsten manifesteras som vi sett i 

schablontider för olika arbetsuppgifter, en utpräglad tids- och detaljstyrning med litet 

handlingsutrymme, stress och möjlighet till egna initiativ för omsorgspersonalen. Att ha 

manöverutrymme för egna initiativ och bedömningar är en grundläggande förutsättning för att 

kunna lösa unika situationer som ofta uppstår i ett relationsorienterat yrke som omsorg av äldre. 

Det minskade handlingsutrymmet har även medfört konsekvenser för kontinuiteten som har 
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försämrats främst eftersom schemat numera sätts av administrativ personal som oftast inte träffat 

brukarna. Ett upplägg som gör det svårt för omsorgspersonalen att lära känna brukarna och deras 

personliga behov samt att matcha brukare med ”rätt” personal för att underlätta det viktiga 

relationsbygget (Ljung, 2016). Det som nämnts ovan är enligt empirin negativt eftersom relationen 

är en viktig aspekt av praktisk kunskap i ett människoorienterat yrke som hemtjänsten (Svenaeus, 

2009b).  

Systemet med digital avrapportering och kontroll kan därmed sägas uppfylla behovet av styrning, 

samordning och kontroll utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv men har misslyckats med att stödja 

förutsättningarna för kärnarbetets praktiska utförande. Etzioni berör sådana motstridiga krav när 

han pekar på organisationens mänskliga resurser som dess viktigaste medel för att uppnå sina mål. 

Han belyser i relation till detta risken för att motstridiga budskap inom organisationen kan skapa en 

känsla av alienation hos personalen i organisationens strävan efter rationalitet (Etzioni, 1964). 

Detta är aspekter som kan observeras i empirin där en konflikt mellan vårdpersonalens 

omsorgslogik och styrningens fokus på en tekniskt rationell och ekonomisk logik är tydlig. Utifrån 

vad empirin visat har hemtjänstpersonalen svårigheter med att få det utrymme de behöver för att 

utöva samt ge näring till den praktiska yrkeskunskapen, främst genom de viktiga verktygen dialog 

och reflektion. Ett faktum som enligt dem själva har ökat deras känsla av alienation i förhållande 

till verksamhetens organisering och ledningens kunskap om vad omsorgsarbetet innebär.  

 

Hemtjänstens organisering – ett exempel på en institutionaliserad myt om rationalitet   

I tids- och detaljstyrningen som sätter ramarna för vårdbiträdenas handlingsutrymme finns i 

relation till vad som redan nämnts tydliga drag av Taylorismens idéer om en rationell vetenskaplig 

företagsledning. En styrning av arbetet som innebär att kunskapen reduceras till formler och regler 

vilket i hemtjänsten kommer till uttryck i förutbestämda schablontider för olika insatser (Taylor, 

1911). Tids- och detaljstyrningen kan även relateras till utvecklingen av chefers professionella 

status som ger dem rätt att styra, besluta om, samt kontrollera arbetets utförande då deras 

expertkunskap anses bygga på systematisk analys och rationellt logiskt tänkande (Lind, 2011; 

Thompson J.D, 1977; Wilson, 2004). Synen på chefskompetens och management som en neutral 

resurs för att organisationen ska uppnå sina mål präglar på så sätt tydligt de idéer som New Public 

Management omfattar. Vidare kan relaterat till kontrollfunktionen som handdatorn ParaGå innebär 

nämnas att begreppet kontroll i managementtänkandet ofta ersatts av det mer neutrala begreppet 

samordning vilket bidrar till att stärka bilden av management som en neutral uppsättning tekniker 

för rationell styrning. Här kan även begreppen rationalitet och effektivitet nämnas som inte heller 

de är neutrala och att dess användning riskerar att osynliggöra villkoren för anställda på lägre 
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nivåer, som exempelvis vårdbiträden i hemtjänsten. Något som i sin tur riskerar att dölja konflikter 

i organisationen som beror på arbetsdelningens stratifierande effekter som tar sig uttryck i 

ojämlikhet, dominans och underordning (Thompson & McHugh, 2009). I resultatdelen har vi sett 

hur detta kommer till uttryck genom att administrativ personal beslutar om tidsåtgången för olika 

arbetsmoment, en tidsåtgång som standardiserats i form av schablontider, och kraftigt begränsat 

omsorgspersonalens handlingsutrymme. En yttring som sätter fingret på NPM:s innebörd av 

kontraktsstyrning med sitt fokus på kontroll av resultat som innebär att uppmärksamheten riktas på 

att en tjänst utförs inte hur (Almqvist, 2006; Hood, 1995). Kontraktsstyrningen inom hemtjänsten, 

som den utformats med det digitala kontrollverktyget ParaGå, tar inte hänsyn till verksamhetens 

informella aspekter som dialog, reflektion och situationsbundna bedömningar som utgår från och 

tar hänsyn till det erfarenhetsbaserade yrkeskunnandet. Även detta kan ses i relation till 

Taylorismen och dess idéer om att en hierarkisk styrning av arbetet bör vila på vad som anses vara 

en vetenskaplig managementexpertis. I hemtjänsten kommer denna form av styrning till uttryck 

genom att administrativ personal schemalägger vårdbiträdenas arbete med schablontider för olika 

arbetsmoment. Det kan betraktas som ett sätt för ledningen att dels skaffa sig kontroll över arbetets 

utförande men i förlängningen även indirekt över yrkeskunskapen genom att tids- och 

detaljstyrningen sätter ramarna för hur arbetet kan och bör utföras (Taylor, 1911). Tids- och 

detaljstyrningen av omsorgsarbetet är uttryck för en form av manual- och toppstyrning av arbetet 

som signalerar mindre tillit till yrkeskunskapen och som dessutom innebär en betoning på kvantitet 

framför kvalitet (Almqvist, 2006; Hood, 1995). Här kan nämnas att ett av argumenten för 

införandet av målstyrning var att den enligt teorin ska öka handlingsutrymmet och motivationen 

hos de anställda och därigenom förbättra förutsättningarna för att ta vara på och öka personalens 

kompetens (Almqvist, 2006). Utifrån vad studiens resultat visar har styrningen av hemtjänsten 

misslyckats med detta då handlingsutrymmet minskat och därmed förutsättningarna för 

vårdpersonalen att använda sig av, medvetandegöra, utveckla samt föra vidare sin praktiska 

yrkeskunskap. NPM:s tongivande aspekter konkurrens, kontrakt och kontroll har genom hur de 

kommit till uttryck i hemtjänsten manifesterats som en form av digital Taylorism som kraftigt 

kringskurit omsorgspersonalens handlingsutrymme. Den digitala Taylorismen har som vi sett 

skapat ett högt arbetstempo och litet inflytande på arbetets upplägg. I relation till detta pekar 

Gellerstedt på att yrken där det är viktigt att läsa av människor kräver lång inlärningstid och att de 

riskerar att utarmas på såväl innehåll som kunskap när de automatiseras (Gellerstedt, 2012). Det 

ovan nämnda har som vi sett kommit till uttryck i hemtjänsten, något som går tvärtemot några av 

argumenten för NPM-reformernas införande. Det är här fullt möjligt att tolka utfallet av studiens 

resultat som felaktig implementering av organisations- och styrmodellen eftersom utlovade effekter 
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uteblivit, ett annat sätt att tolka resultatet är att det är exempel på hur en teoretisk modell när den 

implementerats kommit till korta i praktiken. I relation till ovanstående kan bland andra Pollitt & 

Dan nämnas som menar att en förklaring till NPM-reformernas spridning handlar om en tro på 

reformernas utfall snarare än deras konkreta resultat (Pollitt & Dan, 2011). Detta har framgått i 

uppsatsen då resultaten visar att den praktiska yrkeskunskapen har fått stå tillbaka till förmån för en 

förhoppning om att reformerna dels ska kostnadseffektivisera verksamheten samt ha en positiv 

inverkan på yrkeskompetensen. Organiseringen av hemtjänstverksamheten kan relaterat till detta 

ses som ett uttryck för vad Meyer & Rowan benämner institutionaliserade myter om rationalitet. 

Detta då den formella organisatoriska strukturen utifrån rådande normer om hur en effektiv 

verksamhet ska organiseras förmedlar en bild av en målinriktad och rationell verksamhet. En bild 

som är mytisk då den inte överensstämmer med vad den utlovar utan snarare är ett yttre tecken på 

och illusion av ett framgångskoncept som enligt förhärskande normer anses vara det rätta (Meyer 

& Rowan, 1977).          

 

Avslutande reflektioner   

Uppsatsen huvudsakliga bidrag är att styrning och organisering enligt NPM:s principer inte är till 

gagn för hemtjänstens praktiska kunskap framförallt eftersom omsorgspersonalens 

handlingsutrymme begränsats, något som skett som konsekvens av de reformer som med början på 

1990-talet har implementerats i offentliga verksamheter som hemtjänsten. Detta även om 

reformerna successivt har omarbetats för att passa verksamheten bättre när oönskade effekter har 

uppmärksammats. Hemtjänsten har som konsekvens av reformerna kommit att präglas av hård tids- 

detalj- och toppstyrning som manifesterats i en form av digital Taylorism (Gellerstedt, 2012). 

Denna tekniska rationalitet tar sig tydligast uttryck i kontrollverktyget ParaGå som innebär att 

utförarföretaget och stadsdelens beställarenhet med digital teknik kan kontrollera att 

omsorgspersonalen utfört insatserna på beviljad tid. Även om syftet från beställarens sida har varit 

att kontrollera utförarföretagen har kontrollen hamnat på personalen på golvet som utför det 

praktiska arbetet. Som vi sett i bakgrundsavsnittet var ett huvudsyfte med de marknadsinfluerade 

reformerna att kostnadseffektivisera verksamheter som hemtjänsten. I denna studie har det 

framkommit att kostnadseffektiviseringen på golvet har skett på bekostnad av viktiga 

organisatoriska villkor för den praktiska kunskapen där tid och handlingsutrymme är avgörande 

aspekter. Utifrån hur hemtjänsten organiseras är i princip det enda sättet för utförarföretagen att 

minska kostnaderna att öka arbetsbelastningen och minska på antalet vårdbiträden, med andra ord 

att göra mer med mindre. Något som i praktiken inneburit att även tiden för handledning, 

personalmöten och transporttid mellan brukarbesöken minskat, vilka alla är viktiga förutsättningar 
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för den praktiska kunskapen. Uppsatsen har visat att den faktor som har störst inverkan på den 

praktiska kunskapen är tid, en faktor som organisering med tids- och detaljstyrning inte tar hänsyn 

till. Detta då tidsstyrningen kan sägas bestämma förutsättningarna för den praktiska 

yrkeskunskapens uppkomst, utveckling och överföring där tid för kollektiv dialog och reflektion är 

viktiga verktyg. Då både dialog och reflektion är viktiga förutsättningar för den praktiska 

kunskapens överlevnad kan man fråga sig vad som händer med den praktiska kunskapen i 

förlängningen när att en arbetsuppgift utförs prioriteras framför hur den utförs. Man kan befara att 

den nuvarande organiseringen där den ekonomiska och tekniskt rationella synen får företräde på 

bekostnad av yrkeskunskapen i förlängningen riskerar att dränera verksamheten på relevant 

kunskap. En slutsats som kan dras utifrån vad som framkommit i uppsatsen är med andra ord att 

den nuvarande formen av organisering och styrning av hemtjänsten inte lämpar sig då den har en 

negativ inverkan på villkoren för den praktiska kunskapen i omsorgsarbetet. Detta då NPM:s 

aspekter kontrakt och kontroll har blivit alltför dominerande vilket påverkat omsorgsarbetet 

negativt. Även om det är möjligt att det handlar om felaktig implementering av 

organisationsmodellen så är dess nuvarande form negativ för den praktiska kunskapen då de viktiga 

aspekterna dialog och reflektion får stå tillbaka till fördel för vad som anses vara ett rationellt och 

kostnadseffektivt utförande. Avslutningsvis kan man fråga sig vad som händer med den praktiska 

kunskapen i förlängningen när personal med lång erfarenhet slutar och som under andra än de 

rådande organisatoriska villkoren haft möjlighet att utveckla en gedigen förtrogenhets- och 

erfarenhetsbaserad omsorgskunskap. Kommer de vårdbiträden som skolats in i omsorgsarbetet 

under dagens förhållanden som domineras av en organisering och styrning med starkt fokus på 

kostnadseffektivitet att formas av detta eller kommer även de att sätta omsorgsrationaliteten 

främst? Om det är så att de nya i arbetet präglas av den tekniskt rationella synen på omsorgsarbetet 

kan det innebära att den praktiska omsorgsinriktade yrkeskunskapen som idag styr och är 

vägledande i handlandet för vårdbiträden med lång erfarenhet riskerar att dö ut. Utifrån vad 

uppsatsens resultat visar finns tendenser till att de nya i yrket, där många har osäkra timvikariat, 

prioriterar den tekniska- framför omsorgsrationaliteten för att få arbete och försörjning eftersom det 

är vad som krävs. 

 

Förslag till vidare forskning 

Jag menar att ovanstående frågeställningar är angelägna att besvara och därför kan ligga till grund 

för fortsatt forskning om relationen mellan organiseringsvillkor och praktisk kunskap. En viktig 

uppgift för vidare forskning kan alltså vara att undersöka om synen på omsorgsarbetet skiljer sig 

mellan vårdbiträden med lång respektive kort yrkeserfarenhet. I uppsatsen framkommit att de som 
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idag har lång erfarenhet prioriterar omsorgsrationaliteten som tidigare varit normerande för 

omsorgsarbetet men att den mer tekniskt rationella synen på omsorgsarbetet genom hur 

verksamheten organiseras alltmer har kommit att prägla förutsättningarna för arbetets utförande. En 

viktig fråga att besvara blir därför att undersöka om synen på omsorgsarbetet visar tendenser till att 

förändras i riktning mot den mer tekniskt rationella synen som präglar dagens organisering.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall  
  

• Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

  

• Har förändringar i arbetets styrning (organisering) har påverkat arbetsvillkor och förändrat 

förutsättningarna för arbetets utförande? På vilket sätt? 

 

• Hur upplever du att Lagen om valfrihet, LOV, med konkurrens om kvalité påverkat 

arbetsvillkor och arbetets utförande? 

 

• Hur delaktig är du i utformandet och planeringen av arbetet?  

 

• Hur är ditt eget handlingsutrymme i förhållande till brukarnas behov? 

 

• Hur upplever du din psykosociala arbetsmiljö, t.ex. stressnivå? 

 

• Har administrativa arbetsuppgifter lagts ovanpå det direkta arbetet med de äldre? 

 

• Vilka arbetsmoment är det, hur lång tid kräver de, hur påverkar det kärnarbetet?  

  

• På vilket sätt tidsregistrering, detaljstyrning och övrig dokumentation påverkat möjligheten 

att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt inom ramen för hur du uppfattar de äldres 

behov? 

 

• Vilken respons är vanligast från brukarna? 

 

• Vad i arbetets organisering skulle du vilja förändra?  

 

• Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Intervjumall 

 

• Vilken funktion hade tiden för överlämning vid arbetspassets början och slut, vad gav det 

dig? 

 

• Anser du att du får tillräcklig information om de äldre via ParaGå?  

 

• Anser du att det är viktigt att tänka på vad som hände, vad du gjorde och hur du utförde 

dina arbetsuppgifter hos en brukare innan du kommer till nästa?  

 

• Hur ser du på behovet av handledning? 

 

• Har du möjlighet att diskutera svårigheter i arbetet med dina kollegor? 


