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Sammandrag 

Denna studie syftar till att undersöka hur skriftanvändningen ser ut inom äldreomsorgen år 

2017, med fokus på i vilka situationer, i vilka funktioner och hur skrift används. 

Undersökningen har bestått av två observationer med kompletterande intervjuer. En anställd 

inom hemtjänsten och en anställd på ett permanent äldreboende har följts under två separata 

dagar. Resultatet visade att skriftbruket huvudsakligen fyller dokumenterande och 

orienterande/planerande funktioner, vilket stämmer överens med tidigare forskning, men att 

man idag använder sig av tekniska hjälpmedel i en större utsträckning. Slutsatserna man kan 

dra från denna undersökning är att det är de huvudsakliga arbetsuppgifterna, omvårdnaden av 

brukare, samt organisationen av arbetet som styr hur och till vad man använder skrift. 

Samtidigt begränsas och kontrolleras skriftens utformning av regler och riktlinjer från högre 

instanser inom verksamheten.  

 

Nyckelord: äldreomsorg, äldreboende, hemtjänst, skriftbruk, skriftanvändning, skrifthändelse, 

skriftpraktik.    
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1. Inledning 

Under de senaste århundradena har två skriftbruksvågor dragit fram i Europa med 

konsekvenser för skriftsituationen. Den första vågen kom i samband med att Europa 

alfabetiserades under 1800-talet och den andra vågen tog fart i slutet av 1900-talet i samband 

med digitaliseringen (Edlund 2012:9-11). Skriftbruket utvecklades, förnyades och 

förändrades. Skrift blev tillgängligt för allt fler människor och läs- och skrivkunnighet växte 

till att bli något som involverade större delen av allmänheten. Idag kommer i princip alla 

dagligen i kontakt med skrift, både i det privata och i arbetslivet (Edlund 2012:9-11).  

Skrivning och läsning är därför något som tar allt större plats i dagens samhälle och som 

allt oftare diskuteras i nyhetsutrymmen och debatter. Skriftbruk är något i princip alla har en 

åsikt om och debatter om krisen inom utbildningen, med fokus på den bristande skriv- och 

läskunnigheten, cirkulerar i de flesta medier (Barton 1994:1). Bartons forskningsverk 

publicerades 1994, men verket och den syn på skriftbruk som presenteras och diskuteras är 

fortfarande mycket aktuell.   

Kraven på skriftbruk i samhället är idag höga, med ökande krav på skriftanvändningen 

inom arbetslivet. Samhällets förväntningar på yrkens skriftanvändning påverkar arbetsledares 

förväntningar på den enskilde anställdes skriftanvändning. Samtidigt existerar även andra 

krav, som i sig påverkar skriftanvändningen. Dessa krav grundas i att det utförda arbetet ska 

kunna kvalitets- samt miljösäkras, att dokumentationskrav regleras genom lagar och regler 

samt att den så kallade nya arbetsordningen innebär ett större ansvar för den enskilde 

anställde och ökar kravet på den anställdes flexibilitet. I samband med detta teoretiseras allt 

fler utbildningar samtidigt som kraven på utbildningsnivå höjs. Idag är det få yrken som inte 

kräver en eftergymnasial utbildning och även de praktiska yrkena lärs idag ut allt mer 

teoretiskt. Kombinationen av dessa faktorer resulterar i ett arbetssamhälle som präglas av en 

allt högre grad av skriftanvändning (Karlsson 2006:10-12).  

I takt med att skriftbruk har växt och blivit allt mer betydelsefullt har även forskningen 

inom området, skriftbruk inom arbetslivet, ökat. Dock har forskningen främst bedrivits med 

fokus på utbildning samt inom de yrken som traditionellt klassificerats som typiska 

skriftyrken. De praktiska yrkenas skriftbruk är därför ett relativt ostuderat forskningsområde.  

(Karlsson 2006:29-31). 

Det är intressant att något som människor dagligen använder sig av i yrkeslivet är så pass 

ostuderat. Genom att samla in kunskap om hur och varför de olika yrkesgrupperna i samhället 
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använder sig av skrift skulle man kunna uppmärksamma möjlig problematik och/eller 

utveckla effektivare arbetssätt kring skriftanvändningen. Denna studie syftar därför till att 

undersöka skriftbruk inom en praktisk yrkeskategori, äldreomsorgen, för att väcka 

uppmärksamhet och samla in kunskap.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skriftanvändningen inom äldreomsorgen, 

specifikt inom hemtjänsten och på ett permanent äldreboende, ser ut år 2017. Undersökningen 

syftar till att besvara följande frågeställningar:  

• I vilka situationer och arbetsuppgifter förekommer skriftbruk?  

• Vilka funktioner fyller skriftbruket?  

• Vilka olika medel används för att producera skrift?  

2006 genomförde Anna-Malin Karlsson en undersökning där hon studerade sju olika 

yrkeskategoriers skriftbruk, bland annat äldreomsorgens. Genom att utgå från resultat från 

Karlssons undersökning syftar även undersökningen till att undersöka hur skriftanvändningen 

inom äldreomsorgen har utvecklats under ett decennium.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras grunden till studien och uppsatsen i tre separata delar. Den första 

delen består av ett teoriavsnitt som behandlar skriftbruk som fenomen. Den andra delen 

behandlar forskning om skriftbruk inom arbetslivet, med fokus på skriftanvändning inom 

äldreomsorgen. Den tredje och sista delen beskriver forskning kring tekniska hjälpmedel 

inom äldreomsorgen. Där behandlas hur man inför och skapar nya tekniska hjälpmedel och 

vad detta får för effekter för personalen och arbetet.  

2.1 Teori  
I denna undersökning har utgångspunkten varit att all skriftanvändning existerar i någon form 

av kontext och att man därför måste studera skriftbruk i den kontext det förekommer 

(Westman, 2009:37-40). Literacy är ett omdiskuterat begrepp, som omfattar både de tekniska 

aspekterna av läs- och skrivkunnighet samt de sociala och kulturella. Inom 

skriftbruksforskningen använder man sällan begreppet literacy och i denna undersökning 

kommer istället termerna skrifthändelse, skriftbruk och skriftpraktik att användas, eftersom 

dessa är etablerade inom skriftbruksforskningen (Westman 2009:40-41). De sociala och 

kulturella betydelserna av literacy är dock mycket lika betydelsen av skrifthändelse, 

skriftbruk och skriftpraktik, och därför är begreppet ändå relevant att ta upp.   

Literacy betyder grundläggande läs- och skrivkunnighet, men begreppet har teoretiserats 

till att ha en betydligt mer mångdimensionell betydelse. Idag innebär literacy främst 

människors vardagliga läsande och skrivande (Barton 1994:2-3).  

I ett försök att konkretisera literacy förklarar Barton (1994:7) begreppet som en 

uppsättning praktiker. Dessa praktiker framkallar olika skrifthändelser beroende på vilken 

praktik som är aktuell. En skrifthändelse är en händelse där skrift på något sätt involveras, 

vilket kan innebära skrivning, läsning och tal om skrift (Karlsson 2006:23). Skrifthändelser är 

alltså interaktioner där skrift involveras och där den rådande skriftkulturen har betydelse. 

Detta innebär att man i sitt skriftbruk förhåller sig till skriftnormer i förhållande till kultur och 

social situation (Westman 2009:40-41). Skrifthändelser kan ses som en del av olika 

skriftpraktiker och genom att studera mönster i olika skrifthändelser kan man skapa sig en 

bild av en specifik skriftpraktik (Karlsson 2006:23). Skrifthändelser är alltså olika sätt att 

interagera med andra människor via skrift. Genom att urskilja gemensamma mönster för olika 
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skrifthändelser kan man kategorisera dessa som en del av samma skriftpraktik, då man 

använder sig av skrift på ett visst sätt inom den praktiken. Man kan därför inte se varken 

literacy eller skrifthändelser som ett enskilt fenomen. Istället måste det ses som många delar 

av en större helhet, vilket i sin tur innebär att människor bemästrar många olika sorters 

skrifthändelser samtidigt. Hur och när man använder de olika skrifthändelserna beror på den 

rådande kontextuella situationen och vilken skriftpraktik som är aktuell (Barton 1994:7). Om 

man ser till min undersökning så är äldreomsorgen som verksamhet en specifik skriftpraktik, 

vilket innebär att man använder sig av skrift på ett särskilt sätt inom just den verksamheten. 

Man använder därför inte skrift på samma sätt i till exempel det privata vardagslivet som man 

gör inom arbetet på verksamheten, eftersom detta är två helt skilda skriftpraktiker.  

Den sociala aspekten av skriftbruk innebär att man försöker se skriftanvändningen i den 

kontext den existerar i, alltså i vilken skriftpraktik skrifthändelsen existerar. Fokus inom 

forskningen ligger därför på när, hur och varför människor använder sig av skrift i olika 

kontextuella situationer (Karlsson 2006:22). Skriftpraktikerna, som skrifthändelserna grundar 

sig i, är knutna till större sociala sammanhang och används som ett sätt att kommunicera och 

representera världen och den egna individen (Barton 1994:7). Alltså förhåller vi oss alltid till 

olika skriftpraktiker när vi interagerar med andra människor, oavsett innehållet i det som 

förmedlas. Skriftbruk skapas och pågår därför i sociala sammanhang och det är därför av vikt 

att se skriften i förhållande till det sociala sammanhanget (Barton 1994:7).  

För många är skrift enbart längre skrivna texter, antingen med penna och papper eller med 

hjälp av tekniska hjälpmedel. Skriftbruk är dock ett betydligt mer mångdimensionellt begrepp 

än så. Människor möter konstant skrift i det dagliga livet, i nästan allt som görs och då inte 

enbart i form av längre skrivna textstycken. Skrift är notisen på mobiltelefonen, inköpslistan 

och informationen från nyhetsprogrammet på tv (Barton 1994:3). Skrift är allt som innefattar 

skrivning, läsning eller tal om skrift (Karlsson 2006:23). Fokus i min undersökning ligger 

därför i att se äldreomsorgen i ett större sammanhang, att observera all skrift och inte enbart 

det som traditionellt ses som skrift, som till exempel rapporter eller informationsblad. I min 

undersökning observeras skrift ur den bemärkelse att det är allt som har med skrift att göra, 

även små kom ihåg-anteckningar, signeringar av medicinlistor, läsning av preferenslista vid 

måltid etcetera. Min studie utgår därför från teorin att skrifthändelser är alla händelser som 

involverar skrift (Karlsson 2006:23) och utifrån detta har materialet till studien samlats in. 

Studien syftar till att se skrift ur den kontext den existerar i, eftersom man då, genom att 
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studera skrifthändelser, kan skaffa sig kunskaper kring hur en specifik skriftpraktik använder 

skrift (Westman 2009:40-41).  

2.2 Skriftbruk inom arbetslivet 
Här behandlas tidigare forskning om skriftbruk inom arbetslivet, med fokus på 

skriftanvändning inom äldreomsorgen. Avsnittet består av fyra delar. I den första delen 

behandlas forskning kring vad det är som styr skriftbruket, vilket sedan övergår i den andra 

delen, som behandlar regler och riktlinjer för skriftbruk inom äldreomsorgen. Den tredje delen 

behandlar forskning kring skriftanvändningens huvudsakliga funktion inom äldreomsorgen 

och den fjärde behandlar ämnet medvetet och omedvetet skriftbruk. 

2.2.1. Vad styr skriftbruket? 
Under 1980-talet genomfördes en undersökning om kommunikation i en Volvofabrik, med 

fokus på var, när, hur och varför kommunikation skedde (Andersson 1982). Andersson 

konstaterade att kommunikation beror på arbetsplatsens fysiska utformning, men också på 

organiseringen av arbetet (Andersson 1982:1). Den fysiska arbetsplatsutformningen: storlek, 

antal anställda, bullernivå, kontor, matsalar, placeringar etcetera begränsar möjligheterna till 

kommunikativa handlingar. Men även arbetsuppgifternas upplägg, huruvida man arbetar 

individuellt samt om arbetsuppgifterna är rutinmässiga eller föränderliga sätter upp gränser 

för inom vilka skriften och talet kan existera (Andersson 1982:4-7).  

Även arbetets karaktär, vad arbetsuppgifterna innehåller, bestämmer kommunikationen, då 

det avgör vilka kunskaper man måste besitta för att utföra arbetet. Detta bestämmer i sin tur 

vilka arbetsuppgifter som måste utföras, vilket i sin tur styr i vilken utsträckning 

kommunikation måste användas (Andersson 1982:7).  

2006 genomfördes en undersökning av skriftbruk inom sju olika praktiska yrkeskategorier, 

varav en av dessa var äldreomsorgen (Karlsson 2006). Resultatet av denna undersökning 

visade två faktorer som påverkade skriftbruket: arbetsinnehållet och organisationen av arbetet 

(Karlsson 2006:87-97), vilket stämmer överens med Anderssons undersökning.  

Ytterligare en undersökning diskuterar faktorer som påverkar skriftbruk. Leander, 2014, 

undersökte skriftbruket som användes av teknikinformatörer på Scania och konstaterar att hur 

man skriver främst påverkas av tidigare producerade texter och daglig förmedling mellan 

kollegor. Normer och kunskap om hur man skriver existerar inom olika praktikgemenskaper 
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och förs vidare genom att man baserar nya texter på äldre och genom samarbete mellan 

kollegor (Leander 2014:14-16). 

Även Janssons m.fl. undersökning, 2014, om skriftbruk inom äldreomsorgen, tar upp 

kollektivt skrivande. Tillsammans med kollegor formar man och skapar texter för att möta 

den problematik som finns kring regler och riktlinjer för hur man ska skriva inom 

verksamheten (Jansson m.fl. 2014:50). Det som styr skriftbruket är därför inte enbart yttre 

faktorer, som arbetsinnehåll och organisation av arbetet, utan också normer för hur och vad 

man får skriva.  

2.2.2 Regler och riktlinjer  
Skriftanvändningen inom äldreomsorgen påverkas även av regler och riktlinjer från högre 

instanser inom verksamheten. Främst är det Socialtjänstlagen som sätter upp mål för 

dokumentation inom äldreomsorgen, med krav på att det skrivna ska vara korrekt, tydligt och 

relevant. Problematiken med detta ligger i att personalen samtidigt ska tillämpa en effektiv 

och praktisk kommunikation, via text, mellan varandra som kollegor (Jansson m.fl. 2014:42). 

Även Leander diskuterar styrningen från de högre instanserna, för den verksamhet hon 

undersökt. Trafikinformatörerna har sällan möjlighet att påverka dessa riktlinjer och måste 

följa dem, oavsett om de samtycker till dessa eller inte (Leander 2014:17). Detsamma gäller 

inom äldreomsorgen. Personalen måste förhålla sig till regler och riktlinjer om vad som ska 

dokumenteras samt på vilket sätt den dokumenterande informationen ska utformas. 

Personalen har dock sällan möjlighet att påverka dessa regler och riktlinjer (Jansson m.fl. 

2014:50-51).  

Socialtjänstlagens huvudsakliga mål är att garantera individens rätt till omsorg och 

integritet. Riktlinjerna inom äldreomsorgen är därför främst utformade med hänsyn till 

brukarna. Detta resulterar i att personalen ofta åsidosätts, trots att deras dagliga arbete 

fullständigt styrs och bestäms av perspektivet med brukarna i fokus (Jansson m.fl. 2014:42). 

Brukarna är det centrala inom äldreomsorgen och därför ska fokus också ligga hos dem och 

deras välmående. Detta blir dock problematiskt då man bortser från personalens 

arbetssituation, som kan försvåras av de regler och riktlinjer som finns för att skydda 

brukaren. Jansson m.fl. konstaterar i sin undersökning att fyra kollegor hjälps åt att utforma 

en rapport om en våldsam brukare, i en form av kollektivt skrivande, för att kunna följa regler 

och riktlinjer för hur man får uttrycka sig. Detta resulterar i en text som följer riktlinjerna, 

men arbetsprocessen tar sammanlagt en halvtimmes arbetstid, tid som istället, med effektivare 
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och tydligare metoder för skriftlig utformning, skulle kunna gå till brukarna (Jansson m.fl. 

2014:44).  

Jansson m.fl. konstaterar även att vårdyrket är ett erfarenhetsbaserat och personligt yrke, 

vilket resulterar i att personalen utvecklar ett personligt och erfarenhetsbaserat yrkesspråk, 

vilket blir svårförenligt med riktlinjerna, som kräver ett objektivt och neutralt språk (Jansson 

m.fl. 2014:50). I ett försök att möta alla krav som ställs och samtidigt kunna skriva om de 

händelser som inträffar använder sig personalen ofta av det kollektiva skrivandet, där man 

hjälper varandra genom diskussion kring till exempel formuleringar (Jansson m.fl. 2014:50).  

2.2.3 Skriftbrukets huvudsakliga funktion  
Resultat i Karlssons undersökning från 2006 visar att skriftbruk inom äldreomsorgen främst 

fyller dokumenterande och orienterande funktioner. I början av arbetspasset läser 

undersköterskan information om tidigare arbetspass, för att uppdatera sig och planera dagen. I 

slutet av arbetsdagen dokumenterar undersköterskan relevant information om genomfört 

arbetspass. Under arbetsdagen fyller skriftbruket huvudsakligen dessa funktioner i 

kombination: undersköterskan dokumenterar och orienterar/planerar med skrift som redskap. 

Undersköterskan läser då för att skapa sig en uppfattning om en situation eller för att samla in 

kunskap och dokumenterar för att förmedla information eller för att intyga utförda 

arbetsuppgifter eller taget ansvar (Karlsson 2006:97-104). 

Även undersökningen av Jansson m.fl., 2014, nämner dokumentation som den 

huvudsakliga funktion som skriftbruket fyller inom äldreomsorgen, detta genom att konstatera 

att personalen skriver vad de ser och hör (Jansson m.fl. 2014:45). Men studien tar även upp 

skriftbruk som fyller planerande funktioner, vilket också förekommer relativt ofta inom yrket. 

Detta gäller då främst genomförandeplaner eller mer informella arbetsplaner (Jansson m.fl. 

2014:46). Detta stämmer överens med resultat från Karlssons undersökning.  

Forskning har även bedrivits kring skriftbruk inom andra yrkesområden, som till exempel 

på en förskola, på ett IT-kontor samt på en bilverkstad. Dessa yrken liknar i vissa delar 

äldreomsorgen till arbetssättet och använder sig också främst av skrift i dokumenterande samt 

orienterande funktioner. På IT-kontoret använder man främst skrift som ett redskap för att 

utföra andra huvudsakliga arbetsuppgifter (Sundstedt 2004:28-30), vilket man även gör inom 

äldreomsorgen. En studie om skriftbruk på en förskola visar att personalen främst använder 

skrift i informationsförmedlande och dokumenterande funktioner (Meilink 2004:39-40). I 

undersökningen diskuteras likheter med äldreomsorgen och att dessa kan bero på att 



 11 

skriftbruket inom de olika yrkena är starkt förankrat i det dagliga arbetet och att skriften finns 

som ett redskap för att uppfylla verksamhetens centrala syften och mål. Skriften följer dygnets 

rutiner och användningen sätts i relation till den aktuella tiden på dagen (Meilink 2004:41-

42).  

En undersökning från 2005, som undersöker en bilmekanikers skriftbruk visar också att 

arbetaren läser för att orientera/planera och skriver för att dokumentera (Svensson 2005:31-

33). Dock använder bilmekanikern nästan enbart datorn i en orienterande funktion, och inte 

alls i en dokumenterande funktion (Svensson 2005:31-33).  

2.2.4 Synlig/osynlig skriftanvändning 
Anderssons undersökning från 1982 visade att arbetarna i fabriken kommunicerade i en större 

utsträckning än vad de själva uttryckte att de gjorde, men att de främst kommunicerade 

genom verbalt och icke-verbalt språk, alltså genom talat språk och gester. Skrift var något 

som existerade, men som användes i en mindre utsträckning (Andersson 1982:62-92).  

I Karlssons undersökning uttryckte undersköterskan att hon inte ansåg sig använda skrift i 

någon större utsträckning och att hon inte ansåg sig ha ett skriftyrke (Karlsson 2006:109-111), 

vilket liknar resultatet i Anderssons undersökning. Dock visade Karlssons studie att 

undersköterskan faktiskt använde sig av skrift i stor utsträckning under arbetsdagen, vilket 

skiljer sig från undersköterskans egna uppfattning. Karlsson kunde därför konstatera att 

undersköterskan främst använde sig av osynlig skriftanvändning, ett omedvetet skriftbruk, då 

skrift ofta används i kombination med andra arbetsuppgifter samt är korta i tid och därför inte 

uppfattas som skriftanvändning, då det inte syns lika tydligt (Karlsson 2006:109-111).  

2.3 Tekniska hjälpmedel  
I en delrapport av Eriksson m.fl, u.å, i projektet VIHO, verksamhetsnära it-stöd i hemtjänst 

och omsorgsarbete, visas att vård- och omsorgsverksamheten har utvecklats i takt med den 

digitala utvecklingen och att man inom yrket idag använder en hel del teknik. Det är dock inte 

sällan som denna teknik upplevs negativt (Eriksson m.fl. u.å:20).  

Många gånger kan personalen uttrycka ett missnöje och en vägran att använda den nya 

tekniken. Orsaken till detta ligger ofta i införandeprocessen, att man inte introducerar och 

utbildar personalen tillräckligt i den nya tekniken, samt att man misslyckas med att framföra 

syftet med det nya, vilket resulterar i att personalen inte ser tekniken som motiverad. Den nya 
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tekniken måste därför vara enkel att använda och introduktionen samt utbildningen måste gå 

sakta fram (Eriksson m.fl. u.å:20).  

Personalen kan också uppleva tekniken som övervakande, belastande och påtvingande. 

Ofta utvecklas ny teknik av entusiaster, med tanken att det nya ska skapa en effektivare och 

intressantare arbetsmiljö (Eriksson m.fl. u.å:17). I kombination med den problematik som 

togs upp ovan så kan den nya tekniken uppfattas som ett kontrollmedel, då personalen inte 

upplever att det nya underlättar det dagliga arbetet. I och med att tekniska specialister 

utformar de nya produkterna, så kan kunskaper om arbetsmiljön och det praktiska arbetet falla 

bort, eftersom specialisterna själva inte arbetar inom verksamheten. Detta kan resultera i att 

den nya tekniken inte går att förena med det faktiska arbetet (Eriksson m.fl. u.å:20).  

Ett hjälpmedel ska alltid utformas efter behov och IT-stödet måste därför erbjuda ett 

enklare sätt att utföra en arbetsuppgift än vad som erbjuds av de tidigare använda metoderna, 

för att stödet ska ha en chans att slå igenom och få önskad effekt inom yrket (Eriksson m.fl. 

u.å:20).   
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3. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs metoderna och materialet i undersökningen. I studien används två 

kvalitativa undersökningsmetoder, observation och intervju. Två observationer genomfördes 

under två separata dagar och intervjuerna genomfördes i samband med dessa, efter 

arbetsdagens slut, med personal inom äldreomsorgen. Först följer därför ett avsnitt med fokus 

på observationerna, som sedan följs av en beskrivning av intervjumetoden.  

3.1  Observation  
Den primära metoden i studien är deltagande observation. Under två olika tillfällen har två 

olika anställda inom äldreomsorgen följts i deras respektive arbeten på olika verksamheter. 

Informanterna är Frida och Ronja, vars namn är fingerade, se tablå 1.  
Tablå 1. Informanterna och deras arbete. 
 Frida Ronja 
Ålder 20 år  20 år  
Verksamhet hemtjänst permanentboende 

Anställning sedan     juli 2014 augusti 2015 

Verksam 2 år och 8 månader  1 år och 7 månader 

I samråd med handledare bestämdes det att undersökningen skulle bestå av två olika 

informanter från två olika verksamheter. Dessa två kom att utgöras av två av mina personliga 

bekanta inom äldreomsorgen. Beslutet att använda informanter som jag sedan tidigare har 

personliga relationer till grundade sig i känsligheten kring äldreomsorgen som domän. Då det 

finns mycket etisk problematik kring yrket och hur man ska förhålla sig till brukarna så kan 

det vara svårt att finna villiga informanter. Personalen tar hänsyn till både brukarnas integritet 

och kvalitén av det egna arbetet, som båda är två känsliga faktorer i arbetet. I och med att jag 

redan hade en personlig koppling till informanterna var det lättare att nå ut till dem och 

förklara vad undersökningen syftade till och hur den rent praktiskt skulle gå till. Genom att 

kommunikationen kunde skötas på ett närmare sätt och genom att det redan fanns en 

gemensamt uppbyggd tillit gentemot varandra gick det lättare att få informanternas att ställa 

upp som deltagare.  

För min studie var det också relevant att det insamlade materialet blev så autentiskt som 

möjligt och med min personliga koppling till de två informanterna förstärktes möjligheten att 

samla in ett sådant material. Eftersom jag redan kände informanterna så blev 
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observationsmiljön mindre stel, tillgjord och konstig. Denna faktor anser jag bidrog till att 

arbetsdagen blev så naturlig som möjligt, vilket i sin tur ökade möjligheten till att samla in ett 

mer autentiskt material.  

Jag observerade ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass under två separata dagar i 

mars månad 2017, se tablå 2. 

Tablå 2. Informanternas respektive observerade arbetspass. 
 Frida  Ronja 
Observerat arbetspass   förmiddag  kväll  
Tidsintervall  08.30-14.00  16.00-21.00  

Total arbetstid   5 och ½ timme  5 timmar  

Inom forskningen talar man om fyra olika nivåer av deltagande observation, och i denna 

undersökning används den nivå som kallas Observer as Participant. Observatören är, vid 

denna nivå, känd för informanterna. Observatören deltar, begränsat, i arbetspasset och syftet 

med observationen är känd för informanterna. I denna undersökning arbetade informanterna 

och jag följde dem överallt och observerade alla arbetsuppgifter, utan att själv utföra dem. 

Observatören försöker på den här nivån att hålla sig så neutral som möjligt och observerar 

enbart informanternas utförda arbetsuppgifter (Sauro 2015).  

Jag har, som observatör i denna undersökning, försökt att hålla mig så neutral som möjligt 

och enbart observerat och antecknat kring de utförda arbetsuppgifterna, med fokus på just 

skriftanvändning. I den utsträckning det har varit möjligt har jag försökt att inte kommentera 

händelseförloppet under arbetspasset. Dock har jag i vissa fall varit tvungen att fråga om vissa 

arbetsuppgifter då det inte har varit fullständigt tydligt vilka uppgifter som utförts och vad de 

gått ut på. Detta anser jag vara nödvändigt för att resultatet av undersökningen ska bli så 

autentiskt som möjligt och att den påverkan mina frågor har på informanterna är minimal 

jämfört med den vinst av information som frågorna ger.  

Under observationerna har jag fört reflexiva fältanteckningar för hand i ett 

anteckningsblock. Med mig under observationen hade jag därför anteckningsblocket, en 

blyertspenna samt underlag för observationerna. Vid ankomst till de respektive 

arbetsplatserna blev jag tilldelad arbetskläder, vilket gjorde att jag var klädd som mina 

informanter under observationerna.  
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3.1.1 Medgivarblankett och etiska principer  
Att använda observation som metod medför en viss problematik. En faktor att ta hänsyn till är 

informanterna och hur de påverkas av undersökningen. Observatören dokumenterar och 

observerar alla aspekter av arbetsdagen, vilket kan uppfattas som en mycket ansträngd 

situation för informanterna. Det är möjligt att informanterna känner sig oroliga och ängsliga 

för att göra något fel, både för undersökningens och för de egna arbetsuppgifterna skull. I ett 

försök att minska denna påverkan delades en medgivarblankett (se bilaga 1) ut innan studien 

började.  

Utformningen av medgivarblanketten har utförts i samråd med handledare och grundat sig 

i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att informanterna ska få ta del av 

undersökningens syfte, den egna rollen i undersökningen och vilka villkor som gäller för 

deltagandet. Informanterna ska upplysas om att deltagande är frivilligt och att medverkan när 

som helst kan avbrytas om informanten önskar så (Vetenskapsrådet 2002:7-11). Genom 

blanketten har informanterna därför fått ta del av all relevant information kring 

undersökningen och hur studien kommer att påverka deras arbetsdag. Efter erhållen 

information tog informanterna ställning till det egna deltagandet i undersökningen och kunde 

skriva under om de var villiga att medverka.   

De forskningsetiska principerna innehåller också en punkt som ställer krav på att uppgifter 

om att alla deltagare i undersökningen ska anonymiseras i den mån det är möjligt och att 

personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt så att obehörig inte får tillgång till dem 

(Vetenskapsrådet 2002:12-13). Det är därför viktigt att observatören informerar om hur 

uppgifter om deltagaren kommer att hanteras i undersökningen. Medgivandeblanketten 

innehöll därför, förutom information om undersökningen, information om att deltagarna är 

fullständigt anonyma i denna undersökning och att alla uppgifter om personer och 

verksamheter kommer att fingeras.  

3.1.2 Observatörens paradox  

För att få fram ett autentiskt material är observation en bra metod, men medför viss 

problematik, bland annat det som inom forskningsvärlden kallas Observatörens paradox.   

Problematiken grundar sig i viljan att observera hur personer kommunicerar när de inte är 

observerade, trots att de faktiskt blir observerade. Då informanterna är medvetna om 

observationen kan de ändra sitt beteende utifrån den aktuella situationen, vilket resulterar i att 

de inte beter sig på samma sätt som de vardagligen skulle göra (Lagerholm 2010:47-48). I 
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min undersökning skulle detta kunna innebära att informanterna uppmärksammar sitt 

skriftbruk mer än vanligt och därför använder sig av skrift i en större eller mindre 

utsträckning än normalt.  

Det subjektiva resultatet observationer ger är en annan del av problematiken. I denna 

undersökning tolkas skrifthändelserna av mig och det finns en möjlighet att någon annan 

skulle göra en annan tolkning än jag.   

I arbetet med denna undersökning  har jag förhållit mig till denna problematik. 

Observationerna har genomförts så objektivt som möjligt och genom medvetenheten kring 

subjektiviteten har jag förhållit mig till dennas påverkan. Vid val av metod har jag valt att 

komplettera observationerna med intervjuer, för att minska subjektivitetens inflytande genom 

att samla in informanternas egna åsikter och bild av det egna skriftbruket.  

3.1.3 Observationsschema 

Vid observationerna har jag använt observationsscheman som underlag, för att kunna föra 

statistik över mängden skrifthändelser samt för att kunna kategorisera skrifthändelserna 

utifrån fyra olika variabler, se tablå 3 och 4.  
 
Tablå 3. Skrifthändelserna kategoriserades utifrån arbetsinnehåll och hur arbetet organiserades.   
           Arbetsinnehåll 
 
Organisation 
av arbetet 

Människor Ting Idéer Data 

Avgränsat projekt     
Dygnets rutiner     

Ständig tillgänglighet     
 
Tablå 4. Skrifthändelserna kategoriserades utifrån medveten/omedveten användning och huvudsaklig funktion. 
                   Synlig/osynlig  
                   skriftanvändning 
 
Skrift- 
användningens 
huvudsakliga funktion 

Synlig  
skriftanvändning 

Osynlig  
skriftanvändning 

Extern kommunikation    
Orientering   
Dokumentation   
Problemlösning   
Förmedling    
Bildning   
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Varje observerad skrifthändelse noterades i de respektive tablåerna och kategoriserades då 

utifrån de olika variablerna på den lodräta respektive vågräta axeln. Skrifthändelserna 

kategoriserades för att kunna urskilja: 

• vad arbetsuppgifterna huvudsakligen handlade om  

• vad som organiserade arbetsuppgifterna  

• vad skriften huvudsakligen användes till vid det aktuella tillfället  

• om skrifthändelserna var medvetna eller omedvetna 

Variablerna arbetsinnehåll och organisation av arbetet kombinerades då de båda anger 

faktorer som styr skrifthändelserna (se tablå 3). Skriftanvändningens huvudsakliga funktion 

samt huruvida skrifthändelsen är medveten eller omedveten anger hur skrift används och 

därför kombinerades dessa (se tablå 4). Variablerna och de tillhörande kategorierna är 

hämtade från Karlssons undersökning (Karlsson 2006:87-111). Observationsschemana i 

föreliggande undersökning har utformats med inspiration från Karlssons undersökning.  

Karlsson konstaterar att arbetsinnehållet styr skriftanvändningen, alltså att 

arbetsuppgifternas karaktär påverkar hur personalen använder sig av skrift. Hon kategoriserar 

därför arbetsinnehållet utifrån fyra olika kategorier: människor, ting, idéer och data. Yrken 

som främst handlar om människor är sådana som oftast vårdar eller lär ut kunskap, medan 

yrken som kretsar kring ting handlar om föremål. Idéyrken kräver mer självständiga 

tolkningar och formuleringar av kunskap, till exempel i yrken som handlar om design eller 

arkitektur. Yrken som centreras kring data rör främst givna värden, till exempel då man 

arbetar med teknik (Karlsson 2006:93-97).  

Skriftanvändningen påverkas även av hur arbetet organiseras, vilket kategoriseras utifrån 

tre olika kategorier: avgränsat projekt, dygnets rutiner och ständig tillgänglighet. Yrken som 

styrs av hur lång tid olika moment tar kallas här avgränsade projekt. Yrken som styrs av 

återkommande rutiner, dygnsrytmen och människors behov kallas dygnets rutiner och yrken 

som kontrolleras av kunders/patienters krav och behov, där personalen alltid låter sig avbrytas 

i arbetet, kallas ständig tillgänglighet (Karlsson 2006:87-93).  

Skrift fyller olika funktioner i olika yrken och kan då kategoriseras utifrån sex olika 

kategorier: extern kommunikation, orientering, dokumentation, problemlösning, förmedling 

och bildning. Skrifthändelser som fyller funktioner som extern kommunikation, 

problemlösning, bildning samt förmedling förekommer knappt eller inte alls i denna 

undersökning och kommer därför inte behandlas här. Med dokumentation menar man 
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vidarebefordring av erfarenheter, uppgifter och information eller intygande av utfört arbete. 

Orientering är informationssökning då man söker efter vad som hänt eller vad som gäller 

(Karlsson 2006:97-104).  

Med synlig/osynlig skriftanvändning menas medveten/omedveten skriftanvändning, alltså 

huruvida individen uppfattar det egna skriftbruket som skrift eller inte. Är skriftbruket 

medvetet är det synligt, är det omedvetet är det osynligt (Karlsson 2006:109-111).  

3.2 Intervju 
Intervjuer användes som kompletterande metod till observationerna, för att samla in kunskap 

kring hur informanterna upplever skrift i förhållande till sin arbetsdag samt för att minska min 

subjektiva bild av observationsresultatet, genom att få personalens bild av skriftbruket och 

inte enbart mina egna tolkningar. Dessa spelades in och genomfördes med respektive 

informant i slutet av arbetsdagen. Intervjuerna har sedan transkriberats innehållsmässigt, då 

det i denna studie är relevant vad som sägs, inte hur.  

Målet var att skapa en narrativ intervju där informanterna själva berättade om sin 

arbetssituation och sin skriftanvändning, med egna ord och exempel. Jag som intervjuare 

skulle mer eller mindre fungera som ett bollplank: vara tyst, hjälpa informanten att föra 

berättelsen vidare och ibland ställa relevanta frågor (Kvale & Brinkmann 2014:194-196). 

Frågorna grundades därför i denna typ av intervju och utformades som inledande frågor med 

syfte att föra in informanterna på ett ämne som de sedan självständigt berättade om (se bilaga 

2). Dessa inledande frågor följdes sedan upp med spontana uppföljningsfrågor, om detta var 

nödvändigt, för att få informanten att fortsätta sin berättelse. Dessa formulerades inte innan 

som färdiga frågor och finns därför inte med i intervjufrågorna i bilagorna.  

Intervjuerna var halvstrukturerade och liknade ett vardagligt samtal, men var samtidigt 

professionella i den bemärkelsen att de hade ett syfte och en struktur. Intervjuerna var varken 

öppna eller slutna, vilket innebär att de inte var lika öppna vardagliga samtal, men heller inte 

lika slutna som formulär (Kvale & Brinkmann 2014:45). Intervjuerna var strukturerad utifrån 

de tidigare utformade inledande frågorna, som kunde omformuleras så att de passade det 

rådande sammanhanget. Strukturen i intervjun låg alltså i intervjumanuset, men öppenheten 

låg i att manuset var föränderligt med situationen. Via medgivarblanketten fick informanterna 

information om att intervjuerna skulle spelas in. Intervjuerna varade i ungefär 20-30 minuter.  
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4. Resultat  

I denna del presenteras först resultatet av observationerna och sedan resultatet av intervjuerna.  

4.1 Observationer  
 
Observationsavsnittet börjar med en genomgång av de respektive observerade arbetsdagarna. 

Därefter ges en beskrivning av arbetsinnehållet, organisationen av arbetet, 

skriftanvändningens huvudsakliga funktion samt de medel som används för att producera 

skrift.  

4.1.1 Fridas arbetsdag  
Verksamheten Frida arbetar inom, som ligger belägen i en mindre by i en kommun i södra 

Norrland, består av hemtjänst, hemtjänstlägenheter och ett permanentboende. Frida arbetar 

inom den del som omfattar hemtjänsten, vilket inkluderar hemtjänstlägenheterna. 

Arbetsdagen börjar med rapportering, då man går igenom information från tidigare 

arbetspass, vilket också finns dokumenterat i det digitala dokumenteringsprogrammet 

Treserva. Frida förser sig med en arbetstelefon, bokar en bil, hämtar ut nycklar och dagens 

utskrivna arbetsschema. Schemat finns även i digital form i telefonen och bilen är utrustad 

med ett digitalt GPS-system som mäter körd sträcka, hastighet och tid som bilen är 

stillastående. 

Därefter börjar Frida med arbetsuppgifterna, vilket innebär att hon besöker olika brukare i 

deras respektive bostäder. Arbetsuppgifterna finns kronologisk ordnat i schemat, som även 

innehåller detaljerad information om exakt vad som ska genomföras hos respektive brukare. 

Då Frida har förmiddagspasset denna dag så handlar arbetsuppgifterna främst om 

morgonrutiner, som att väcka, hjälpa att klä på samt ge frukost och mediciner.  

Frida använder sig främst av skrift för att dokumentera ankomst till och avfärd från 

brukares bostad, för att läsa medicinsk information, för att signera medicinlistor samt för att 

dokumentera relevant information, som avvikelser eller information från kollegor eller 

sjuksköterska. Samtidigt finns skriften också till som ett hjälpmedel för att uppfylla brukares 

önskemål, till exempel för att förmedla vilka tv-program som visas, för att läsa på 

förpackningar eller för att skriva inköpslistor.    
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4.1.2 Ronjas arbetsdag  
Verksamheten Ronja arbetar inom ligger belägen i en tätort, i södra Norrland, och består av 

ett permanentboende med två separata avdelningar. Sammanlagt finns 32 rum på boendet, 16 

på respektive avdelning. Ronja är anställd på en av de två avdelningarna. 

Även Ronjas arbetsdag börjar med rapportering. Därefter fördelas arbetsuppgifterna 

mellan personalen. Under kvällspasset arbetar fyra personer och dessa fördelas på tre olika 

arbetsgrupper: kök, tung (ansvarar för de brukare som är mindre självständiga) och annat. 

Ronja tilldelas detta pass köksgruppen och ansvarar då för köket samt tre relativt 

självständiga brukare.  

Vilken arbetsgrupp man ansvarar för definierar arbetsuppgifterna och för Ronja, under 

detta pass, handlar det främst om att servera måltider, diska samt att ge medicin till de brukare 

hon ansvarar för. Ronjas skriftanvändning präglas därför av texter som finns i köksmiljön, till 

exempel listor över allergier och brukarnas matpreferenser, då det till exempel finns brukare 

som inte äter fisk, samt recept. Dock använder hon även skrift i en dokumenterande funktion, 

likt Frida, då hon signerar medicinlistor och antecknar relevant information, som avvikelser 

eller information från kollegor. Under arbetspasset bär Ronja med sig ett anteckningsblock, 

likt alla i personalstyrkan, där man antecknar avvikande händelser eller information som man 

måste komma ihåg. Detta kan till exempel vara information om att en brukare har ramlat eller 

att en brukar inte har tagit sin medicin. Denna information antecknas för att sedan föras vidare 

till kollegor och/eller dokumenteras mer formellt i digitala dokumenteringsprogram. 

I slutet av arbetspasset signerar Ronja ett dokument om arbetspasset, där hon intygar att de 

brukare hon ansvarat för har ätit och tagit sina mediciner.  

4.1.3 Arbetsinnehåll 
Observationerna visar att större delen av Fridas och Ronjas skriftbruk är underliggande andra 

mer huvudsakliga arbetsuppgifter, vilka syftar till ett vårdande av brukarna. Arbetsuppgifterna 

utgår från brukarnas behov, rutiner och vardag. Äldreomsorgens syfte är att vårda äldre och 

arbetsuppgifternas innehåll speglar därför det förväntade resultatet. Det vore märkligt om inte 

arbetsdagarna innehöll arbetsuppgifter som främst syftade till detta vårdande. 

Tabell 1 visar Fridas och Ronjas skrifthändelser med fokus på i vilka arbetsuppgifter skrift 

används och vad dessa arbetsuppgifter innehåller, utifrån fyra olika kategorier som Karlssons 

undersökning resulterade i 2006 (2006:93-97): människor, ting, idéer och data.  
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Tabell 1. Arbetsuppgifternas innehåll. Antal skrifthändelser per variabel.  
 Frida Ronja 
Människor  33    23 
Ting 7     2 
Idéer  –     1 
Data  –     3 
Totalt antal 
skrifthändelser 

 
40 

   
 29 

 
Resultatet visar att både Fridas och Ronjas arbetsuppgifter främst innehåller uppgifter som 

kretsar kring människor. Ronjas arbetsuppgifter är något mer varierade innehållsmässigt, men 

nästan alla skrifthändelser kretsar ändå kring människor. Om man ser till mängden 

skrifthändelser, vilket visas längst ner i tabellen vid det totala antalet skrifthändelser, kan man 

se att Frida använder sig något mer av skrift, trots att skillnaden är mycket liten.  

Frida använder sig till exempel av skrift för att skapa inköpslistor och tv-guider, för att 

möta brukarens önskemål, och Ronja använder skrift för att läsa sig till allergier och 

preferenser under serveringen av middagen. Samtidigt använder båda även skrift för att 

dokumentera medicingivning samt för att dokumentera relevant information om brukarna. 

Alla dessa arbetsuppgifter grundar sig i ett vårdande av människor, som i sin tur ger upphov 

till skrifthändelser. Detta visar att skriftbruket inom yrket är underliggande andra mer 

huvudsakliga arbetsuppgifter.  

Frida arbetar med människors vardagsliv och genomför därför liknande arbetsuppgifter hos 

nästan alla brukare. Det som styr hennes arbetsuppgifters innehåll är främst vilken brukare 

hon är hos och vad denna har för specifika önskemål. Samtidigt bestäms arbetsinnehållet även 

av biståndshandläggare och schemaläggare. Biståndshandläggarna avgör vilken typ av hjälp 

brukarna har rätt att få och utifrån besluten schemaläggs arbetsuppgifterna av schemaläggare. 

Övergripande bestämmer alltså biståndshandläggarna vilka arbetsuppgifter som ska utföras, 

schemaläggarna bestämmer när och brukarens individuella preferenser och behov bestämmer 

detaljerna kring arbetsuppgifterna. Fridas arbetsuppgifter är därför relativt konkreta och 

innehållet i dessa förändras inte särskilt mycket från dag till dag.  

Ronjas arbetsdag är däremot något mer ospecificerad och arbetsuppgifterna definieras av 

vilken arbetsgrupp hon ansvarar för under det aktuella passet. På grund av detta kan innehållet 

i hennes arbetsuppgifter förändras mycket från dag till dag, vilket också skulle kunna resultera 

i att hennes skriftanvändning varierar.  



 22 

4.1.4 Organisation av arbetet  

Tabell 2 visar antal skrifthändelser kategoriserade utifrån variablerna: avgränsat projekt, 
dygnets rutiner och ständig tillgänglighet. 
Tabell 2. Organisation av arbetsuppgifterna. Antal skrifthändelser per variabel.  
 Frida Ronja 
Avgränsat projekt 3    2 
Dygnets rutiner  34   25 
Ständig tillgänglighet 3    2 
Totalt antal 
skrifthändelser 

 
40 
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Resultatet visar att det som främst styr Fridas och Ronjas arbetsdag är dygnets rutiner. 

Beroende på tiden på dygnet har Frida respektive Ronja olika arbetsuppgifter och man kan 

även se tendenser till att arbetsuppgifterna utförs kronologiskt, till exempel genom att Fridas 

schema är utformat i kronologisk ordning. Ronjas arbetsdag styrs inte av ett konkret schema 

på samma sätt som Fridas, utan styrs istället enbart utifrån tiden på dygnet. Men även Ronjas 

arbetsdag präglas av arbetsuppgifter som utförs i kronologisk ordning. Till exempel börjar 

Ronja förbereda middagen direkt efter rapporteringen, då den ska serveras en timme efter 

arbetspassets början. 

Tabell 2 visar även att både Frida och Ronja utför skrifthändelser som styrs av en ständig 

tillgänglighet, även om dessa är i en klar minoritet. Då de arbetar med människor måste de 

alltid vara tillgängliga för brukarna om det uppstår behov i stunden. Ronja kan tvingas lämna 

en arbetsuppgift för att svara på en fråga, hämta något etcetera och Frida kan tvingas avvika 

från sitt arbetsschema för att åka på larm. Detta inträffar varken under Fridas eller Ronjas 

observerade arbetsdag, men de båda informanterna uttrycker under intervjuerna att det var en 

mycket lugn arbetsdag. Det skulle möjligtvis kunna vara så att ständig tillgänglighet skulle ge 

utslag på fler skrifthändelser under en mer hektisk arbetsdag.  

Organiseringen av arbetet skiljer sig förmodligen något från dag till dag, beroende på 

faktorer som brukarnas behov och antal personal. Både Frida och Ronja uttrycker att den 

ständiga tillgängligheten alltid går före de andra ordinarie arbetsuppgifterna, vilket kan göra 

att de ”vanliga” arbetsuppgifterna förflyttas tidsmässigt. Detta påverkar även 

skriftanvändningen och är orsaken till att Ronja alltid bär med sig ett anteckningsblock och att 

Frida använder det utskrivna schemat för att anteckna saker som uppstår i stunden. Då de 

alltid måste vara tillgängliga för brukarna måste skriftanvändningen också vara ständigt 

tillgänglig som ett hjälpmedel för att komma ihåg information eller avvikande händelser och 

för att kunna svara mot brukares önskemål.  
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4.1.5 Skriftanvändningens huvudsakliga funktion 

Resultatet av observationerna visar att både Frida och Ronja främst använder skrift i en 

dokumenterande funktion, men också i en orienterande funktion. Detta resultat visar att 

skriftanvändningens funktion inte har förändrats särskilt under decenniet som gått i jämförelse 

med Karlssons undersökning från 2006. Tabell 3 redovisar resultatet av skriftanvändningens 

huvudsakliga funktion för de två informanterna.  

Tabell 3. Skriftbrukets huvudsakliga funktion. Antal skrifthändelser per variabel.  
 Frida Ronja 

Extern kommunikation  –     – 
Orientering  5    10 
Dokumentation  35    17 
Problemlösning  –     – 
Förmedling –      1 
Bildning –     1 
Totalt antal 
skrifthändelser 

 
40 
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Tabell 3 visar antal skrifthändelser kategoriserade utifrån variablerna: extern 

kommunikation, orientering, dokumentation, problemlösning, förmedling och bildning. Både 

Frida och Ronja börjar arbetsdagen med rapportering där man använder sig av skrift för att 

orientera sig och för att planera kommande arbetspass. I slutet av arbetsdagen använder Frida 

och Ronja skrift mer i en dokumenterande funktion då man dokumenterar relevant 

information från det genomförda arbetspasset i de digitala dokumenteringsprogrammen 

(Treserva och Procapita), samt förmedlar samma information muntligt till kollegor som ska 

arbeta kommande arbetspass.  

Under arbetsdagen fyller skriftbruket fortfarande samma funktioner, då också främst 

dokumenterande. När Frida anländer till en brukare så tesar hon in sig i bostaden genom att 

trycka arbetstelefonen mot en elektronisk lapp på dörren. Detta kan jämföras med att man 

stämplar in sig. Genom att göra detta så dokumenteras när Frida anlänt till brukaren, hur länge 

hon stannar och när hon åker därifrån, då hon upprepar proceduren när hon lämnar bostaden. 

Både Frida och Ronja dokumenterar medicingivning då de signerar medicinlistorna och 

orienterar sig då de läser medicinlistor och på förpackningar för att se till så att doseringen 

blir korrekt. Frida dokumenterar även tankning av bilen genom att skriva under kvittot från 

takningen och sedan arkivera kvittot. Hon registrerar också tankningen i den digitala bilpolen, 

där man även dokumenterar bokning och avbokning av hemtjänstens bilar. Ronja 

dokumenterar avvikande händelser under arbetspasset i sitt anteckningsblock, där hon också 
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dokumenterar att de brukare hon ansvarar för har ätit middag, kvällsfika och tagit sina 

mediciner. Ronja dokumenterar även mycket i köket: genom att skriva datum på olika varor 

hon ställer in i kylen eller genom att anteckna rumsnummer på medicinkoppar, så att 

medicinen inte blandas ihop.  

4.1.6 Skriftbruksmedel  
I Karlssons undersökning från 2006 framgår det att undersköterskan enbart producerar skrift 

för hand, med papper och penna (Karlsson 2006:65-73). Min studie visar ett något annorlunda 

resultat i jämförelse med resultat från Karlssons studie. Frida och Ronja skriver båda 

fortfarande en hel del med papper och penna, men de använder också tekniska hjälpmedel. De 

båda verksamheterna använder sig av olika digitala dokumenteringsprogram, där de anställda 

har skyldighet att rapportera all relevant information. Inom den verksamhet där Frida är 

anställd använder man sig även av arbetstelefoner, som innehåller dagsschemat, tar emot larm 

från brukare, fungerar som kommunikationsmedel mellan kollegorna och som används för att 

”stämpla in/ut” hos brukare. Fridas arbetsbil är även utrustad med ett digitalt GPS-system. 

Både Fridas och Ronjas arbetsplatser är utrustade med digitala larm, både som brukarna själva 

kan använda samt larm som bevakar in- och utgångar. Larmen vid in- och utgångar måste 

Ronja flera gånger larma av då hon passerar genom dörrar på kvällen.  

Ronja skriver huvudsakligen för hand med penna och papper, men använder även datorn, 

för att läsa tidigare rapporter samt för att själv dokumentera relevant information. Dock 

präglas hennes arbetsdag av skriftbruk med penna och papper, där hon främst dokumenterar i 

anteckningsblocket hon alltid bär med sig.   

Frida använder sig däremot av tekniska hjälpmedel i en högre grad. Hon bär inte med sig 

ett block likt Ronja och det enda hon har i med sig i pappersformat är det utskrivna 

arbetsschemat. Visst skriver även Frida med penna och papper, men då bara kortare 

anteckningar på schemat eller markeringar för utförda arbetsuppgifter. Istället använder sig 

Frida mycket av arbetstelefonen och datorn på kontoret, som hon ständigt återkommer till 

under arbetspasset. Fridas skriftbruksmedel är därför till hälften penna och papper och till 

hälften tekniska hjälpmedel, här arbetstelefonen och datorn. På datorn dokumenterar Frida i 

olika digitala dokumenteringsprogram som verksamheten använder sig av, men ser också över 

schemat, bokar och bokar av bilen etcetera.  

Det studien visar är alltså att man idag använder sig av tekniska hjälpmedel i en större 

utsträckning än vad man gjorde år 2006. Samtidigt har man inte helt övergivit att skriva för 
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hand, till exempel använder man fortfarande anteckningsblock inom den verksamhet där 

Ronja är anställd och både Frida och Ronja signerar medicinlistor med penna och papper. 

4.2 Intervjuer 
I intervjuavsnittet ges först en beskrivning av hur informanterna upplever skrift i förhållande 

till sin arbetsdag, vilket visar att skriftanvändningen ramar in deras arbetsdag. Därefter följer 

en beskrivning av huruvida informanterna är medvetna om sin skriftanvändning eller inte. 

4.2.1 Skriftanvändning ramar in arbetsdagen  

Både Frida och Ronja nämner rutinmässiga händelser som inte är skriftliga när de ombeds 

beskriva vad de rutinmässigt gör i början respektive slutet av varje arbetspass, till exempel att 

man hämtar arbetskläder. Men de tar samtidigt upp ett flertal händelser som faktiskt är 

skriftanvändning. Till exempel nämner de båda rapporteringen som en del av rutinerna. På 

frågan vad man rutinmässigt gör i början av varje arbetspass svarar Frida: 
”Jag ställer in matlådan i kylskåpet, sätter mig med de andra och tar en kopp kaffe, loggar in i TES i 

telefonen och får rapportering från de som jobbat tidigare och planerar dagen med kollegorna, bokar bil och 

hämtar ut nycklar”. 
Rapporteringen upplevs förmodligen inte som skriftbruk då den sker muntligt, men man talar 

genomgående om texter vid dessa tillfällen, vilket också är en typ av skrifthändelse (Karlsson 

2006:23). Samtidigt antecknar man mycket under rapporteringen, Ronja i sitt 

anteckningsblock och Frida på sitt utskrivna arbetsschema. Både Frida och Ronja uttrycker att 

man rapporterar så fort någon kommer till arbetsplatsen eller lämnar den, vilket gör att 

rapportering sker många gånger under arbetsdagen, Ronja: 
”så fort någon kommer till ett arbetspass eller går av ett arbetspass så har man rapportering. Man rapportera 

kanske 4-5 gånger under en dag”. 

Frida nämner även att hon bokar bil och loggar in/ut i/ur arbetstelefonen. Frida och Ronja 

säger sig göra ungefär samma saker i början och slutet av arbetspasset, bara i olika ordningar 

beroende på om man börjar eller slutar. Frida uttrycker detta som: 
”Man gör ungefär samma saker som i början av arbetspasset, man lämnar nycklar, bokar av bilen, 

rapporterar till de andra, dokumenterar i Treserva, lämnar över mobilerna och byter om”.  

Ingen av informanterna uttrycker dock explicit att de använder sig av skrift i början och slutet 

av arbetspasset.  

Karlssons resultat om att skriftanvändning ramar in arbetsdagen stämmer även bra in på 

mina två informanters arbetsdag (2006:87-89). Skriftanvändningen som ramar in arbetsdagen 



 26 

verkar vara rutinmässig. Rapporterna och överlämningen följer samma mönster från arbetsdag 

till arbetsdag, oberoende av om arbetspasset börjar eller slutar. Både Ronja och Frida 

rapporterar på samma sätt oavsett om de påbörjar eller går av sitt pass och använder då skrift 

för samma funktion: för att dokumentera relevant information och orientera sig i olika texter 

för att finna relevant information, för att uppdatera sig själv (i början av pass) eller för att 

uppdatera kollegor (i slutet av arbetspass).  

4.2.2. ”Jag skriver alltid” – synlig skriftanvändning 

När informanterna blir ombedda att beskriva några typiska situationer då de använder sig av 

skrift så uttrycker de båda en stark medvetenhet kring att de använder skrift i en 

dokumenterande funktion. På frågan om vad de främst använd skrift till i sitt arbete svarar 

Frida ”jag dokumenterar, om det är något som är avvikande. Man gör daganteckningar. 

Främst det. Jag skriver också på andras lappar för dagen, som finns i personalrummet” och 

Ronja svarar: 
”Jag skriver alltid, eller skulle kanske inte kalla det skriver, eller jo, kanske. Små block har alla, där man 

lägger upp vad man ska göra […]. Händer avvikelser, till exempel om någon ramlar, skriver man upp det i 

blocket så man kommer ihåg det för dokumentation i Procapita och för rapportering i slutet av arbetspasset, 

så att alla ska kunna ta del av allt som händer”.  

Frida beskriver skriftanvändningen med att hon främst dokumenterar om något avvikande 

inträffar, då genom att föra daganteckningar, men att hon också skriver på andras utskriva 

scheman (som alla ligger i personalrummet) som en form av kommunikation. Frida nämner 

också signering av medicinlistor som dokumentation:  
”Jag skriver stödord på lappen för dagen, om något är avvikande med brukare. Till exempel dokumentation, 

signering, Treserva, saker att komma ihåg”.  

Ronja uttalar sig först explicit om att hon ”alltid skriver”, men uttrycker sedan en osäkerhet 

kring om hon verkligen skulle kalla det skrivande.  

Ronja menar att hon alltid skriver i sitt anteckningsblock och att hon då skriver för att 

komma ihåg. Till exempel nämner hon att hon skriver upp medicintider för de brukare som 

hon ansvarar för, då det är många olika tider och mediciner:  
”[…] skriver upp vilka boende man har, skriver upp deras rumsnummer, skriver upp vad de ska ha genom 

att skriva F för fika, som man stryker när de är klara. Man skriver också upp medicintider, för det är mycket 

mediciner, så man har koll där också”.  

Men även Ronja poängterar att det främst är avvikelser man antecknar, till exempel om 

någon ramlar. Man skriver då upp detta i blocket för att komma ihåg att rapportera till nästa 



 27 

personalstyrka och för att kunna dokumentera händelsen i det digitala 

dokumenteringsprogrammet. Som ett svar på frågan när hon skriver i sitt yrke svarar Ronja 

”Om det händer något, när något är utfört. Det finns nästan alltid något att skriva ner”.  

Frida tar också upp att hon skriver stödord på lappar, också det för att komma ihåg 

information som sedan ska dokumenteras mer formellt i dokumenteringsprogram eller för att 

komma ihåg något inför ett besök hos en brukare, som till exempel att hon skulle komma ihåg 

att ta med en ny insulinpenna: 
”Jag skriver stödord på lappen för dagen, om något är avvikande med brukaren. Till exempel 

dokumentation, signering, Treserva, saker att komma ihåg, som idag när jag skrev ner att jag måste komma 

ihåg att ta med en ny insulinpenna till X”. 

Både Frida och Ronja poängterar att de dokumenterar och skriver i den utsträckning som 

de gör för att de måste och Frida nämner till och med dokumentationslagen som kontrollerar 

vad som måste dokumenteras inom verksamheten. På frågan om de anser sig ha ett yrke som 

innebär mycket skrivande så svarar Ronja:  
”Det är ju mycket papper och skrivande, när man börjar tänka på det. Jag har inte haft kontaktperson 

tidigare, fick det för typ fyra veckor sedan, och då blir det allt mer skrivande. Det blir genomförandeplaner, 

BPSD beskattning, senioralert då man kollar om de ligger inom någon viss riskgrupp. Ganska mycket 

skrivande och papper, men inte så att man sitter och skriver hela dagarna. Mycket papper”.  

Även Frida menar att hon skriver mycket, men att det absolut inte är det centrala: ”inte hela 

tiden, innebär ganska mycket, det är en viktig del, men är inte det centrala”. Detta kan man 

tolka som att informanterna inte anser sig ha ett skriftyrke, men att de ändå är relativt 

medvetna om att de skriver mycket.  
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5. Diskussion  
Diskussionsdelen behandlar de viktigaste och mest intressanta resultaten av min 

undersökning. De första två avsnitten diskuterar vad det är som påverkar skriftbrukets 

funktion inom äldreomsorgen. Avsnittet därefter diskuterar tekniska hjälpmedel, vars 

användning inom verksamheten har ökat det senaste decenniet. Sist diskuteras en ökad 

medvetenhet kring det egna skriftbruket.  

5.1 Ökat krav på dokumentation 
Resultatet av min undersökning visar att skriftbruket inom äldreomsorgen huvudsakligen 

fyller en dokumenterande funktion. Arbetsplatserna visade olika system som utvecklats för att 

bevara information på ett så säkert sätt som möjligt, i kombination med att alla ska ha tillgång 

till den. Till exempel används digitala dokumenteringsprogram för att underlätta för 

personalen att ta del av relevant information, men också för att säkerställa att informationen 

verkligen bevaras på ett säkert och korrekt sätt.  

Både Frida och Ronja uttrycker under intervjun att de främst använder skrift för att 

dokumentera och att de gör detta för att de måste. Frida nämner att det finns en lag som säger 

att allt inom vården ska dokumenteras och att denna även sätter regler och riktlinjer för hur 

denna information ska utformas. Man kan då konstatera att det som främst påverkar skriftens 

funktion är det ökade kravet på dokumentation, att man inom äldreomsorgen idag måste 

dokumentera allt som sker. Detta resulterar i att man använder skrift främst i en 

dokumenterande funktion. Reglerna kontrollerar skriftanvändningen då de kräver att skriften 

ska fylla en dokumenterande funktion inom arbetet, samtidigt som reglerna också kontrollerar 

hur innehållet faktiskt ska utformas (Jansson m.fl. 2014:42-49).  

Tidigare forskning visar att detta kan bli problematiskt rent praktiskt för personalen, då det 

är många olika faktorer som ska förenas med varandra i skriftanvändning. Socialtjänstlagen 

uttrycker att texterna ska vara korrekta, tydliga och relevanta, samtidigt som man ska använda 

ett objektivt och neutralt språk (Jansson m.fl. 2014:42-44). I min undersökning kunde ingen 

riktig problematik identifieras, och detta var heller inte syftet med undersökningen, men man 

kan tänka sig att detta skulle kunna bli ett problem för personalen även på Fridas och Ronjas 

arbetsplatser. De arbetsdagar som jag observerade var båda väldigt lugna, vilket både Frida 

och Ronja uttryckte i intervjun. Detta kan ha bidragit till att de kunde ägna 



 29 

skriftanvändningen mer tid och att problemen med att förena effektivitet med korrekthet då 

inte syntes lika tydligt.  

Resultatet av min undersökning stämmer överens med tidigare forskning, som konstaterar 

att informationsflödet inom vården är stort och att många personer samtidigt är inblandade i 

dokumenteringen av samma händelse (Björvell 2015). Man konstaterar då att personalen 

skapar och förmedlar texter till flera olika personer samtidigt (Björvell 2015), vilket både 

Frida och Ronja gör. Den mer mekaniska dokumentationen, som signering av medicinlistor, 

och den dokumentation som sker mer informellt, som kom ihåg-anteckningar, sker 

individuellt, men när information mer permanent och formellt ska dokumenteras så gör man 

detta tillsammans med kollegor.  

5.2 Både hierarkisk och icke-hierarkisk styrd verksamhet 
Resultatet av min undersökning visar att Frida använder skrift mindre i en orienterande 

funktion i jämförelse med Ronja. Karlsson konstaterar i sin undersökning att skriftanvändning 

som fyller en orienterande/planerande funktion beror på arbetsplatsens fördelning av 

arbetsuppgifter och om arbetsplatsen har en tydlig hierarkisk maktfördelning eller inte. Om 

personalen har någon som står över dem i hierarkin och tar det huvudsakliga 

planeringsansvaret så använder också personalen skrift mindre i en orienterande/planerande 

funktion (Karlsson 2006:102). Detta går att se i min undersökning också. Frida styr och 

planerar inte sin arbetsdag i samma utsträckning som Ronja. Fridas schema, som innehåller 

arbetsuppgifterna, kontrolleras av schemaläggarna, som befinner sig högre upp i hierarkin än 

vad Frida gör. Fridas arbetsplats är alltså mer hierarkisk styrd än Ronjas, vilket påverkar 

skriftanvändningens funktion. De som själva måste fördela arbetsuppgifterna mellan sig 

måste också sköta planeringen av arbetet själva, eftersom det inte finns en auktoritet som 

delar ut order (jfr Andersson 1982:71-73). Detta visas på Ronjas arbetsplats, där personalen 

fördelar arbetsuppgifterna mellan sig i början av arbetspasset, vilket resulterar i att Ronja 

använder skrift i en orienterande funktion dubbelt så många gånger som Frida gör.  

Samtidigt är äldreomsorgen i en mycket hög grad en hierarkisk styrd verksamhet, där 

regler och riktlinjer kontrollerar hur det skriftliga innehållet ska utformas (Jansson m.fl. 

2014:43-44). Man kan  även i min undersökning se att personalen styrs av likande regler och 

riktlinjer. Detta blir tydligt genom att titta på de oförenliga målen mellan riktlinjerna och det 

faktiska arbetet, som att Socialtjänstlagens mål är att alla texter ska var korrekta, tydliga och 

relevanta samtidigt som personalen arbetar inom ett yrke där kommunikationen måste vara 
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effektiv och där den individuella brukaren måste tas till hänsyn och framhävas (Jansson m.fl. 

2014:43-46).  

Det man kan se i min undersökning är att äldreomsorgen är en verksamhet som både är 

icke-hierarkiskt och hierarkiskt styrd. Hierarkiskt styrs äldreomsorgen av regler och riktlinjer, 

främst gällande vad som måste bevaras, vilket i sin tur påverkar vilken funktion 

skriftanvändningen har. Samtidigt planerar personalen själva mycket av det egna arbetet, som 

att Ronja och hennes kollegor i början av varje arbetspass fördelar sig på olika arbetsgrupper. 

I och med att man själv planerar det faktiska arbetet relativt mycket så ökar också den 

självvalda skriftanvändningen. Det som påverkar skriftbrukets funktion är alltså både det 

faktum att verksamheten är icke-hierarkiskt styrd och hierarkiskt styrd.  

5.3 Tekniska hjälpmedel  
Karlsson tar redan år 2006 upp att mängden text har ökat mycket under de senaste 

decennierna och att det delvis beror på den nya teknologin (Karlsson 2006:10). Man brukar 

tala om två olika skriftbruksvågor mellan 1800- och 2000-talet och en av dessa är just 

digitaliseringen (Edlund 2012:9-11). Nu, två decennium senare, har tekniken kommit längre, 

vilket naturligtvis också speglas i arbetslivet.  

Den största skillnaden mellan min undersökning och Karlssons är inte vad skrift används 

till, utan hur skriften medieras: för hand eller med tekniska hjälpmedel. I Karlssons 

undersökning använde undersköterskan enbart tryckta texter och skrev bara för hand 

(Karlsson 2006:65-73). Frida och Ronja använder sig också av tryckta texter och skriver 

väldigt mycket för hand, men de använder sig också av tekniska hjälpmedel, speciellt då det 

kommer till den slutgiltiga och permanenta dokumentationen. Frida har tillgång både till 

arbetstelefon och stationär dator, medan Ronja har tillgång till dator. Båda två skriver för 

hand då det handlar om saker de behöver komma ihåg under arbetsdagen eller om det handlar 

om avvikelser eller händelser som sker vid det aktuella tillfället. Men när det sedan handlar 

om dokumentation som rör brukarna och deras journaler så är allt digitalt, vilket skiljer sig 

från Karlssons undersökning (Karlsson 2006:65-73).  

En intressant tendens som man kan se i resultatet i min undersökning är att den tekniska 

utvecklingen inte nödvändigtvis behöver leda till en öka skriftanvändning. Både Karlsson 

(2006:11) och Edlund (2012:9-11) konstaterar att den digitala revolutionen leder till en ökad 

skriftanvändning, men i min undersökning har ett tekniskt hjälpmedel i Fridas arbete minskat 

hennes skriftanvändning. Detta gäller GPS-systemen som finns installerade i hemtjänstens 
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bilar. Då systemet digitalt och automatiskt mäter körd sträcka, hastighet och tid som bilen 

varit stillastående så behöver Frida inte dokumentera hur lång hon kört under arbetsdagen.  

Då registreringen av bilens information sker automatiskt, så behöver Fridas skriftbruk inte 

användas för att dokumentera den informationen. Detta exempel skulle man kunna se som ett 

tecken på att tekniken i framtiden kanske blir så självgående att den mänskliga faktorn faller 

bort och därmed minskar människans skriftanvändning när det gäller rutinmässiga 

arbetsuppgifter. Möjligtvis skulle man kunna se automatiska system som ett tecken på att den 

tekniska utvecklingen kanske går in i en andra fas, en fas som inte enbart resulterar i en ökad 

skriftanvändning, utan också en minskad.  

Vid min intervju med Frida uttryckte hon att de som arbetat en längre tid inom 

verksamheten kunde visa en motvilja mot att använda den nya tekniken, till exempel 

arbetstelefonerna. Detta skulle man kunna se som en möjlig problematik i arbetssituationen, 

både för den som vägrar att använda ny teknik, men också för de andra i personalen, som till 

exempel inte kan kommunicera med den som vägrar använda sin arbetstelefon. Denna vägran 

kan bero på att ny teknik och nya system införs med otillräcklig utbildning och utan att 

explicit motiveras. Det är därför viktigt att utbilda och motivera personalen på rätt sätt vid 

införandet av nya system eller nya tekniska hjälpmedel (Eriksson m.fl. u.å:9). Problematik 

som en konsekvens av införandet av nya system eller ny teknik kan också grunda sig i att de 

som utformar systemen och den nya tekniken sällan är insatta i det faktiska yrket och därför 

saknar kunskap om arbetsmiljö och det praktiska arbetet (Eriksson m.fl. u.å:17-20). Som sagt 

kan man se en tendens till denna problematik på Fridas arbetsplats, som även använder sig av 

tekniska hjälpmedel i en större utsträckning än vad man gör på Ronjas arbetsplats. Detta är 

också något man måste ta hänsyn till som personal och som kan orsaka problematik kring 

skriftbruket.  

5.4 Synlig skriftanvändning 
Frida och Ronja uttrycker att deras arbete innebär mycket text och mycket skrivande, men 

samtidigt anser de sig inte ha ett skriftyrke. Detta är lite motsägelsefullt och skiljer sig också 

från Karlssons resultat (Karlsson 2006). Frida och Ronja är medvetna om att de använder 

skrift i en hög utsträckning samt att de kommer i kontakt med många texter under en 

arbetsdag, men anser samtidigt att de inte har ett skriftyrke. Det är inte en full medvetenhet de 

uttrycker, men samtidigt är de inte heller helt omedvetna om det egna skriftbruket.  
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Detta säger även något om deras uppfattning om vad ett skriftyrke är. Frida och Ronja 

skriver mycket inom sitt arbete och använder sig av olika texter, vilket de även uttrycker en 

medvetenhet om, men då de inte anser sig ha ett skriftyrke så uttrycker de även egna 

uppfattningar om vilka kriterier som måste uppfyllas för att ett yrke ska kunna klassificeras 

som ett skriftyrke. Genom att tolka intervjusvaren så kan man säga att de inte anser sig ha ett 

skriftyrke då skriften inte är det centrala i deras arbete. De uttrycker att de skriver mycket, 

men då detta inte är det centrala eller då de inte anser att de skriver hela dagarna så anser de 

sig inte ha ett skriftyrke. Frida och Ronja anser då att ett skriftyrke är ett yrke där man skriver 

mer och där skriften har en mer central roll i de faktiska arbetsuppgifterna. Samtidigt kan man 

även tänka sig att deras uppfattning om det egna yrket och om skriftyrken grundar sig i hur 

skriften används. Frida och Ronja arbetar inte i en kontorsmiljö och de skriver främst i 

miljöer som inte är utformade för skriftbruk, vilket kan resultera i att de inte uppmärksammar 

den egna skriftanvändning som skrift på samma sätt som kontorsarbetare uppmärksammar sitt 

skriftbruk eller på samma sätt som de uppfattar kontorsarbetares skriftbruk. För att kunna 

klassificeras som ett skriftyrke kan det vara så att Frida och Ronja anser att skriften måste få 

en mer aktiv plats i den faktiska arbetsplatsutformningen och i det faktiska arbetet.  

Resultatet som visar på en ökad skriftlig medvetenhet sedan 2006 skulle naturligtvis kunna 

vara en konsekvens av min närvaro som observatör, vilket kan ha påverkat mina informanter 

till att vara mer uppmärksamma på skriftanvändning under observationstillfällena. Denna 

problematik är något jag tar stor hänsyn till, samtidigt som jag också värderar min egen 

subjektivitet då det är mina uppfattningar av synlig respektive osynlig skriftanvändning som 

speglas i undersökningen.  

Samtidigt anser jag att denna aspekt ändå är relevant att ta med som en del av mitt resultat 

och att detta kan tyda på en större medvetenhet kring skrift i arbetslivet idag än för tio år 

sedan. Denna tendens har observerats vid två separata tillfällen på två separata verksamheter, 

vilket styrker konstaterande om att detta faktiskt skulle kunna var en ökad medvetenhet hos 

personalen och inte en påverkan av min närvaro som observatör. Samtidigt anser jag att 

miljön jag studerade var relativt naturlig och autentisk och vad jag uppfattade så påverkade 

inte min närvaro särskilt mycket. När arbetspasset väl var igång och då mina informanter var 

upptagna med arbetsuppgifterna uppfattade jag min närvaros påverkan som mycket liten.  

Då Karlsson genomförde sin undersökning av undersköterskan på ett äldreboende så 

framkom det att undersköterskans arbetsdag i hög grad var präglad av skriftanvändning, men 

att hon själv inte ansåg att hon skrev i någon större utsträckning (Karlsson 2006:109). När jag 
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frågan mina informanter om den egna upplevda skriftanvändningen så uttryckte båda en 

någorlunda medvetenhet kring denna. Även när jag vistades på arbetsplatsen så upplevde jag 

en medvetenhet kring texter och skrivande som jag inte hade förväntat mig då jag utgick från 

Karlssons resultat (Karlsson 2006:109). Denna ökade medvetenhet skulle möjligtvis kunna 

bero på att den ökade skriftanvändningen under de senaste åren har påverkat yrket till att 

uppmärksamma denna del av arbetet mer. Det skulle också kunna bero på att forskningen om 

skriftanvändning inom de mer praktiska yrkeskategorierna har skapat en starkare medvetenhet 

kring denna aspekt i arbetslivet. Oavsett vad det beror på så kan man se tendenser i min 

undersökning till en ökad medvetenhet, vilket enbart är positivt, då man genom denna 

medvetenhet kan uppmärksamma möjliga problem. Genom att personalen själv 

uppmärksammar skriftbruksproblematik så kan man arbeta vidare med detta och försöka att 

skapa ett effektivare och enklare arbetssätt för personalen.  
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6. Avslutning 

Det som denna undersökning har visat har stämt överens med tidigare forskning kring 

skriftbruk inom äldreomsorgen. Skriftanvändningens huvudsakliga funktion har inte förändras 

märkvärt under det decennium som gått och skillnaden mellan skriftbruket inom 

verksamheten idag och för 10 år sedan finner man istället i vilka medel som används för att 

producera skrift. Tekniska hjälpmedel används idag i en större utsträckning, samtidigt som 

man fortfarande producerar skrift med penna och papper.  

Undersökningen ha även visat att den tekniska utvecklingen inte enbart resulterar i en ökad 

skriftanvändning, utan också en minskad. Detta skulle tyda på att tekniken i framtiden kan bli 

så automatiserad att den mänskliga faktorn inte behövs vid rutinmässiga uppgifter, vilket 

leder till en minskad skriftanvändning för människor. 

Undersökningen har dock inte varit så omfattande. Det vore därför intressant att i 

framtiden fortsätta studier inom området, speciellt med fokus på den tekniska utvecklingen 

samt problematik som finns kring verksamheten. Det är många olika faktorer kring 

skriftanvändningen inom yrket som ska förenas och denna kombination finns det sällan några 

konkreta riktlinjer kring, vilket göra att personalen själva måste skapa sätt att hantera 

problematiken på. Denna undersökning, liksom tidigare studier, visar att det vanligaste sättet 

att hantera problematiken på är kollektivt skrivande, då flera i personalen tillsammans 

diskuterar kring skriftanvändningen. Detta kan dock bli problematiskt då det tar tid från det 

faktiska omvårdnadsarbetet.  

Det skulle även vara intressant att undersöka en specifik verksamhet något mer ingående, 

då det till exempel vore intressant att se hur de olika arbetsgrupperna på Ronjas arbetsplats 

använder skrift och om det skiljer sig något mellan dessa.  

Förhoppningen är att forskningen inom området ökar i framtiden och att nya studier i 

kombination med äldre kommer att bredda kunskaperna inom området och att detta kan 

resultera i lösningar på problematiken som kan uppstå i samband med skriftanvändning inom 

äldreomsorgen.  
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Bilaga 1 – Medgivarblankett  

C-uppsats Professionell svenska C – Vt 2017 

Medgivandeblankett  
Under våren 2017 skriver jag min C-uppsats i Professionell svenska C. Jag kommer då att 

undersöka skriftanvändningen inom äldreomsorgen genom att jämföra mina resultat med en 

undersökning om skriftanvändning inom äldreomsorgen från 2006. Syftet med undersökningen 

är att undersöka hur, när och i vilket syfte personalen inom äldreomsorgsvården använder sig 

av skrift. Mitt fokus kommer att ligga på digitaliseringen och den tekniska utvecklingen som 

skett under 2000-talet.  

 

Jag tillfrågar därför dig om du är villig att delta i min undersökning som en av mina sammanlagt 

två informanter. Du blir tillfrågad eftersom du har arbetat en längre tid inom äldreomsorgen 

och därför har den erfarenhet och den insikt i yrket som krävs för att jag ska få fram relevanta 

resultat. Du tillfrågas även eftersom jag har en personlig koppling till dig och det är därifrån 

jag fått mina kontaktuppgifter till dig.  

 

Undersökningen består av två olika observationer. Detta kommer för dig innebära att jag 

besöker din arbetsplats en gång och följer med dig under din arbetsdag. Du behöver inte göra 

något utöver det vanliga, det är den naturliga arbetsmiljön som studeras. Efter arbetsdagens slut 

kommer även en intervju att genomföras och spelas in. Syftet med detta är att få informantens 

egna bild av yrkets skriftanvändning och arbetsdagens innehåll.  

 

Jag är medveten om den etiska problematiken som finns kring att undersöka just 

äldreomsorgen. Jag kommer därför att kontakta varje enskild anställds chef för ett 

godkännande, skriva på sekretessavtal om detta krävs samt fingera namnen på dem som 

förekommer i min undersökning.  

 

Uppsatsen och undersökningens resultat kommer att publiceras i uppsatsdatabasen DIVA efter 

arbetets slut och finns där tillgängliga för allmänheten och de som deltagit i undersökningen.  
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Avslutningsvis ska det tydliggöras att deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Du 

som informant har när som helst, utan särskild förklaring, rätt till att avbryta ditt deltagande. 

Informanterna i denna undersökning är också fullständigt anonyma och namn, platser och andra 

personuppgifter kommer att fingeras med slumpmässigt valda namn och andra uppgifter.  

 

Kontaktuppgifter 

Student 

Sofie Bergh  

sofie.bergh@hotmail.com 

070-6914372  

 

Handledare 

Maria Westman 

maria.westman@nordiska.uu.se  

 

Informerat samtycke 

– Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga information om undersökningen.  

– Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är frivilligt.  

– Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande.  

– Jag är medveten om att jag är fullständigt anonym i denna undersökning.  

 

 

 

 

 

……………                  ..…..……………………………                  ………………………… 
Ort & datum               Forskningspersonens namnteckning    Namnförtydligande 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Namn, ålder osv. identifiering i början av inspelningen.  

 

Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? När började du?  

 

Skulle du kunna beskriva ditt yrke? Vad har du för arbetsuppgifter?  

 

Beskriv hur dina arbetspass ser ut tidsmässigt. Arbetar du 

morgon/förmiddag/eftermiddag/kväll? Finns det fasta arbetstider och hur ser dessa ut? Hur 

många timmar arbetar du åt gången/per pass?  

 

Skulle du, i grova drag, kunna beskriva hur de olika arbetspassen som du har ser ut? Hur ser 

ett ”vanligt” morgon-/förmiddagspass ut? Hur ser ett ”vanligt” eftermiddags-/kvällspass ut?   

 

Skulle du kunna beskriva hur det ser ut och vad du gör i början av varje arbetspass? Är det 

någon speciellt som du rutinmässigt gör?  

 

Skulle du kunna beskriva hur det ser ut och vad du gör i slutet av varje arbetspass? Finns det 

något du rutinmässigt gör?  

 

Beskriv den här arbetsdagen, var det en ”vanlig” arbetsdag?  

 

Beskriv några situationer där du använder dig av skrift i ditt yrke. Vad skriver du?  

  

 När skriver du i ditt yrke?  

 

Hur skriver du, rent praktiskt? För hand? På andra sätt?  

 

Varför skriver du, rent praktiskt, på det sätt som du gör? T.ex. varför skriver du för hand?  

 

Varför använder ni er av skrift i ert yrke? Varför skriver du vissa saker?  
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Berätta om dagens arbetsdag, vad gjorde du mest? Vilka arbetsuppgifter är de mest centrala?  

Om du generaliserar, vad brukar du göra mest under en arbetsdag? Vilka arbetsuppgifter är 

mest centrala?  

 

Om du ser tillbaka till när du började arbeta inom äldreomsorgen och jämför det med ditt 

arbete idag, hur skulle du beskriva din arbetssituation? Är det något som har förändrats? 

(Möjliga följdfrågor; har skrivandet inom ditt yrke förändrats? Hur har det förändrats? Hur 

använde du skrift förut och hur använder du det nu?) 

 

Anser du att du har ett yrke som innebär mycket skrivande?  

 

(Om ni skulle byta system från anteckningsblock till något mer digitalt, skulle det fungera? Är 

det något du skulle föredra?) 

 

Avslutning  

Vad tycker du om min närvaro idag? Påverkade det din arbetsdag?  

 

Jag har inga fler frågor, har du något mer att tillägga, ta upp eller fråga om innan intervjun 

avslutas?  

 
Den intervjufråga som ställs inom parantes precis innan avslutningen är en extrafråga som jag ställde till Ronja 

under hennes intervju. Ronjas arbetsplats är också modern i sin skriftanvändning, men i jämförelse med Fridas 

så använder de sig av skrivande för hand i en större utsträckning. Därför kändes det relevant att ställa denna 

fråga till Ronja, men inte till Frida. Denna fråga var även spontan och uppkom under intervjusituationen och 

fanns därför inte med bland intervjufrågorna från början.  

 

 

 

 

 

 
  


