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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och 
omsorgsverksamheter som bedriver vård utifrån socialtjänstlagen. Syftet med uppsatsen 
är att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och syn på social dokumentation. 
Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar:  
 
- Vad, varför och hur ska man, enligt omsorgspersonalen, dokumentera?  
- Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska utföras?  
- Hur uppfattar omsorgspersonalen att dokumentationen påverkar kommunikationen 

på arbetsplatsen, den muntliga respektive den skrivna kommunikationen?  
 
För att uppnå vårt syfte och besvara frågeställningarna valdes ett kvalitativt 
tillvägagångssätt, där vi genomförde tre gruppintervjuer med omsorgspersonal och tre 
enskilda intervjuer med enhetschefer. Informanterna som deltog i vår studie var 
omsorgspersonal och enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen. Intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplats, dels för att det var en ekonomisk och 
praktisk fråga, dels för att informanterna skulle befinna sig på hemmaplan. Valet av plats 
gjordes av enhetscheferna och godkändes av omsorgspersonalen.  
 
Analysen av vårt empiriska material och diskussion utgår från informanternas syn på och 
uppfattning om den sociala dokumentationen. Meningskoncentrering är den analysmetod 
som har använts i uppsatsen, där intervjuinnehållet har koncentrerats och kodats in i olika 
kategorier. Kategorier som framkommit utifrån meningskoncentreringen är social 
dokumentation som arbetsverktyg, utbildning och kunskap, språk - det skriftliga och det 
muntliga, tillsyn och ansvar, tid för dokumentation och informationsöverföring samt 
former för dokumentation. 
 
Resultatet av vår studie visar att såväl omsorgspersonal som enhetschefer anser att 
omsorgspersonalen har ett huvudansvar för att social dokumentation utförs. Detta för att 
omsorgspersonalen arbetar för och med omsorgstagare och att man även är kontaktman 
till en eller fler omsorgstagare. Vidare anses att sjuksköterskorna har ansvaret att se till att 
det dokumenteras, eftersom de, enligt denna studie, arbetar i närkontakt med 
omsorgstagarna och omsorgspersonalen. Både muntlig och skriftlig rapport tycks vara 
nödvändig. Den muntliga för att ha en möjlighet att reflektera, samtala och utbyta tankar. 
Den skriftliga för att säkerställa att omsorgstagaren får den hjälp som han/hon är beviljad 
och i behov av.  Resultatet av vår studie visar att omsorgspersonal uppfattar den sociala 
dokumentationen som något komplext, att den är svår men nödvändig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Social dokumentation, kvalitetssäkring, socialtjänstlagen, 
äldreomsorgen, meningskoncentrering 
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1. Inledning 
 
Social dokumentation1 har fått en mer framträdande roll i omsorgsverksamheter sedan en 
förändring gjordes år 1998 i Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453). Social 
dokumentation ska ligga till grund för att förebygga och garantera omsorgstagarens2 
integritet och säkerhet i sin kontakt med vård och omsorg. I den sociala dokumentationen 
ska det framgå vilka beviljade insatser som ska genomföras och hur dessa ska 
implementeras samt vilka önskemål omsorgstagaren har (Carlsson & Nilsson, 2008). 
Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och 
ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler 
för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL 
och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). 
 
Om det brister i vården, vem bär då ansvaret, var ligger felet och vems skyldighet är det 
att se till att det åtgärdas och följs upp så att det inte händer igen?  Inom verksamheter 
som verkställer beslut om insatser för äldre och funktionshindrade är det enligt SoL och 
LSS ett krav på och en skyldighet att dokumentera (SFS 2001:453, 7kap 3 §; SFS 1993: 
387 23a§).  
 
Att ha kunskap om lagar och förordningar innebär bland annat att ha kunskap om vad 
social dokumentation innebär och varför man ska dokumentera. ”Korrekt dokumentation 
är viktig för kvalitet och säkerhet” (SOU 2008:126), vilket framgår i en utredning som 
påbörjades 2008, initierad av regeringen, där syftet var att ta fram en nationell strategi för 
kompetenshöjning av den kommunalt finansierade vården. Syftet med att dokumentera är 
att säkerställa och erbjuda omsorgstagaren en anpassad och god omvårdnad. 
Dokumentationen ska utformas med respekt för omsorgstagarens integritet 
(Socialstyrelsen 2008). Dokumentationen blir, förutom en säkerhet för omsorgstagaren, 
ett viktigt och nyttigt arbetsredskap för omsorgspersonalen3 om den används på rätt sätt. 
Med rätt sätt menas att dokumentationen skrivs så att den kan användas i hjälpen till 
omsorgstagaren i det dagliga arbetet. Det vill säga att språket ska vara enkelt, förståeligt 
och utförligt beskrivande om hur insatserna ska genomföras med fokus på 
omsorgstagarens behov, önskemål och integritet.  Dokumentationen ska uppdateras 
kontinuerligt och följas upp, vilket också utgör en viktig del i kvalitets- och 
säkerhetsarbetet inom vården och omsorgen och för verksamheten. På så sätt blir en 
fungerande dokumentation ett verktyg för verksamheten att använda vid upphandlingar 
och kvalitetsrevisioner (Socialstyrelsen 2008; SOSFS 2006:11). 

 

                                                           
1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens 
tillvaro utifrån SoL och LSS. 
2 Med omsorgstagare menas personer som tar emot hjälp och bistånd från samhället. Kan även benämnas 
vårdtagare, kund, klient, den enskilde.  
3 Omsorgspersonal syftar på personer som jobbar inom vård och omsorg, exempelvis undersköterskor, 
vårdbiträden, boendestödjare. 



  
 

 

1.1 Problemformulering 
 
En del vårdskandaler inom omsorgsverksamheter har uppmärksammats alltmer i 
samhället via media (Jönson, 2006). Socialstyrelsen har i tillsynsprotokoll pekat på 
brister som rör dokumentation inom äldreomsorgen. Till exempel i Socialstyrelsens 
lägesrapport ”Vård och omsorg om äldre” från 2004 där det konstateras att 
omsorgspersonalens kunskaper om dokumentation generellt är låg när det gäller 
dokumentation enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, Lägesrapport, 2004). Likaså i en 
lägesrapport från 2008 tas brister i social dokumentationen upp (Socialstyrelsen, 
Lägesrapport, 2008). Brister som att äldre inte är delaktiga i utformningen av sina egna 
genomförandeplaner eller att genomförandeplaner inte används som ”levande” dokument. 
Detta visar att problemet med dokumentation alltså kvarstår efter fyra år. Brister i social 
dokumentation kan leda till, utifrån rättssäkerhetsperspektiv, att omsorgstagaren inte får 
de vård- och stödinsatser som är beviljade. 

 
Utifrån vår erfarenhet inom vård och omsorg har vi observerat att det finns brister i hur 
och vad omsorgspersonalen dokumenterar. Syftet med att dokumentera tolkas individuellt 
från person till person, och trots att det finns krav på social dokumentation i lagstiftning, i 
föreskrifter och allmänna råd, så har vi noterat att omsorgspersonalen följer de interna 
riktlinjerna som enheten tagit fram som förklarar hur och vad man ska dokumentera. De 
interna riktlinjerna skapas utifrån verksamheternas egen tolkning av de regler och 
riktlinjer som finns i lagarna och inom kommunen. Genom en ändring 1998 gällande 
social dokumentation i SoL ställs det ett större krav på både verksamhet och 
omsorgspersonal på hur man ska dokumentera.  Ännu en observation som vi har gjort på 
arbetsfältet är att den ”gammaldags”, muntliga rapporten mellan arbetsskift (rapporttid 
vid skiftbyte) håller på att försvinna, vilket innebär att social dokumentation utgör en 
större och viktigare roll i omsorgsarbetet vid informationsöverföring.  

 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Ovanstående beskrivning tyder på att det finns ett behov av ytterligare kunskap om social 
dokumentation. Syftet med den här uppsatsen är därför att synliggöra 
omsorgspersonalens uppfattningar om och syn på social dokumentation.  

Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar:  
 

� Vad, varför och hur ska man, enligt omsorgspersonalen, dokumentera? 
 

� Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska 
utföras? 

 
� Hur uppfattar omsorgspersonalen att dokumentationen påverkar 

kommunikationen på arbetsplatsen, den muntliga respektive den skrivna 
kommunikationen? 

 



  
 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen består av fem delar, där den första delen utgör inledning. Den andra delen 
behandlar social dokumentation, där innebörden av social dokumentation tas upp, vilka 
lagar som reglerar social dokumentation, social dokumentation i kvalitetssystem, varför 
man har social dokumentation samt språkets betydelse i social dokumentation. I den här 
delen är avsikten att beröra alla inriktningar som ingår i social dokumentation. 
Uppsatsens andra del avslutas med frågan om social dokumentation alltid är positiv, där 
vi beskriver hur social dokumentation kan vara ett negativt arbetsverktyg om den används 
på fel sätt. Metod är uppsatsen tredje del, där det beskrivs vilken metod vi har valt för att 
uppnå uppsatsens syfte, och tillvägagångssättet, från det första mötet med informanterna 
till analys av intervjutexterna. I den här delen beskrivs även avgränsningarna som vi har 
gjort och vilken analysmetod vi använt oss av vid analysen av insamlad data. I den här 
delen görs även en presentation av informanterna och de tre enheterna som har ingått i 
studien. Fjärde delen av uppsatsen är ett resultat- och analysavsnitt, där intervjutexterna 
har kodats och koncentrerats i olika kategorier utifrån det empiriska materialet. 
Avslutande del i uppsatsen är en diskussion som förs om det analyserade materialet, om 
uppsatsens syfte har uppnåtts och om frågeställningarna har besvarats.  

 



  
 

 

2. Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier och styrdokument som reglerar social 
dokumentation. Vi kommer även att ta upp inriktningar som berör den sociala 
dokumentationen, såsom kvalitetssäkring, fel och brister och språkets betydelse etc. 
 
 
2.1 Social dokumentation 
 
Dokumentation har vuxit fram ur förvaltningstraditionens krav på rättsäkerhet och 
kontroll samt tillsyn att beslut genomförs (Morén, 2001). Ordet dokumentation betyder 
samling av dokument; bevisning med dokument (Norstedts uppslagsbok) och med social 
dokumentation menas i detta avseende dokumentation enligt lagarna FL, SoL, och LSS.  
Dessa tre lagar styr och reglerar huvudsakligen den sociala dokumentationen. Den 
övergripande förvaltningslagen innehåller allmänna bestämmelser om hur en myndighet 
ska handlägga ärenden, medan det i SoL och LSS finns mer precisa bestämmelser om hur 
handläggning praktiskt ska genomföras inom socialtjänsten. I SoL 11 kap 5§ och 6§ (SFS 
2001:453) och LSS 21a§ (SFS 1993:387) beskrivs vad som ska dokumenteras och att det 
som dokumenteras ska utformas med respekt för omsorgstagarens integritet. 
Skyldigheten att dokumentera i handläggning och genomförande är reglerad i lag, och 
gäller alla verksamheter som arbetar utifrån SoL och LSS (Carlsson & Nilsson, 2008). 
Genom social dokumentation ska omsorgstagarens rätt till sina beviljade hjälp- och 
stödinsatser säkerställas och det ska ses till att de utförs med god kvalitet. Med god 
kvalitet menas att omsorgstagaren får den vård och omsorg som är överenskommen enligt 
beslut och den ska genomföras utifrån omsorgstagarens behov och önskemål, allt enligt 
en helhetssyn byggt på respekt och integritet (Socialstyrelsen 2008; Carlsson & 
Nilsson, 2008). 
 
Enligt socialtjänstlagen ska både beslut om hjälp- och stödinsatser och utförandet av 
dessa dokumenteras, vilket innebär att utföraren av ett biståndsbeslut är skyldig att föra 
dokumentation över de insatser som utförs (SFS 2001:453 11 kap). Detta gäller en 
enhetschef lika mycket som ett vårdbiträde (Mellström, 2006). Utifrån beviljade beslut 
upprättas en genomförandeplan, som är en överenskommen dokumenterad information 
mellan omsorgstagare och omsorgspersonal. Denna beskriver i detalj hur en beslutad 
insats praktiskt ska genomföras under hela dygnet. Genomförandeplanen omfattar även 
omsorgstagarens levnadshistoria, behov och målsättning med placeringen (SOSFS 
2006:5). Genomförandeplan är ett samlingsbegrepp som har sitt ursprung i socialtjänsten. 
Genomförandeplanen ska innehålla en fakta- och måldel, en beskrivning av hur hjälp- 
och stödinsatserna praktiskt ska genomföras samt dagliga journalanteckningar. Rutiner 
för dokumentation av genomförandeplan ska i varje enskilt fall utgå från aktuella lagar, 
föreskrifter och allmänna råd (Carlsson & Nilsson, 2008). 

 
År 1998 skärptes kravet på social dokumentation genom en förändring i socialtjänstlagen. 
Ändringen innebar att kravet på dokumentation av genomförandet av hjälp- och 
stödinsatser skärptes. Denna skärpning tillkom efter brister påtalade av olika 
tillsynsmyndigheter såsom Socialstyrelsen och länsstyrelsen. De största bristerna gällde 
att det ofta saknades dokumentation av individuell vårdplan men även brister i 
dokumentation som gällde det sociala i dagliga anteckningar (Carlsson & Nilsson, 2004). 
Vad som ska dokumenteras finns angivet i de kommunala riktlinjerna baserade på FL, 



  
 

 

SoL och även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Sedan kraven på 
dokumentation förstärktes blev det uppenbart att många kommuner inte hade utformat 
ordentliga riktlinjer och rutiner för hur och vad man ska dokumentera. Den sociala 
dokumentationen är till för att omsorgspersonalen, noggrant och objektivt ska återge 
omsorgstagarens verklighet (Morén, 2001). För att uppfylla omsorgstagarens krav, behov 
och önskemål är det ett måste att känna till tidigare levnadsförhållanden och eventuella 
tidigare hjälpinsatser.  
 

Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas! 
      (Carlsson & Nilsson, 2004 s.66) 
 
Social dokumentation ska gynna omsorgstagaren, på så sätt att dess beviljade hjälp- och 
stödinsatser genomförs på det sätt som beslutats. Det ska framgå av social dokumentation 
vad, hur och varför omsorgspersonalen ska genomföra de beviljade insatserna, till exempel 
målet med insatserna, genomförande av insatserna, grunduppgifter om omsorgstagaren, 
uppföljning och löpande anteckningar. Det övergripande målet utgår från det beviljade 
beslutet som biståndshandläggaren tagit i samråd med den enskilde omsorgstagaren. Med 
grunduppgifter menas namn, personuppgifter, datum och innehåll i beslut samt lagrum som 
beslutet har beviljats utifrån. Det ska även dokumenteras i den sociala dokumentationen 
vilka psykiska och fysiska funktionsnedsättningar omsorgstagaren har, vilka intressen 
denne har och en beskrivning av hur omsorgstagaren klarar av det vardagliga livet. 
Omfattningen av den sociala dokumentationen kan variera i storlek och omfång, beroende 
på omsorgstagarens beslutade insats (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1999). Det ska 
framgå i social dokumentation vilka hjälpinsatser som omsorgstagaren är i behov av samt 
hur dessa insatser utförs i praktiken. Innehållet i social dokumentation utgår från de stöd- 
och hjälpinsatser som omsorgstagaren är beviljad och utifrån det övergripande målet med 
insatserna.  
 
En välskriven och utförlig social dokumentation är till nytta för verksamheten, 
omsorgspersonalen och omsorgstagaren. Om stöd- och hjälpinsatsen inte går rätt till eller 
om omsorgstagaren inte är nöjd med resultatet, kan man med hjälp av social 
dokumentation gå tillbaka och se var bristerna finns, och därefter förbättra och anpassa 
hjälpinsatsen till omsorgstagarens önskade behov (Carlsson & Nilsson, 2008). En 
välskriven dokumentation är även till nytta vid informationsöverföring mellan 
omsorgspersonal (Huuskonen, 2008). Dokumentation i form av genomförandeplaner och 
arbetsanteckningar ingår i processen i kvalitetsutvecklingsarbetet (Carlsson & Nilsson, 
2008). Med arbetsanteckningar avses i detta sammanhang en arbetsplanering för hur 
omsorgspersonalen ska planera och utföra sitt arbete (Mellström, 2006). Dokumentationen 
ska utformas och skrivas på ett objektivt och korrekt sätt, där den ger en heltäckande bild 
av omsorgstagarens liv och hälsosituation. Dokumentation är viktig eftersom det är i den 
som omsorgspersonalen preciserar vad omsorgstagaren behöver ha hjälp och stöd med, och 
det är utifrån dokumentationen som omsorgspersonalen kan utvärdera och göra uppföljning 
på omsorgstagarens hälsa och situation (Carpenito-Moyet, 2009). Med korrekt 
dokumentation menas att det som dokumenteras i social dokumentation också ska stämma 
överens med hur omsorgstagaren ska/vill ha det och på vilket sätt omsorgen ska ges 
(Carlsson & Nilsson, 2008). 
 
 



  
 

 

2.2 Social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation 
 
På 1950-talet, med de gamla ”ålderdomshemmen”, fanns inget större krav på 
dokumentation. Det som dokumenterades gjordes i en vanlig dagbok där alla 
anteckningar gällande omsorgstagare samlades i en och samma bok.  På sjukhusen fanns 
det dock en dokumentationsskyldighet som härrördes till hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). Inte förrän tillkomsten av socialtjänstlagen 1982, som då ersatte socialhjälpslagen 
från 1956, ställdes det krav på dokumentation inom äldreomsorgen. Den så kallade 
Ädelreformen från 1992 innebar att kommunerna tog över ansvaret från landstinget för 
långvarig vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättningar. Detta 
medförde att kommunerna fick ansvar för att ta hand om personer som förut vistats på 
sjukhus och behövt medicinska insatser. Vidare ledde detta till en ökning av hälso- och 
sjukvårdspersonal inom kommunen, vilket i sin tur innebar en personal som var mer van 
att dokumentera än den tidigare omsorgspersonalen som arbetat inom kommunens 
boendeformer. En ”kulturkrock” uppstod mellan personal som dokumenterat enligt hälso- 
och sjukvårdslagen och personal som egentligen inte haft en dokumentationskultur 
(Mellström, 2006).  
 
Vad som ska dokumenteras i vilken dokumentation är svårt och oklart. Det som ska 
dokumenteras i social dokumentation är de stöd- och hjälpinsatser som är beviljade enligt 
SoL och LSS. I hälso- och sjukvårddokumentationen ska det dokumenteras de insatser 
som är ordinerade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, sjuksköterska, 
arbetsterapeut etc. (Carlsson & Nilsson 2008). 
 
Carlsson och Nilsson (Ibid.) skriver om hur verksamheterna kan införa och få en 
välfungerande social dokumentation i det sociala arbetet. Författarna ger förslag och 
redogör för hur man kan implementera social dokumentation på arbetsplatsen, vilken 
viktig funktion social dokumentation har och varför man ska dokumentera. Tanken som 
författarna har är att utveckla den sociala dokumentationen och implementera den i 
omsorgsverksamheter samt att motivera alla verksamheter till att satsa mer på utbildning 
inom social dokumentation, om hur, varför och vad man ska dokumentera. 

 

 
2.3 Styrdokument och regelverk 
 
Mellström (2006) tar upp hur man ska dokumentera och säkerställa rättsäkerheten för 
omsorgstagaren inom äldreomsorgen utifrån berörd lagstiftning. Underlaget till boken är 
aktuella frågor som hämtats från Socialstyrelsens dokumentation i ”social tillsyn” 
1995-2004 och tillsynsprotokoll gjorda av länsstyrelsen 2002-2005. Mellström ger även 
praktiska exempel på olika delar inom social dokumentation såsom personalakt och 
genomförandeplan, och ger en stor hjälp för förståelsen och analyserandet av hur och vad 
man ska dokumentera och vilka lagar som gäller vid dokumentation och handläggning. 
 
Utöver FL, SoL och LSS så finns det föreskrifter och allmänna råd som även de reglerar 
dokumentation samt att det på verksamheten ska finnas rutiner och riktlinjer för hur 
dokumentation ska gå till (Carlsson & Nilsson, 2008). Socialstyrelsen har utfärdat 
föreskrifter och allmänna råd om hur dokumentation ska gå till i samband med 
handläggning av ärenden och vid praktiskt genomförande av ett beslut (SOSFS 2006:5). 
Föreskrifterna härrör främst från SoL, och då i första hand 11 kap 5§, där det framgår vad 
dokumentationen ska innehålla. FL anger allmänna bestämmelser om myndigheternas 
handläggning av ärenden. I FL finns det bestämmelser om hur myndigheterna ska 



  
 

 

samverka med andra myndigheter, myndigheternas serviceskyldighet gentemot den 
enskilde, hur ärenden ska handläggas etc. (SFS 1986:223 4-7§; Holmberg & Holmberg, 
1999). Det finns även andra lagar som berör dokumentation, såsom Sekretesslagen, 
SekrL, (SFS 1980:100). 
 
I SoL 11 kap 5§ anges att all handläggning av beslutade hjälp- och stödinsatser som rör 
enskilda ärenden och genomförande ska dokumenteras. Det vill säga att både 
biståndsenheten och utförarenheten har skyldighet att dokumentera. Vidare i SoL 11 kap 
5-6§ (SFS 2001:453) anges att det ska dokumenteras vilka åtgärder som har vidtagits och 
även andra händelser av betydelse. Dokumentation ska utformas på så sätt att den ska 
respektera omsorgstagarens integritet och att denne ska informeras om den 
dokumentation som förs om henne/honom.  
 
Även i LSS 21a och b§ (SFS 1993:387) anges det att den enskilde omsorgstagaren ska 
informeras om det som dokumenteras om henne/honom och att dokumentationen ska 
utformas på ett respektabelt sätt utifrån den enskildes integritet. Dokumentation ska föras 
om hur utförandet av hjälp- och stödinsatserna har gått till och vilka åtgärder som har 
vidtagits. Omsorgstagaren bör informeras om det som skrivs om henne/honom och ifall 
hon/han finner något som inte är korrekt ska det dokumenteras. 

 
SekrL (SFS 1980:100 1§) innehåller bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att lämna 
ut allmänna handlingar som finns i myndighetsverksamheter. Det är förbjudet att lämna 
ut allmänna handlingar och uppgifter vare sig det sker muntligt eller skriftligt. Enligt 
SekrL 4§ är det förbjudet att röja eller att använda en uppgift utanför den verksamhet i 
vilken sekretess gäller för uppgiften. Undantag kan förekomma; uppgift får lämnas ut om 
uppgiften behövs för exempelvis vård eller behandling (SFS 1980:100 7kap 1§), men då 
gäller sekretessen hos mottagande myndighet (SFS 1980:100 13kap 1§). Tystnadsplikt 
gäller även i enskild verksamhet, vilket regleras i SoL 15kap. 1§ och LSS 29§. 
 
 
2.4 Kvalitetssäkring 
 
Att dokumentera är enligt Carlsson och Nilsson (2008) inte endast till fördel för 
omsorgstagaren utan även för omsorgspersonalen. Om social dokumentation skrivs och 
följs upp kontinuerligt kan det underlätta vid utförandet av de beviljade insatserna. Detta 
genom att det är i den sociala dokumentationen som man finner vilka hjälp- och 
stödinsatser omsorgstagaren är i behov av och har rätt till. I den sociala dokumentationen 
framgår även omsorgstagarens önskemål och upplevelse av sin situation och utifrån 
denna kan omsorgspersonalen inhämta kunskaper för sina egna arbetsmetoder för att 
kunna ge bästa möjliga omsorg. Om dokumentationen utförs rätt kommer det även att 
gynna kommunen och verksamheten i stort, då det blir ett användbart redskap i 
kvalitetssäkringsarbetet (Carlsson & Nilsson, 2008). Även i Regeringens proposition 
1996/97:124 framgår det att för att uppnå god kvalitet krävs det att kvalitetsarbetet inte 
bara ses från omsorgstagarens synvinkel, utan även utifrån personalens och 
verksamhetens synvinkel. 

 
Dokumentationsskyldighet gäller alla vård- och omsorgsverksamheter som arbetar utifrån 
SoL och LSS, vilket innebär att alla individuellt behovsprövade hjälp- och stödinsatser 
ska dokumenteras under handläggning och genomförande (Mellström 2006; SFS 
2001:453 7kap 3§, 11 kap 5§, SFS 1993:387 23a§). De individuella hjälp- och 



  
 

 

stödinsatserna ska identifieras i den sociala dokumentationen för att upprätta en personlig 
arbetsplan för omsorgstagaren (Foster m.fl. 2008). Den individbaserade dokumentationen 
utgör en viktig del av omsorgsarbetet då det är den som synliggör utåt vad, hur och vilken 
hjälp omsorgstagaren har fått (Tengvald 1996). Den sociala dokumentationen blir även 
ett arbetsredskap som ger insyn vid uppföljningar och utvärderingar av vad som går bra 
eller behövs förbättras eller förändras, vilket ska ske i samförstånd med omsorgstagaren.  
Social dokumentation utgör även ett viktigt utvärderingsinstrument för verksamhetens 
egen uppföljning, kontroll och kvalitetssäkring av planering, genomförande och resultat 
samt utveckling (SOSFS 2006:11; Carlsson & Nilsson 2008). Detta understryker hur 
viktig roll den sociala dokumentationen spelar i verksamhetens omsorgsarbete. Den 
sociala dokumentationen fungerar som den röda tråden i kvalitetsarbetet, eftersom det är i 
den sociala dokumentationen man finner tydliggörande av omsorgstagarens hjälp- och 
stödinsatser samt omsorgspersonalens kunskaper och arbetsmetoder (Carlsson & Nilsson 
2008). 

 
 
2.5 Fel och brister 
 
I SoL 14 kap 2§ och i LSS 24a§ finns det bestämmelser om anmälan av missförhållanden 
i omvårdnaden. Alla verksamheter som arbetar utifrån SoL eller LSS har skyldighet att 
anmäla missförhållanden i form av exempelvis avvikelserapporter eller den s.k. Lex 
Sarah. Det ska finnas handböcker, riktlinjer, metoder och rutiner på verksamheterna, på 
hur omsorgspersonalen ska gå tillväga när de upptäcker fel och brister i omvårdnaden. 
Detta för att säkerställa en god omvårdnad för omsorgstagaren (Bergstrand, 2008). 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11 4kap 3§) ska det 
finnas rutiner som säkerställer att fel och brister upptäcks, dokumenteras och åtgärdas. I 
den dokumentationen ska det framgå tydligt vilka fel och brister man har upptäckt och 
vilka åtgärder som har vidtagits samt resultatet. En detaljerad och väl nedskriven 
dokumentation hjälper omsorgspersonalen att utföra de hjälp- och stödinsatser som 
omsorgstagaren har beviljats. Den sociala dokumentationen fungerar som en 
kommunikationskälla mellan omsorgspersonal, omsorgstagaren och verksamheten. I 
dokumentationen ska det skrivas om händelser som avviker från de normala aktiviteter 
som är gemensamt beslutade mellan omsorgstagare och omsorgspersonal i 
genomförandeplanen utifrån de beviljade stöd- och hjälpinsatserna. En annan del av 
dokumentationsarbetet är att dokumentera eventuella avvikelserapporter som gäller fel 
och brister i omvårdnaden. Utifrån dessa avvikelserapporter och med hjälp av 
dokumentationen kan omsorgspersonalen gå tillbaka och se var felet ligger och var i 
omvårdnaden det brustit. Enligt Westlund och Edvardsson (1998) kan rapportering av fel 
och brister antingen leda till att omsorgspersonalen ser på det som något negativt, där 
man vill bli av med rapporterna eller något positivt där man vill förbättra och utveckla 
omsorgsarbetet. Om omsorgspersonalen ser avvikelserapportering och dokumentation 
som något negativt kan det leda till att de betraktar verksamheten som en dålig arbetsplats 
med dålig arbetsmiljö. Men om omsorgspersonalen ser positivt på att dokumentera 
avvikelserapporter kan det gynna arbetsmiljön och förbättra vården och omsorgen till 
omsorgstagarna på så sätt att man kan hitta lösningar till att förebygga fel och brister.  

 
 



  
 

 

2.6 Språket, för vem och hur 
 
I ett socialt samspel är språket vårt viktigaste redskap. Det är genom språket som vi 
kommunicerar och det är genom språket våra handlingar legitimeras. Det är när en person 
blir omsorgstagare som det skrivna språket blir av störst betydelse då dennes vardag och 
vilken hjälp han/hon är i behov av beskrivs. Språket kring personen förändras och det 
”vanliga” vardagsspråket förändras till fackspråk (Skau, 2001). Morén ger en passande 
och förståelig förklaring till hur språk går hand i hand med att dokumentera;  

 
Att dokumentera är att beskriva, att beskriva är att använda språk – 
att använda språk är att förhålla sig till världen. (Morén, 2001 s.58)   

 
I FL 7§ står det att myndigheter ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och att det 
ska underlättas för den enskilde att ta del av upplysningar som rör denne. Den enskilde 
ska om möjligt vara delaktig i utformningen av insatser som denne är i behov av 
(Amundberg 1998; SFS 2001:453 3kap 5§), och om denne så önskar ska han/hon ha 
möjlighet att ta del av den sociala dokumentationen. Detta innebär att den sociala 
dokumentationen ska ha ett enkelt och lättläst språk så att omsorgstagaren kan ta del av 
och förstå det som dokumenteras. Men vad är ett enkelt och lättläst språk? Även i SoL 
11kap 6§ och LSS 21b§ framgår det att dokumentation ska utformas med respekt för den 
enskildes integritet, vilket innebär att den ska vara korrekt skriven och inte bör innehålla 
egna värderingar och kränkande språk.  
 
 
2.7 Social dokumentation – alltid positivt eller? 
 
Social dokumentation är inte alltid positivt, det finns faktorer som påverkar 
dokumentationen och som gör den negativ. För att kunna genomföra en bra 
dokumentation krävs praktisk och teoretisk kunskap, men en dokumentation grundar sig 
på helheten i omsorgsarbetet, vilket innebär att man även behöver ha en bredare kunskap 
om omvårdnadsarbete och vad som händer i mötet mellan omsorgstagare och 
omsorgspersonal, allt för att förhindra eventuella misstolkningar från omsorgspersonalens 
sida (Skau, 2001). 
 
Att bli omsorgstagare är ett livsomvälvande ögonblick (Skau, 2001). Att bli en 
omsorgstagare är att gå in i ett beroendeförhållande, vilket innebär att det finns en 
maktapparat, i detta fall omsorgspersonalen. Om den professionella omsorgspersonalen 
inte kan förstå makt- och beroendeaspekten i omsorgsarbetet och interaktionen mellan 
dem och omsorgstagaren, som finns med i alla omsorgsmöten, är det en stor risk att 
omsorgspersonalen kan feltolka beteende, behov och önskningar hos omsorgstagaren. 
Exempel på det kan vara att omsorgstagaren håller inne och inte berättar om sina behov 
och önskningar på grund av att han/hon känner sig i underläge i förhållande till 
omsorgspersonalen (Ibid.), vilket kan leda till en felaktig och bristfällig dokumentation i 
exempelvis genomförandeplanen. Å andra sidan får man inte glömma att all makt inte är 
negativ. Många omsorgstagare befinner sig i en situation där de behöver hjälp med olika 
beslut. Med en kunnig och professionell omsorgspersonal blir makten ett positivt 
hjälpmedel.  

 



  
 

 

Morén (2001) diskuterar dokumentationens funktion i socialt arbete och tar upp hur 
dokumentation kan ses som makt och disciplinering i socialt arbete. Att dokumentera är 
att utvärdera, men frågan som konstant dyker upp är, vilken verklighet det är som 
dokumenteras och hur verkligheten ska dokumenteras, det vill säga om det är 
omsorgstagarens verklighet eller omsorgspersonalens verklighet. Enligt författaren så 
behövs dokumentationsrutinerna förtydligas, där dokumentationen ska utgå från vad som 
krävs från arbetsuppgifterna, det vill säga utifrån det sociala arbetet.  
 
Skau skriver att ”makt är i sig varken etisk eller oetisk” (Skau, 2001:38). Felaktig 
dokumentation i en genomförandeplan kan förutom det som beskrivs ovan om bristfällig 
information innebära att dokumentationen baseras på egna värderingar hos 
omsorgspersonalen, det vill säga från den som upprättar planen, oftast en kontaktman4. 
Kontaktmannen upprättar en genomförandeplan och dokumenterar hjälpen som 
omsorgstagaren är beviljad och är i behov av. Om genomförandeplanen upprättas utifrån 
ett tankesätt att det ska vara så enkelt och bekvämt som möjligt för omsorgspersonalen, 
kan det leda till att dokumentationen blir negativ och oetisk gentemot omsorgstagaren. 
Men det är inte bara i genomförandeplaner som en felaktig dokumentation kan upplevas 
som negativ, utan även den dokumentation som görs i den sociala journalen kan bli 
negativ om fel språk används; exempelvis ett nervärderande och kränkande språk. 
Omsorgspersonalen besitter i och med det makt över omsorgstagaren på så sätt att 
omsorgspersonalen kan upprätta genomförandeplanen utifrån sina egna värderingar och 
sin erfarenhet. Ytterligare en maktaspekt är att bli en beroende omsorgstagare, vilket 
innebär att ens privatliv inte längre är privat (Ibid.). Det vill säga att ens intimaste behov, 
tidigare leverne blir synliga för personer som tidigare varit helt obekanta för 
omsorgstagaren. Genomförandeplaner innehåller förutom behov och önskemål, även 
dokumentation om tidigare livssituation och leverne. Om inte omsorgspersonalen kan 
visa respektfullhet inför detta skulle det kunna innebära att en omsorgstagare uppfattar 
dokumentationen som negativ (Carlsson & Nilsson 2008).  

 

                                                           
4 Kontaktman syftar i denna uppsats till den omsorgspersonal som har det övergripande ansvaret för att en 
genomförandeplan upprättas och revideras.   



  
 

 

3. Metod 
 
Utifrån vårt syfte som utgår från att synliggöra omsorgspersonalens syn på och 
uppfattning om social dokumentation inom vård- och omsorgsverksamheter valdes ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. När vi genomförde våra intervjuer inspirerades vi av 
fokusgrupper enligt Wibeck (2000). Fokusgrupper är en intervjuform där mindre grupper 
samtalar om ett förutbestämt ämne med hjälp av en intervjuare som leder diskussionen 
(Ibid.). Gruppintervjuerna genomfördes i form av fokusintervjuer med omsorgspersonal. 
Detta gjordes för att fånga upp omsorgspersonalens uppfattning om social dokumentation 
samt deras kunskap i omsorgsverksamhet (Kvale, 1997). Anledningen till valet av 
fokusintervjuer är att vi ville få fram aspekter som uppnås genom gruppintervjuer som 
annars inte skulle ha kommit fram vid öppen dialog i enskilda intervjuer (Wibeck, 2000). 
Likaså fanns det fler fördelar i form av att det framkom följdfrågor under intervjuns gång 
som vi till en början inte hade tänkt på. Detta gjorde att vi ansåg att vi skulle få ut mer av 
en grupp och att en gruppintervju skulle föra dialogen framåt på ett helt annat sätt än vid 
enskilda intervjuer. Analysering görs utifrån analysmetoden meningskoncentrering, där 
innehållet i intervjutexterna, mening för mening, har koncentrerats och förts in i olika 
kategorier, och på så sätt har en struktur byggts upp. 
 
 
3.1 Informanterna 
 
När vi diskuterade hur vi skulle välja ut våra informanter valde vi att inte göra någon 
skillnad mellan privat och offentlig verksamhet. Detta eftersom huvudpunkten av vår 
uppsats är omsorgspersonalens syn på och uppfattning om social dokumentation och inte 
en jämförelse mellan privat och offentlig äldreomsorg. Vi skickade ut ett brev (se 
bilaga 1) via e-post till enhetschefer, både inom SoL och inom LSS, detta för att social 
dokumentation genomförs inom båda områdena. Vi gjorde ett utskick till enhetschefer på 
26 enheter, vilka vi kom i kontakt med via den så kallade snöbollsfaktorn 
(Wibeck, 2000), det vill säga kontakter till kontakter. Enhetscheferna fick i sin tur 
meddela och fråga sin omsorgspersonal om vilka som ville ställa upp. Bortfallet var stort 
i jämförelse med det e-postutskick vi gjorde. Av ett utskick till 26 enheter så fick vi in 
sammanlagt 10 svar, varav sex enheter avböjde vår inbjudan till att delta. De svar vi fick 
från de enheter som tackade nej visade dock på ett stort intresse för ämnet. Alla hade 
olika skäl till att de inte kunde ställa upp. Skälen var allt ifrån att enhetschefen precis 
hade börjat på enheten till att en enhet precis skulle genomföra en flytt. Fyra enheter 
tackade ja till att delta i vår studie, men en av dessa enheter kunde tyvärr bara ställa upp 
med en grupp på två personer, vilket vi ansåg vara ett för litet antal. I det sistnämnda 
fallet så kom den ekonomiska aspekten fram, då enhetschefen inte kunde tänka sig att ta 
in extra personal för vår intervju. Vår tanke var från början att hålla oss inom Uppsala 
kommun, men på grund av den låga svarsfrekvensen bland enhetscheferna inom både 
SoL och LSS i Uppsala kommun gjorde vi också en förfrågan till en enhet i Stockholms 
län. Denna enhet valdes ut genom att en av uppsatsförfattarna gjort sin praktik där. 
 
Vi fick kontakt med tre enheter som bedriver vård och omsorg utifrån SoL, vilka ville 
ställa upp och delta i vår studie. Vi valde att hålla oss till dessa tre enheter och inte söka 
vidare, eftersom vi ansåg att det passade bra med tanke på tids- och resurstillgång i 
uppsatsarbetet. Resurser som tid och pengar spelade en stor roll vid inplanering av 
intervjuerna (Kvale, 1997), då vi fick ta hänsyn till omsorgspersonalens arbetstider och 



  
 

 

enheternas ekonomi. Antalet grupper som behövs för att man ska ha tillräckligt med 
insamlat material beror på det ämne som undersöks; ju större ämnesområde desto fler 
grupper. Utifrån vårt insamlade material insåg vi att tre gruppintervjuer bestående av 4-5 
personer och tre enskilda intervjuer med enhetschefer gav oss tillräckligt med information 
och material för att uppnå vårt syfte, vilket även Wibeck (2000) nämner som ett 
minimum. Anledningen till vårt val av 4-5 personer i gruppintervjuerna gjordes först 
utifrån våra egna antaganden att en större grupp skulle innebära att alla deltagare inte 
skulle komma till tals och att vi på så sätt skulle missa viktig information och synpunkter. 
En större grupp blir mer anonym och den enskildes egen inblandning minskar och det blir 
lättare att sitta tyst och inte behöva lyfta fram sina egna åsikter (Svedberg, 2007). Dock 
anses att färre än fyra personer i en grupp skulle vara för få för att ge en innehållsrik 
diskussion. Dessutom ökar det fysiska avståndet i en större grupp, vilket i sin tur påverkar 
kommunikationsmönstret och det blir mer opersonligt (Ibid.). 
 
Vi kommer att presentera enheterna som A, B och C för att inte riskera att avslöja 
intervjupersonernas identitet eller namn på enheten. Omsorgspersonal som vi har 
intervjuat kommer att benämnas som IP 1A, det vill säga att intervjupersonen tillhör 
enhet A etc. Enhetschefen kommer också att benämnas som enhetschef A, B eller C, 
beroende på vilken enhet de arbetar på.  
 
På enhet A bor 60 omsorgstagare och där arbetar 54 fastanställd personal och 20-30 
vikarier. Enheten är ett servicehem som är uppdelad på två plan. Enhetschefen A har en 
lång erfarenhet av att vara chef inom vård och omsorg och är i grunden utbildad 
sjuksköterska. Av omsorgspersonalen på enheten A deltog tre personer i gruppintervjun, 
då den fjärde omsorgspersonalen och även dennes ersättare var sjuk. IP 1A har jobbat på 
enheten i över åtta år, har lång arbetslivserfarenhet av vården och är utbildad 
undersköterska. IP 2A har jobbat på enheten i fyra år och har sin utbildning genom att ha 
läst omvårdnadsprogrammet. IP 3A är utbildad till undersköterska och har arbetat på 
enheten i åtta år. IP 3A är även gruppledare på sin avdelning.  
 
Enhet B är uppdelad på fyra plan. Enheten består av 69 lägenheter varav 49 platser för 
äldre med demenssjukdom och 20 platser för äldre personer med stort omvårdnadsbehov. 
På enheten arbetar två enhetschefer, varav den enhetschef vi intervjuade är chef över plan 
1 och 2. Enhetschefen B började arbeta på enheten sommaren 2007 och är utbildad 
sjuksköterska. Det var fyra omsorgspersonal som medverkade i gruppintervjun, varav två 
kom från plan 1 och två från plan 2. Den första informanten, IP 1B, har arbetat inom 
vården sedan 80-talet och arbetar endast nätter på plan 1. IP 2B har också arbetat inom 
vården sedan 80-talet och har gått en vårdutbildning. IP 3B har arbetat på enheten i två år 
och har sin bakgrund inom psykiatrin. IP 4B är utbildad undersköterska och har även 
utbildning inom demensvård och akutvård. 
 
Enhet C består av fyra boenden och leds av två chefer. Den enhetschef som vi intervjuade 
är chef över två demensboenden. Enhetschef C har examen i sociala omsorgsprogrammet 
och har arbetat på enheten i två år, men har lång arbetslivserfarenhet inom vård och 
omsorg. Omsorgspersonal som medverkade i gruppintervjun var fyra personer, varav en 
kom några minuter senare för hon var på avdelningen och arbetade. Alla fyra 
informanterna hade undersköterskeutbildning. IP 1C har arbetat på enheten i åtta år och 
har även en roll som kvalitetsansvarig. IP 2C är relativt ny på enheten, har arbetat där i 
fyra månader. IP 3C har arbetat på enheten i åtta år och är även larmansvarig på enheten. 
IP 4C, som kom några minuter senare fick vi inte någon bakgrundsinformation om 



  
 

 

eftersom intervjun hade kommit igång och för att inte störa mitt i diskussionen valde vi 
att inte bryta samtalet. Det framkom senare under intervjun att IP 4C är utbildad 
undersköterska.  
 
3.2 Tillvägagångssätt och avgränsningar  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna ute på arbetsplatserna, dels för att det var en 
ekonomisk och praktisk fråga, dels för att omsorgspersonalen skulle befinna sig på 
hemmaplan. Den ekonomiska aspekten gällde att enhetscheferna inte skulle behöva ta in 
extra omsorgspersonal utan intervjuerna skedde vid en tidpunkt som passade för 
verksamheten. Det vill säga att verksamhetscheferna som gav klartecken till intervjuerna 
fick bestämma när intervjuerna skulle ske, vilket var tidpunkter där omsorgspersonalen 
hade mindre att göra, när det var lite lugnare på avdelningen, och flertalet av 
omsorgstagarna vilade. På så sätt kunde omsorgspersonalen sitta med oss och diskutera 
social dokumentation i lugn och ro. Dessutom så ger intervjuer i en ”hemmamiljö” en 
tryggare känsla och en mer öppen diskussion (Wibeck, 2000). 
 
När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av diktafon, för att vi inte skulle missa 
något som sades, därefter transkriberade vi intervjuerna. Vi utförde tre fokusintervjuer 
bestående av 4-5 personal och tre enskilda intervjuer med enhetschefer. Antalet 
informanter valde vi utefter vad Wibeck (2000) skriver om fokusgrupper och socialt 
arbete; att det viktiga är att informanterna kan ha ögonkontakt med varandra. Författaren 
skriver också att det i gruppintervjuer kan förekomma att vissa deltagare får mer utrymme 
och gör sin röst hörd mer än andra. Därför är det bra att som intervjuare se till att alla 
kommer till tals och att alla åsikter framförs. En annan nackdel är att deltagarnas åsikter 
kan färgas av varandra. Ytterligare en nackdel med fokusintervjuer som vi stötte på var 
att det blev lite svårt att transkribera och analysera materialet, då diskussionerna kunde 
bli högljudda och informanterna pratade i mun på varandra till skillnad från den enskilda 
intervjun (Ibid.).  
 
Trots att det i fokusgrupper ska vara en relativt öppen diskussion mellan deltagarna så 
användes en frågeguide (Se bilaga 2). Vår frågeguide utgick från tre olika inriktningar, 
där frågorna i den första inriktningen handlade om informanternas bakgrund, exempelvis 
vilken utbildning de har, hur länge de har arbetat på enheten osv. I den andra inriktningen 
handlade frågorna om social dokumentation; vilken syn informanterna har på social 
dokumentation och deras uppfattning om denna. I den sista inriktningen ville vi få fram 
vad och hur informanterna väljer att rapportera mellan arbetsskift.  
 
Under intervjun uppkom det följdfrågor, vilket vi hade förväntat oss och det var en av 
orsakerna till att vi valt att inte ha en detaljerad, utan en halvstrukturerad intervjuguide. 
Detta eftersom vi ville föra en diskussion med omsorgspersonalen. Våra intervjufrågor 
utgick från vårt syfte och våra frågeställningar. Detta gjorde att vi höll oss inom vårt 
tematiska område. För att få en balans på intervjun mellan tematiska och dynamiska 
frågor; dynamiska på så sätt att frågorna skulle ge upphov till öppna och spontana 
reaktioner, välkomnades det när frågorna ledde till diskussion mellan deltagarna och 
avbröts inte direkt med nästa fråga (Kvale 1997). En av oss agerade som observatör och 
gjorde noteringar i intervjuguiden på vilka frågor som vi hade fått svar på och kunde på 
så sätt ställa kompletterande frågor i slutet av intervjun.  

 



  
 

 

För att de intervjuade inte skulle känna sig obekväma att bli intervjuade av två personer 
så gick vi först igenom vårt tillvägagångssätt. Vi förklarade hur vi skulle gå tillväga under 
intervjuns gång för att intervjupersonerna inte skulle känna sig iakttagna och undra vad 
den andre av oss gjorde sittande i bakgrunden, vilket skulle ha kunnat bidra till att de inte 
fört fram sina åsikter utan istället blivit tillbakadragna. Observatören förde anteckningar 
om deltagarnas kroppsspråk, mimik och om miljön runt omkring och för att vi inte skulle 
riskera att missa något vid inspelningen. Den som observerade var även delaktig i 
dialogen genom att den ställde följdfrågor till gruppen vid behov. Det var till en fördel för 
oss att vi delade upp uppgifterna vid intervjun. Ännu en fördel med att vi var två vid 
intervjun var att vi efter intervjun kunde föra en diskussion oss emellan om uppfattningar, 
tankar och intryck om deltagarna och gruppdialogen. Ytterligare en fördel var att den som 
ledde intervjun inte skulle behöva tänka på kringliggande saker, exempelvis att sköta 
inspelningen och notera det ickeverbala språket (Wibeck, 2000).  

 
Vi utförde även ett enskilt samtal med enhetschefen på respektive enhet (se bilaga 3), för 
att få en mer allsidig bild av social dokumentation och hur den fungerar på enheten. På 
samma sätt som vid gruppintervjuerna valde vi att spela in samtalen för att inte riskera att 
missa något som sades. Anledningen till att vi valde att genomföra enskilda intervjuer 
med cheferna var att vi inte ville riskera att omsorgspersonalen skulle bli hämmade om 
deras chef medverkade vid fokusgruppsintervjun. Direkt efter intervjuerna gick vi igenom 
våra direkta tankar och hur vi uppfattat enhetschefernas och gruppernas mimik och 
kroppsspråk under intervjun. Denna reflektionsstund gav oss mycket information när vi 
senare gjorde vår analys. 
 
 
3.3 Analysmetod 
 
Det finns olika analysmetoder som kan göra intervjumaterialet mer hanterligt, exempelvis 
att dela in innehållet av det insamlade materialet i olika kategorier (Kvale, 1997). Vi har 
valt att analysera och tolka våra insamlade intervjutexter utifrån vad Kvale kallar 
meningskoncentrering, då vi vill få fram en grundläggande mening av intervjutexternas 
innehåll. Intervjutexterna har transkriberats och därefter kortats ner till en mindre 
koncentrerad formulering. På så sätt blev det enklare för oss att läsa och plocka ut det 
som är väsentligt för uppsatsens syfte. Tillvägagångssättet för att koncentrera meningar 
går i fem steg. Det första steget är att lyssna på intervjuerna och därefter läsa igenom dem 
efter transkriberingen för att få en helhetsbild. Efter att ha fått en helhetskänsla 
tematiseras och fastställs meningsenheter utifrån intervjutexterna. I ett tredje steg ska 
författaren formulera teman utifrån intervjutexterna. Tolkning av det insamlade 
intervjumaterialet ska tolkas utifrån intervjupersonernas synvinkel och här får man vara 
försiktig så att förutfattade meningar inte ska påverka intervjuerna. Det fjärde steget i 
analysmetoden är att ställa frågor till intervjutexterna utifrån uppsatsens syfte. Femte och 
sista steget går ut på att författaren ska använda sig av intervjutextens innehåll för att få 
fram den grundläggande meningen av intervjuarens utsagor (Ibid.). Detta 
tillvägagångssätt följde vi efter att intervjuat våra informanter. Efter att ha transkriberat 
och fått en helhetsbild av intervjutexterna, delades intervjuinnehållet in i olika kategorier, 
vilka blev social dokumentation som arbetsverktyg, utbildning och kunskap, tillsyn och 
ansvar, informationsöverföring och tid för dokumentation samt former för 
dokumentation.  

 



  
 

 

Citaten som redovisas i den här studien är tagna från intervjuerna med informanterna. I 
vissa citat förekommer hakparentes, […], vilket innebär att vissa delar av citaten antingen 
är borttagna eller flyttade beroende på deras innebörd.   
 
 
3.4 Förförståelse  
 
Att ha en förförståelse för det som studeras är att förstå något mot bakgrund av tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Genom förförståelsen fås idéer om hur och vilken riktning en 
tolkning ska göras (Gilje & Grimen, 2006). Våra personliga erfarenheter av vad 
omsorgspersonal anser om social dokumentation kommer ifrån bådas erfarenhet av arbete 
inom vård och omsorg, både som omsorgspersonal och som arbetsledare. Med andra ord 
så har vi båda varit i den situationen där vi som omsorgspersonal arbetat direkt med den 
sociala dokumentationen och även där vi som arbetsledare behövt motivera 
omsorgspersonal till att dokumentera. De erfarenheter som vi har fått är att social 
dokumentation anses vara svårt, jobbigt och något otydligt. Detta är något som vi aktivt 
har arbetat med att försöka bortse ifrån när vi gjort våra intervjuer och analyser. Vi har 
försökt att lyssna på vad informanterna egentligen säger och menar för att på så sätt 
kunna ge en så objektiv bild som möjligt.  
 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Vi är fullt medvetna om att de tre gruppintervjuer och de tre intervjuer med enhetschefer 
som har genomförts inte nödvändigtvis representerar en generell syn på hur personal 
inom vård och omsorg uppfattar social dokumentation. Detta har vår tilldelade tid och 
uppsatsens omfång fått begränsa. Istället fokuserades det på att förmedla en bild av 
omsorgspersonals syn på och uppfattning om social dokumentation.  
 
Ett beslut vi behövde ta var hur vi skulle göra för att kunna uppnå så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt. Reliabilitet handlar om hur trovärdig och pålitlig undersökningen 
är medan validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det den är tänkt att mäta 
(Jacobsen, 2007). Kvale (1997) skriver i fråga om reliabilitet att utskriften av en intervju 
är en tolkningsfråga utifrån den som transkriberar. Utifrån det valde vi att bara den ena av 
oss författare skulle transkribera intervjuerna, detta för att få största möjliga likhet i 
utskriften och på så sätt kunna göra en klarare analys mellan de olika intervjuerna.  
 
Innan genomförandet av intervjuer diskuterade vi även hur vi skulle bära oss åt för att 
uppnå så hög validitet som möjligt. Kvale (1997) skriver att det som inte sägs kan vara 
lika viktigt som det som sägs. Utifrån det beslöt vi oss för att dela upp oss vid intervjun 
så att den ene av oss var den aktive intervjuaren medan den andre agerade som observatör 
och kunde observera kroppsspråk och mimik. På så sätt anser vi att validiteten kunde 
stärkas, och därmed uppnådde vi också en reliabilitet mellan våra frågor och 
informanternas svar. Dock är vi väl medvetna om att de grupper vi intervjuat skulle 
kunna och kanske vilja ge oss svar som är extra positiva för vårt syfte gällande social 
dokumentation. Men genom analys och jämförelse mellan text och informanternas 
kroppsspråk och mimik anser vi att vi kunnat bortse från detta och vi känner att vi har fått 
fram deras subjektiva uppfattningar om social dokumentation vilket var vårt syfte. 

 
 



  
 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
 
En författare har alltid etisk skyldighet gentemot intervjupersonen. Det finns fyra 
forskningsetiska huvudkrav som en författare ska beakta och ta hänsyn till när hon/han är 
ute på fält. Dessa krav går ut på att författaren ska få intervjupersonernas samtycke till 
deltagande, författaren ska informera om undersökningens syfte och informera om vilka 
villkor som gäller för informanternas deltagande samt meddela att informanternas 
identitet ska hållas konfidentiellt eller om så behövs få deras godkännande om författaren 
använder sig av något som kommer att avslöja deras identitet (Kvale, 1997). Dessa fyra 
huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). 
 
Vid kontakt med våra informanter informerade vi dem om uppsatsens syfte och 
utformningen av undersökningen samt att deras medverkan var helt frivillig 
(informationskravet). I vårt följebrev bad vi enhetscheferna att fråga sin personal om 
vilka som ville medverka i intervjugruppen, på så sätt fick personalgruppen själva välja 
om de ville delta eller ej. Även innan intervjun påminde vi informanterna om att de när 
som helst kunde avsluta eller lämna intervjun. Omsorgspersonalen tillfrågades även om 
de frivilligt fått välja om de ville delta eller om det var deras chef som bestämde. Till svar 
sade informanterna att det var eget val att delta i studien (samtyckeskravet). Vi 
informerade även intervjupersonerna om att det insamlade intervjumaterialet endast 
kommer att användas i forskningssyfte, det vill säga användas endast i den här studien 
och inget annat (nyttjandekravet). Vidare informerades intervjupersonerna om att allt 
insamlat material som på ett eller annat sätt kan avslöja deras identitet inte kommer att tas 
med i uppsatsen och avlyssningen av intervjubanden kommer endast att ske av oss två 
författare och kommer att raderas efter uppsatsens färdigställande 
(konfidentialitetskravet) (Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). 

 



  
 

 

4. Resultat och analys 
 
Analys av vårt empiriska material och diskussion utgår från omsorgspersonalens och 
enhetschefens syn på och uppfattningar om den sociala dokumentationen. Kategorier som 
framkom utifrån meningskoncentreringen är social dokumentation som arbetsverktyg, 
utbildning och kunskap, språk - det skriftliga och det muntliga, tillsyn och ansvar, tid för 
dokumentation och informationsöverföring samt former för dokumentation. Efter att ha 
kategoriserat och kodat vårt empiriska material utifrån ett grundad teoretiskt angreppssätt 
gav det oss en helhetsbild av hur omsorgspersonalen ser och uppfattar social 
dokumentation 
 
 
4.1 Social dokumentation som arbetsverktyg 
 
Vår studie visar att omsorgspersonal tycker att den sociala dokumentationen är en 
arbetsuppgift som för dem fått förändrad betydelse över tid. Det första som sades av 
informanterna var; skriva, skriva, skriva (IP 2A). Uppgiften att utföra social 
dokumentation, är dock något som genom mer erfarenhet tycks få förändrad innebörd. 
Till en början uppfattades social dokumentation som en extra arbetsuppgift som inte var 
schemalagd, men efter att ha genomgått utbildning i social dokumentation blev det en 
ordinär arbetsuppgift mer än en belastning. Följande utdrag ur intervjuerna är exempel på 
omsorgspersonalens uppfattningar: 

 
I början tyckte jag att det var jobbigt. Det var svårt för mig att gå till 
pärmen och skriva, vad är det jag ska skriva? Men nu är man van,[…] 
man kommer automatisk in i det, […] men det tog lång tid, iallafall för 
mig, minst två år. Det var svårt, men nu kan vi det. (IP 2A) 
 
Det är nödvändig, väldig viktigt att dokumentera. (IP 1C) 

 
Det är en viktig del i vårt jobb, att dokumentera allt som händer, om man 
har varit borta några dagar är det bra om man kan gå och läsa, så man 
får allt nytt så man inte glömmer något. (IP 1C) 

 
Ovanstående citat visar hur social dokumentation har blivit en del av arbetsrutinen. 
Tanken med att dokumentera i omsorgsarbetet är att säkerställa att omsorgstagaren får det 
stöd och den hjälp som han/hon är i behov av och har fått beviljad. Omsorgspersonalen 
anser att det är svårt men nödvändigt. Att omsorgspersonal tycker att det är svårt att 
dokumentera är inte överraskande, vilket kan knyta an till Tengvald (1996) som skriver 
att dokumentera inte är problemfritt, då omsorgstagaren befinner sig i ett känsligt tillstånd 
att få dela med sig av sitt liv och sin situation. Visserligen skriver Tengvald om 
dokumentation inom missbrukarvården, men den dokumentationen skiljer sig inte mycket 
från den sociala dokumentationen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. 
Tengvald påpekar att när det dokumenteras ska det göras genom ett professionellt 
handlande, det vill säga att personalen ska dokumentera information som är nödvändig 
för klienten och dennes situation. Personal ska dokumentera det som är relevant för 
klientens situation utifrån dennes beviljade insats. Det framkom i denna studie att 
omsorgspersonal anser att det är viktigt att arbeta aktivt med social dokumentation, för att 
det ska kunna bli en naturlig del av arbetsvardagen.  
 



  
 

 

I denna studie framgår det att den sociala dokumentationen skiljer sig mellan olika 
arbetsplatser. På enhet A berättar omsorgspersonalen att de under hela dagen skriver allt 
som händer omsorgstagaren, medan omsorgspersonalen på enhet B och C berättar att de 
endast dokumenterar om det händer något särskilt, det vill säga om det är något som 
avviker från omsorgstagarens vanliga vardagsliv. Avvikelse innebär, i detta fall, inte 
endast något negativt, avvikelse kan tyda på positiva händelser, exempelvis att en 
omsorgstagare har en ”bra” dag eller att omsorgstagaren har deltagit i aktiviteter.  Dessa 
uppfattningar har likheter med vad Carlsson och Nilsson (2008) skriver, att de dagliga 
anteckningar som ska göras är det som avviker från den överenskomna 
genomförandeplanen utifrån det beviljade beslutet. 
 
Social dokumentation är nödvändig, det är något som all omsorgspersonal är överens om. 
De anser att social dokumentation gynnar både dem själva och omsorgstagaren, vilket 
kan ses i nedanstående utdrag;  

 
Det är väldigt bra sak som vi har, tycker jag. Nackdelar kan vara att det 
kommer nya papper som man inte hinner med, det kan bli rörigt annars. 
[…] Det är väldig bra, om det sköts. Är det tydlig information då 
fungerar det bra. (IP 1A) 
 
Den är för alla, den är bra om det har hänt något.(IP 2C) 

 
Omsorgspersonalen ser alltså social dokumentation som ett arbetsverktyg i deras arbete 
och om det dokumenteras väl och kontinuerligt så kan det vara ett bra arbetsverktyg. 
Detta kan knyta an till det som Eriksson och Karlsson (1990) också säger, att upprätta en 
arbetsplan och dokumentera väl, tillsammans med omsorgstagaren, kan gynna 
verksamheten och underlätta för uppföljning och utvärdering. Social dokumentation som 
liknar det Eriksson och Karlsson benämner som arbetsplan, ska utgå från 
omsorgstagarens behov, hjälp och insats, samt konkreta mål ska utformas. Nackdelen 
som omsorgspersonalen kan finna, och som alla är överens om, är att det hela tiden 
kommer nya blanketter, exempelvis signeringslistor. Uppfattningen om social 
dokumentation är att omsorgspersonalen har insett att man dokumenterar för 
omsorgstagaren i första hand och därefter för sig själva. Deras uppfattning kan likna det 
Morén (2001) diskuterar, vems verklighet det är som ska dokumenteras. Morén 
ifrågasätter ifall det är omsorgstagarens eller omsorgspersonalen verklighet. Författaren 
skriver att man kan dokumentera utifrån sin egen verklighet, det vill säga att man tolkar 
omsorgstagarens verklighet utifrån sina egna värderingar. Billquist och Johnsson (2007) 
skriver om svårigheterna med att använda socialarbetarnas dokumentation i 
forskningssyfte, vilket kan relateras till det som Morén diskuterar. Utifrån vems 
verklighet dokumenterar man och hur väl stämmer den sociala dokumentationen överens 
med omsorgstagarens verklighet. Med detta menar Billquist och Johnsson (Ibid.) att det 
är här som man ska ifrågasätta informationens reliabilitet i dokumentationen. När man 
dokumenterar får man vara försiktig och vaken på att det är för omsorgstagaren man 
dokumenterar. Som Carlsson och Nilsson (2008) skriver, att dokumentation är där man 
tydliggör vad, hur och när den beviljade insatsen ska genomföras i samråd med 
omsorgstagaren eller dennes anhörig/god man. Även om informanterna i denna studie är 
medvetna om att den sociala dokumentationen i första hand ska gynna omsorgstagaren, är 
det således inte självklart att den utförs utifrån omsorgstagaren verklighet, vilket 
exempelvis kan bero på bristande utbildning. 
 



  
 

 

Men det finns också uppfattningar att social dokumentation inte är något positivt. 
Enhetschefen C ansåg att social dokumentation var något som tog alldeles för mycket tid 
från omsorgstagarnas vård- och omsorgstid. Hon anser att det ibland ska räcka med ett 
muntligt ord, då hon säger: 

 
 Jag tycker att det sagda ordet ska kunna ha värde. Jag tycker att man 
ska kunna säga att hon [omsorgstagaren] duschade igår, och det ska 
räcka, inte behövs signeringslista.  
 

Här syftar enhetschefen C på att man idag ska dokumentera allt bara för att man ska 
bevisa att man har utfört en arbetssyssla. De signeringslistor som hon talar om handlar 
om många olika arbetsuppgifter, till exempel avtorkning av bord, tvätt av 
omsorgstagarens kläder. Enligt vad som framgår i kapitel 2 kan inte allt detta tillhöra 
social dokumentation. Hon menar dock att hon hyser stor tillit till sin omsorgspersonal 
och att varje utförd arbetsuppgift inte behöver signeras. Uppfattningarna har likheter med 
vad Carlsson och Nilsson (2008) skriver, att det skrivna ordet får en mer betydande roll 
och anses mer sant än det sagda ordet. Därför är det bra att det sagda och skrivna ordet är 
lika och att dokumentationen hålls aktuell, vilket görs via regelbundna uppföljningar och 
utvärderingar. De övriga två enhetscheferna upplevde å andra sidan social dokumentation 
som något nödvändigt och som en bra hjälp för omsorgspersonalen i det dagliga arbetet, 
då de säger:  

 
Det är helt nödvändigt, vi skulle inte klara oss utan den. Där det 
fungerar, fungerar det bra. (Enhetschef A) 
 
Dels planering, dels överrapportering. Det är mycket planering i sociala 
dokumentationer, hur den enskilde vill ha det, genomförandeplan och så. 
Hur ska vi arbeta, så man planerar saker och ting, sen är det ett väldigt 
stort arbetsverktyg. Överrapporteringsdelen är uppskattad tror jag. Jag 
tror att planeringsdelen kan kännas betungande, olika dokument och 
olika saker att fylla i. (Enhetschef B) 

 
Det finns skilda uppfattningar huruvida social dokumentation är bra eller inte. En del 
omsorgspersonal anser att social dokumentation är något bra medan andra anser det vara 
något som tar väldigt mycket tid från deras arbete med omsorgstagarna. Dock är 
informanterna överens om att den sociala dokumentationen fyller en funktion, vilket kan 
belysas med nedanstående citat: 

 
Ja det är jätteviktigt, man ska skriva så man inte glömmer. (IP 3C) 
 
Vi diskuterar hur viktigt det är att dokumenterar och ibland brukar man 
säga till de som inte dokumenterar, påminner de, men de säger att de inte 
har tid. Man tjatar på dem, det är inte kul. Det [social dokumentation] är 
bra hjälpmedel för oss. (IP 2A) 
 



  
 

 

Majoriteten av våra informanter uppfattar alltså social dokumentation som något positivt 
och ser omsorgstagarnas fördelar med det. Billquist och Johnsson (2007) hävdar att man 
inte ska betrakta den sociala dokumentationen som något enkelt och oproblematiskt. 
Omsorgspersonalen och enhetscheferna ska betrakta dokumentationen utifrån kriterier 
som tillförlitlighet; gällande vem som har skrivit den, trovärdighet; hur sann är den, och 
representativitet; vilken betydelse den har. En välskriven social dokumentation kan också 
vara ett arbetsverktyg som kan underlätta för omsorgspersonalen i deras omsorgsarbete 
(Carlsson & Nilsson, 2008). 
 
 
4.2 Utbildning och kunskap 
 
Enhetschefer anser att de själva har goda kunskaper om social dokumentation, och att de 
även tillgodosett omsorgspersonalens behov av utbildning. Utbildning till 
omsorgspersonalen sker genom kommunernas försorg. På vilket sätt och hur utbildningen 
ges skiljer sig mellan enheterna, där enhet A fick utbildning med hjälp av en extern 
handledare som utbildade hela personalgruppen. Enhetschefen A berättar att inom 
kommunen har det funnits flera olika utbildningsteman, där tanke och mål varit att man 
därefter ska fortsätta med utbildningen och arbetet ute på enheterna. Trots 
utbildningsmöjligheterna i kommunerna så anser enhetscheferna att det finns andra 
brister som påverkar den sociala dokumentationen som mer beror på bristande kunskaper 
i språk, än i själva utbildningen för social dokumentation.  
 
Enhetscheferna anser att det är viktigt att de själva har utbildning och kunskap om social 
dokumentation, men enligt enhetschef A är det inte nödvändigt att hon har utbildning 
utan att det är hennes personal som ska ha det. Med det menar hon att det är mer 
nödvändigt att omsorgspersonalen har utbildning eftersom att det är de som genomför 
social dokumentation i praktiken. Ett liknande tankesätt men ett annat tillvägagångssätt 
kan man se hos enhetschef B som säger att hon har fått utbildning för att själv kunna 
vidareutbilda sin omsorgspersonal. Enhetschef B anser även att det viktiga är att den som 
är kvalitetsombudsman bland omsorgspersonalen bör vara den som har kunskap och 
utbildning, då det är den personen som i praktiken utbildar sina arbetskamrater. 
Kvalitetsombudsmannen eller som vissa informanter kallade det, SoL-ombudsmannen, är 
den som ska ha fördjupad utbildning i social dokumentation, för att kunna vidareutbilda 
sina arbetskamrater. Alla tre enheter hade en SoL-ombudsman på varje avdelning/plan. 
Även på enhet C hade omsorgspersonalen fått utbildning i social dokumentation, vilket 
enhetschefen C betonar. Hennes personal har fått väldig bra utbildning, enligt henne, och 
hon anser att de dokumenterar bra. Samtliga enhetschefer är positiva till hur utbildningen 
förs ut sinsemellan omsorgspersonalen.  Enligt Carlsson och Nilsson (2008) behöver all 
personal utbildning i dokumentationens omfattning och utformning samt vad och hur man 
dokumenterar. Enhetscheferna anser att genom utbildning inser personalen värdet av att 
dokumentera. En bra dokumentation gynnar verksamhetens utveckling och underlättar 
vid organisering av arbetet, men är även en tillgång vid uppföljning och utvärdering av 
omsorgsarbetet. 

 



  
 

 

Omsorgspersonalens uppfattning å andra sidan är inte densamma som enhetschefernas 
uppfattning om den utbildning som de har fått. Omsorgspersonalen berättar att de också 
har fått utbildning, men inte i samma utsträckning som enhetscheferna anser, de berättade 
att de hade fått utbildning i form av enstaka kurser eller på deras arbetsplatsträffar. På 
kurserna hade omsorgspersonalen fått lära sig vad och hur man ska dokumentera samt 
vilka blanketter som ska fyllas i vid olika situationer. Omsorgspersonalen gav således 
uttryck för att de inte var helt nöjda med den kunskap som de har om social 
dokumentation och hur man ska dokumentera, i jämförelse med enhetscheferna. Enligt 
vad som framkommer i kapitel 2, kan inte kunskap om vilka blanketter som ska fyllas i 
och hur dessa ska uppfyllas, anses vara detsamma som att ha kunskap om vad och hur 
dokumentationen ska gå till. Utbildningen som omsorgspersonalen fick genomfördes i 
omgångar och det framkom inte av omsorgspersonalen att de skulle få ytterligare fler 
utbildningar, utan efter kurserna skulle SoL-ombudsmannen vidarebefordra ny 
information till sina arbetskamrater. Utbildning utgör en viktig del när det gäller 
omsorgspersonalens attityd till social dokumentation, vilket har likheter med tidigare 
forskning. Carlsson och Nilsson (2004) hänvisar i sin bok ”Dokumentera mera” till en 
tidigare studie, gällande personals attityder, som gjordes med hjälp av en 
enkätundersökning vid Göteborgs universitet med personal vid demensboende och 
hemtjänst i Mölndals kommun. Där framkom det att, efter det att personalen fått 
utbildning i social dokumentation var de överlag positivt inställda till social 
dokumentation. Omsorgspersonalen kunde då se att den sociala dokumentationen var ett 
nyttigt och behjälpligt arbetsredskap.  
 
Studien visar på att omsorgspersonal efter utbildningen känner sig säkrare och kan se 
betydelsen av en social dokumentation. Dock ser omsorgspersonalen inte att de fått 
tillräckligt med utbildning, en anledning till det kan vara att man inte ser det som 
utbildning när man sitter och går igenom social dokumentation med sitt 
SoL/kvalitetsombud som dessutom är arbetskamrat. Omsorgspersonalen tycks med andra 
ord se utbildning som något som sker utanför arbetsplatsen och med en utomstående 
person. Den utbildning som de får på arbetsplatsen uppfattas alltså inte som utbildning, 
vilket innebär att de inte inser att de har tillgång till utbildning direkt i arbetsgruppen. 
Billquist och Johnsson (2007) anser att det av personalen krävs att de har vetskap om vad, 
hur och varför man dokumenterar för att kunna genomföra en bra dokumentation. De 
skriver bland annat att för att förebygga brister i dokumentationens kvalitet ska 
omsorgspersonalen genomgå utbildning i vad, hur och varför man dokumenterar.  
 
Omsorgspersonalen diskuterade vidare handböcker och riktlinjer som stöd i deras arbete 
och att de dagliga problem som finns på arbetsplatsen gällande omsorgsarbetet inte 
stämmer överens med lagarna. Under den här diskussionen uppkom frågan om vilka lagar 
som reglerar social dokumentation. På enhet B enades de inte om något svar, utan 
diskussionen blev hög och intensiv. Här diskuterades istället hur besvikna de var över 
dem som stiftar lagarna, och över att dessa inte kommer ut till verkligheten och ser hur 
det fungerar. Omsorgspersonalen på enhet A och C svarade å andra sidan med osäkerhet 
och viskande röst: ”socialtjänstlagen”. På alla tre enheter tycks frågan om lagregleringen 
vara känslig.  
 
 



  
 

 

4.3 Språk, det skriftliga och det muntliga 
 
Språkhantering ingår i omsorgspersonalens utbildning, de har fått lära sig att man inte ska 
använda egna värderingar och inga kränkande ord ska förekomma i dokumentationen. 
Många av omsorgspersonalen var överens om att det som var svårast med att 
dokumentera var att hitta ”rätt” språk och använda ”rätt” ord. Intervjuerna visar att 
omsorgspersonal som inte har svenska som modersmål är rädda inför att skriva, eftersom 
de har svårt att uttrycka sig skriftligt. I de flesta fall får de hjälp från arbetskamrater på så 
sätt att en arbetskamrat skriver medan den andra berättar vad som ska skrivas, som IP 4B 
uttrycker:  
 

Det är svårt för viss personal kan skriva fel. Vi har öppen kommunikation 
så vi brukar hjälpa varandra att skriva, vilket ord man ska skriva, för att 
dokumentera.  

 
Trots att omsorgspersonalen genomgått utbildning, så uttryckte de att de hade svårt att 
veta hur och vad som skulle dokumenteras. Det som däremot inte förekom i 
diskussionerna var vilket språk som skulle användas utifrån omsorgstagarens synvinkel. 
Språket spelar en viktig roll i dokumentationen och dess utformning, vilket har likheter 
med vad författarna Skau (2001) och Westlund och Edvardsson (1998) skriver om språk 
och dess roll. Författarna skriver att när omsorgstagaren får sin vardag nerskrivet, 
förvandlas det från att vara vardagsspråk till ett fackspråk. På så sätt kan det leda till att 
omsorgstagaren känner sig maktlös, då det används ett, för omsorgstagaren, okänt språk. 
Språket i social dokumentation spelar en viktig roll för omsorgstagaren, därför att 
dokumentationen är den första hjälpapparaten, i form av ett biståndsbeslut, som 
omsorgstagaren kommer i kontakt med när personen hamnar i en beroendeposition av 
vård och omsorg. Alla tre enhetschefer är överens om att det inte förekommer kränkande 
ord. Enhetschefen A anger att kontroll och granskning av språk har gjorts någon gång 
både av sjuksköterskan och av en extern handledare. Den externa handledaren gick 
igenom alla SoL-pärmar och förde statistik på vad som saknades i dokumentationen, som 
handledaren senare presenterade till enhetschefen, som i sin tur tog upp det på 
arbetsmöten och vid uppföljning av SoL-pärmarna. Men enhetschefen kunde inte svara 
på hur det idag såg ut i dokumentationen. Enligt Carlsson och Nilsson (2008) ska 
personal formulera sig när de dokumenterar så att inga kränkande och värdeladdade ord 
används. För att minska subjektiviteten menar Carlsson och Nilsson att personal ska 
tänka på varför och för vem är dokumentationen för.   
 

Beskriv personen på det sätt som du själv skulle vilja bli 
beskriven. (Carlsson & Nilsson 2008 s.55) 

 
Enhetscheferna på enhet B och C säger att de inte har någon som kontrollerar språket i 
social dokumentationen men att SoL-ombudsmannen kontrollerar att det dokumenteras. I 
likhet med enhetscheferna berättar omsorgspersonalen att SoL-ombudsmannen brukar 
läsa och titta igenom att det dokumenteras, ibland brukar de titta på språket, men det 
händer inte så ofta. Omsorgspersonalen betonar att det viktiga är att det överhuvudtaget 
dokumenteras. Uppfattningarna har likheter med vad Carlsson och Nilsson (2008) skriver 
om att det är viktigt att personal vet vad, varför och hur man dokumenterar. Men det är 
även viktigt att tänka på att dokumentation ska vara objektiv och saklig, inga egna 
antaganden eller egna bedömningar ska förekomma (Carlsson & Nilsson, 2008).  
 



  
 

 

Uppfattningen om hur man agerar om någon har svårt med språkhantering varierar 
mellan olika arbetsplatser. IP 4B som är SoL-ombudsman på sin avdelning säger att det 
är känsligt att rätta något som någon annan har skrivit. På enhet A vill omsorgspersonalen 
helst inte säga till den som stavar fel, utan inställningen är att man själv ska be om hjälp. 
Medan informanterna på enhet C anser att de inte har några svårigheter med att påpeka 
felstavning eller ta hjälp av varandra. 

 
Enhetscheferna har kännedom om att en del av omsorgspersonalen har svårt för att 
dokumentera skriftligt och de vill att alla ska lära sig att skriva och göra det på egen hand, 
samtidigt har de godkänt att arbetskamraterna hjälper varandra. Alla tre enhetschefer är 
överens om att det viktiga är att dokumentera och inte hur man dokumenterar. Men å 
andra sidan, hur man skriver är en viktig del i dokumentationen, då man dokumenterar 
hur omsorgstagaren vill ha det. Enligt Billquist och Johnsson (2007) är det viktigt att 
arbetsplatsen ska ha ett gemensamt språk för att underlätta kommunikationen mellan 
personalen. En anledning till detta är att dokumentationen behöver vara strukturerad på 
ett tydligt sätt, för att det ska vara lätt att söka information och att läsa vilka uppgifter 
som finns dokumenterade.  
 
 
4.4 Tillsyn och ansvar 
 
Det finns en viss rädsla inför att anhöriga kan läsa det som dokumenteras och i och med 
det så kände de mer krav på att dokumentera med ”rätt” svenska. Ett exempel på detta är 
då en av dem säger: 

 
Vi skriver ganska öppet om vad som har hänt, så det kan komma 
anhöriga och läsa som kan reta upp sig på vad som står. Det står att 
boende inte har ätit då kan de bli upprörda. (IP 3A) 

 
Omsorgspersonalen menar således att man aktar sig för att skriva för negativ och för 
kortfattad information, i och med att anhöriga har rätt att ta del av dokumentationen. Vad 
som oftast dokumenteras är negativa händelser som exempelvis fallincident, eller att 
omsorgstagaren inte har velat duscha. Därför försöker omsorgspersonalen medvetet 
dokumentera positiva händelser för att anhöriga inte bara ska behöva läsa negativa 
händelser. Vid incidenter som exempelvis fall eller medicinavvikelse så berättar 
informanterna att man då dokumenterar så utförligt som möjligt.   
 
Vidare har anhöriga tillgång till dokumentationen genom de så kallade SoL-pärmarna, 
eftersom pärmarna förvaras i ett personalrum och det händer att omsorgspersonalen 
glömmer att låsa, eller som informanterna på enhet A säger att där de har deras SoL-
pärmar, där är det öppet. Omsorgspersonalen tycker att det är jobbigt att behöva låsa och 
låsa upp dörren för varje gång de ska dokumentera eller läsa i SoL-pärmen. Och när en 
anhörig vill läsa igenom SoL-pärmen så ska det ske tillsammans antingen med en av 
omsorgspersonalen eller med ansvarig sjuksköterska. Eftersom det enligt 
omsorgspersonalen ibland är öppet har det hänt att anhöriga har gått in och läst i SoL-
pärmarna utan tillstånd och även tittat i andra omsorgstagares SoL-pärmar. Detta kan 
kopplas till vad som står i lagen, enligt SoL 11 kap. 5 § andra stycket och i LSS 21 a § 
andra stycket ska dokumentation förvaras utom räckhåll så att obehöriga inte får tillgång 
till den.  
 



  
 

 

Som SoL/kvalitetsombudsman så har man ansvaret för att det ska dokumenteras och att 
pärmarna är uppdaterade samt att det dokumenteras. Men å andra sidan så berättar 
omsorgspersonalen att SoL-ombudsmannen inte ofta gör kontroller på grund av att de har 
för många SoL-pärmar. Carlsson och Nilsson (2008) skriver att en bra social 
dokumentation säkerställer den hjälp och de beslut som omsorgstagaren har beviljats, 
vilket omsorgspersonalen var eniga om. Omsorgspersonalen var även enig om att den 
sociala dokumentationen kan gynna verksamheten på så sätt att om anhöriga eller 
myndigheten vill se om en insats är genomförd, kan de alltid vända sig till 
dokumentationen, där det ska finnas dokumenterat tid och datum för när det genomfördes 
och vem som utförde det.  
 
Enligt enhetscheferna så har alla ett ansvar för att det dokumenteras. Omsorgspersonalen 
för att de arbetar närmare omsorgstagaren, vilket gör dem huvudansvariga och för att de är 
kontaktpersoner vilka håller i ankomstsamtal med anhöriga och omsorgstagare. 
Kontaktpersonen är även den som upprättar genomförandeplan och uppdaterar 
information. Även omsorgspersonalen anser att kontaktpersonen har ett stort ansvar men 
att huvudansvaret ligger hos sjuksköterskan gällande social dokumentation. Enligt 
Carlsson och Nilsson (2008) har chefen huvudansvaret för att dokumentation ska 
genomföras. I chefens ansvar ingår även att ge personal de resurser och förutsättningar för 
att arbeta med den sociala dokumentationen, men även att handleda och stötta personalen 
vid genomförande av dokumentation. Inte en enda gång sade omsorgspersonalen att 
enhetschefen hade huvudansvaret, enligt den var det sjuksköterskan. Detta kan förklaras 
med att sjuksköterskan arbetar nära omsorgstagaren och nära omsorgspersonalen.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2006), är det huvudmannen, som i detta sammanhang syftar på 
verksamheterna, som har det yttersta ansvaret för att en social dokumentation upprättas och 
förs. En sammanfattande analys gällande ansvar är att omsorgspersonalen anser att 
ansvaret ligger hos sjuksköterskan och hos dem själva. En anledning till att 
omsorgspersonalen anser att sjuksköterskan är ansvarig kan bero på att även 
sjuksköterskan dokumenterar, även om detta görs i HSL-pärmen men som 
omsorgspersonalen benämner som SoL-pärmen. Detta på grund av att det är i denna pärm 
alla papper gällande omsorgstagarens hälsa, liv och sociala tillstånd förvaras. Överlag 
anser omsorgspersonalen att de är nöjda med att enhetschefen inte har med social 
dokumentation att göra, men å andra sidan så vill de att enhetschefen ska lyssna på dem, 
höra deras diskussioner om att det inte finns tid för dokumentation. 
 
 



  
 

 

4.5 Tid för dokumentation och informationsöverföring  
 

Vid diskussionen om att det är tidsbrist att dokumentera så framgår att omsorgspersonal 
vill att dokumentationen ska vara schemalagd för att de ska hinna dokumentera, då de 
säger; 
 

Vi får höra att det är viktigt att dokumentera, men det finns ingen avsatt 
tid för dokumentation, (IP 1A)  

 
För att ändå sköta arbetsuppgiften har de olika strategier. Ett exempel är följande citat 
som visar hur omsorgspersonalen försöker lösa bristen på tid: 

 
Det finns inget utrymme, på kvällen när vi har lagt alla så måste vi städa. 
[…] Tyvärr så har vi inte ett bra samarbete med natten att vi kan säga 
till de att, tyvärr har vi inte hunnit städa eller, vi måste, annars ser de oss 
som lata. Det handlar om tid och samarbete (IP 3B) 

 
Informanternas åsikter om tid går isär, då vissa säger att det finns tid för att dokumentera 
och andra säger att det inte finns. En del av omsorgspersonalen säger att det finns tid på 
dagen att dokumentera och en del säger att tiden finns på kvällen. Detta tyder på att när 
dokumentationen sker är individuellt och beror på hur arbetsdagen ser ut. Men det är inte 
bara skrivandet som tar tid, utan även att hinna läsa igenom den sociala dokumentationen. 
Omsorgspersonalen diskuterade mycket om att det varken finns tid för att läsa eller för att 
skriva i SoL-pärmen.  
 
All omsorgspersonal från alla tre enheter ser vikten av att ha en skriftlig rapportering men 
det framgick även att den muntliga rapporteringen också utgör en viktig del i 
informationsöverföringen. Denna uppfattning delas av enhetscheferna. I den muntliga 
rapporteringen tas saker upp av mer känslig karaktär, saker som inte tillhör social 
dokumentation, exempelvis ”besvärliga anhöriga”. I den muntliga rapporten får 
omsorgspersonalen även möjlighet att reflektera och stämma av hur dagen har varit, 
vilket informanterna visar med att säga: 

 
Jag ser det som en stund för reflektion. De sitter länge ibland, men jag 
tycker att det är ok, för det har stor värde för gruppen. (Enhetschef C) 

 
Man utrycker sig lättar vid muntlig än vid skriftlig [rapport] (IP 2B) 
 

Omsorgspersonalen uttrycker att de behöver muntliga rapporter för att diskutera händelser 
och situationer som har med omsorgstagaren och dess anhöriga att göra, exempelvis om 
anhöriga som anses vara ”besvärliga”, så vill omsorgspersonalen få den tid att reflektera 
och diskutera hur de ska bemöta anhöriga. Vid muntliga rapporter kan det även tas upp hur 
man kan hantera en krävande omsorgstagare och hur situationen kan hanteras och 
förebyggas för att ge omsorgstagaren en bra och god omsorg. Så som informanterna säger, 
att vid muntlig rapportering så kan det vara enklare att uttrycka sig än i den skriftliga, eller 
hur man ska dokumentera en viss händelse eller situation. Även enhetscheferna anser att 
båda sorterna av informationsöverföring behövs. 

 
En sammanfattande analys är att, trots att omsorgspersonalen påpekar vid flera tillfällen 
att de vill ha inplanerad tid för dokumentation, för att på så sätt förenkla och planera 



  
 

 

deras arbetsdag, finns tiden inte. Men är tidsbristen det egentliga problemet till att 
omsorgspersonalen inte hinner dokumentera? En alternativ tolkning kan vara att 
problemet kan bero på bristande samarbete mellan omsorgspersonalen och mellan 
avdelningarna inte fungerar väl, exempelvis som framgår då IP 3B på föregående sida 
talar om att städa istället för att dokumentera. Vad det gäller informationsöverföringen är 
både omsorgspersonal och enhetschefer överens om att både det skriftliga och det 
muntliga är nödvändigt. Omsorgspersonalen anser att det inte finns tid för att skriva och 
läsa, vilket kan vara en anledning till att de föredrar att bibehålla den muntliga 
informationsöverföringen medan enhetschefer ser det som en tid för reflektion. Samtidigt 
som de förespråkar att sitta och tala med varandra om planering av arbetsdagen och hur 
arbetsdagen har varit, samt få en social gemenskap med varandra.  
 
 
4.6 Former för dokumentation 
 
Någonting som införs mer och mer är elektronisk dokumentation via olika dataprogram. 
Såväl enhetschefer som omsorgspersonal är både positiva och negativa inför en eventuell 
förändring från att dokumentera i pappersformat till att använda data. Följande citat är ett 
exempel på en orsak till ett välkomnande till elektroniskt dokumentation: 

 
Det görs pärmar, om ni ska veta hur mycket papper det är, det är 
otroligt med papper. (Enhetschef C) 

 
Gemensamt för alla tre enheter är att de idag inte har någon datoriserad social 
dokumentation, utan dokumentationen förs i pappersformat. Alla är dock överens att 
datoriserad dokumentation är något som är på väg att införas, men informanterna är inte 
enbart positiva inför denna förändring. De är dessutom osäkra på när den kommer att 
genomföras. Både enhetscheferna och omsorgspersonalen anser att det idag finns alldeles 
för mycket papper att hålla reda på, vilket gör att enhetscheferna ser fram emot en 
elektronisk dokumentation för bland annat att underlätta och minimera antal papper. Den 
omsorgspersonal som också var positivt inställda till elektronisk dokumentation, ansåg att 
datorer kommer att hjälpa dem med den språkliga delen.  

 
Här nedan följer citat från omsorgspersonal som visar en negativ inställning inför 
förändringen att lämna pappersformat bakom sig. Den negativa inställningen behöver inte 
innebära att man inte vill ha datorisering, utan att omsorgspersonal istället förmedlade en 
rädsla inför förändringen, i och med att man inte har datavana. Dessutom uttrycker 
omsorgspersonalen sin oro över att när man övergår till elektronisk dokumentation 
kommer det drabba omsorgstagarna. Detta genom att tid kommer att läggas på att lära sig 
hantera data, tid som tas från omsorgstagarna:  
 

Pensionärerna kommer att hamna åt sidan, nackdelen blir större, att 
hitta rätt ord och vissa hatar att sitta framför datorn. (IP 2A) 

 
Många som är ovana med data det kommer att bli köbildning (IP 1A) 

 



  
 

 

Alla enhetscheferna och några få av omsorgspersonalen står för en mer positiv syn. Den 
negativa inställningen från resterande omsorgspersonal kan även bero på att 
omsorgspersonalen under en längre period har fått höra att dokumentationen snart ska 
övergå till elektroniskt, ”att det är på gång”.  Genom diskussionerna uttrycktes det att 
man inte längre trodde att det skulle ske eller att resurserna inte skulle räcka till. 
Omsorgspersonalen trodde inte att det skulle gå att organisera praktiskt. Detta innebär allt 
från utbildning, antal datorer till att arbeta med kvalitetssäkring såsom uppföljning av 
social dokumentation. Uppföljning av social dokumentation ingår som föreskrifter i 
SOSFS 2006:11 som ett led i kvalitetsledningssystem. Alla tre enhetschefer är överens 
om att ett arbete inom en större organisation innebär att man ska följa dess riktlinjer, 
vilket också innebär att man ute på enheterna inte har större möjlighet att påverka utan 
det gäller att anpassa sig till beslut som tas i kommunerna.  Som man kan utläsa från 
tidigare citat så blev det tydligt att förändringen till att övergå till elektronisk 
dokumentation inte var ett val från enheterna utan ett val uppifrån, det vill säga från 
kommunen. 
 
Sammanfattningsvis visar vår studie att omsorgspersonal anser att kraven som ställs på 
dem inte följer de resurser som de anser sig ha tillgång till. Med resurser syftas på allt 
från personaltäthet till en praktisk lösning på hur en övergång till elektronisk 
dokumentation ska ske. Utifrån diskussionerna kom det också fram att ledningens 
inställning till social dokumentation i hög grad påverkar hur väl dokumentationen 
genomförs. Informanterna är alla inne på samma tankebana, på att det viktiga är vad som 
dokumenteras och inte hur det dokumenteras. Utöver tidsbristen så kan en annan orsak 
vara som tidigare nämndes, att krav och resurser inte går ihop. Samtidigt som det ställs 
krav på att dokumentera finns det inte klara riktlinjer, vilket kan förklara 
omsorgspersonalens och enhetschefernas tankesätt genom nedanstående citat:  
 

Krav och resurser hänger inte ihop (IP 1A) 
 
Med det menade informanten att tiden inte räcker till för att genomföra en bra social 
dokumentation samtidigt som man ska ha tid till att ge omsorgstagarna en bra omsorg. 

 



  
 

 

5. Avslutande diskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och 
syn på social dokumentation. Alla vård- och omsorgsverksamheter som arbetar utifrån 
SoL och LSS har en skyldighet att dokumentera (SFS 2001:453, 7kap 3 §; SFS 1993: 387 
23a§). I dokumentationen ska det synliggöras vad, hur och vilken hjälp omsorgstagaren 
har beviljats. Social dokumentation är förutom en rättsäkerhet för omsorgstagaren även 
ett positivt och behjälpligt arbetsredskap i vård- och omsorgsarbetet (Carlsson & Nilsson, 
2008), vilket informanterna också var överens om. De frågor som vi utgick ifrån var:  

 
� Vad, varför och hur ska man, enligt omsorgspersonalen, dokumentera? 

 
� Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska 

utföras? 
 

� Hur uppfattar omsorgspersonalen att dokumentationen påverkar 
kommunikationen på arbetsplatsen, den muntliga respektive den skrivna 
kommunikationen? 

 
När det gäller frågan vad, varför och hur man ska dokumentera handlar det i grunden om 
att ge personalen förutsättningar i form av utbildning. Utbildning inom social 
dokumentation är en förutsättning för att kunna genomföra en bra dokumentation 
(Carlsson & Nilsson, 2004). Enligt enhetscheferna så är de nöjda med den utbildning som 
omsorgspersonalen har genomgått, vilket inte överstämmer med vad omsorgspersonalen 
själva anser. Utbildningen enligt informanterna gick ut på att lära sig vad och hur man 
ska dokumentera, men ju mer informanterna berättade visade det sig att den utbildning 
som de hade genomgått i princip handlade om vilka blanketter som ska användas vid 
olika situationer och hur dessa ska fyllas i. Omsorgspersonalen ansåg att hur man ska 
dokumentera är mycket svårt, detta på grund av att de fann den språkliga delen svår, 
oberoende av deras bakgrund. Svårigheten med att skriva visade sig mer bero på rädsla än 
brist på kunskap, en rädsla inför att anhöriga kan läsa det som dokumenteras. Vi anser att 
omsorgspersonalen känner att anhöriga har en medveten eller omedveten maktposition 
gentemot dem, vilket visar sig i motståndet och rädslan hos viss omsorgspersonal att 
dokumentera. Trots att omsorgspersonalen vet att man ska dokumentera för 
omsorgstagaren tillåts anhöriga styra hur man ska skriva i dokumentationen; för vem och 
varför dokumenterar man då?  
 
Vid diskussionen kring hur och vad som ska dokumenteras framkom det att 
omsorgspersonalen hade lärt sig att det viktigaste är att man skriver och inte hur man 
skriver i social dokumentation. Det är viktigt att dokumentera och veta hur man 
dokumenterar samt veta att det är lagstadgat att språket i dokumentationen ska utformas 
utifrån respekt för den enskilde (SFS 2001:453; SFS 1993:387), och det ska vara enkelt 
och lättbegripligt (SFS 1986:223). Här ser vi dock ett problem, vad som menas med 
enkelt och lättbegripligt språk är en tolkningsfråga.  Det kan leda till att 
omsorgspersonalen behöver använda egna värderingar och göra sina egna tolkningar av 
vad som är ett icke kränkande och lättbegripligt språk. Ytterligare fler anledningar till att 
omsorgspersonalen kan tycka att det är svårt att använda ”rätt språk” kan dels vara att det 
inom omsorgen idag finns många anställda som inte har svenska som modersmål. Dels att 
det kan kännas som en gråzon ifråga om vad och vilka ord som är okej att använda och 
hur det skiljer sig från en omsorgssituation till en annan. Det skulle gynna 



  
 

 

omsorgstagaren och enheten om det fanns utbildning i hur man dokumenterar, i det 
avseende vilket språk som ska användas, vilket även Carlsson och Nilsson (2008) hävdar. 
 
Det som saknades på enheterna utifrån informanternas utlåtande var att det inte fanns 
tydliga riktlinjer över vad som ska ingå i social dokumentation och att omsorgstagaren 
ska få möjlighet att vara mer delaktig i ”sin” genomförandeplan. Carlsson och Nilsson 
(2008) understryker att om personal ser dokumentation som vilken arbetsuppgift som 
helst, kan det underlätta för omsorgspersonalen att dokumentera. Social dokumentation 
på de enheter som ingår i vår studie behöver tydliggöra ytterligare att social 
dokumentation är en arbetsuppgift som alla andra inom vård och omsorg och inte en extra 
administrativ uppgift. Det som inte är dokumenterat finns inte eller har inte hänt och kan 
inte bevisas och om det då brister i vården, vem kan hållas ansvarig?  
 
Det som framkom av intervjuerna var att kontroll och uppföljning inte skedde 
kontinuerligt, vilket kan påverka omsorgspersonalens syn på vikten av social 
dokumentation. Med detta menar vi att om kontroll och tillsyn genomfördes, så skulle 
kanske omsorgspersonalen se den sociala dokumentationen med andra ögon. Här kan vi 
koppla till vår fråga gällande vem som har ansvaret för att social dokumentation utförs. 
Enligt Socialstyrelsen (2006) är det huvudmannen som har ansvaret för att social 
dokumentation utförs. I detta fall verksamheten som utför insatsen av en beslutad insats, 
vilket betyder att det är enhetschefen som har det yttersta ansvaret ute på enheterna. Hos 
den omsorgspersonal som vi intervjuade kom det fram att de ansåg att ansvaret låg hos 
kontaktpersonen, vilket i och för sig kan vara bra, men om man tydliggjorde vad lagen 
säger och att det yttersta ansvaret låg hos enhetschefen, skulle man då inte få en 
kraftigare tyngd bakom social dokumentation?  
 
När det gäller frågan om kommunikationen så var informanterna alla överens om att både 
den muntliga och skriftliga rapporten är nödvändig och att man behöver kunna prata om 
känslor och dylikt som kan vara svåra att skriva ner. Vi anser att det finns skäl för att 
kombinera de två sätten.  En muntlig del för att gruppen ska kommunicera, reflektera, 
utbyta tankar och befrämja ett gott samarbete. En skriftlig del som ska säkerställa att 
omsorgstagaren får det stöd och den hjälp som han/hon är i behov av och är beviljad. 
Informanterna nämnde ytterligare en orsak till att muntlig rapportering är nödvändig; det 
är under denna man kan diskutera eventuella problem och känsliga ämnen exempelvis 
”besvärliga anhöriga”. Vi tror dock inte att detta är ett stort problem, men ställer oss ändå 
frågan, vem är dokumentationen till för? 
 
En felaktigt utförd social dokumentation kan leda till allvarliga brister i vården och i 
omsorgen (Skau, 2001). Om dokumentationen åsidosätts kan det leda till allvarliga 
följder för omsorgstagaren, såsom att viktig information om omsorgstagaren kan missas. 
Det som dock var gemensamt för omsorgspersonalen var att alla ville ha schemalagd 
arbetstid för dokumentation, tid för att hinna dokumentera och tid att hinna läsa. En 
fundering om den omsorgspersonal som inte anser sig hinna läsa det som dokumenteras 
är om de verkligen inte läser dokumentation över huvudtaget? Är verkligheten så att man 
endast läser om man har tid och att det inte är något man prioriterar? Om verkligheten nu 
är så, att man vissa dagar struntar i att läsa och dokumentera, är då en social 
dokumentation överflödig? Och finns den då bara för att man ska kunna bevisa att någon 
insats är utförd eller att hänvisa till om någon incident händer?  
 



  
 

 

Vår analys under ”Tid för dokumentation och informationsöverföring” tyder på att det 
varken är tid eller språk som är det riktiga problemet. En orsak till problemet kan vara 
samarbetet mellan omsorgspersonalen. Informanterna uttryckte frustration över att 
samarbetet inte fungerar väl och att inte alla i omsorgspersonalgruppen läser det som 
dokumenteras. Varför ska man dokumentera om varken arbetskamraterna eller 
sjuksköterskan läser igenom dokumentationen? För att få omsorgspersonalen att 
medverka till en god social dokumentation krävs det en tydlig arbetsledning som kan 
strukturera upp arbetsrutiner så att det finns bra förutsättningar för omsorgspersonalen att 
verkligen genomföra social dokumentation (Carlsson & Nilsson, 2008). En dålig 
arbetsmiljö och bristande arbetsledning kan bidra till att omsorgspersonalen inte får 
möjlighet att se fördelarna med social dokumentation, vilket på lång sikt kan drabba 
omsorgstagaren. Det faktum att omsorgspersonalen inte uppfattar sig ha tid för 
dokumentation skulle vidare kunna leda till att man skriver på ett sätt men arbetar på ett 
annat. Ett arbetssätt som känns enklare för omsorgspersonalen än på det sätt som 
omsorgstagaren vill ha det och som är överenskommet i genomförandeplanen. Med det 
menar vi att om omsorgspersonalen dokumenterar utifrån sin egen verklighet och egna 
värderingar utan att ta hänsyn till omsorgstagaren kan det leda till man kränker 
omsorgstagarens integritet, vilket då kan bli ett maktredskap på ett negativt sätt. Vems 
verklighet är det som dokumenteras, är det omsorgstagarens eller omsorgspersonalens?  
 
Syftet med vår studie var att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och syn på 
den sociala dokumentationen. Vår studie har till viss del berört problematiken med social 
dokumentation. Utifrån vår analys ser vi att det finns ytterligare många områden som vi 
finner väldigt intressanta och som det med fördel skulle kunna forskas vidare på. 
Exempel på sådana områden är; hur utbildningen inom sociala dokumentationen är 
upplagd, kan och behöver den förändras? Det skulle också vara intressant att få göra en 
observationsstudie i hur den faktiska sociala dokumentationen ser ut och genomförs. 
Dessutom vore det intressant att göra en liknande studie med en annan målgrupp, kanske 
inom LSS. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1; Följebrev som sändes ut till verksamhetschefer 
 
Förfrågan om deltagande i gruppintervju 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på det Sociala omsorgsprogrammet inriktning 
äldre och funktionshinder vid Högskolan i Gävle. Vi skriver examensarbete om social 
dokumentation inom äldreomsorgen och personer med funktionshinder, där syftet med 
examensarbete är att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och syn på social 
dokumentation. Därför är vi intresserade av att komma i kontakt med omsorgspersonal 
för en gruppintervju bestående av 4-5 personal och även en intervju med dig som 
verksamhetschef/enhetschef. Intervjun kommer att ske på er arbetsplats och vi vore 
tacksamma om du som chef kunde hjälpa oss att samla frivilliga deltagare till 
gruppintervjun.  
 
Intervjufrågor kommer handla om social dokumentation och dess syfte, där deltagandet är 
helt frivilligt och man kan avbryta närsomhelst. Intervjun kommer att ta ca 30-60 min, 
och vi kommer att spela in samtalen. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, 
det vill säga att allt som sägs och all information som lämnas ut såsom namn och 
verksamhet inte kommer att nämnas i studien. Dessutom kommer denna studie inte att 
påverka er som verksamhet och all insamlat material från intervjun kommer att förstöras 
när studien är klar. 
 
Vi vore tacksamma om ni kunde tänka er att delta i vår studie. Använd nedanstående 
mailadresser för att anmäla ert intresse för deltagande. 
 
Har ni funderingar och frågor så går det bra att ta kontakt med oss. 
 
 
Magnus Gustafsson;    Dahlia Yousef;  
070- XXX XX XX   073- XXX XX XX 
Vso06mgn@student.hig.se  Vso06dyf@student.hig.se 
 
 
Magnus Gustafsson & Dahlia Yousef – studenter vid Sociala omsorgsprogrammet  
Högskolan i Gävle 
Handledare; Åsa Vidman 
 
 



  
 

 

Bilaga 2; Intervjuguide till omsorgspersonal 
 
Bakgrundfrågor 
 
Vad har ni för utbildning? 
 
Hur många år har ni arbetat inom vård- och omsorg? 
 
Social dokumentation 
 
Har ni genomgått utbildning inom hur man dokumenterar? 
 
Varför ska man dokumentera? 
 
För vem ska man dokumentera?  
 
Vad ska man dokumentera? 
 
Vem har ansvar för att dokumentation förs? 
 
Informationsöverföring 
 
Hur förs rapportering mellan olika arbetsskift? 
 
Vilka nackdelar och fördelar finns det med muntlig informationsöverföring för 
omsorgstagaren respektive för omsorgspersonal? 
 
Vilka fördelar och nackdelar finns det med skriftlig informationsöverföring för 
omsorgstagaren respektive för omsorgspersonal? 
 



  
 

 

Bilaga 3; Intervjuguide till verksamhets/enhetschef 
 
Bakgrundfrågor 
 
Vad har ni för utbildning? 
 
Hur många år har ni arbetat inom vård- och omsorg?  
 
Vad har ni för utbildning inom dokumentation 
 
Hur länge har ni arbetet på denna enhet? 
 
Hur stor är enheten/vad för slags boende är det?  
 
Social dokumentation 
 
Har ni utbildning inom hur man dokumenterar för omsorgspersonalen?  
 
Vad ska man dokumentera?  
 
Hur ska man dokumentera? 
 
Vem har ansvar för att dokumentation förs? 
 
Hur arbetar ni för att förbättra dokumentation på enheten? 
 
Informationsöverföring 
 
Hur förs rapportering mellan olika arbetsskift?  
 
Vilka nackdelar och fördelar finns det med muntlig informationsöverföring för 
omsorgstagaren respektive för omsorgspersonal? 
 
Vilka fördelar och nackdelar finns det med skriftlig informationsöverföring för 
omsorgstagaren respektive för omsorgspersonal? 


