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När du blir gammal - vem ska hjälpa dig? På vilka villkor? Hur ser ett samhälle 

ut som kan ge dig en människovärdig omsorg? De frågorna har en grupp vård- och 

kulturarbetare ställt sig själva och andra. Följ med i samtalet.
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Följ med oss i samtalet kring innehållet i äldrevården 
och det värde vi tillmäter den. Tidningen har vuxit fram 
i mötet mellan människor med lång och kort erfarenhet 

av äldreomsorg, människor som jämsides verkat inom 
olika former av konstnärligt arbete, människor som 
funderat över en samhällsordning som tappat bort sig 
i marknadstänkande kring vården och som förlorat 
respekten för mänskligt värde och värdighet.

Frågorna har kretsat kring hur vi förstår vård – ett 
arbete som vi alla utför eller tar emot i olika skeden i 
livet. Vårdarbetets olika dimensioner – tungt, fysiskt och 
krävande, kärleksfullt, värmande och tacksamt. Den 
professionella vårdarbetarens djupa livskunskap och 
emotionella kompetens. Den stora krisen i vårdarbetets 
organisering där människor utnyttjats, pressats, utsatts 
för stress, blivit underbetalda och hårt insnörda i 

Britt och Nilla: Det var vårt 
skötebarn. Vårt hemtjänstföretag 
Lita. I 26 år sprang man i området. 
Vi kan varenda liten sten där, alla 
genvägar. Vi visste allt om alla våra 
kunder. Läste alla beställningar,  
var med på alla möten. Det enda  
vi inte visste var hur det såg ut 
bakom dörrarna. När de ringde 
på larmet visste vi precis var de 
bodde, vad de hade för hjälp.  
Vi ville vara den lilla, nära, lokala 
hemtjänsten. 2018 var sagan över. 
Vi saknar vår hemtjänst Lita. 

Britt och Nilla drev hemtjänsten 
Lita tillsammans med tio andra  
i tio år. Jenny och jag träffar dem 
tillsammans på Zoom en kväll 
i april. Bägge två kom de från 
restaurangbranschen, den ena 
som egen företagare. När barnen 
kom tog den verksamheten för 
mycket tid från familjen. De  
sökte fasta jobb. Hemtjänsten  
var det som erbjöds i början  
av 1990-talet. 

Inte hade vi tänkt annat än att det 
skulle vara tillfälligt. Bara en kort 
stund. Men är man kvar så är det 
för att något finns där… Nu vill vi 
bara arbeta med äldre. 

Då var mycket annorlunda. 
Då var det mer omsorg, nu är 
det mycket vård. Folk är mycket 
sjukare. 

Då fanns det mer tid. Tvätt  
till exempel fick ta tre timmar.  
Nu får de en timme och en kvart  
för samma sak: Hämta, tvätta, 
torka, lämna, sortera, vika, lägga  
in i skåpen. Nu delas varje arbete 
upp i minuter. Tiden för hemtjänst 
delas upp i nivåer från ett till åtta 
för varje person. 

Förr kunde hemtjänsten komma 
överens med mottagaren om hur 
och vad som skulle göras inom 
hela den tilldelade nivån. Nu 
finns nivåerna kvar, men varje 
moment i arbetet är bestämt 
både vad gäller tid och vad det 
kan innehålla. Innehållet har en 

biståndshandläggare bestämt: 
Hämta posten, duscha, värma 
mat, bädda sängen och så vidare. 
Allt registrerat på minuten, med 
mobilen. Efter de tilldelade 
minuterna får hemtjänsten betalt. 
Men mottagaren betalar efter 
nivåer. Britt och Nilla arbetade 
inom kommunal hemtjänst från 
mitten av 1990-talet till 2008. Då 
de tidigare jobbat bland annat i 
egen regi och i en liten familjeägd 
restaurang, satsade de från början 
på att rationalisera olika uppgifter 
för att få mer tid till vården. 
Omsorgen. Det mänskliga. 

Bättre att en åker med tio 
tvättkorgar än att tio åker med 
var sin. Gemensamma matinköp. 
Apoteket för alla en eller två gånger 
i veckan som en person gjorde och 
så vidare. Alla hjälptes åt. 

Vi hade vår ekonomi i balans. 
När LOV (Lagen om valfrihetssystem) 
kom 2008 knoppade vi av från det 
kommunala. Vi ville bestämma mer 

INTERVJU MED 

Britt och Nilla
Om privatisering av hemtjänst

Välkommen 
till vår tidning  

Vård och Värde!
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tillsammans. Vi valde kooperativ. 
Tolv från vår arbetsplats ville 
vara med. Det var viktigt för oss 
att alla som arbetade också var 
delaktiga i sättet att arbeta. I hur 
vi delade upp arbetsuppgifterna. 
Schemaläggning var en viktig fast 
funktion för oss. Ibland kunde det 
vara roligt att växla mellan rutiner 
och ta tvätten en dag i stället. Stora 
beslut togs av alla. Enkla beslut 
överläts på chefen. 

Vi byggde en egen tvättstuga. 
Tidigare tvättjänster var alldeles 
för dyra. Vi hade tre bilar och ett 
antal cyklar. Råd med utbildning 
och bra semesterscheman. 
2014 införde Stockholms stad 
ParaGå-systemet i hemtjänsten, 
en tidsstyrd och kontrollerande 
funktion genom incheckning via 
telefon. Stämpelklockan åter. 
Samtidigt kom stora neddragningar 
i vården. Både på tiden som en 
uppgift skulle utföras på och den 
tid en mottagare kunde få hjälp. 
2017 infördes även att man inte fick 
någon ersättning för ett avbokat 
besök; de gånger kunden tackade 
nej i dörren när vi redan var på 
plats för att utföra insatsen. Till slut 
gick det inte längre, vi tog beslutet 
att avveckla vår hemtjänst. 

Bädda säng på 5 minuter. Om 
det var helt omöjligt hos någon att 
utföra på mindre än 10 min. Bevilja 
mer tid? Nej! Uppdraget dusch får 

aldrig ta mer än 30 minuter. Säga 
hej, klä av och på, torka, tveka, det 
ingår inte. En ensam äldre kvinna 
hade ”slänga sopor” som enda 
tjänst beviljad. Vi var hennes enda 
sociala kontakt. Vi stannade tio 
minuter. Man kan dra över 10%, 
men därefter måste man förklara 
varför. Vi begärde social tid för 
henne. Fick nej. Ingen ersättning 
för överdrag. För att få plats på 
särskilt boende måste nöden vara 
stor. Alltså får hemtjänsten ta 
ansvar för många människor som  
är mycket sjuka och övergivna.  
Våra hjärtan blöder. 

Vem har bestämt hur lång tid en 
tjänst får ta?

Ingen som varit i hemtjänsten, 
tänker vi. Människan är inget paket. 
Politikerna måste tänka om. Det är 
våra sjuka och äldre vi skall värna 
och ta hand om och det måste  
få kosta. 

Hur får de stora företagen det att 
gå ihop? 

Bra fråga! Vi lämnade över vår 
hemtjänst till ett större bolag,  
med personal och kunder. 

De hade ett helt annat 
arbetssätt. Allt arbete skulle 
dokumenteras och redovisas.  
Allt som gjordes registrerades.  

Att arbeta med både vård och 
scheman blev för mycket. Man 
vaknade på nätterna! Vad har jag 
glömt? Fick kramp i magen. En av 
oss började kräkas både på jobbet 
och hemma. Den andra drabbades 
av eksem över hela huvudet av 
stressen. I öronen kroniskt. 

Vi utsatte oss för saker man inte 
ska göra. För att inte gå in i väggen 
sa vi upp oss. Bägge samtidigt. 
Detta för att hemtjänsten blivit så 
tidsstyrd, och tid är pengar, avbokat 
besök betydde ingen tid och inga 
pengar… så stressigt. 

Nu arbetar vi igen inom den 
kommunala äldreomsorgen. Med 
socialverksamhet. Vi har kul. Gör 
dagarna meningsfulla för de gamla, 
ingen stress. Är fortfarande pigga 
efter arbetsdagen, det är lyx.

Mer i nästa nummer av  
Vård och Värde.

Gunilla Lundahl och 
Jenny Richards

arbetsupplägg som sätter krokben för det värdefulla i 
arbetet. Hur klassamhället blottats i jakten på arbetskraft 
och villkoren som erbjudits för arbetet. Också i vilka som 
fått bära bördan av pandemin.

Frågorna har också handlat om hur vi kan tänka kring 
en omsorg som binder samman generationer, som skapar 
nya gemenskaper och fördjupar kunskapen om livet, 
som öppnar ögonen för mångfalden i den mänskliga 
livserfarenheten. Hur ömsesidigheten ska kunna utvecklas 
i tankarna kring omsorg. Hur alternativen skulle kunna 
se ut. Hur kollektivitet i vardagen kan utvecklas och 
omfamna tankarna på omsorg. Hur vi i samtal och 
genom organisering kan förändra samhället.

Vi hoppas att tidningen kan bli en öppning för det 
samtal mellan vårdtagare och vårdgivare som annars inte 
får plats inom vårdens stressande ramar. Vi hoppas att du 
vill använda tidningen för att fortsätta samtalet i allt vidare 
sammanhang eftersom omsorgen i grunden är en fråga 
om kultur och solidaritet.

Ulrika Flink, Gunilla Lundahl, 
Jenny Richards, Sanna Tefke

Om du vill vara med och bidra till 
denna konversation, vänligen maila 
vardochvarde@gmail.com eller 
skriv till Vård och Värde, Odd 
Fellowvägen 30, 12732 Skärholmen

    ParaGå är ett    

  tidsregistrerings- 

system med GPS som   

   introducerades i   

 Stockholm 2014 och    

   räknar minuter  

         i vården.
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A mnesty är en global 
organisation som arbetar 
för att de mänskliga 

rättigheter som finns inskrivna i FNs 
deklaration från 1948 ska gälla alla, 
nu och i framtiden. Amnesty har 
under pandemin studerat hur de 
gamlas rättigheter försvarats i fyra 
europeiska länder – Italien, Spanien, 
Belgien och England. Berättelserna 
därifrån presenterades nyligen 
av Svenska Amnesty i ett samtal 
på nätet, med motivationen att 
slutsatserna lika väl kunde gälla i 
Sverige. Det handlar om mänskliga 
rättigheter som så många gånger 
blivit brutalt kränkta.

Det har hänt eftersom omsorgen för 
gamla redan från början har stora 
brister, de ställs vid sidan av och 
gamla har inte setts som en viktig 
angelägenhet för samhället. Få har 
brytt sig. Pandemin har gjort det 
tydligt att den hårdast drabbade 
delen av befolkningen är den med 
minst resurser och störst utsatthet. 
Det är de äldsta och sjukaste som 
prioriterats bort på sjukhusen, 
nekats läkarvård. De har utsatts 
för smitta och ovarsamhet, verktyg 
för deras skydd har inte funnits. 
Allt ansvar för deras vård har lagts 
på äldreomsorg och hemtjänst. 
Samtidigt har personalen på dessa 

institutioner pressats hårt i tid. De 
har varit illa betalda. Anställda på 
orimliga villkor vilket har pressat en 
del att för sin egen överlevnad arbeta 
när de är sjuka. Personal där några 
har lång erfarenhet och engagemang 
medan andra anlitas utan att några 
krav på erfarenheter ställs. Personal 
som lämnas med svårt sjuka utan 
stöd från läkare. Där Google varit 
deras enda stöd. Personal som fått ta 
mänskligt och medicinskt ansvar för 
svårt sjuka. Övergivna. Av politiker 
och byråkrati.

De gamlas rätt till liv, hälsa och 
gemenskap har kränkts när de 
behandlats som en kategori och inte 
som medmänniskor. Det har skett 
därför att val och prioriteringar gjorts 
av politiker och dem som haft rätt 
att besluta. Det är nu synligt. Ska de 
mänskliga rättigheterna också gälla 
de som inte längre kan försvara  
dem själva?

ÄR GAMLA OCKSÅ 
MÄNNISKOR?

Amnesty och de gamla.  
Rätten till liv och hälsa.

Avlyssnat på Amnestys hemsida  
av Gunilla Lundahl

Rubriker från artiklar i olika tidningar 

samlade av PRO Pressinformation 1991-1993. 

Med tillstånd från Arbetarrörelsens arkiv 

och bibliotek.
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M arie-Anne, Anna-Britt, 
Max, Shukria, Badria, 
Anna och Maj. Jag kan 

påminna mig om fler namn som har 
lämnat plats för andra genom åren, 
och nämna dem för er, men det 
finns inte plats. Det är en förlängd 
släkt, namn och berättelser som 
återkommit vid köksbordet hos den 
släkt jag har blodsband med. Så länge 
jag kan minnas har äldre personer 
varit närvarande i min mammas, 
mosters, morbrors frus och kusiners 
liv. Alla de genom hemtjänsten. De 
har varit hem som min mamma och 
många andra stått i tjänst till. Och 
många har stått i tjänst till min egen 
farmor och mormor.

På min vägg, jämte TV:n under 
den högt uppsatta bokhyllan, 
sitter massor av foton, vykort, 
tidningsartiklar, krimskrams och  
en inköpslista. Där står;

1 liter mjölk och kaffegrädde
salt (seltin)
½ kg köttbullar (SCANS)
1 getost (norsk)
4 potatisar
Morötter
Lingonsylt (i rulle)
1 röd paprika
och tidning 9:-

i en fin och nätt skrivstil på det 
lilla linjerade pappret.

Det är Marie-Annes handstil. Jag 
har sparat listan för att den är så fin 
och påminner mig om alla de som 
blivit en del av min mammas liv. Dem 
hon tagit hand om, vårdat som om 
de vore hennes egna föräldrar, gett 
mer av sin tid än vad som betalats för, 
de hon sörjt och glatt sig åt, de som 
ramlat och tryckt på trygghetslarm i 
form av armband och halsband, de 
hon sprungit och gjort flera buss- och 
tågbyten för, de som inte har någon 
familj kvar och de som är så gamla 
att alla vänner lämnat livet sedan 
länge. Jag menar, alla hennes hem. 

Jag har träffat flera, eller så har det 
blivit videosamtal på telefonen. Inte 
minst med Marie-Anne. Hon brukade 
till exempel lägga ner en 100-lapp, 
ibland en 500-lapp, i ett litet kuvert 
som hon skrev något fint på, en gång 
stod det ”Ha den äran” samma dag 
som jag fyllde år. Och ibland blev 
det en trisslott i ett lika litet vykort. 
Rikedomarna smög hon sen ner i min 
mammas jacka och stred fram och 
tillbaka när min mamma hittat dem, 
”Det är inte till dig Shermin! Det är 
till din dotter. Nu tar du det innan jag 
blir ledsen.” Mamma la alltid tillbaka 
det i smyg, men en gång gömdes 
sedeln i ett te-paket som jag skulle 
få, Lipton Tea Lemon. Vi skrattade 
åt hur smart och söt 95-åringen 
var. Till slut lät vi henne vinna och 
vi gick med massa hembakat bröd 
och hemlagat veckorna därpå. Men 
gången jag och mamma åkte till 
Kurdistan var inte lika rolig och söt. 

Marie-Anne hade blivit sjuk av vår 
frånvaro, eller inte så mycket av min 
egentligen. Men det fanns i alla fall 
minst en person där hemma i Sverige 
som väntade. Hon, och flera andra 
som jag nämnt. Och de jag inte har 
plats för att nämna. Alla vi har delat 
på tiden med min mamma. Mer tid 
än vad deras biståndsbedömare gett, 
och mer tid än de som jobbar får 
betalt för. För att det har behövts mer. 
Mer tid, mer vård, mer ärlig vård, mer 
kärlek, mer sällskap och trygghet. 

I en så kapitaliserad värld glöms 
det bort att de som behöver stöd och 
hjälp också är någons förlängda släkt. 
Att de för privatiseringens gunst inte 
bara är en källa för mångmiljoner.
Att de inte är en börda. Att de varit 
med och byggt det som finns nu. Att 
de också behöver mer, och att de 
som står till tjänst, likaså. Tills dess 
fortsätter vi göra det vi kan, med 
trötta ryggar, spring mellan tåg och 
bussar och hjärtan med plats för fler.

M itt första möte med 
äldreomsorgen var i 
Västerbottens inland för 

ungefär 20 år sedan, då jag fick en 

KOPP KAFFE Samtal kring arbete i hemtjänsten

Lingonsylt (i rulle)
Nawroz Zakholy

En dag i 
hemtjänsten 

med min 
mamma

Sanna Tefke
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ferieanställning som femtonåring 
på äldreboendet där min mamma 
jobbade. Fler somrar följde, och när 
jag blev äldre blev det även extrajobb 
på lov och helger i kombination 
med studier. Nästan allt jag lärt mig 
om omsorg har jag fått lära mig av 
mamma, både i hemmet och på 
jobbet. Efter ett uppehåll på nästan 
femton år fick vi chansen att jobba 
ihop igen.

Jag lämnade Västerbotten för 
huvudstaden 2007. Jag började 
jobba i den kommunala hemtjänsten 
i Stockholms innerstad, som 
privatiserades ganska kort därefter.
Det var ungefär åtta år sedan jag 
jobbade i hemtjänsten på riktigt, 
sedan dess har jag jobbat med att 
försöka förbättra villkoren för de 
som jobbar inom omsorg. Förrförra 
sommaren fick jag däremot chansen 
att hoppa in och gästspela i 
hemtjänsten i Västerbottens inland 
tillsammans med mamma. Det var 
skillnad, och det var fint. 

Jag blev inbokad att jobba på en 
söndag, och det var bara jag och 
mamma som jobbade den dagen på 
den lilla orten. Sex brukare hade vi 
att gemensamt ta hand om under 
dagen och ungefär lika många besök 
var det under dagen. Det kändes 
verkligen som natt och dag mot 
sist jag jobbade. När jag slutade i 
hemtjänsten i Stockholm 2013 var 
femton besök om dagen standard, 
och eftersom jag jobbade dagtid 
på veckodagar innebar det utöver 
omvårdnad även serviceinsatser 
som städ och inköp som förutom i 
undantagsfall inte utförs på helger 
och kvällar och tar mycket tid. 

Situationen har dessvärre inte blivit 
bättre sedan dess. 
 
Då alla brukare utom en bodde 
på ortens trygghetsboende behövde 
vi dessutom inte springa genom en 
stressad stad med gator, rödljus och 
gamla hus med många våningar 
utan hiss. Eftersom alla bodde nära 
varandra följde min mamma med in 
till varje person för att presentera 
mig och berätta vem jag var och 
vad vi skulle göra. Att få möta en ny 
människa och låta en ny människa 
möta mig, utan att känna stress, var 
en fantastisk känsla.

Den äldre herren som hade hela 
lägenheten full med blommor efter 
gårdagens födelsedag kunde i lugn 
och ro få berätta om alla som kommit 
på besök och hur mycket han 
uppskattat uppvaktningen medan 
jag tillagade gröten precis som han 
var van vid med hjälp av mammas 
teaterviskningar efter att hon 
presenterat oss för varandra. 

Jag slogs också av hur lätt det 
är att glömma saker som förut gått 

på reflex. När jag tackade ja 
till att hoppa in och hjälpa till 
reflekterade jag inte ens över 
att saker som man gjort i flera 
år utan att tänka inte längre 
sitter kvar i muskelminnet. Hur 
var det nu man bäst hjälper 

någon från rullstol till toalett, 
eller ger någon ögondroppar? 

Jag var tvungen att stanna upp och 
fundera innan det kom tillbaka. 

Jag fokuserar på att följa schemat 
med alla instruktioner och i 
korridorerna ser jag mamma passera 
då och då, hon känner alla utan 
och innan, går runt och vattnar alla 
byggnadens blommor och fixar tvätt 
under tiden, sånt där som ska göras. 
Det där med att följa schemat exakt 
är inte så himla noga som det var 
nere hos oss. Det går att vara mer 
flexibel och anpassa arbetsdagen 
efter de äldres behov på ett sätt 
som jag bara kunde drömma om 
hemma i Stockholm. Vill någon ha 
lite extra sovmorgon? Inga problem, 

vi kommer tillbaka om en stund. En 
liten promenad på eftermiddagen 
kanske? Vi fixar. När tiden är 
kommen för gudstjänsten som sänds 
varje söndag i SVT ser hon också 
till att alla som vill följa den har den 
påslagen på TVn inne i lägenheten. 

Min mamma har jobbat i 
äldreomsorgen i tjugo år och det 
märks. Även om hon inte har formell 
undersköterskekompetens så skiner 
erfarenheten igenom i allt hon 
gör. Hon behöver inte stanna upp 
och tänka på samma sätt som jag 
behöver. Framförallt så märks det 
hur himla mycket hon bryr sig om 
vårdtagarna och sitt jobb. De gamla 
skiner upp lika mycket som hon gör 
när hon kommer in i rummet. Jag 
får nästan skämmas lite när hon 
påtalar att min arbetsställning inte 
är särskilt ergonomisk vid ett tillfälle, 
det som ändå ska vara mitt område 
nuförtiden. 

Dagen förflyter lugnt och fint och 
jag njuter av att få vara tillbaka i detta 
givande yrke. På eftermiddagen har 
jag och mamma tid för en glass i 
solen och jag reflekterar över dagen. 
Jag vet att det kan vara stressigt även 
här när allt inte går som planerat, 
men det känns ändå fint att ha fått 
vara med om den här dagen. Tänk 
om all hemtjänst kunde få vara såhär, 
utan den ständiga stressen av klockan 
som inte heller får märkas, att det i 
stort sätt är samma personer som de 
äldre får möta hela tiden och att när 
det inte är det så sker introduktionen 
på bästa sätt. När de som är proffsen 
i äldreomsorgen, personalen, får 
möjlighet att påverka sin egen 
arbetsdag. Tänk om alla kunde få  
ha en kollega och vårdpersonal som 
min mamma.

  Tänk om  alla kunde  få ha en kollega och vårdpersonal     som min   mamma.



Riksdag

Kommun Socialnämnd

Lagarna skapar ramar, anger mål och krav
samt fördelar ansvaret för vård och omsorg
mellan region och kommun. Lagen om hälso-
och sjukvård (HSL) ställer krav på vård på
lika villkor för hela landet och gäller
framför allt regionerna. Socialtjänstlagen
(SoL) gäller både vård och omsorg och berör
framför allt kommunerna.

På kommunnivå är det socialnämnden
som skapar formen för vården
utifrån fastslagen budget.

Biståndshandläggaren arbetar
på uppdrag av socialnämnden
och bestämmer omfattningen
av och formerna för den vård
och omsorg den omsorgssökande
personen ska få.  Den enskilde
kan därefter välja det företag
som ska utföra de tjänster
som beviljats.

Bi�åndshandläggare

Vårdföretag

Hemtjän�personal

Lagen om valfrihetsssystem (LOV)
öppnade 2008 en ny marknad för
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sköterskenivå till kommunerna.
Gränserna mellan medicinsk vård
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I bland undrar jag om det 
hade varit lättare att hjälpa 
till och finnas till hands 

för varandra i ett samhälle som 
värderar omsorg och kollektivitet. 
När min mamma blev sjuk blev det 
uppenbart att vi hade olika syn på 
vad som var välkommen omsorg. Det 
handlade om integritet, att vara rädd 
för förändring eller att förlora sitt 
privatliv, men främst stolthet, att inte 
vara en börda för sina barn. 

Vuxna barn tänker säkert olika, men 
för mig var det viktigt att inkluderas 
även i det jobbiga. Inte utifrån ett 
behov av att vara ”duktig” utan mer 
för att jag var rädd att mina föräldrar 
skulle dröja med att söka hjälp eller 
inte kräva den vård de har rätt till. 
Att försöka samordna vård för någon 
som inte vill ha vård är så klart 
dömt att misslyckas eftersom det 
handlar om hur vi hanterar känslor 
och rädsla i svåra ögonblick. Mitt 
sätt att visa omsorg blev kanske för 
rationellt men jag ville ha kontroll 
över en vårdsituation där det krävs 
mycket kraft för att skaffa sig den 
hjälp en behöver från en vårdapparat 
som enbart kan forceras av friska 
personer med tålamod. 

Jag önskar att vi pratat mer med 
varandra om vad som händer 
när någon blir äldre och sjuk. Det 
underlättar för alla om det redan från 

början finns en gemensam 
plan. På vilket sätt vill du att 

jag ska ta hand om dig? Förälderns 
känsla av att jag ska klara mig på 
egen hand som jag alltid har gjort 
krockar med en ny okänd faktor vilket 
är sjukdomens verklighet. 

Vi lever i ett välfärdssamhälle där 
det huvudsakliga ansvaret för äldres 
ekonomiska situation och för den 
dagliga fysiska vården anses vara 
samhällets plikt. Ibland tänker jag 
på att det fortfarande finns länder 
där det är juridiskt bindande eller 
tradition att de vuxna barnen ansvarar 
för att sköta de äldre. Vilka samtal har  
de om att bli gammal? Här berättar 
jag om ett av mina samtal med personer 
som har erfarenhet av att organisera 
omsorg på andra sätt än i Sverige. 
Fler kommer i andra nummer.

Konstnären Rossana Mercado-Rojas 
familj kommer ursprungligen från 
Anderna i Peru men hon växte upp i 
Lima. Deras familjetradition bygger 
på idén om ömsesidighet, ett stöd 
som handlar om att man hjälper 
varandra inom familjen. Det finns 
många ritualer och traditioner som 
håller praktiserandet av ömsesidighet 
vid liv. Traditionen är kommunitär, 
fokus ligger på gruppen och 
samhället snarare än på individen. 
Rossana växte upp hos sina far- och 
morföräldrar när hennes föräldrar 
studerade, ständigt omgiven av olika 
generationer och personer som 
kände sig ansvariga för barnen och 
äldre släktingar. 

Rossana Mercado-Rojas: Det 
handlade om att bygga upp ett tryggt 
system utanför staten, eftersom det 
inte finns ett alternativ då ingen tror 
på att staten kommer ta hand om 
ens behov trots att alla betalar skatt, 
(eller egentligen ska vi alla betala 
skatt men många människor undviker 
att betala, eftersom de inte ser någon  
”avkastning” från skattesystemet, 
många sysslar istället med affärer eller 
arbetar informellt). Fokus ligger på 
att skapa starka och djupa relationer 
som utgörs av de människor som 
finns runt omkring dig. Men när 
människor börjar en klassresa, får 
mer pengar och befinner sig i ett 
läge där de vill sträva uppåt i Lima 
är det mycket vanligt att anställa en 
person som tar hand om barnen eller 
äldre familjemedlemmar. Det ses 
som mer civiliserat, tydligare eller 
ambitiösare att ha arbetare istället 
för att förlita sig på familjenätverk. 
Strävan efter att bli ”mer civiliserad” 
är en del av vår koloniala historia 
och nutid. Imitera vad rikare 
samhällsgrupper gör. Människor 
tenderar att anställa andra för att ta 
hand om sina nära och kära som en 
del av det våldsamt exploaterande 
kapitalistiska kolonialistiska systemet 
vi lever i. Människor har knappt tid 
att träffa sina egna barn trots två 
arbetande föräldrar kan många 
inte ens drömma om att ha någon 
bostad eller ekonomisk stabilitet. 
Förändringen av hur vi lever speglar 
också hur vi tar hand om andra samt 
våra omsorgs ritualer. Det var inte så 
här när mina farföräldrar migrerade 
från Anderna till Lima, även om de 
stod inför en hård verklighet. Livet 
har blivit en exploateringsresurs, 
därför finns det mindre tid att ge för 
att ta hand om andra. 

Kan omsorg förändra samhället?VI LETAR EFTER 
        ALTERNATIVEN

Omsorgens kollektiviet
Ulrika Flink i samtal 

med Rossana Mercado-Rojas

 Fler st
yr 

färre vå
rdar

En annan vård    är möjlig
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Jag ser samma sak hända här i 
Sverige med en växande gig-ekonomi 
istället för ordentliga kontrakt och 
sociala rättigheter, medans ägare av 
företag blir rikare och rikare. Dessa 
idéer tror jag förstör vår känsla av 
gemensamt ansvar.

När Rossana växte upp lärde hon sig 
att alla tar hand om varandra genom 
att iaktta hur livet organiserades runt 
omkring henne. 

RMR: Vi bodde nära varandra och 
om någon blev sjuk så visste man 
om det. När en närstående når en 
kritisk ålder så finns det mer stöd 
runt omkring den personen. När min 
mormor fick alzheimers så bildades 
det en grupp i familjen, ett team som 
tog hand om henne. Det är väldigt 
enkelt att försumma en person, till 
och med en förälder. Men det som 
gör att de flesta ser omsorg som en 
naturlig del av livet är att vi sett det 
praktiseras hela vår uppväxt, det 

finns en stolthet och ett ansvar som 
man vill axla utan att någon behöver 
fråga om det. Nu när jag har bott i 
Sverige i nästan tre år och förlorat 
två farföräldrar inser jag vad jag 
lämnade bakom mig. Mina föräldrar 
börjar bli gamla och min farmor 
är över 80 år och det har en stark 
påverkan på mig. Jag vill försöka leva 
mellan Sverige och Peru och ha en 
aktiv roll i att ta hand om min familj 
även om jag inte kan vara där hela 
tiden. Jag hoppas att jag ska kunna 
ge tillbaka till det nätverk som jag 
lämnade. 

Rossana reflekterade över sitt 
första möte med äldreboenden i 
Sverige genom att fråga sig vad en 
familjemedlem är. Hennes mans 
farfar vårdades på ett äldreboende 
av personal som han träffade mer än 
sin egen familj vilket är helt normalt 
i Sverige. Personalen talar med 
de äldre, ger dem mat, går ut och 
går, rakar, duschar och står för en 

emotionell och kroppsnära omsorg. 
Frågan är därför om vi inte ska utöka 
vår idé om vad som är en äldre 
persons familj och börja betrakta 
övriga boende och personalen som 
en ny typ av familjemedlemmar som 
delar ens älskades vardag på ett sätt 
som den första familjen inte längre gör. 

Jag tror att det svenska samhället 
har mycket att vinna på att omfamna 
idén om en livslång ömsesidig 
omsorg om varandra i samklang med 
välfärdssamhället. Jag pratar inte 
om något tvång eller att det vore 
att föredra att traditionen kräver 
omsorg men vad jag längtar efter 
är en självklar närhet som trumfar 
oron att störa varandra eller vara en 
börda. Om vi, kollektivet, värdesatte 
den kunskap som kommer efter ett 
långt liv istället för att se processen 
att bli gammal som en belastning för 
samhället skulle vi komma en lång 
väg mot en mer holistisk, kollektiv 
och ömsesidig omsorg. ◆

A rbetsledare behövs 
inte. Det finns ingen chef.  
I ett team samarbetar 

man och arbetar även självständigt.  
Arbetet organiseras gemensamt 
inom gruppen och var och en tar 
   själv ansvar för sin uppgift.   
 Vårdtagarnas och personalens 
 bästa i arbetet gäller för alla 
beslut. Ersättning betalar    
  kommunen för den samlade  
   tid som vårdtagaren blivit    
              tilldelad.

Mona Lindström berättar i maj på 
Zoom om sitt arbete med Buurtzorg, 
en alternativ modell för äldreomsorg, 
som hämtats från Nederländerna. 
Där växer deras organisation och 
har nu över 1000 små, självstyrande 
team med cirka 14 000 anställda.

Buurtzorg Sverige har fyrtio fast 
anställda samt omkring femton 
vikarier. Fyra team tar tillsammans 
hand om cirka 150 äldre i Håbo 
kommun nära Uppsala.

Mona arbetade som sjuksköterska 
i Sverige när hennes man fick jobb 
i Nederländerna och hela familjen 
flyttade. Efter ett tag längtade hon 
tillbaka till sitt yrke och fick, när hon 
kunde språket, anställning i ett stort 
vård- och omsorgsföretag liknande 
de svenska hon tidigare arbetat med. 
Mona mådde dåligt av arbetsmiljön 
där, kände att förutsättningar för 
att göra ett bra jobb inte fanns. Så 
hon sa upp sig och hittade stiftelsen 
Buurtzorg.

Där mötte hon något helt annat. 
Först bjöds hon in på kaffe och 

träffade teamet. På Buurtzorg är det 
teamen själva som rekryterar nya 
kollegor. Mona började nästa dag 
i ett team där alla hjälptes åt. Hon 
trivdes från första dagen. 

Det fanns inga samordnare, 
gruppledare eller chefer som satt på 
kontor och bestämde hur arbetet 
skulle utföras, det gjorde teamet själv 
upp tillsammans med vårdtagarna.
Alla i teamet hade särskilda roller 
som roterade - husmor ansvarade 
för inköpen, rapportören ansvarade 
för att ha koll på ekonomin, mentorn 
tog extra hand om nya kollegor, 
planeraren fixade schema och så 
vidare. Alla var också teammedlem 
och vårdgivare. Det fanns ingen dyr 
överbyggnad eftersom Buurtzorg är 
en platt organisation.

När Mona skulle hem till Sverige 
erbjöds hon stöd att starta Buurtzorg 
här. Nu ägs Buurtzorg Sverige av den 
Holländska stiftelsen som är en icke 
vinstdrivande organisation. 2011 
skrev Mona på ett avtal med 
Håbo kommun. 

BUURTZORG
Gunilla Lundahl i samtal 

med Mona Lindström
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Mona Lindström: Så gällde det att 
sprida konceptet genom att skaffa 
sig nöjda vårdtagare och personal 
som gillade arbetsmodellen. Det 
gick lite trögt i starten. Vi var 
runt och presenterade oss och 
modellen för politiker, tjänstemän, 
pensionärsorganisationer och 
föreningar. Sen när vi väl fått vår 
första vårdtagare så tog det snabbt 
fart och vi växte så det knakade.

Kommunen är nöjd. Vårdtagarna 
med. Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning visar nästan 
varje år 100% nöjda vårdtagare. 
Det har tidvis varit en kamp med 
kommunen för att ersättningen 
legat för lågt för att kunna driva en 
kvalitativ vård och omsorg. Det går 
att förhandla. Ersättningen har höjts. 
I gengäld har tiden knappats in.

En utmaning är att vården har två 
huvudmän – Kommun och Region. 
Det gör det svårt att påvisa att vårt 
arbetssätt sänker vårdkostnaderna.  
I vår modell bedrivs vård och omsorg 
av samma organisation. Välutbildad, 
erfaren personal, hög kontinuitet 
och patienten i fokus ger bättre 
vård i hemmet, höjer effektiviteten 
och minskar onödiga akutbesök på 
sjukhus och inläggningar. I Sverige 
skapas skarpa gränser genom att 
regionen nästan alltid bekostar 
den dyrare medicinska vården och 
kommunen omsorgen. I verkligheten 
flyter gränserna och resurserna 
splittras.

För oss handlar det inte om 
aktiviteter utan om hela människan. 
Man ser till personers hela 
livssituation för att kunna ge dem 
den bästa hjälpen. Man lär känna 
dem. Skapar en varm relation. Ibland 
blir vi deras enda familj.

I ett ettårigt projekt i Håbo 
genomfördes vår modell med lyckat 
resultat, men tiden gick ut och 
politiker byttes ut och sen var det 
som vanligt igen. Jag trodde att 

jag skulle kunna förändra 
äldreomsorgen i Sverige. 

S B A R . C A R E

Ett stort vårdmöte kommer 
att hållas hösten 11–12 
september på Teater Tribunal i 
Stockholm. Det organiseras av 
fackförbundet SAC, Sveriges 
Arbetares Centralorganisation. 
I anslutning till konferensen 
har hemsidan SBAR.CARE 
skapats.
 
SBAR står för Situation /
Bakgrund / Aktuellt / 
Rekommendation. Begreppet 
har hämtas från sjukvården, 
en modell som där används för 
att snabbt rapportera om en 
patient.

Vi som kallar oss SBAR.CARE 
använder detta begrepp 
som ett arbetarnas verktyg 
i kampen för bättre vård. 
På webbplatsen SBAR.CARE 
kan vårdpersonal dela med 
sig av sina erfarenheter och 
tankar om hur vi kan förbättra 
situationen inom vården samt 
dokumentera vårdarbetarnas 
förhållanden.

På höstens omvårdnads-
konferens kommer vi att 
diskutera tvärfacklig kamp 
samt undersöka former av 
kollektivt motstånd genom 
flera yrkesgrupper. 

Här kommer ett SBAR-inlägg 
som skrivits av Therese Brodin 
och tidigare publicerats på 
SBAR.CARE.  

S I T U A T I O N
Hög arbetsbelastning med få 
kollegor som grundläge. Tex 
två undersköterskor på 30 
vårdtagare som norm nattetid 
och 80% har prio ett larm. 
Dagtid så finns ej tid för något 
annat än basala hygienrutiner 
för de äldre och mycket 
larmande och missar som följd.

B A K G R U N D
Nedskärningar av personal och 
mer vårdbehov hos de äldre 
som nu inte ens får en dräglig 
livskvalitet.

A K T U E L L T
Stressad, ledsen och vill helst 
fly vårdsektorn.

R E K O M M E N D A T I O N
Personal: Fasta anställningar 
och dubbelt så mycket 
personal så att värdig vård och 
värdigt liv kan ges.

För mer information, anmälan 
till konferensen eller 

deltagande i SBAR.CARE:  

sbar.sac.se

UPPROP FÖR  
NYA ARBETSFORMER

Det finns många som arbetar för bättre arbetsförhållanden 
inom vård och omsorg. Här kan du hitta några fler. Om du vill 

vara med och bidra till tidningens samtal om vården är du 
välkommen att maila vardochvarde@gmail.com eller skriva till: 

 
Vård och Värde, Odd Fellowvägen 30, 12732 Skärholmen

Forts. BUURTZORG
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Delta i Vård och Värde-workshop!
20 sep 18.30 - 20.30

Vård och Värde är en samtals-
workshop på nätet som är 
öppen för konstnärer som har 
arbetat inom hemtjänsten. 

Workshopen ska utforska 
likheterna och skillnaderna 
vad gäller arbetsvillkor mellan 
de som arbetat inom vård 
respektive kultur. Samtalet 
ska utgå från deltagarnas 
upplevelser.

De som jobbar i kulturell 
och konstnärlig produktion 
försörjer sig ofta med arbete 
som ligger utanför konstfältet, 
det räknas inte som en del av 
konstnärsproduktionen. 

Denna workshop syftar till 
att uppmuntra och stötta 
konstnärer att arbeta 
gränsöverskridande och dra 
nytta av kunskap, kompetens 
och erfarenhet från sitt arbete 
inom hemtjänsten.
 
Observera att det endast  
finns åtta platser på workshopen  
och dessa kommer att fyllas  
enligt först-till-kvarn-principen. 

För att anmäla dig,  
vänligen maila:

 
vardochvarde@gmail.com

VÅRD OCH VÄRDE 
OPEN CALL

 
De som deltar i workshopen 
kommer också att bli inbjudna 
att ansöka om medel för att 
utveckla ett nytt verk med 
utgångspunkt i det egna 
arbetet inom hemtjänsten. 

Dess arbetsförhållanden, samt 
egna fysiska och emotionella 
upplevelser, utforskas genom 
konstnärliga metoder. Du som 
vill ansöka får 999 SEK för att 
utveckla ett kort förslag efter 
workshopen.

V E M   K A N   B I D R A? 
Behörighet gäller för 
konstnärer som för närvarande 
är baserade i Sverige och har 
arbetat inom hemtjänsten.

O P E N   C A L L 
U R V A L S P R O C E S S
Vård och Värde Open Call 
bedöms av en liten rådgivande 
grupp hemtjänst- och 
kulturarbetare som bidrar med 
en rad olika expertiser och 
intressen.

V Å R D   O C H   V Ä R D E 
M E D E L
30 000 SEK Arvode
5 000 SEK Grupputställnings-
ersättning (i enighet med 
MU-avtalet)
30 000 SEK Produktionsbudget 
(hanteras av Konsthall C)

Presentation av konstverket 
i någon form av offentligt 
evenemang eller grupputställning 
beroende på vad som passar bäst.

Presentation av konstverket i en 
tidning som utvecklas och är en 
del av hela projektet.
Förutom arvodet och 
produktionsbudgeten kommer 
Jenny Richards och arbetsgruppen 
att erbjuda stöd i utvecklingen 
av det nya verket medan de 
inblandade institutionerna kommer 
att ge marknadsförings- och 
presentationsstöd.

Workshopen är en del av 
forskningsprojektet Vård och Värde 

             Men nu har jag sagt upp 
mig efter tio år. Jag har inte vunnit 
över systemet. Man kommer ingen 
vart. Nu behövs ny energi för att gå 
vidare. Buurtzorg Sverige har hittat 
en ersättare och fortsätter med nya 
krafter. 

Mona funderar över hur hon ska 
komma vidare med sitt engagemang. 
Vad ska hon hon själv göra när hon 
blir äldre?

ML: Det går inte att fortsätta som 
förut. Allt fler blir äldre. Man måste 
tänka om. Jag har talat med några 
vänner om att köpa ett stort hus 
tillsammans och hjälpas åt. Köpa 
de tjänster vi behöver och inte 
klarar själva. Ensamheten är ju det 
största problemet bland äldre idag. 
Jag har hört talas om planer på ett 
hus där många äldre kan flytta in 
tillsammans och vara till glädje  
för varandra.

 Kollektivhuset i retur? ◆

– ett samarbete mellan vård- och 
kulturarbetare. Vi utforskar villkoren 
för vårdarbete ur ett intersektionellt 
feministisk perspektiv med fokus 
på olika generationer, grupper, 
bakgrunder och erfarenheter. 
Projektet utvecklas av Jenny 
Richards och Gunilla Lundahl. Det 
stöds av Kulturbryggan, Konstfack, 
Konsthall C, MINT och Kalmar 
Konstmuseum. 

Forts. BUURTZORG
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1. Lagar som styr villkoren för hemtjänst:  
Lagen om anställningsskydd (LAS)
Medbestämmandelagen (MBL) 
Semesterlagen (SemL) 
Arbetstidslagen (ATL) 
Arbetsmiljölagen (AML) 

2. Kollektivavtal:  
Ett komplement till arbetsrättslagstiftningen. 
Det förhandlas fram mellan fackförbund 
och arbetsgivarorganisationer. Lägstalöner, 
lönehöjningar, extra semesterdagar, OB och 
övertidsersättning exempelvis regleras inte alls  
i lag utan i kollektivavtal. 

3. Fackförbund: 
För hemtjänst är det fackförbundet Kommunal 
som förhandlar avtalen. Du kan enkelt se om din 
arbetsgivare har avtal och i så fall vilket, genom  
att kolla på www.kommunal.se/kollkollen

4. LAS: 
Säger att efter 365 dagar har man så kallad 
företrädesrätt till återanställning. Du måste hävda 
den själv, helst skriftligt. Om du gjort anspråk på 
företrädesrätten får arbetsgivaren inte anställa 
någon annan istället för dig. 

5. Anställningsvillkor: 
Efter 731 dagar på samma anställning ska 
anställningen omvandlas till en fast anställning. Om 
din anställning beräknas pågå längre än 3 månader 
har du rätt till månadslön. 
 
Mer information: www.fackligutbildning.se

1. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller 
annat bistånd måste du ansöka hos kommunens 
socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla 
ansökningar. En biståndshandläggare tar hand om 
ditt ärende.  

2. Handläggaren bedömer din rätt till bistånd. Om du 
inte är nöjd kan du överklaga till förvaltningsrätten. 

3. Om rätten till bistånd står det i 4 kap. 1 § av 
socialtjänstlagen: ”Den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring  
i övrigt.” 

4. Hemtjänst utförs av kommunen eller privata 
företag. Lagen om Valfrihetssystem (LOV) göra det 
möjligt för privata företag att bedriva hemtjänst. 
169 kommuner hade i juni 2020 infört eller fattat 
beslut om att införa LOV.  

I Stockholm bedrivs hemtjänsten till 70% av privata 
företag. 

5. Om du inte själv bestämmer vilket hemtjänstföretag 
du vill ha, så kan biståndshandläggaren bestämma 
för dig. 

6. Det är politikerna i riksdagen, regionen och 
kommunen som bestämmer hur ditt bistånd  
ska se ut och vad det får kosta. 
 
I nästa nummer av Vård och Värde tar vi upp 
berättelser och politiska perspektiv kring vem  
som har ansvar för omsorg i hemtjänstarbete  
och i bredare perspektiv. 

Hemtjänstarbetares 
rättigheter 

Äldres 
rättigheter

20% av den svenska  
befolkningen är över 65 år. Från  

2010 till 2020 ökade antalet arbetande svenskar  
i åldern 65–74 år med 70%. Den genomsnittliga  

pensionsåldern 2019 var 64,6 år. Alla som är över 65 år  
eller anser sig behöva service och omsorg har rätt att  

ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
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Tidningen är en del av forskningsprojektet 
Vård och Värde – ett samarbete mellan  
vård och kulturarbetare. Vi utforskar villkoren 
för vårdarbete ur ett feministisk perspektiv 
med fokus på olika generationer, grupper, 
bakgrunder och erfarenheter. Projektet 
utvecklas av Jenny Richards och Gunilla 
Lundahl. Det stöds av Kulturbryggan, 
Konstfack, Konsthall C, MINT och 
Kalmar Konstmuseum. 

Läslista

Frågorna om vård och värde har 
bara växt under vårt arbete med 

tidningen. Vi har sett hur många av 
dagens system sätter hinder för en 
vård byggd på meningsfulla, varma 
och glada kontakter mellan de som 

arbetar i vården och de som tar 
emot vård. En vinstdriven vård har 
skapat en förkrympt människosyn 
och en inhuman vård. Vård är en 

fråga om klass.

Vi vill i nästa nummer lyfta 
fram exempel på och idéer om 

alternativ i vården. Hur arbetare 
inom vården lyckats bjuda 

motstånd mot inhumana system 
och skapa vänskap och tillit. Vi 

frågar hur det är att bli gammal, 
hur historien lever kvar i synen 

på vård och omsorg, hur en 
nedvärderande syn på kvinnors 
arbete skapar dåliga villkor för 

omsorg. Vilken roll spelar synen på 
samhället och familjen för gamlas 

livsvillkor? Kan synen på gamla 
som resurs istället för börda visa 

vägen mot solidaritet, gemenskap 
och erkännande av allas lika värde? 

En annan möjlig värld? 
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Ekonomisering  
av vård och omsorg

”En ensam äldre kvinna hade 
’slänga sopor’ som enda 

tjänst beviljad. Vi var hennes 
enda sociala kontakt. Vi 

stannade tio minuter. Man 
kan dra över 10%, men 

därefter måste man förklara 
varför. Vi begärde social tid 
för henne. Fick nej. Ingen 
ersättning för överdrag.”  

- Britt och Nilla, s. 2 

Klass
”I Sverige skapas skarpa 

gränser genom att
regionen nästan alltid 
bekostar den dyrare 

medicinska vården och
kommunen omsorgen.”  
- Mona Lindström, s. 11

Privatisering
”I en så kapitaliserad värld 
glöms det bort att de som 

behöver stöd och hjälp också 
är någons förlängda släkt. 
Att de för privatiseringens 
gunst inte bara är en källa 

för mångmiljoner. Att de inte 
är en börda. Att de varit med 
och byggt det som finns nu.”  

- Nawroz Zakholy, s. 6

Ålderism
”Pandemin har gjort det 
tydligt att den hårdast 

drabbade delen av 
befolkningen är den med 
minst resurser och störst 

utsatthet. Det är de äldsta 
och sjukaste som prioriterats 

bort på sjukhusen, nekats 
läkarvård.” 

- Amnesty och de gamla  
(Gunilla Lundahl), s. 4

L E
X I K

O N
Jag lagar frukost åt Maria

två rostade mackor

ost och marmelad

Det plingar på dörren 

en läkare ska gå igenom hennes mediciner

de sitter vid köksbordet

pratar om krämpor

läkaren släpper mig inte med blicken

varje gång jag vänder mig om från frukostfixandet

möter hans ögon mig utan att skämmas

När jag häller upp tevattnet

skakar min hand

medveten om att min bortvända rygg

inte gör att han slutar kolla

Till sist går jag ut i sovrummet

säger att jag ska bädda

det tar tre gånger längre tid än vanligt

Återvänder först när han ska gå

han stannar mig i hallen

frågar vad jag heter

vad jag gör annars

Jag möter hans blick

säger att jag bara jobbar här tillfälligt

annars studerar jag på universitet

Han nickar och ser glad ut

vi ses nog igen

säger han och går

Maria granskar mig

hoppas det är på grund av mina röda kinder

inte för att hon undrar varför

jag så snabbt nämnde universitetet 

Mitt eget klasshat
av Linnea Swedenmark

Sök till Vård och Värde-workshop 
som syftar till att uppmuntra och stötta konstnärer att arbeta  
gränsöverskridande och dra nytta av kunskap, kompetens och 
erfarenhet från sitt arbete inom hemtjänsten. Läs mer på s. 13

Mitt eget klasshat är från Linnea Swedenmarks  
skönlitterära debut En natt kidnappar jag alla mina 

hemtjänstkunder i en stulen buss. (2020). Lil’Lit Förlag.


