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Forord 
 

Kjære leser, 

Selv om avhandlingen bærer min signatur, og dermed gir til kjenne hvem som 

har ansvaret og er adressat for kritiske spørsmål, er den blitt til gjennom et sam-

arbeid mellom meg og mange støttespillere. Av den grunn vil jeg benytte anled-

ningen til å takke for all hjelpen underveis. 

Takk til lederne av virksomhetene i studien som har tatt imot meg, gjort det 

mulig for ansatte å delta i studien og bidratt med informasjon om utfordringene 

i det å lede arbeidet i de hjemmebaserte tjenestene. Stor takk skylder jeg også 

alle ansatte, dvs. hjemmehjelpere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og sykepleie-

re, som har latt meg få lov til å jobbe sammen med dere og bombardere dere 

med mine spørsmål. En av dere uttrykte det på følgende måte: ”Du spør og 

spør og spør, Jörg. Nå vet jeg snart ikke hva jeg skal svare.” Og dere har svart 

og svart og svart. Tusen takk! 

Min neste takk går til professor Jan Ch. Karlsson, ved Universitetet i Karlstad, 

og dosent Helge Ramsdal, ved Høgskolen i Østfold. Begge har vært mine veile-

dere og kommet med råd, støtte og utfordringer, blant annet gjennom faglige 

diskusjoner og kritiske tilbakemeldinger underveis i arbeidet. Dere har vært der 

når jeg trengte det, lest og kommentert mine tekster og vist tiltro til mitt arbeid. 

Takk skal dere ha, og jeg er glad for og ser frem til å fortsette vårt samarbeid. 

En takk også til professor Egil Skorstad ved Høgskolen i Østfold som har vært 

en viktig tilrettelegger for prosjektet. Han og Helge tilbød meg en tilknytning til 

deres forskningsarbeid, og dermed tilgang på et nasjonalt og internasjonalt 

forskningsmiljø og økonomisk bistand under prosjektet. Takk også til min ar-

beidsgiver, Høgskolen i Østfold, som har gitt meg muligheten til å bruke ar-

beidstiden til å fordype meg i mitt fagfelt og kvalifisere meg til nye utfordringer. 

Min tilhørighet til avdeling for Arbetsvetenskap ved Universitetet i Karlstad og 

avdelingen for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold har dessuten gitt 

meg tilgang på mange dyktige fagpersoner. Takket være deres tilbakemeldinger 

og innspill har jeg kunnet teste og diskutere ideer, funn og konklusjoner under-

veis. Blant de mange må noen nevnes eksplisitt. En spesiell takk til Jon Løkke 

som støttet meg når jeg desperat prøvde å utforme en skisse for prosjektet, bi-

dro med innspill underveis og avslutningsvis har lest og kommentert det første 
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utkast. Takk også til Ragnhild Fugletveit som tok seg tid til å lese avhandlingen 
og stille nyttige spørsmål i sluttfasen. 

Et annet viktig fagfelleskap besto av stipendiatene som jeg fikk vandre sammen 
med under prosessen. Takk til Gunnar Vold Hansen, Jan Moren og Kjersti Lien 
Holte, som har gjort de lange bilturene til ulike kurs og samlinger både til en so-
sial og faglig arena. Og takk til alle stipendiater ved avdelingen for Arbetsve-
tenskap. Jeg kommer til å savne våre årlige møter der faglige diskusjoner om 
dagen, og sosiale eskapader om kvelden var viktige oaser. Ikke minst vil minne-
ne fra en biljard- og bowlingaften i regi av Susanne Strömberg, vår tillitsvalgt, 
ikke bli glemt med det første. 

Min siste takk for faglige støtte går til professor Anne Marie Støkken, ved Uni-
versitetet i Agder. Din ros og konstruktive kritikk under sluttseminaret, der du 
var opponent, gav meg inspirasjon til å jobbe enda en gang med beskrivelser, 
begreper og argumenter som jeg trodde jeg var ferdig med. 

Takk også til min familie! Den har skapt nødvendig avstand til mitt arbeid, gjen-
nom krav om tilstedeværelse, men samtidig dannet et grunnlag for arbeidet, ved 
å gi handlingsrom til egen utvikling. Takk mamma, for barnevakter og kjøring 
av gutta når jeg har kommet sent hjem fra kurs eller seminarer. Takk til mine 
sønner, Karl Kristian, Sindre Andreas, Mattias og Oskar, som på hver sin måte 
har bidratt til å binde familien sammen og dermed gjort det lettere for meg å 
bruke tid på ”boka”. En ekstra takk til Karl Kristian som har oversatt det eng-
elske sammendrag, og en spesiell takk til min datter Oda Maria. Din sykdom vil 
alltid sette livet i et større perspektiv. Til sist, men ikke minst, skylder jeg min 
kone en stor takk! 

Kjære Anita, 

du var med i starten en gang for lenge siden da du støttet meg i mitt valg om å 
bli sosiolog, og senere gav klarsignal til dette løp. Jeg er takknemlig for din 
raushet ovenfor meg, at du har holdt ut med meg og gitt meg mange kjærlige 
øyeblikk, til tross for en travel hverdag og en til tider fraværende ektemann. 

 

Jörg W. Kirchhof f  

Fredrikstad, 28. januar 2010 
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Kapittel 1 

Skjulte tjenester i offentlig sektor 

Denne avhandlingen er en arbeidslivsstudie av arbeidstakere i offentlig sektor, 
nærmere bestemt arbeidet til de ansatte i den kommunale pleie- og omsorgsek-
toren. Dette arbeid omfatter pleie- og omsorgstjenester som i all hovedskak 
forvaltes av offentlige organisasjoner. Samtidig omfatter dette arbeid også tje-
nester som aldri blir dokumentert eller registrert i den offentlige forvaltningen, 
som for eksempel IPLOS1. Tjenester som ansatte utfører ved siden av og i til-
legg til offentlige vedtak i pleie- og omsorgssektoren, og som av den grunn ut-
gjør de skjulte tjenestene i offentlig sektor.  

Til tross for at tidligere studier av ansatte i de hjemmebaserte tjenestene har vist 
at alle yrkesgrupper i pleie- og omsorgstjenesten utfører skjulte tjenester, er 
forskningen på dette området mangelfull og selve fenomenet lite problematisert 
(Næss 2003:46, Næss og Wærness 1996:36, Vabø 2007:112)2. Studiene beskriver 
i liten grad innholdet i dette arbeid, eller hvilke mekanismer som forklarer at det 
ytes tjenester som ikke er formulert i formelle arbeidskrav, vedtak eller prosedy-
rer. Denne studien derimot har som mål å bidra med en fyldig beskrivelse av 
kompleksiteten i det arbeidet som utøves i pleie- og omsorgssektoren. Av den 
grunn omfatter beskrivelsen i avhandlingen både de formelle tjenestene og tje-
nestene som ikke finnes i budsjettpostene for offentlig sektor, dvs. de skjulte 
tjenestene. 

I tillegg til å gi en beskrivelse av innholdet i de ulike arbeidsoppgavene i organi-
sasjonene, presenterer avhandlingen en teoretisk modell som inkluderer både de 
formelle og skjulte tjenestene i pleie- og omsorgstjenesten. Modellen, som pre-
senteres i det avsluttende kapittel, sammenfatter avhandlingen og er min ho-
vedkonklusjon og forklaring på hva som legitimerer og regulerer forekomsten, 
omfanget og innholdet i de formelle og skjulte tjenestene. Kjernen i modellen 
er at ulike kategorier av arbeidsrelasjoner danner en sosial struktur som generer 

                                              
1 IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for 
pleie- og omsorgssektoren, og er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statstikk for kommu-
nene og statlige myndigheter (www.helsedirektoratet.no). 
2 Tidligere studier omtaler dette arbeid for henholdsvis tilleggstjenester eller tjenester utført på de 
ansattes fritid.  
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mekanismer, som for eksempel handlingsregler, som definerer, regulerer, modi-
fiserer og legitimerer de skjulte tjenestene i organisasjoner. 

Dermed er avhandlingens bidrag til arbeidslivsforskningen todelt. For det første 
gis det en beskrivelse av det komplekse arbeid som utføres i pleie- og omsorgs-
sektoren, og som tar utgangspunkt i de ansattes egne beskrivelser av arbeidet og 
arbeidsprosessene. Dessuten presenteres og argumenteres det for en teoretisk 
modell, der sosiale strukturer i organisasjoner er grunnlaget for mekanismer 
som regulerer og legitimerer arbeidet i organisasjoner, og som forhåpentligvis 
danner et fruktbart utgangspunkt for fremtidige studier av organisasjoner. 

Bakgrunnen for prosjektet 

Offentlig sektor er en kostbar sektor, og der pleie- og omsorgstjenestene er den 
største utgiftsposten i norske kommuner. På landsbasis utgjør pleie- og om-
sorgstjenestene en tredjedel av kommunens driftsutgifter, og i 2008 gikk 6,8 
prosent av de totale offentlige forvaltningsutgiftene i Norge til å dekke kom-
munale utgifter til pleie og omsorg (Abrahamsen 2004, Johansen 2009). Pleie- 
og omsorgstjenestene er av den grunn kostbare tjenester og det forutsettes at 
offentlige organisasjoner tilstreber en effektiv utnyttelse av ressursene og kont-
roll over kostnadene. Framveksten av New Public Management (NPM) på slut-
ten av 1980 tallet kobles av den grunn til behovet for effektivisering av offentlig 
sektor og en effektiv utnyttelse av ressursene (Mørkved 2001:105).  

NPM bygger på antakelsen om at offentlig sektor er tungrodd og trenger mar-
kedsorienterte prinsipper fra det private næringsliv for å oppnå endring (Opstad 
og Rolfsen 2001:132). Konsekvensen ble introduksjonen av nye organisasjons-
modeller i offentlig sektor med formål om å sikre effektive og fleksible offentli-
ge organisasjoner. Innføringen av nye organisasjonsmodeller i tråd med NPM 
ideologier dannet dermed utgangspunktet for denne studien.  

I startfasen var denne studien koblet til Et inkluderende el l er ekskluderende 

arbeidsl iv? , et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Østfold under ledelse av 
professor Egil Skorstad. Formålet med prosjektet var, ”å studere konsekvense-
ne for arbeidsvilkår av omstillingene i privat og offentlig sektor.”, samt, ”pers-
pektiver på de omstillingene som skjer både i privat og offentlig sektor knyttet 
til krav om mer effektive og fleksible organisasjoner ”(Skorstad 2003:2). Kob-
lingen mellom nye organisasjonsformer og ansattes arbeidsvilkår dannet der-
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med utgangspunktet, der fleksibilitet i organisasjoner var en viktig variabel i be-
gynnelsen. 

Den nye organisasjonsmodellen som ble studert var bestiller- / utfører model-
len. Denne modellen operasjonaliserer flere av prinsippene ved NPM ideologi-
en, deriblant kontraktstyring, konkurranse, desentralisering og management 
(Brunsson og Sahlin-Andersson 2000; Henriksson, Wrede og Burau 2006; Vabø 
2005:73). Hovedtankene var at man ved hjelp av markedsmekanismer, som for 
eksempel konkurranse om levering av offentlige tjenester, kunne skape mer ef-
fektive og fleksible organisasjoner. Til tross for at bestiller- / utfører modellen 
ofte presenteres som en generell modell viser studier at modellen transformeres 
og tilpasses lokale forhold (Nesheim og Vathne 2000, Ramsdal og Hansen 
2005). Dette var også tilfelle i denne studien, der organisasjonsmodellen ble 
operasjonalisert og praktisert ulikt i casene som inngår i studien, og som gjøres 
nærmere rede for i kapittel 3. 

Det ble relativt tidlig klart at den ”nye” organisasjonsmodellen ikke var så ny li-
kevel. Den hadde fellestrekk med kjente tayloristiske prinsipper, deriblant ad-
skillelsen mellom planleggingen og utføringen av arbeidet, og førte til et tap i 
mulighetene for fleksibilitet hos arbeidstakeren (Taylor 2005:40). Av den grunn 
dreide studiens fokus seg fra fleksibilitet til kontroll over arbeidet. Forholdet 
mellom formaliseringen av arbeidet, søm følge av den nye organisasjonsmodel-
len, og dens betydning for arbeidstakerens opplevelse av kontroll over arbeidet 
ble av den grunn hovedrammen for denne studien.  

Innføringen av en ny organisasjonsmodell i pleie- og omsorgsektoren dannet 
ikke bare en referanseramme for denne studien, men var også en medvirkende 
årsak til at mekanismene i denne sektoren ble synlig for meg som forsker. Vekt-
leggingen av formelle regler i den nye organisasjonsmodellen førte til at ansatte 
opplevde at eksisterende regler og normer for arbeidet ble utfordret og truet, og 
mobiliserte motstand blant de ansatte. En motstand som de ansatte gav uttrykk 
for under de ulike fasene av datasamlingen og som resulterte i en endring av 
mine forskningsspørsmål, der fokuset til slutt ble utøvelsen og legitimeringen av 
de skjulte tjenestene. 

I tillegg ledet vektleggingen av det formelle aspektet ved arbeidet og at alt annet 
arbeid ikke var ønsket av organisasjonen til at de skjulte tjenestene er kategori-
sert som uønsket atferd, dvs. handlinger som er uønsket, uventet eller noen 
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ganger til og med i konflikt med organisasjonen (Ackroyd og Thompson 
1999:2).  

Forskningsspørsmålene 

Beskrivelsen av bakgrunnen for prosjektet viser hvordan fokuset skiftet fra for-
holdet mellom fleksibilitet og nye organisasjonsmodeller til hvilken betydning 
nye organisasjonsmodeller fikk for utøvelsen av arbeidet. Av den grunn var det 
av betydning at spørsmålene bidro til svar som gav en fyldig beskrivelse av ar-
beidets innhold og omfang i møtet med brukeren, og som omfattet hele varia-
sjonsbredden i deres arbeid. Dermed dannet følgende spørsmål utgangspunktet 
for denne avhandlingen: 

Hvilke t j enester yter arbeidstakerne i de hj emmebaserte t j enestene t i l  bruke-

re som har fåt t vedtak om henholdsvis praktisk bistand og/el ler nødvendig 

hel sehj elp? 

Samtidig skulle studien gi svar på om organisasjonsmodellen hadde betydning 
for arbeidets innhold og omfang. Av den grunn ble det første spørsmål supplert 
med følgende forskningsspørsmål. 

I hvi lken grad og på hvilke måter påvirker organiser ingen av arbeidet,  som 

følge av organisasjonsmodel l en, t j enestenes innhold og omfang? 

I og med at prosjektet har hatt en induktiv tilnærming var jeg åpen for at 
spørsmålene kunne justeres underveis i forskningsprosessen. Endringen kom 
som følge av et hovedfunn under den innledende analysen av mitt materiale, 
dvs. at ansatte utførte skjulte tjenester.  

Den nye organisasjonsmodellen og det formelle regelverk i modellen var kun en 
av flere formelle sosiale strukturer i de hjemmebaserte tjenestene, og forklarte 
kun en bit av arbeidet i organisasjonen. Dermed ble det nødvendig å utvide 
problemstillingene for å kunne forklare variasjonsbredden i arbeidet som ble 
avdekket, og resulterte i det siste forskningsspørsmål. 

Hva kan forklare forekomsten og reguleringen av omfanget og innholdet i  de 

skjul te t j enestene i  pl ei e-  og omsorgst j enesten? 
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Avhandlingens struktur og innhold 

Presentasjonen av arbeidet, funn og konklusjoner i avhandlingen er strukturert 
for å gjenspeile den induktive tilnæringen under forskningsprosessen. Hoved-
kjennetegnet på det i teksten er først og fremst fraværet av det ”klassiske” teo-
rikapittelet etter innledningen. Dette betyr ikke at teoretiske perspektiver har 
vært fraværende underveis i arbeidet, men at teorier og tidligere forskning har 
fylt ulike funksjoner underveis. 

For det første dannet teori og tidligere forskning en referanseramme for noen 
av spørsmålene som ble stilt under datasamlingen. I tillegg fungerte teoretiske 
begreper som koder under analysen, samt at tidligere forskning på feltet ble et 
sammenligningsgrunnlag for det empiriske materialet. Sist og ikke minst ble 
funn og konklusjoner sammenlignet med tidligere forskning og forklaringsmo-
deller, for å plassere mitt bidrag i tidligere teori og forskning. Av den grunn pre-
senteres og diskuteres teori og tidligere forskning på ulike måter i denne av-
handlingen, dvs. i diskusjoner knyttet til valgene i forskningsprosessen, som re-
feranse i presentasjonen av det empiriske materiale og i en avsluttende teoretis-
ke diskusjon. 

Dermed er det neste kapittel ikke et ”klassisk” teorikapittel, men et kapittel om 
metode og metodologiske valg. Kapittel 2, Forskningsprosessen og valgene un-
derveis, retter fokus på valgene som er foretatt under forskningsprosessen, og 
der valgene relateres til etablerte metodologiske idealer. Formålet er å gi til-
strekkelig informasjon om forskningsprosessene og hvordan jeg har gått frem 
for å finne svar på mine spørsmål, ved å beskrive og argumentere for valgene 
under de ulike fasene av forskningsprosjektet. 

Kapittel 3, Administrative normer og formelle arbeidsrelasjoner, innleder pre-
sentasjonen av det empiriske materiale ved å presentere organisasjonene, dvs. 
casene, som deltok i denne studien. Organisasjonene presenteres ved hjelp av 
de formelle reglene og de formelle sosiale posisjonene til aktørene, og som 
dannet de formelle sosiale strukturene i organisasjonene. Et viktig moment i 
denne sammenhengen er hvordan ulik operasjonalisering av organisasjonsmo-
dellen, dvs. bestiller- / utfører modellen, fikk ulike konsekvenser for den for-
melle sosiale strukturen og organisasjonenes formelle regler. 
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Kapitlene 4 – 6 gir en fyldig presentasjon av arbeidet til de ulike yrkesgruppene 
i de hjemmebaserte tjenestene, samt arbeidsrelasjonene og mekanismene som 
legitimerte utøvelsen av uønsket atferd, dvs. skjulte tjenester.  

Kapittel 4, Praktisk bistand og private arbeidsrelasjoner, retter fokus på hjem-
mehjelpernes utøvelse av praktisk bistand og der presentasjonen av utviklings-
trekk ved denne tjenesten danner en generell ramme for alle casene, før de for-
melle og skjulte tjenestene blir presentert. I tillegg presenteres den første sosiale 
strukturen som bidrar til å legitimere skjulte tjenester, dvs. etableringen av pri-
vate arbeidsrelasjoner mellom ansatt og bruker. 

Kapittel 5, Nødvendig helsehjelp og kollektive arbeidsrelasjoner, tar utgangs-
punkt i tjenesten ”nødvendig helsehjelp” som ble utført av omsorgsarbeiderne, 
hjelpepleierne og sykepleierne i de hjemmebaserte. Nødvendig helsehjelp har, i 
likhet med praktisk bistand, endret seg og de generelle utviklingstrekk presente-
res av den grunn innledningsvis, før beskrivelsen av arbeidsoppgavene i nød-
vendig helsehjelp. Denne beskrivelsen omfatter også de skjulte tjenestene, men 
blir i dette kapittel forklart ved hjelp av kollektive arbeidsrelasjoner og kollekti-
ve normer for å legitimere skjulte tjenester. 

Presentasjonen av det empiriske materialet avsluttes med kapittel 6, Nødvendig 
helsehjelp og profesjonelle arbeidsrelasjoner. I kapittelet beskrives sykepleiernes 
arbeid som en konsekvens av et formalisert kunnskapssystem, og som rettfer-
diggjør at deres arbeid kategoriseres som profesjonelt arbeid. Kunnskapssyste-
met danner både grunnlag for et annet arbeidsinnhold i nødvendig helsehjelp 
enn de andre yrkesgruppene, samt er en av forutsetningene for etableringen av 
profesjonelle arbeidsrelasjoner. Profesjonelle arbeidsrelasjoner er den siste sosi-
ale strukturen i denne studien for å forklare og legitimere skjulte tjenester, og 
avslutter presentasjonen av det empiriske materialet. 

Kapitlene 4 – 6 presenterer med dette både innholdet i de formelle tjenestene, 
ulike kategorier av skjulte tjenester og ulike kategorier av arbeidsrelasjoner, og 
gir dermed svar på mitt innledende forskningsspørsmål om hvilke tjenester an-
satte faktisk yter til brukere av offentlige pleie- og omsorgstjenester. I tillegg 
dannes grunnlaget for en avsluttende teoretisk diskusjon i kapittel 7, som sam-
tidig besvarer forskningsspørsmålene i avhandlingen. 

I første del av kapittel 7 diskuteres de skjulte tjenestene i lys av eksisterende te-
ori om uønsket atferd i organisasjoner, siden de skjulte tjenestene verken var 
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ønsket eller forventet av organisasjonen. Diskusjonen starter med å sammenfat-
te de ulike kategoriene som blir presentert i kapitlene 4-6, før de diskuteres i re-
lasjon til teorier om uønsket atferd.  

Med utgangspunkt i denne diskusjonen relateres fenomenet til den formelle or-
ganiseringen av tjenesten, og i hvilken grad endringer i organiseringen hadde 
betydning for utøvelsen av skjulte tjenester, og dermed svaret på mitt andre 
forskningsspørsmål.  

Hoveddiskusjonen er imidlertid knyttet til besvarelsen av mitt siste spørsmål, 
dvs. hva som kan forklare forekomsten av skjulte tjenester. Svaret som presen-
teres er at ulike kategorier av arbeidsrelasjoner og deres mekanismer legitimerer 
utøvelsen av skjulte tjenester. Av den grunn relateres tidligere teoretiske pers-
pektiver på arbeidsrelasjoner og deres betydning for arbeidet i organisasjoner, 
på arbeidsrelasjonene som er presentert i studien.  

Diskusjonen avsluttes med en teoretisk modell som sammenfatter mine funn og 
gjør rede for forholdet mellom arbeidsrelasjoner, dannelsen av ulike mekanis-
mer og arbeidstakernes handlingsrom, som legitimerer og modifiserer utøvelsen 
av formelle og skjulte tjenester i offentlig sektor.  

Epilogen avslutter avhandlingen med en kritisk refleksjon over forekomsten av 
skjulte tjenester. Refleksjonen retter oppmerksomheten mot uintenderte konse-
kvenser av dette arbeid, samt forståelsen av velferdstjenester som henholdsvis 
lønns- eller omsorgsarbeid. 
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Kapittel 2 

Forskningsprosessen og valgene underveis 

Metodebøkene er preget av å gi normative beskrivelser av forskningsprosessen, 
dvs. veien fra problemstilling til svar. Utgangspunktet er at problemstillingen 
skal lede til hvilke typer data som er relevante for å kunne svare på problemstil-
lingen, for eksempel kvalitative versus kvantitative data. Behovet for henholds-
vis kvalitative eller kvantitative data skal i neste trinn lede til hvilke kilder og 
metoder en bør bruke for å samle inn sine data. Deretter vil de forutgående 
trinn i prosessen styre valg av analysen osv. Beskrivelsen fra problemstillingen 
til svar får sitt normative preg ved å ta utgangspunkt i at det finnes valg som er 
mer rett enn andre og at ethvert dårlig valg vil kunne true troverdigheten til 
dine svar og din rolle som forsker. Denne normative beskrivelsen av forsk-
ningsprosessen blir dermed en idealbeskrivelse av hva forskning er og skal være.  

Mine erfaringer under arbeidet med denne avhandlingen samsvarer ikke helt 
med denne beskrivelsen. Hovedårsaken er at selv om jeg har ønsket å foreta de 
rette valg, som samsvarer med forskningsidealet, har jeg måttet ta valg som tok 
utgangspunkt i mulighetene jeg sto ovenfor. Eksempelvis var det vanskelig å fo-
reta fokusgruppeintervjuer når kun en respondent møter opp til intervjuet. Vir-
keligheten har med dette bidratt til en avstand mellom idealbeskrivelsen og mitt 
arbeid, selv om jeg har forholdt meg til idealene som rettesnor. 

Formålet med dette kapittel er å presentere forskningsprosessen, valgene un-
derveis og begrunnelser for de valg som er tatt, og avslutningsvis reflektere over 
hvordan valgene kan ha påvirket idealet for forskning og dermed styrken i gyl-
digheten av konklusjonene som blir presentert. 

Valg av metode 

Denne avhandlingen er en arbeidslivsstudie med to ulike, men komplementære, 
målsetninger. Den første er av deskriptiv art, og kommer til å uttrykk gjennom 
målsetningen om å beskrive de ansattes arbeid i en bestiller- / utfører organisert 
virksomhet. Denne beskrivelsen er resultatet av en kartlegging av de ansattes 
arbeid, samt forhold som kan knyttes til deres arbeidsutøvelse. I tillegg er det en 
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kausal målsetning, dvs. å finne forklaringer på variasjonene i deres utøvelse av 
arbeidet, eller enklere sagt: Hvorfor gjør de ansatte det de gjør?  

Med hensyn til den deskriptive målsetningen viser tidligere arbeidslivsforskning 
at kartlegginger av de ansattes arbeid kan gjøres på ulike måter. Blegen (1993); 
Lancero og Gerber (1995); Næss og Wærnes (1994); Woodcox et. al (1994) kan 
tjene som illustrasjoner på hvordan ekstensive forskningsdesign har kartlagt og 
ført frem til beskrivelser av ansattes opplevelse av arbeidet i helsetjenesten. I til-
legg viser Cole et. al (2005) og Næss (2005, 2003) til mulighetene for intensive 
forskningsdesign av arbeidslivsstudier3. Det fantes med andre ord muligheten til 
å foreta et valg mellom ulike typer design.  

Mitt valg falt på en intensiv tilnærmingsmåte, dvs. å få frem mye informasjon av 
et avgrenset antall respondenter4. Valget begrunnes først og fremst ut fra mål-
setningen om å beskrive og forstå kompleksiteten i arbeidsforholdene og arbei-
det som ytes i de hjemmebaserte tjenestene. Kompleksiteten i dette arbeid skyl-
des i stor grad mangfoldet av relasjoner mellom de ulike aktørene. For det førs-
te hadde man relasjonen mellom arbeidstakerne og organisasjonene, basert på 
formelle ansettelsesforhold og ulike former for regler. Deretter forekom det et 
mangfold av relasjoner mellom arbeidstakerne i organisasjonene. Til slutt hadde 
relasjonen mellom arbeidstakeren og de som mottok tjenestene betydning for 
opplevelsen og utøvelsen av arbeidet. En helhetlig beskrivelse og forståelse av 
relasjonene forutsatte av den grunn data som fikk frem nyansene og kvaliteten 
på relasjonene, dvs. kvalitative data.  

Målsetninger om å finne forklaringer i arbeidslivsforskningen, deriblant sam-
menhenger mellom arbeidets organisering og variasjoner i de ansattes utøvelse 
og opplevelse av arbeid, er omdiskutert ved valg av intensive design. Diskusjo-
nen fokuserer blant annet på om og i hvilken grad forklaringene kan overføres 
på arbeidslivet generelt, dvs. en empirisk generaliserbarhet på den aktuelle po-
pulasjonen av arbeidstakere. Dette var ikke min målsetning. Min ambisjon var å 
komme med teoretiske generaliseringer om de ansattes yrkesutøvelse i de 
                                              
3 Med ekstensive design forstås her studier der en ønsker å komme frem til deskriptive, empiriske 
generaliseringer ved hjelp av kvantitative data fra representative utvalg i en populasjon. Ved intensi-
ve design derimot søker man etter teoretiske generaliseringer ved å studere de substansielle rela-
sjonene mellom aktørene i et utvalg (Danermark et. al 2003:286-291). 
4 Det gjøres i litteraturen en distinksjon mellom respondenter og informanter (Grønmo 1996:76), der 
respondenter gir data om seg selv og informanten gir data om andre. Jeg velger begrepet respon-
dent selv om respondenter vil kunne opptre som både respondent og informant. 
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hjemmebaserte tjenestene. Av den grunn er studien utformet som en kompara-
tiv case studie, dvs. en sammenligning av de ansattes utøvelse av arbeidet på 
tvers av casene som inngikk i studien5. Argumentasjonen for dette ligger i be-
hovet for å finne frem til strukturer som går utover lokale variasjoner i den en-
kelte virksomhet, dvs. muligheten for teoretisk generaliserbarhet. Med utgangs-
punkt i strukturene fra hvert case øker komparasjonen mellom casene mulighe-
ten for å komme frem til generelle strukturer for arbeidet i de hjemmebaserte 
tjenestene (Danemark et al. 2003:205, Miles og Huberman 1994:26). Den valgte 
metoden for dette forskningsprosjektet kan av den grunn betegnes som en in-
tensiv komparativ multippel case studie. 

Valg av casene 

Utvelgelsen av case skjedde innenfor en overordnet ramme, dvs. min tilknyt-
ning til forskningsprosjektet - Et inkluderende el l er ekskluderende arbeidsl iv? 

Omsti l l inger i  arbeidsl ivet,  arbeidsorganisering og arbeidsvi lkår  (Skorstad 
2003). Prosjektet var en studie av organisasjoner fra privat og offentlig sektor i 
Østfold som hadde satt i verk omstillingsprosesser, der effektivitet og fleksibili-
tet var viktige mål for omorganiseringen. Siden mitt fokus var innføringen av 
bestiller- / utførermodellen i offentlig sektor foretok jeg et valg blant kommu-
nene som deltok i prosjektet. 

Valget falt på to kommuner som hadde valgt bestiller / utfører modellen for å 
organisere sine virksomheter, deriblant de hjemmebaserte tjenestene. Kommu-
nene var av forskjellig geografisk og demografisk størrelse, men lå begge over 
landsgjennomsnittet for brutto utgifter til pleie og omsorg. Dette til tross for at 
andelen eldre over 80 år som mottok hjemmebaserte tjenester var under lands-
gjennomsnittet.  

Tabellen nedenfor gir informasjon om kommunenes størrelse, populasjon, an-
del eldre over 80 år som mottar hjemmebaserte tjenester og andelen av brutto 
utgifter som går til pleie og omsorg i kommunen, i forhold til resten av landet6.  

 

                                              
5 Siden begrepet case ikke har noen entydig betydning (Jacobsen 2005:90) ønsker jeg å presisere at 
jeg i denne avhandlingen definerer case som en kollektiv enhet, dvs. en organisasjon, bestående av 
aktørene i den kollektive enheten og strukturene som dannes av relasjonene mellom aktørene. 
6 Tabellen er basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no). 
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Tabell 2:1  Kommunene i prosj ektet (Kilde: SSB) 

 Kommune 1 

(Casene A og B) 

Kommune 2 

(Casene C og D) 

Norge 

Antall i innbyggere 51723 29588 4842700 

Areal 380 km² 58 km² 384 802 km
2
 

Andel eldre =/> 80 år som mottar 

hjemmebaserte tjenester 
33 % 35 % 37 % 

Brutto utgifter til Pleie og Om-

sorg 
31 % 33 % 27 % 

 

Til tross for at begge kommuner kalte den nye organisasjonsmodellen for en 
bestiller / utfører organisering var denne operasjonalisert på ulike måter. 
Kommune 1 organiserte sin virksomhet ut fra en mer teoritro forståelse av mo-
dellen, mens kommune 2 i større grad har hatt en pragmatisk tillemping av be-
stiller / utførermodellen (Østfold kommunerevisjon 2005). Dermed kunne man 
forvente at til tross for at virksomhetene utførte like arbeidsoppgaver kunne en 
ulik operasjonalisering av bestiller / utførermodellen få ulike konsekvenser for 
de ansattes arbeid. Av den grunn valgte jeg 2 case fra hver kommune for å kun-
ne sammenligne de hjemmebaserte tjenestene på tvers av de ulike operasjonali-
seringene av organisasjonsmodellen. Casene var fire utførerenheter som leverte 
tjenester som hørte til praktisk bistand og nødvendig helsehjelp, og som varier-
te i størrelse, dvs. antall ansatte i virksomheten, der casene A og B var størst7. 

Med utgangspunkt i den ovennevnte rammen og målsettingen om å se på kon-
sekvensene av ulike operasjonaliseringer av bestiller- / utførermodellen var nes-
te fase å få tilgang til det empiriske felt. 

I denne sammenhengen ble valgsitasjonen i prosessen mer komplisert og be-
grenset ved at min tilgang til feltet var avhengig av at organisasjonene selv valg-
te å delta i studien. Noe av forklaringen på at jeg fikk tilgang til to virksomheter 
i hver kommune kan tilskrives bruken av ulike sponsorer og at virksomhetene, 

                                              
7 Casene presenteres nærmere i kapittel 3. 
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dvs. både ledere og ansatte, så en mulig gevinst som følge av deltakelsen8. Ge-
vinsten deres besto i en arbeidsrapport der jeg kort presenterte de preliminære 
funn av studien kort tid etter datasamlingen.  

Datasamlingen – Valg av metoder og respondenter 

Det finnes ulike metoder for innsamlingen av kvalitative data, deriblant ulike 
former for observasjoner og intervjuer, dokumentanalyse med mer. Mitt valg 
var en triangulering av ulike metoder, dvs. å anvende flere komplementære ob-
servasjonsmetoder. Begrunnelsen for valget var målsettingen om å få et helhet-
lig bilde av fenomenet som skulle studeres (Jacobsen 2005:135-136; Miles og 
Huberman 1994:266-267). I tillegg gjorde trianguleringen, som for eksempel 
bruk av observasjon og intervju, det mulig å koble, vurdere og vekte det obser-
verte mot det uttalte. Sammenfall av data som følge av ulike metoder ble av den 
grunn tatt til inntekt for en større pålitelighet i datamaterialet.  

Datasamlingen startet i januar 2006 og ble avsluttet juni 2006, og der deltagende 
observasjon, individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer var hovedkildene 
for mine data. Tabell 2:2 illustrerer metodene for datasamling som ble anvendt i 
forhold til de ulike aktørene i mine case. Tabellen illustrerer samtidig at varia-
sjonen i metodene for datasamling er størst for de ansatte i den operative ar-
beidskjernen, dvs. de ansatte som utførte de ulike tjenestene i virksomhetene. 

Tabell 2:2  Valg av metode etter respondentene 

Kilde for data – respondentene 
Metode for datasamling 

Virksomhetsleder Koordinator Ansatte 

Deltagende observasjon 

– hospitering 
  

I alle virksomheter 

(16 respondenter) 

Individuell intervju 
I alle virksomheter 

(4 respondenter) 

I en av virksomhetene 

(1 respondent) 

I tre av virksomhetene 

(4 respondenter) 

Fokusgruppeintervju  
I tre av virksomhetene 

(11 respondenter) 

I alle virksomheter 

(41 respondenter) 

 
                                              
8 Sponsorene var personer som hadde en tillitsrelasjon til virksomhetslederne og som tilrettela for at 
jeg fikk presentert studien. 
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Etter en kort introduksjon om min egen rolle i forskningsprosessen vil den vi-
dere presentasjonen av datasamlingen ta utgangspunkt i de ulike respondentene 
i studien, og der jeg starter med virksomhetslederne. 

Forskeren som instrument – Rollerepertoaret under datasamlingen 

Bruken av ulike observasjonsmetoder under innsamlingen av kvalitative data 
medfører at man bør ta hensyn til fordelene og ulempene for hver av dem. Det-
te vil bli gjort nærmere rede for under presentasjonen av selve datasamlingen. I 
denne delen ønsker jeg å presentere hvordan tidligere og nåværende roller er 
anvendt for å bruke meg selv som forskningsinstrument under datasamlingen. 

Kvaliteten på dataene ved en kvalitativ tilnærming avhenger i stor grad på fors-
kerens evne til å bruke seg selv som forskningsinstrument, uavhengig av valgt 
observasjonsmetode. I dette ligger forskerens evne til å få respondenten til å 
avgi den informasjonen man trenger for å besvare sine spørsmål (Weiss 
1994:66). Dette kan gjøres ved å være bevisst på egne roller og å vandre mellom 
rollene under datasamlingen, noe som også gir respondenten muligheten til å 
vandre mellom ulike roller. En datasamling der både forsker og respondent spil-
ler på flere roller vil dermed ha muligheten til å få frem et rikere datamateriale. 
(Wadel 1991:62). I møte med de ulike yrkesgruppene og deres ledere opptrådte 
jeg av den grunn ikke bare i rollen som forsker, men benyttet meg også av tidli-
gere roller som både utøver i og bruker av helsevesenet. 

Figur 2:1 illustrerer mitt og de ansattes rollerepertoar, samt hvordan egne og 
ansattes roller korresponderte med hverandre under datasamlingen. Til mitt rol-
lerepertoar hørte rollen som forsker, sykepleier, arbeidskollega og bruker. En 
ser av figuren at jeg i all hovedsak opptrådte i rollen som forsker i møte med de 
ansatte og deres ulike roller. Samtidig kunne jeg ved hjelp av blant annet faglige 
diskusjoner relatere min tidligere yrkesrolle som sykepleier til de ansattes yrkes-
rolle, uavhengig av deres yrkesbakgrunn. 

Den rollen som var minst aktiv under datasamlingen var min rolle som bruker 
av helse- og sosialtjenesten. Den ble først og fremst anvendt i diskusjoner der 
de krav jeg selv stiller til tjenesteyterne ble kontrastert med de krav ansatte møt-
te fra brukerne. 

Under innledningen av datasamlingen, dvs. den deltagende observasjonen un-
der hospiteringen, var det imidlertid rollen som arbeidskollega som hadde størst 
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betydning. Ved å inngå i et arbeidsfellesskap, gjennom å utføre ulike arbeids-
oppgaver sammen, fikk jeg etablert den første kontakten med de ansatte, noe 
som fikk betydning for mitt videre arbeid under datasamlingen og er gjort nær-
mere rede for i presentasjonen av datasamlingen blant de ansatte. 

ArbeidskollegaArbeidskollega

Bruker

Yrkesrollen – (Sykepleier, 
hjelpepleier, 

omsorgsarbeider, 
hjemmehjelper)

Sykepleier

Arbeidstaker i en 
hjemmebasert 
tjenesteenhet

Forsker

Respondentens 
rollerepertoar

Forskerens 
rollerepertoar

 

Figur 2:1 Forskerens og respondentenes rol l erepertoar under datasamlingen 

Figuren illustrerer hvordan bruk av ulike roller kan påvirke og stimulere ulike 
sider hos respondenten og dermed få frem flere perspektiver og mer omfatten-
de data. I min rolle som forsker ble jeg dermed kjent med arbeidstakerrollen i 
organisasjonen, når jeg snakket med virksomhetsledere, koordinatorene og de 
ansatte om hvilke formelle regler som skulle regulere tjenestene i virksomhete-
ne. I tillegg ønsket jeg å være bevisst i min rolle som forsker for å samle infor-
masjon om aspektene ved yrkesrollen under arbeidet intervjuene og den delta-
gende observasjonen, dvs. arbeidskollega. 

Deltagelsen i arbeidet, dvs. rollen som arbeidskollega ved å utføre de ulike tje-
nestene sammen med de ulike yrkesgruppene, bidro dessuten til informasjon 
om hva som faktisk ble utført, samt refleksjoner knyttet til den aktuelle yrkes-
utøvelsen. Ved å spille på flere roller under datasmalingen fikk jeg dermed flere 
inngangsporter til respondentene og større mulighet for å få et bredt datagrunn-
lag, enn ved å fokusere på rollen som forsker alene. 
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I den videre presentasjonen har jeg valgt å introdusere de ulike respondentene i 
denne studien, metodene som ble anvendt i forhold til de ulike respondentene 
under datasamlingen og betydningen av deres data for prosjektet. 

Ekspertintervjuene – Virksomhetslederne som respondenter 

Til tross for at det ble gjennomført individuelle intervjuer med flere av aktørene 
er det en distinksjon mellom lederintervjuene, intervjuene med koordinatorene 
og de ansatte i den operative arbeidskjernen9. Forskjellen ligger i at intervjuene 
med lederne fulgte samme struktur, mens strukturen for intervjuene av de an-
satte endret seg underveis som følge av en fortløpende analyse av deres utsagn. 
Formålet med lederintervjuene var å kartlegge rammefaktorene for arbeidet, 
deriblant organisasjonens historie med fokus på innføringen av bestiller- / utfø-
rermodellen, organisasjonens struktur og lederens oppgaver og rolle i organisa-
sjonen. 

På denne måten fikk virksomhetslederen rollen som ekspert på de strukturelle, 
organisatoriske forhold i virksomheten under intervjuet. Dette medførte samti-
dig en større grad av strukturering av intervjusituasjonen, noe som er illustrert i 
intervjuguiden for virksomhetslederne (vedlegg 1). Spørsmålene i guiden var i 
all hovedsak rettet mot; lederens presentasjon av virksomheten, rollen som le-
der, bestiller- / utfører modellen og dens innvirkning på dagens organisering av 
virksomheten, dvs. organisasjonens formelle strukturer. I tillegg fantes det også 
et sett av lokale spørsmål til lederne med formål om å avklare spørsmål fra den 
deltagende observasjonen. Av den grunn finnes disse ikke formulert i vedlegget. 

Intervjuene ble gjennomført på virksomhetsledernes kontor etter å ha gjennom-
ført den innledende deltagende observasjonen. Det ble gitt skriftlig samtykke til 
intervjuet som inkluderte bruken av diktafon under intervjuet, noe som for øv-
rig gjaldt for alle respondenter i denne studien (vedlegg 2). 

Det usynlige mellomledd – Koordinatorene som respondenter 

Parallelt med innføringen av bestiller / utførermodellen ønsket man å skape en 
flatere organisasjonsstruktur ved at man fjernet tidligere mellomlederne i orga-

                                              
9 Koordinatorene var ansatte i organisasjonen som hadde fått tildelt myndighet fra virksomhetslede-
ren til å bistå med en samordning og kontroll av arbeidet. 
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nisasjonen. Uavhengig av størrelse skulle den nye organisasjonen bestå av to ni-
våer, et ledernivå og et ansatt nivå. En evalueringsrapport fra Østfold kommu-
nerevisjon viste derimot at dette ideal ikke fikk den samme gjennomslagskraften 
i praksis (Østfold kommunerevisjon 2005:11). Det ble etablert teamledere, dvs. 
koordinatorer som i varierende grad ivaretok elementer av virksomhetslederens 
ansvar. Variasjonen i dette tildelte lederansvar hadde i neste omgang betydning 
for koordinatorens operative rolle i det daglige arbeid (se kapittel 3, Organisa-
sjonene og de formelle arbeidsrelasjonene). Koordinatorene utgjorde av den 
grunn et viktig ledd i organisasjonen og opptrådte i ulike roller i virksomheten. 
Av den grunn ønsket jeg data om hvordan de opplevde sine roller og hvordan 
rollene ble spilt ut i forhold til virksomhetsleder og kollegene. Koordinatorene 
hadde i to av de fire virksomhetene sykepleierbakgrunn og i en virksomhet en 
kombinasjon av sykepleiere og andre yrkesgrupper (case C). I den siste av virk-
somhetene hadde koordinator en annen yrkesfaglig bakgrunn enn sykepleier 
(case D). Koordinatorene var med andre ord ingen homogen arbeidstakergrup-
pe sett ut fra deres yrkesfaglige bakgrunn. 

Datasamlingen skjedde ved hjelp av et individuelt og tre fokusgruppeintervjuer. 
Denne variasjonen skyldtes først og fremst at det i en virksomhet kun var en 
koordinator slik at et fokusgruppeintervju ikke var noe alternativ. Den metodo-
logiske begrunnelsen for valg av fokusgruppeintervju vil jeg komme tilbake til i 
presentasjonen av datasamlingen blant de ansatte. Under intervjuene ble det 
stilt spørsmål i forhold til rollen som koordinator og fokuserte bl.a. på proses-
sen rundt etableringen av koordinatorfunksjonen, samt hvilket ansvar som var 
tillagt koordinatorrollen I tillegg fantes det spørsmål knyttet til deres beskrivelse 
av bestiller- / utfører modellen og på hvilke måter modellen påvirket arbeidet 
(Vedlegg 3).  

Den operative arbeidskjernen – De ansatte som respondenter 

Dette er en arbeidslivsstudie av ansatte som utfører pleie- og omsorgstjenester, 
dvs. sykepleierne, hjelpepleierne, omsorgsarbeiderne og hjemmehjelperne som 
yter nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. Det er deres arbeidsvilkår som 
har stått i fokus og mitt mål har vært å få frem et helhetlig bilde av de ulike de-
lene deres arbeid besto av, samt relasjonen mellom delene. For å få tak i denne 
helheten valgte jeg å kombinere datasamlingen ved hjelp av deltagende observa-
sjon og intervjuer, dvs. fokusgruppeintervjuer. 
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Deltagende observasjon – hospitering 

Observasjonsfasen innledet datasamlingen i hver case. Med bakgrunn i min ut-
dannelse som sykepleier fikk jeg tillatelse fra etatssjefene og virksomhetsledere i 
kommunene til å hospitere, dvs. å delta i arbeidet til en sykepleier, hjelpepleier, 
omsorgsarbeider og hjemmehjelper i hver virksomhet. I tillegg deltok jeg under 
noen av de formelle og uformelle møtene mellom de ansatte i hver virksom-
het10.  

Blant de formelle møtene hørte rapportmøtene, der man utvekslet informasjon 
om brukerne og fordelte arbeidet, mens de uformelle møtene i all hovedsak var 
i tilknytning til avviklingen av lunsjpausene. Utvelgelsen av de ansatte i denne 
fasen ble foretatt av enten virksomhetsleder eller en ansatt med et særskilt an-
svar i virksomheten. I løpet av arbeidsdagen skrev jeg notater som etter endt 
arbeidsdag ble sammenfattet i et feltnotat. Observasjonsfasen hadde en varighet 
på 4 arbeidsdager i hver virksomhet. 

Hovedhensikten med den deltagende observasjonen var å bli kjent med organi-
sasjonene, dens ansatte og de ulike arbeidsprosessene. Samtidig hadde denne fa-
sen i datasamlingen betydning på tre vesentlige punkter. For det første var det å 
arbeide i felleskap med de ulike yrkesgruppene i observasjonsperioden av be-
tydning for å legitimere min rolle som forsker. Samhandlingen gjennom arbei-
det bidro til å etablere mer balanserte relasjoner mellom respondentene og min 
egen person. Gjennom arbeidet fikk arbeidsrollene en overordnet status og 
dempet noe av det fremmedgjørende ved å bli observert av en forsker (Solberg 
1996:143). Arbeidsfelleskapet førte dermed til at respondentene ble kjent med 
meg i rollen som forsker gjennom rollen som sykepleier og som arbeidskollega. 

For det andre medførte observasjonene at jeg fikk tilgang på handlingsdata, dvs. 
hva de ansatte faktisk gjorde når de var på jobb. I tillegg kommer dataene som 
følge av faglige samtaler rundt valgene i de ulike arbeidsprosessene. Handlings-
dataene ble anvendt under forberedelsen, gjennomføringen og analysen av in-
tervjuene. Under utarbeidelsen av intervjuguiden ble problemstillinger fra ob-
servasjonene videreført og bidro på den måten til en strukturering av intervjue-
ne. I intervjusituasjonen og under analysen komplimenterte data fra observa-
                                              
10 Den praktiske gjennomføringen besto i at jeg deltok i arbeidet til en ansatt fra hver yrkeskategori 
fra morgenrapporten til lunsj. I tillegg deltok jeg i rapportmøtene til den enkelte dersom det var rele-
vant. 
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sjonene det som ble fortalt og gav meg muligheten til å vurdere det uttalte mot 
det observerte, og dermed teste påliteligheten i respondentenes utsagn (Fangen 
2004:141) 

Observasjonene gav meg dessuten innblikk i samhandlingene, og dermed rela-
sjonene, mellom de ulike aktørene. Blant annet bidro deltagelsen til at jeg fikk 
informasjon om noen av de uformelle normene som var med på å legitimere 
det som i denne avhandlingen har fått betegnelsen skjulte tjenester, dvs. tjenes-
ter som ikke tilhørte de formelle arbeidsoppgavene slik de var definert i vedta-
kene11. Dette ble etter hvert et vesentlig moment i arbeidet siden vedtakene i en 
bestiller- / utførerorganisering er tenkt å ha en regulerende funksjon av arbeidet 
i utførerenhetene (Ramsdal og Hansen 2005).  

Hospiteringen i de fire virksomhetene førte til at ble det utarbeidet 16 feltnota-
ter, dvs. 4 notater for hver av yrkeskategoriene; sykepleiere, hjelpepleiere om-
sorgsarbeidere og hjemmehjelpere. Disse ble gjenstand for en deskriptiv analyse 
ved hjelp av en matrise (se tabell 2:3) bestående av casene og respondentene 
under observasjonen. Ved å sammenligne notatene på tvers av yrkeskategoriene 
og casene fikk jeg belyst ulike aspekter ved det som skjedde, samt fant frem til 
kjernevariabler i det empiriske materiale (Miles og Huberman 1994:173).  

Tabell 2:3  Datamatri se – Forståelsen av vedtak.  

AKTØR CASE A CASE B CASE C CASE D 

SYKEPLEIER Alle avviker vedta-

kene. 

Vedtakene er gene-

relle og gir rom for 

skjønnsutøvelse. 

Vedtakene er ofte 

dårlige og justeres 

av primærkontakten. 

Vedtakene samsva-

rer ikke med de be-

hov jeg ser. 

HJELPE-

PLEIER 

Vedtak styrer men 

avvik skjer. 

Jeg bestemmer hva 

jeg vil gjøre. 

Vedtak er avgjøren-

de, men avvikes og 

diskuteres i gruppa. 

Vedtakene har lite å 

si. Vi endrer de slik 

vi synes er riktig. 

OMSORGS-

ARBEIDER 

Alt går på vedtak, 

men litt skjønn er 

mulig. 

Alle behov skal 

dekkes, uavhengig 

av vedtakene. 

De styrer, men kan 

jo endres. Avvik fo-

rekommer sjeldent. 

Vedtakene styrer 

lite. Man gjør ofte 

mer. 

HJEMME-

HJELPER 

Vedtak er bra. Av-

vik må fortjenes. 

Vedtak gjør at jeg 

kan sette grenser 

Vedtak har økt an-

tall oppdrag. 

Vedtak avvikes ved 

god brukerkontakt. 

                                              
11 Vedtak er formelle beslutninger, dvs. regulert av juridiske regler, der man formulerer om en bruker 
har rett til en av tjenestene. Vedtakene er med dette formelle normer som er med på å regulere ar-
beidet og presenteres nærmere i kapittel 3 – Organisasjonene og de formelle arbeidsrelasjonene. 
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Tabell 2:3 er et eksempel på en sammenlignende matrise av utsagn knyttet til 
vedtak som skulle regulere arbeidet. Den viser at yrkesgruppene oppfattet og 
forholdt seg til vedtakene fra bestillerenheten på ulike måter, og der kjernen i 
vedtakets betydning handlet om formelle vedtak skulle være styrende for det 
daglige arbeid eller kunne avvikes for å utføre skjulte tjenester. Forholdet til 
vedtakene og hvordan man legitimerte for skjulte tjenester ble av den grunn 
viktige perspektiver som ble fulgt opp under intervjuene med de ulike yrkes-
gruppene.  

Fokusgrupper  og individuel l e intervjuer – Intervjuene av de ansatte 

Det empiriske datagrunnlag er i all hovedsak samlet ved hjelp av fokusgruppe-
intervju som metode og ble gjennomført etter at hospiteringen i alle virksomhe-
ter var avsluttet12.  Grunnen til at det finnes noen individuelle intervjuer i mate-
rialet skyldes først og fremst praktiske årsaker. Eksempelvis fantes det i enkelte 
virksomheter kun èn person i staben som tilhørte en bestemt yrkeskategori, 
mens det kun møtte en ansatt fra to av yrkesgruppene til intervjuet i en annen 
virksomhet. Dette medførte at selv om formålet og tematikken for de individu-
elle intervjuene og fokusgruppeintervjuene er lik, måtte det anvendes ulike me-
toder. Disse forskjeller har noen implikasjoner som vil bli gjort kort rede for 
avslutningsvis etter presentasjonen av fokusgruppeintervju som metode og dens 
anvendelse i denne studien. 

Fokusgrupper – Teoretiske begrunnelser og praktiske erfaringer 

Den systematiske bruken av fokusgrupper kan skrives tilbake til bl.a. tidlige 
markedsundersøkelser på 1920 tallet og studier av propaganda under og etter 
andre verdenskrig (Berg 1998:101, Kitzinger 1994, Merton og Kendall 1946). 
Metoden kan defineres som organiserte kollektive diskusjoner rundt konkrete 
tema for å få frem folks meninger og erfaringer. Den skiller seg fra andre grup-
peintervjuer ved at man eksplisitt anvender interaksjonen i gruppen for å frem-
bringe data (Kitzinger 1994).  

Hovedargumentet for valg av fokusgrupper som metode er dens styrke i å kart-
legge kollektive normer og prosessene mellom aktørene som er med på å danne 
normene (Bloor et. al 2001:90, Kitzinger 1994). De kollektive normene omfat-

                                              
12 Av i alt 16 intervjuer med de ansatte som yter nødvendig helsehjelp og praktisk bistand er 12 av de 
intervjuer av fokusgrupper og 4 individuelle dybde intervjuer. 
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ter både de formelle og uformelle strukturene for arbeidet og definerer et kol-
lektivt handlingsrom for hva man kan, skal og bør gjøre under utøvelsen av ar-
beidet. Normene har dermed en sterk regulerende funksjon og utgjør viktige 
mekanismer for arbeidet til den ansatte, som denne studien har som mål om å 
kartlegge og analysere. Av den grunn var det av betydning å kartlegge de kollek-
tive normene blant de ulike yrkesgruppene i forhold til vedtakene som ble fattet 
av bestillerenheten, siden skjulte tjenester forekom ofte og ble legitimert ulikt 
mellom casene og yrkesgruppene. Under intervjuene kom dette tydeligst til ut-
trykk gjennom diskusjonene i gruppen om hvordan man skulle forholde seg til 
forventninger fra brukerne som gikk ut over det formelle vedtak. Eksempelvis 
forekom det relativt ofte under fokusgruppeintervjuet at aktørene hadde ulik 
syn på hvor ”snill” man burde være i forhold til brukerens forventinger. Ved å 
argumentere for sine syn presenterte aktørene normene og legitimeringen av 
egen atferd, uavhengig om man tilhørte de ”snille” eller ”slemme”13. 

I tillegg til å produsere data om de kollektive normene i gruppen, er interaksjo-
nen mellom aktørene i gruppen av betydning. Interaksjonen har både en dyna-
misk effekt på produksjonen av datamaterialet og utgjør i tillegg egne data gjen-
nom observasjoner under intervjuet. Den dynamiske effekten skapes i sam-
handlingen under gruppediskusjonen når deltagerne hjelper hverandre og sup-
plerer hverandre slik at en får en synergieffekt. Det skapes med dette mer og en 
annen type data enn man ville fått gjennom enkelte intervjuer (Berg 1998:100, 
Brandth 1996:155, Kitzinger 1994).  

En sammenligning av mitt materiale fra gruppeintervjuene med de individuelle 
intervjuene viser at dette ofte var tilfelle. Det var ved hjelp av at de ulike aktø-
rene både utfordret og søkte bekreftelse for egne utsagn blant de andre i grup-
pen at en fikk variasjonsbredde i utsagn, men også nye perspektiver som ikke 
fantes i de opprinnelige spørsmål. I tillegg medførte samhandlingen i gruppene 
at man i større grad var villig til å gi fra seg informasjon enn ved de individuelle 
intervjuene. En forklaring på dette kan være at den enkelte respondent savnet 
en kollektiv bekreftelse på å svare ut over det som ble etterspurt i spørsmålene 
når man møtte alene til intervjuet. 

                                              
13 Dikotomien ”snille” og ”slemme” arbeidstakere ble av brukere og ansatte brukt for å kategorisere 
om en ansatt imøtekom brukernes behov, og der en avgrensning av arbeidet var en egenskap hos 
de ”slemme” ansatte. 
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I tillegg gir metoden mulighet til å observere interaksjonen mellom aktørene når 
meninger formidles og diskuteres. Observasjonene av samhandlingen under in-
tervjuet vil kunne rette seg mot variasjonene i deltakernes holdning til de ulike 
emnene som løftes frem i diskusjonen, samt hvordan variasjonene påvirker re-
lasjonen mellom deltagerne. Observasjonen av samhandlingen bidrar på den 
måten med supplerende informasjon som kan brukes i analysen av intervjuene. 
I og med at jeg ledet intervjuene var mye av oppmerksomheten rettet mot de 
svar jeg fikk fra respondentene og i hvilken grad svarene burde følges opp vide-
re. Av den grunn er mine observasjonsdata fra intervjuene avgrenset til notate-
ne fra intervjuene, samt opptak av intervjuene. Dette har medført at jeg under 
analysen først og fremst har forholdt meg til de transkriberte intervjuene, men 
anvendt observasjonsdataene som et supplement i analysen for å avklare even-
tuelle tvetydigheter i utsagnene. 

Utvelgelse av respondenter og gjennomføring av intervjuene i fokusgruppe 

Litteraturen skiller mellom ulike måter å sette en fokusgruppe sammen på. En 
skiller for eksempel mellom formelle og uformelle, eller homogene og hetero-
gene grupper (Krueger og Casey 2000, Kitzinger 1994). Med utgangspunkt i 
min problemstilling valgte jeg å benytte meg av eksisterende formelle grupper, 
dvs. yrkesgruppene i virksomhetene, som var homogene i kraft av felles utdan-
ningsbakgrunn og felles arbeidsoppgaver. Valget om å konstituere fokusgrup-
pene ut fra eksisterende grupper, som i dette tilfelle arbeidskolleger med samme 
yrkesbakgrunn, begrunnes ut fra at deltagerne dermed hadde en bedre kjenn-
skap hverandre og delte de samme arbeidsoppgavene. Dette er forhold som kan 
skape en felles kontekst for gruppen og dermed bidra til å skape utsagn som om 
de ble i stand av deres naturlige hverdaglige interaksjon (Krueger og Casey 
2000:75, Kitzinger 1994). Samtidig finnes det en naturlig heterogenitet blant 
respondentene ved at man har individuelle variasjoner i måten å utføre arbeidet 
på, noe som skaper variasjoner som kan bli gjenstand for diskusjoner i gruppen. 

Under utvelgelsen av deltagerne til gruppeintervjuene måtte jeg ta utgangspunkt 
i at det fantes et begrenset antall arbeidstakere innen hver yrkeskategori i de en-
kelte virksomhetene. Av den grunn ble det ikke utarbeidet noen absolutte krite-
rier for deltagelse i intervjuene. Derimot ble arbeidstakerne gruppert etter deres 
stillingsbrøk og ansiennitet i virksomheten av virksomhetslederne slik at det fo-
relå noe bakgrunnsinformasjon under utvelgelsesprosessen. 
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Med utgangspunkt i bakgrunnsinformasjonen valgte jeg ut deltagere som fort-
rinnsvis hadde en stillingsbrøk på mer enn 50 prosent arbeidstid og lang ansi-
ennitet i virksomheten. Grunnen til dette var å sikre at deltagerne hadde til-
strekkelig kontinuitet i arbeidet, samt muligheten for å bruke tidligere organisa-
sjonsmodeller som referanse for dagens organisering under intervjuet. I tillegg 
ble arbeidstakeren jeg hadde hospitert sammen med under observasjonsfasen 
invitert til å delta. På den måten håpet jeg at vedkommende kunne fungere som 
sponsor ved at den eventuelle opparbeidete tilliten fra denne fasen kunne vide-
reformidles og bidra til å anbefale en deltagelse i studien, jamført rådgiverens 
rolle som intermediær formidler av tillit hos Coleman (Coleman 1994:182). 

I forkant av gruppeintervjuene fikk hver deltager tilsendt en skriftlig forespørsel 
(vedlegg 4) med informasjon om prosjektet (vedlegg 5), samt en samtykkeerklæ-
ring (vedlegg 2). Intervjuene ble registret ved hjelp av en digital båndopptager. 
Tabell 2:4 viser antall deltagere etter yrkesgruppe fordelt på casene i studien.  

Tabell 2:4  Antall  ansatte under intervjuene et t er yrkesgruppe og case.  

YRKESGRUPPE CASE A CASE B CASE C CASE D SUM 

Sykepleier 1 deltager 6 deltagere 4 deltagere 4 deltagere 15 Sykepleiere 

Hjelpepleier 1 deltager 2 deltagere 3 deltagere 4 deltagere 10 Hjelpepleiere 

Omsorgsarbeider 3 deltagere 1 deltager 2 deltagere 1 deltager 7 Omsorgsarbeidere 

Hjemmehjelper 2 deltagere 2 deltagere 3 deltagere 6 deltagere 13 Hjemmehjelpere 

SUM – deltagere 7 11 12 15 N = 45 

Tabellen viser at det har vært varierende deltagelse fra de ulike yrkesgruppene i 
de ulike casene, men at alle yrkesgruppene er representert i hvert case. Den vi-
ser også at det i fire av de 12 gruppeintervjuene kun var to deltagere som repre-
senterte en yrkesgruppe. En kan stille seg spørsmålet om et antall på to deltage-
re fortjener betegnelsen gruppe, men rettferdiggjøres ut i fra en definisjon om at 
en gruppe eksisterer når: ”to eller flere personer definerer seg som medlemmer 
av en gruppe og blir anerkjent av minst en annen.” (Turner 1982 i Brown 
1988:2-3). Medlemskapet er i dette tilfelle arbeidsfellesskapet og tilhørigheten til 
samme yrkesgruppe. 

Intervjuguiden inneholdt på forhånd bestemte tema, som følge av den deskrip-
tive analysen fra observasjonsfasen og eksisterende kunnskap om relevante fak-



 

 

 

 

31

torer fra tidligere forskning. Følgende tema ble presentert for respondentene i 
den opprinnelige intervjuguiden: omfanget og fordelingen av arbeidsoppgavene 
i virksomheten, muligheten til å kontrollere eget arbeid (autonomi), vedtakenes 
betydning for arbeidet, samt relasjonene til brukerne, kolleger og de andre an-
satte (vedlegg 6).  

Samtidig ble guiden modifisert under datasamlingen. Bakgrunnen for denne 
modifiseringen lå i den fortløpende analysen av intervjuene, der nye tema ble 
identifisert som relevante faktorer for de ansattes arbeid. Spørsmålene som ble 
føyd til med bakgrunn i den fortløpende analysen var først og fremst knyttet til 
den kontinuerlige grensereguleringen de ansatte utførte i relasjon til brukeren, 
samt legitimeringen av de skjulte tjenestene. Dessuten var det viktig å få infor-
masjon om hvordan arbeidet påvirket relasjonene mellom de ulike gruppene av 
arbeidstakere i virksomheten. 

Den praktiske gjennomføringen av intervjuene foregikk på de ansattes arbeids-
plass og 3 av virksomhetslederne garanterte avspasering ved en eventuell delta-
gelse under deres fritid (Casene B, C og D).  Mangelen på slik avspasering i case 
A ble av en ansatt nevnt som årsak til den noe lavere deltagelsen fra de ansatte, 
der kun 7 av de 18 inviterte ansatte deltok i intervjuene. Variasjonen i graden av 
deltagelse hadde i første omgang en praktisk betydning ved at enkelte intervjuer 
måtte konverteres til individuelle intervjuer. Samtidig medførte frafallet av del-
tagere at noen av fordelene med et fokusgruppeintervju, slik de er beskrevet 
ovenfor, ble redusert. 

Et siste moment i tilknytning til den praktiske gjennomføring var en avklaring 
og forsikring om anonymitet og fortrolighet om det som ble sagt under inter-
vjuet (Berg 1998:114). Til tross for at jeg kunne garantere anonymitet ut fra mitt 
ståsted fantes det større usikkerhet knyttet til hvordan informasjonen fra inter-
vjuene ville bli behandlet av de andre deltagerne. Av den grunn startet hvert in-
tervju med en avklaring og forsikring om at deltagere forpliktet seg til å ikke vi-
dereformidle informasjonen til andre. Intervjuene ble registrert ved hjelp av en 
digital opptager og jeg utarbeidet et notat etter hvert intervju, der inntrykket fra 
intervjuet og mulig eventuelle kritiske hendelser ble dokumentert. 

De individuelle intervjuene – om å håndtere det uforutsette 

Datasamlingen var designet for å kartlegge relasjonene og normene i de ulike 
sosiale gruppene i hvert case. Middelet jeg hadde valgt var fokusgruppeintervju-
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er. Samtidig viste møtet mellom design og det empiriske felt at designet i liten 
grad hadde tatt høyde for at virkeligheten ikke alltid samsvarer med idealene for 
forskning. 

I denne studien kom dette til uttrykk gjennom mangelen på respondenter til å 
danne fokusgrupper. Det var to årsaker til dette. For det første fantes det i en-
kelte virksomheter ikke mer enn en ansatt i en yrkeskategori, mens den andre 
årsaken var mangelfullt oppmøte til intervjuet. Uavhengig av årsak medførte 
mangelen på respondenter til den uintenderte konsekvens at enkelte av inter-
vjuene ble konvertert til individuelle intervjuer. Til tross for at jeg benyttet 
samme intervjuguide som ved intervjuene i fokusgruppe fikk jeg ikke dra nytte 
av interaksjons- og synergieffektene i en fokusgruppe, noe som førte til en an-
nen type data enn planlagt.  

Til tross for at data fra individuelle intervjuer kjennetegnes av den samme de-
taljrikdommen som ved fokusgruppeintervjuer finnes det en viktig forskjell som 
er av betydning for denne studien. Forskjellen består i at data fra enkel aktører 
representerer aktørens normer for å legitimere sin atferd, eks. arbeid, og behø-
ver ikke nødvendigvis representere normene til de gruppene aktøren forholder 
seg til. Samtidig er forholdet mellom normene til den enkelte aktør og gruppens 
normer viktige data i seg selv. Eksempelvis kan et stort sprik mellom de ulike 
normsett være uttrykk for mangelfull styrke i gruppens normsett til å påvirke 
den enkeltes handlinger. Av den grunn fikk dataene fra de individuelle intervju-
ene en annen rolle enn data fra fokusgruppeintervjuene. Dataene ble anvendt 
både som et supplement til hoveddataene og som selvstendige data i analysen, 
der fokuset ble rettet på forholdet mellom enkeltindividets normer og gruppens 
normer. 

Studiens datagrunnlag 

I tabell 2:5 oppsummeres presentasjonen av datasamlingen ved å illustrere 
hvordan ulike kilder og metoder for datasamlingen har bidratt til mitt endelige 
datagrunnlag. En ser av tabellen at det er variasjoner i omfanget av data fra fo-
kusgruppeintervjuere, der omsorgsarbeiderne er den yrkesgruppen med færrest 
intervjuer i fokusgruppe. Samtidig er hjemmehjelperne den yrkesgruppen der 
alle hoveddata er samlet ved hjelp av fokusgruppe som metode. 
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Tabell 2:5  Studiens datagrunnlag 

Metode 

Datakilde 

Deltagende 

observasjon 

Individuelt 

intervju 

Fokusgruppe 

intervju 

Virksomhetsleder  4 intervjuer  

Koordinator  1 intervju 3 intervjuer 

Sykepleier 4 feltnotater 1 intervju 3 intervjuer 

Hjelpepleier 4 feltnotater 1 intervju 3 intervjuer 

Omsorgsarbeider 4 feltnotater 2 intervjuer 2 intervjuer 

Hjemmehjelper 4 feltnotater  4 intervjuer 

Datagrunnlaget 16 feltnotater 9 intervjuer 15 intervjuer 

Tabellen illustrer det omfattende materiale som ligger til grunn for analysen, 
dvs. 16 feltnotater og 26 transkriberte intervjuer. 

Analysen av dataene 

Arbeidet med analysen av datagrunnlaget kan deles i to faser, der den første er 
en fortløpende analyse av dataene underveis i datasamlingen. I denne fasen ble 
dataene vurdert mot bl.a. problemstilling, foreløpige teoretiske tilnærminger og 
metodologiske valg (eksempelvis utformingen av intervjuguiden) for å styre og 
styrke datasamlingen. Wadel (1991) kaller dette for forskerens runddans for å 
finne frem til de mest relevante data (Wadel 1991:194). Denne runddansen sva-
rer til beskrivelsen av forskerens induktive – deduktive pendling mellom empiri 
og teori som en bl.a. finner i Grounded Theory (Glaser 1978). Samtidig skiller 
min runddans seg fra en ”grounded” orientert tilnærming ved at teoretiske be-
greper som tidligere forskning har påvist som betydningsfulle for arbeidet var 
med på å strukturere deler av den tidlige analysen.  

Andre fase av analysen begynte når datasamlingen var fullført og intervjuene 
transkribert. I denne fasen skulle datamaterialet reduseres og struktureres for å 
gi meg svar på hva som påvirket utøvelsen av arbeidet til de ansatte. Samtidig 
var denne fasen preget av funn og antakelser fra den fortløpende analysen. Ana-
lysefasene er av den grunn ikke uavhengig av hverandre, men griper over og 
bygger på hverandre i analysearbeidet, selv om de presenteres hver for seg etter 
deres kronologiske orden. 



 

 

 

 

34 

Analysens første fase – et verktøy i datasamlingen  

Hovedmålsetningen for analysen i denne fasen var å finne de mest relevante 
data for å kunne svare på mine forskningsspørsmål. Disse kan sammenfattes i 
spørsmålene om innholdet og omfanget i de ansattes arbeid og hvilke faktorer 
som var betydningsfulle for dette arbeid. Av den grunn ble datamaterialet under 
datasamlingen, dvs. observasjonene og intervjuene, vurdert opp mot spørsmå-
lene. Dette ble gjort på ulike måter og kan kategoriseres som henholdsvis de-
duktive og induktive tilnærminger under analysen. 

Analysen under observasjonen 

Den deduktive tilnærmingen tok utgangspunkt i kunnskap om betydningen til 
enkelte faktorer / variabler fra tidligere empiriske studier. For eksempel repro-
duseres betydningen av arbeidstakerens autonomi, dvs. kontroll over eget ar-
beid, jevnlig i ulike arbeidslivsstudier.  Dette har bl.a. medført at autonomi inn-
går i en teoretisk modell for arbeidslivet (Karasek 1979). Andre variabler er ar-
beidstakerens behov for læring / stimulans i arbeidet og sosial støtte på ar-
beidsplassen, som både ble operasjonalisert i intervjuguiden og anvendt som 
koder i analysen av datamaterialet (Johnson 1991).  

I den fortløpende analysen kom dette til uttrykk ved at jeg blant annet brukte 
variablene; opplevelse av autonomi, sosial støtte og mulighet for læring for å 
strukturere feltnotatene i en data matrise. Tabell 2:6 illustrerer hvordan variab-
lene ble anvendt for å strukturer det første datamaterialet, dvs. feltnotatene.  

Tabell 2:6 Strukturering av observasjoner et ter autonomi, sosial støtte og 

læring  

Data 

Datakilde 
Utsagn fra respondent – (variabel) 

Respondent  • Jeg avgjør selv hva jeg vil gjøre hos brukeren – (Autonomi) 

• Vi har jevnlige sykepleiermøter – (Sosial støtte) 

• Sykepleierne har ansvaret for prosedyrer og ofte faglige diskusjoner – 

(Autonomi / Muligheter for læring) 

I den induktive tilnærmingen derimot var dataene utgangspunktet for å finne 
relevante faktorer som kunne forklare omfanget og innholdet i de ansattes ar-
beid. For eksempel ble feltnotatene analysert etter hvilke trekk ved arbeidet som 
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ble oppfattet som betydningsfulle. Dersom det fantes forhold som en respon-
dent oppgav som viktig ble dette forhold presentert for neste respondent ved 
neste observasjon. 

Eksempelvis fortalte en hjemmehjelper at hun tidligere hadde vanskeligheter 
med å sette grenser for urimelige krav fra brukere, men at det ble mulig gjen-
nom detaljerte vedtak som følge av bestiller- / utfører modellen. Ved å stille 
spørsmål omkring vedtakets mulighet til å sette grenser for brukere fikk jeg i 
den videre datasamlingen forsterket at dette var et viktig forhold under yrkesut-
øvelsen. Muligheten for å sette grenser ovenfor brukerne ble av den grunn et av 
spørsmålene i intervjuguiden. Intervjuguiden var av den grunn både et produkt 
av tidligere kunnskap om arbeidslivet og den fortløpende analysen under data-
samlingen. 

Analysen under intervjufasen 

Under intervjufasen var målsettingen å få kontrollert foreløpige funn fra obser-
vasjonsfasen, samt å finne frem til flere faktorer som hadde betydning for deres 
arbeid. Av den grunn hadde også analysen i denne fasen karakter av å være 
henholdsvis induktiv og deduktiv. Konsekvensen ble en fortløpende justering 
av intervjuguiden der nye faktorer ble innlemmet og tidligere spørsmål tatt ut. 

Den induktive/deduktive tilnærmingen var ofte koblet sammen under intervju-
ene, der starten på en deduktiv tilnærming kunne føre meg inn i en induktiv 
fase. Dette skjedde bl.a. når et spørsmål tok utgangspunkt i en observasjon jeg 
ønsket å kontrollere. Et eksempel: Alle hjemmehjelperne nevnte under observa-
sjonen at detaljerte vedtak gav dem mulighet til å sette grenser for brukerne. 
Når jeg under intervjuene derimot skulle sjekke ut i hvilken grad de benyttet seg 
av denne muligheten fikk jeg til svar at det var få som gjorde det. Det var kun 
når brukerens krav ble opplevd som urimelig at man benyttet seg av mulighe-
ten. 

Svarene viste derimot at man sjeldent satte grenser for brukerne og at hjemme-
hjelperne ofte utøvet tjenester som gikk ut over vedtaket. Dermed startet en in-
duktiv fase der spørsmålene var rettet mot å få forklaring på hvorfor, hvordan 
og i hvilken grad man avvek vedtaket. Svarene munnet ut i nye faktorer som var 
av betydning for arbeidet og som i neste omgang ble del av intervjuguiden. Det-
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te illustrerer hvordan deler av analysen er nært knyttet til selve datasamlingen og 
kommer i tillegg til den fortløpende analysen mellom intervjuene. 

En ser at deler av den fortløpende analysen foregikk under datasamlingen. Sam-
tidig er dette en fortettet situasjon der man ikke alltid klarer å fange opp trådene 
som legges ut av respondentene. Av den grunn ble intervjuene analysert før 
neste intervju for å finne faktorer som ikke ble fanget opp under intervjuene. 
Dette ble gjort ved hjelp av å lytte til opptaket av intervjuet. 

Ved å lytte til et intervju i ettertid får man ikke bare gjengitt det som blir sagt, 
men også dynamikken i situasjonen (Hansen 2007:73). Hvem får støtte for sine 
utsagn, hvilke argumenter blir dempet av de andre, hvordan er stemningen når 
tema blir diskutert, osv.? Under lyttingen ble respondentenes utsagn systemati-
sert, samt hvordan utsagnene ble mottatt av gruppen. I tillegg kontrollerte jeg 
for situasjoner der utsagn fra respondentene ikke ble fulgt opp videre av meg 
under intervjuet. Dette var utsagn som i situasjonen ble oppfattet som mindre 
relevant for den pågående samtalen, men som under lyttingen ble vurdert som 
mulige indikatorer på viktige faktorer for arbeidet. I de tilfeller der utsagnet ikke 
ble omtalt videre under intervjuet ble det formulert spørsmål til neste intervju 
for å kontrollere for utsagnets betydning. 

Analysen under datasamlingen styrket dermed innsamlingen av relevante data 
for mine forskningsspørsmål. Samtidig medførte analysen at jeg hadde et sett av 
koder som kunne anvendes på det endelige materialet i den andre fasen av ana-
lysen. 

Analysens andre fase – veien fra empiri til teori 

Veien fra empiri til teori går gjennom ulike stadier der utgangspunktet er et om-
fattende datamateriale. Denne veien måtte jeg vandre flere ganger. Årsaken til 
dette var empiriens omfang og at den var hentet fra ulike grupper av aktører i 
det empiriske felt. Av den grunn ble materialet delt i fem hoveddeler og førte til 
at analysen besto av fem separate hovedanalyser, dvs. analysen av de formelle 
strukturene gjennom en organisasjonsanalyse og analysen av utsagn fra de fire 
ulike yrkesgruppene. 

Samtidig fikk funn fra hver analyse betydning for de andre hoveddelene, ved at 
hver hovedanalyse fikk komplimentere og modifisere de andre hovedanalysene. 
På denne måten ønsket jeg å oppnå en konsistent og helhetlig analyse av de an-
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sattes arbeid i de hjemmebaserte tjenestene. En analyse der struktur og aktører 
blir løftet frem både som selvstendige faktorer og som faktorer i relasjon til 
hverandre. 

Den første hovedanalysen var en organisasjonsanalyse, kort tid etter endt data-
samling. Under analysen ble observasjonene, samt intervjuene av lederne og 
koordinatorene tillagt størst betydning for å finne frem til de formelle struktu-
relle rammene for arbeidet. Analysen munnet ut i et arbeidsnotat som kort tid 
etter datasamlingen ble distribuert blant de ansatte i de fire virksomhetene (sep-
tember 2006). I den forbindelse ble det gitt anledning til å gi tilbakemelding på 
min beskrivelse av deres organisasjon, arbeidsdag og spenningene mellom ulike 
interesser, for å kontrollere om den samsvarte med deres oppfattelse av virke-
ligheten. I en påfølgende telefonrunde til virksomhetslederne ble det gitt uttrykk 
for at notatet samsvarte med det bilde virksomhetene hadde av seg selv. 

De fire andre hovedanalysene tok utgangspunkt i empirien fra de ulike yrkes-
gruppene, dvs. sykepleierne, hjemmehjelperne, omsorgsarbeiderne og hjelpe-
pleierne. Felles for analysene var at datamaterialet var innhentet på samme 
måte, dvs. ved hjelp av observasjoner og henholdsvis individuelle eller fokus-
gruppeintervjuer. 

Et fellestrekk for alle analysene var at de innholdt 3 hovedfaser; koding, be-
grepsdannelse og teoridannelse. Metodelitteraturen beskriver mange måter å 
håndtere fasene på, og de ulike fremgangsmåtene presenteres ofte som gjensidig 
utelukkende.  Et eksempel på dette er diskusjonen om og i hvilken grad eksiste-
rende teorier skal spille en rolle i de ulike fasene (Danermark m.fl. 2003:232-
254). Ulike standpunkt vil få konsekvenser for håndteringen av datamaterialet i 
de ulike fasene. Eksempelvis vil kodingen i en grounded tilnærming være åpen, 
mens en teoristyrt tilnærming fortrinnsvis vil foregå ved hjelp av pre - koding 
hentet fra eksisterende teorier innen feltet. 

Mitt utgangspunkt er en kritisk metodepluralisme. Den preges av en åpenhet 
for å kombinere metoder, under forutsetning av at det er et logisk samsvar mel-
lom metode og fenomenet som studeres (Danermark m.fl 2003:269). I dette 
ligger for meg muligheten til å kombinere ulike strategier i de ulike fasene av 
analysearbeidet. Av den grunn kommer jeg til å gjøre rede for de ulike strategie-
ne som ble anvendt under de ulike fasen i analyseforløpet, der datamaterialet til 
hjemmehjelperne brukes for å eksemplifisere prosessene. 
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Kodingen 

Transkripsjonene av 15 fokusgruppeintervjuer og 9 individuelle intervjuer, samt 
16 feltnotater, resulterte i et omfattende tekstmateriale. Kodingen kan defineres 
som en bevisst datareduksjon, der teksten brytes ned i meningsbærende enheter 
(Miles og Huberman 1994:56). Som tidligere nevnt omtaler litteraturen ulike 
måter å kode data på, der variasjoner i bruken av eksisterende teori er en måte å 
skille de ulike tilnærmingene på (Glaser 1978:55-82, Kvale 1996:187-201, Miles 
og Huberman 1994:55-72). En Grounded orientert koding er av den grunn 
åpen for å finne nye perspektiver, ved å unngå bruk av tidligere teorier. Samti-
dig vil den åpne kodingen etter hvert kunne føre til en selektiv koding der de 
åpne kodene brukes på hele materialet. Av den grunn er selektive koder i større 
grad åpne koder som har utviklet seg under analysen. En teoristyrt koding der-
imot anvender variabler fra anerkjente teorier som koder på materialet. 

Både åpen koding, selektiv koding og pre- koding ble anvendt på materialet, og 
tabell 2:7 gir et eksempel på de ulike strategiene under analysen av et intervju.  

Tabell 2:7  Kodingsstrategi er  under analysen (Fokusgruppeintervju av 

hjemmehjelpere) 

Tekst Kode  Strategi  

JÖRG: Gjør dere oppgaver som ikke står i noen stillingsbeskrivelse, 

altså som ikke hører inn under praktisk bistand? Ja, da smiler dere 

(ler). 

STEMME 1: De sier jo at vi ikke skal gjøre andre ting enn de som står 

på vedtaket, men hvis folk spør så er det fort gjort å gjøre både det 

ene og det andre. 

Avvik Åpen 

koding 

STEMME 6: Jeg opplever at de ber om mer enn vedtaket. 

JÖRG: Hva kan de be om da? 

STEMME 1: Gå på butikken. 

STEMME 6: Ja, gå på butikken, da ringer dem kanskje hvis jeg be-

gynner hos en klokka 9, så ringer dem kanskje rett før 9 ”du, kan du 

kjøpe med deg det og det”. Ja for vi bor i nærheten, ikke sant.  

Merarbeid Selektiv 

koding 

JÖRG: Dere har møte hver torsdag. Hva gjør dere på det møtet? 

STEMME 3: Får lister for neste uke. Tar opp hvis det er noe vi lurer 

på, hvis det har skjedd noe ute.  

STEMME 5: Ja, det er veldig ålright. 

JÖRG: Hva er det som er ålright med det? 

STEMME 5: Ja, altså problemstillinger, at vi opplever mye likt. Kan 

støtte hverandre. Jeg synes det er.., å utveksle erfaringer og. Jeg sy-

nes det er veldig bra. 

Sosial 

støtte 

Pre –  

koding 
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Tabellen illustrerer blant annet hvordan den åpne koden ”avvik” kunne omfatte 
alle skjulte tjenester, mens koden ”merarbeid” som selektiv kode kom senere i 
prosessen og var et resultat av en differensiering i koden ”avvik”. ”Sosial støtte” 
derimot var en pre- kode, siden den var hentet fra Johnson (1991) og hans tekst 
om betydningen av sosial støtte for arbeidstakere. 

Som følge av kodingen ble tekstene redusert og kondensert i et sett av koder, 
eller kategorier, som dannet den første strukturen i beskrivelsen av det empiris-
ke felt. Neste steg i analysen var å sammenligne og relatere kategoriene til hver-
andre for å finne frem til teoretiske begrep (Danermark m.fl. 2003:228). Denne 
begrepsdannelsen tok først og fremst i kategoriene fra den åpne og selektive 
kodingen, siden pre- kodingen allerede bygget på etablerte teoretiske begrep. 

Utvikling av begreper 

Presentasjonen av mine empiriske funn og konklusjoner i avhandlingen er byg-
get opp rundt begreper som er utviklet med bakgrunn i kodene. Begrepene tje-
ner både som redskaper for å beskrive og å forklare det empiriske felt. Av den 
grunn er utviklingen av begrepene av betydning, siden begreper skal kunne bi-
dra til ny kunnskap om virkeligheten og være redskaper ved fremtidige studier 
av virkeligheten (Danermark m. fl. 2003:220). 

Det finnes et relativt stort omfang av ulike teknikker for å utvikle begreper ut 
av sitt empiriske materialet, der teknikkene som regel er koblet opp mot ulike 
ontologiske tilnærminger (Danermark m.fl. 2003, Glaser 1978, Jørgensen og 
Phillips 2005, Kvale 1996, Miles og Huberman 1994). I mitt arbeid har jeg valgt 
å se bort fra de ontologiske overbygningene som er knyttet til enkelte teknikker. 
Utgangspunktet mitt er at flere teknikker øker sannsynligheten for å komme 
frem til ny kunnskap om virkeligheten. Samtidig medførte praktiske og person-
lige begrensinger til at jeg ikke hadde tid, eller behersket, alle disponible teknik-
ker. Av den grunn var mitt utvalg av teknikker avgrenset til; den konstante 
komparative metode, memoskriving og bruk av display.  

Glaser (1978) beskriver den konstante komparative metode både i forbindelse 
med den teoretiske datasamlingen og under indikator – begrep utviklingen 
(Glaser 1978:49-50 og 62). I min analyse var det under indikator – begrep utvik-
lingen metoden ble anvendt, der indikatorene relateres til hverandre for å utvik-
le et begrep. Dette arbeid foregikk i all hovedsak under kodingen. Etter hvert 
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som kodingen førte til et økende utsagn som var dekket av samme kode ble 
tekstene systematisert ved å relatere de til hverandre, for å finne forskjeller 
og/eller likheter mellom dem. Dette førte til en differensiering i den åpne ko-
den og dannelsen av indikatorer, som beskrev ulike egenskapene ved den første 
koden, og som i neste omgang ble brukt som selektiv kode i analysen. 

Et eksempel. Alle hjemmehjelpere beskrev ulike sett av arbeidsoppgaver som 
ikke var definert som en del av vedtaket. De arbeidsoppgavene ble ofte omtalt 
som avvik. Avvik dannet dermed utgangspunktet for en sammenligning med 
”alt det andre” som man utførte i sitt daglige arbeid, men som organisasjonen 
ikke forventet. Etter hvert som koden ”avvik” dekket store deler av teksten og 
omfattet flere typer avvik, ble kodene for ”avvik” sammenlignet for å differen-
siere mellom dem. Dette førte til indikatorer, dvs. selektive koder for avvik, 
som i den videre kodingen var skilte mellom de ulike typene for avvik (Tabell 
2:8).  

Tabell 2:8  Fra tekst t i l  kode ti l  begrep 

Tekst Trinn 1 –  

Åpen koding 

Trinn 2 –  

Differensiering / 

selektiv koding 

Trinn 3 –  

Begrepsdannelse 

Handle mat for bruker Avvik 

Bære ut søppel for bruker  Avvik 

Merarbeid 

Å lytte til brukerens lidel-

ser/kriser 

Avvik Det terapeutiske 

arbeid 

Gjøre oppgaver for bruker 

som er i strid med formelle 

regler, eks. krølle håret til 

bruker 

Avvik Det forbudte ar-

beid 

De skjulte tjenes-

tene 

Tabell 2:8 illustrerer veien fra tekst til begrep, der veien blant annet gikk gjen-
nom komparasjonen av tekst og koder for å komme frem til begrepet skjulte 
tjenester. Selv om koden ”avvik” dekket ulike selektive koder ble koden forkas-
tet som begrep, siden den var for avgrenset og ”de skjulte tjenestene” gav meg 
et bedre ”grep” på arbeidet til de ansatte i de hjemmebaserte tjenestene (Da-
nermark m.fl. 2003:228). 

Under utviklingen av begrepet var skrivingen av memos betydningsfull for å få 
den nødvendige teoretiserende progresjonen i arbeidet. Glaser (1978) omtaler 
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skrivingen av memos som nedtegningen av de teoretiske refleksjonene en gjør 
seg over kodene og deres relasjon til hverandre (Glaser 1978:82). Miles og Hu-
berman (1994) fremhever blant annet deres samlende funksjon i en induktiv til-
nærming (Miles og Huberman 1994:74). Å skrive memos ble av den grunn mitt 
redskap for løfte det empiriske materiale på et teoretisk nivå, og der det teore-
tiske abstraksjonsnivå økte under analysen. 

Nedenfor gis det noen eksempler på memos som ble skrevet under analysen, og 
der eksemplene er knyttet til ulike faser i prosessen. 

Om andre arbeidsoppgaver – Memos under koding:  

Allerede i starten av intervjuet penser man fort over den uformelle siden ved arbeidet. Mange av 

oppgavene som nevnes er ikke en del av det definerte arbeid, dvs. praktisk bistand. Hva er forholdet 

mellom de formelle oppgavene og alle de andre oppgavene? Skaper de ulike typer oppgaver spen-

ninger / dilemmaer i arbeidet? 

Om avvik – Memos under begrepsutvikling (trinn 1): 

De ansattes definisjon av avvik ser ut til å være oppgaver som skiller seg fra de formelle arbeidsopp-

gavene, som å bære ut søppel med mer. De uformelle og mer ekspressive oppgavene, som å være 

samtalepartneren for brukeren, defineres ikke som avvik. Dette til tross for at det ikke er en del av 

arbeidsinstruksen og de ikke får noe belønning fra arbeidsgiver. De ansatte uttrykker at dette arbeid 

gjør det verdt å holde ut de kjedelige formelle oppgavene. Avvik kan med andre ord både være noe 

bevisst ved identifiserte brudd på formelle regler og noe ubevisst, som følge av noe annet. Det opp-

fattes som en del av arbeidet hos arbeidstakeren, men ikke av organisasjonen. 

Om det terapeutiske arbeid som avvik – memos under begrepsutvikling (trinn 2): 

Avvik ser ut til å være en konsekvens av strukturelle forhold og ikke bare intensjonelle handlinger. Til 

tross for at enkelte typer avvik presenteres som reaksjon på rigide vedtak, inngår ikke det terapeutis-

ke arbeid inn i denne presentasjon. Dette arbeid må ha en annen forklaring, mest sannsynlig struktu-

rell. Hvilke sosiale strukturer legitimerer og støtter utøvelsen av dette arbeid? 

En ser av eksemplene hvordan avviksbegrepet ble identifisert og diskutert un-
der analysen. En annen viktig og hjelpsom teknikk ble bruken av display, der de 
grafiske displayene ble mine visuelle, grafiske memos. Display er et redskap for 
å kunne gi en systematisk presentasjon av informasjon, ved hjelp av visuelle vir-
kemidler. Miles og Huberman (1995) argumenterer for bruken av display gjen-
nom de fleste fasene i analysen (Miles og Huberman 1994:91-93). Utgangspunk-
tet deres er at display kan og bør brukes for å finne frem til både beskrivende 
og forklarende konklusjoner, og er anvendt til begge formål under analysen.  

Ved hjelp av kodene fra de ulike kodingsprosessene anvendte jeg display for å 
systematisere kodene ut fra relasjonene mellom dem (deskriptive display) og de-
res antatte årsaksforhold (forklarende display). I all hovedsak ble det anvendt 
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nettverks- og kausaldiagrammer. Figur 2:2 illustrerer et nettverksdiagram på en 
deskriptiv konklusjon. 

 

Figur 2:2  Display av arbeidet t i l  hj emmehjelperne.  

Figuren viser ulike typer arbeid som ble utført av hjemmehjelperne, samt ar-
beidsoppgavenes relasjon til hverandre. Den illustrerer dessuten hvordan dis-
playet ble benyttet for å oppsummere en analysefase, og for å drive analysen 
mot et høyere nivå. I dette tilfelle forholdet mellom formelt arbeid (praktisk bis-
tand) og annet arbeid. Eksempelvis bidro vektingen av de ulike typene for avvi-
kende arbeid til at analysen ble dreid mot å forklare betydningen til dette arbeid. 
Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen var hvilken funksjon det relasjo-
nelle arbeid hadde for hjemmehjelperne, siden dette arbeid ble mest verdsatt, og 
hva som gjorde det mulig å utøve skjulte tjenester. 

Den konstante komparasjonen av koder, skrivingen av memos og bruken av 
display er teknikker som ble anvendt samtidig, om enn i ulik grad, under de uli-
ke fasene i begrepsutviklingen. Teknikkene både supplerte hverandre under 
analysen og var med på å validere funnene. Eksempelvis ville manglende me-
ningsinnhold i et sett av begreper bli lettere avdekket i et display, ved at figuren 
kunne avdekke inkonsistens mellom begrepene. Formålet med teknikkene var 
av den grunn både en ”tømming” av mitt datamateriale, samt å styrke trover-
digheten til konklusjonene i denne avhandlingen. 

Avvik  
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Konklusjonenes validitet 

Diskusjoner rundt validitet til funn og konklusjoner i et forskningsprosjekt kan 
sjeldent munne ut i entydige svar. Dette skyldes for det første at det alltid vil 
være avstand mellom de ideelle prinsippene for forskning og den praktiske vir-
keligheten man som forsker står ovenfor. I tillegg er det ingen entydig og samlet 
forståelse av hvilke prinsipper som er ideelle for forskning. Et klassisk eksempel 
i denne sammenhengen er diskusjonen om og i hvilken grad konklusjoner ba-
sert på henholdsvis kvalitative og kvantitative data skal vurderes etter de samme 
kriteriene (Holter 1996:22; Kvale 1996:229-231; Shadish, Cook og Campbell 
2002:478). 

Uavhengig av hvor man plasserer seg i denne diskusjonen står man likevel igjen 
med følgende hovedspørsmål – I hvilken grad er konklusjonene valide?  Samti-
dig er det lite problematisert hvem som skal ha ansvaret for å besvare spørsmå-
let. En kort gjennomgang av tidligere avhandlinger viser at det finnes forskjel-
ler. I enkelte studier tar forskeren på seg ansvaret, mens det i andre avhandling-
er blir tildelt leseren. 

Dersom forskeren skal ha ansvaret bør en være kritisk til forskerens grad av 
selvkritisk problematisering av metodologiske valg og dens konsekvenser. På 
den annen side har leseren, det empiriske felt og det vitenskapelige felleskap et 
ansvar for å granske konklusjonene, samt datagrunnlaget som setter premissene. 
Min løsning på dette er en ansvarsdeling. Forskeren har et selvstendig ansvar 
for å presentere forskningsprosessen korrekt og tilstrekkelig slik til at den gir 
mulighet for en kritisk gjennomgang, samt reflektere over mulige trusler mot 
validiteten. Samtidig har leseren et ansvar for å reise spørsmål ved det som blir 
presentert, med bakgrunn i forskerens presentasjon. 

I dette kapittelet har jeg ønsket å oppfylle noe av ansvaret, ved å presentere 
mine valg i prosessen. I tillegg avsluttes presentasjonen med en diskusjon av 
truslene som kan knyttes til de valg som er gjort, og samler noen av mine kritis-
ke refleksjoner over valgene.  

Truslene mot troverdigheten til studiens konklusjoner  

Det er mange faktorer som kan true troverdigheten til svarene på forsknings-
spørsmålene som presenteres i denne avhandlingen. I denne sammenhengen 
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rettes oppmerksomheten mot to av dem, dvs. kvaliteten på datamaterialet og 
analysen av materialet.  

Datamaterialet er en viktig premissleverandør og danner grunnlaget for mine 
konklusjoner. Av den grunn er kvaliteten på mine data, dvs. om de fanger det 
jeg ønsker å få svar på og om informasjonen i dataene er pålitelig og troverdig, 
av betydning. Kvaliteten kan trues av flere faktorer deriblant; respondentene 
som har deltatt, metodene for datasamling, forskerens rolle under datasamling-
en og konteksten for datasamlingen (Holter 1996:22, Jacobsen 2005:217,222-
228). 

I neste omgang er det av betydning hvordan materialet analyseres, blant annet 
valg av koder, systematisering av kodene og prosessene mot dannelsen av be-
greper og modeller. I denne sammenhengen hadde både min egen forforståelse 
og styrken i de første analysemodellene betydning, og presenteres etter gjen-
nomgangen av truslene mot kvaliteten på grunnlaget for analysen, dvs. datama-
terialet. 

Selvsel eksjonen av respondenter 

Til tross for at det var satt kriterier for utvelgelsen av respondenter bygger alle 
data på respondenter som har deltatt frivillig i prosjektet. Utvalget er av den 
grunn basert på selvseleksjon, og gav dermed muligheten til at respondenter 
kunne ha andre, deriblant skjulte, agendaer. 

For eksempel ønsket en av respondentene denne undersøkelsen veldig vel-
kommen, siden hun opplevde arbeidsmiljøet i virksomheten som svært presset. 
Hun hadde håp om at mine funn kunne bedre hennes situasjon. Dette kan ha 
medført at hun presenterte en mørkere virkelighet for å gi sterke signaler til le-
deren som skulle få den første rapporten. Det kan med andre ord finnes under-
liggende motiver bak informasjonen i datamaterialet, som følge av selvselek-
sjon, som kan true kvaliteten på data.  

Metodene for datasamling 

Under den deltakende observasjonen spilte jeg både på rollen som forsker og 
som arbeidskollega, for å bli kjent med arbeidet til de ulike yrkesgruppene og 
deres forståelse av rammene for arbeidet. Deltagelsen økte dermed nærheten til 
respondentene, og var ønsket fra min side for å få bedre data. Samtidig er det 
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kjent at denne formen for nærhet kan påvirke både respondenten i sine svar og 
forskerens persepsjon og fortolkning av svarene. 

Fokusgruppeintervjuene og de individuelle intervjuene derimot innebar en stør-
re avstand til respondentene, og der avstanden mellom forsker og respondente-
ne opplevdes størst under fokusgruppeintervjuene. Samtidig innbærer bruk av 
fokusgruppeintervju andre trusler, som for eksempel at gruppen oppfattes som 
mer homogen enn det er grunnlag for (Kitzinger 1994). Valg av fokusgrupper 
med utgangspunkt i yrkesgruppene, slik det er gjort i denne studien, kan av den 
grunn ha økt denne trusselen. I tillegg kan tilstedeværelsen av tilhørere hindre 
respondenter i å formidle egne synspunkter. 

Forskerens rol le  under  datasamlingen 

Forskerens rolle er av betydning i alle fasene av et forskningsprosjekt. Allerede 
før studien starter har for eksempel forskerens ontologiske utgangspunkt be-
tydning, blant annet i valg av forskningsspørsmål som en anser som relevant for 
sitt prosjekt (Kirchhoff 2008:12). 

Under datasamlingen kan forskerens tilstedeværelse påvirke respondenten, slik 
det allerede er beskrevet ovenfor, og som kan forsterkes ved bruk av ulike roller 
slik det er gjort i denne studien. En av dem var rollen som sykepleier i de ulike 
fasene av datasamlingen.  

Sykepleierrollen kan virke både som døråpner og grensesettende. Den kan åpne 
samtalen gjennom å dele erfaringer, arbeidsoppgaver og diskusjoner omkring 
arbeidet. Samtidig kan sykepleierens rolle sette grenser, særskilt dersom syke-
pleierrelasjonen med respondenter skaper en asymmetri til respondenten.  

Faren for dette anser jeg som størst når respondentene har en annen kunn-
skapsbakgrunn for arbeidet, som for eksempel i relasjon til hjemmehjelperne, 
hjelpepleierne eller omsorgsarbeiderne. Av den grunn dempet jeg rollen som 
sykepleier i større grad i forhold til de yrkesgruppene, men brukte den delvis for 
å legitimere at jeg kunne hospitere hos dem. Samtidig svarte jeg ut fra mine 
kunnskaper fra sykepleierutdannelsen og yrkeserfaringen, når det ble stilt konk-
rete faglige spørsmål under samhandlingen. 
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Konteksten for  datasamlingen 

Datasamlingen foregikk i ulike kontekster, dvs. strukturelle rammer. For det 
første fantes det en lokal kontekst, som ble dannet av strukturene i arbeidsfel-
leskapet mellom respondenten og under intervjusituasjonene. Deretter dannet 
de ulike virksomhetene en organisatorisk kontekst, der variasjoner i organise-
ring og koordinering av arbeidet dannet ulike handlingsrom. Til slutt er det ri-
melig å anta at forståelsen av det norske velferdssamfunn skapte en overgripen-
de om enn mindre synlig kontekst, ved at pleie- og omsorgstjenesten er et of-
fentlig arbeid, der samfunnet viser ansvar for borgerne. Denne konteksten har 
mange moralske og etiske aspekter i seg og kan påvirke respondentenes utsagn. 
Omsorgsperspektivet kan for eksempel kommuniseres mye tydeligere enn man 
klarer å etterleve i en travel hverdag. 

Ulik kontekst vil med andre ord kunne påvirke kvaliteten på dataene, samtidig 
som variasjoner i de ulike kontekstene vil kunne kompensere noe. For eksempel 
foregikk observasjonene i 16 ulike lokale kontekster, samt at fire virksomheter 
dannet fire organisatoriske kontekster.  

Trusler  under  analysen av material et 

Til tross for at studien hadde en induktiv tilnæring, der jeg forsøkte å være åpen 
og på leting etter ny kunnskap om arbeidet i de hjemmebaserte tjenestene, had-
de min forforståelse betydning for graden av åpenhet. En forforståelse som 
blant annet er preget av min tidligere yrkesbakgrunn og erfaring som sykepleier, 
og mitt teoretiske ståsted som sosiolog.  

I likhet med fordelene og ulempene ved å spille på rollen som sykepleier under 
datasamlingen, hadde denne rollen også betydning for analysen. Min måte å for-
tolke min tidligere yrkesrolle på har for eksempel hatt betydning. For meg har 
sykepleie først og fremst vært et arbeid, der kunnskap og sosial kompetanse er 
av betydning. Av den grunn er de ansattes tjenester, deriblant tjenester som ble 
utførte i tillegg til det formelle arbeid, blitt kategorisert som arbeid, dvs. skjulte 
tjenester. Forskere med en annen fortolkning av sykepleierrollen ville antakelig 
innlemmet dette som en naturlig del av arbeidet (Wærness 1984). 

I tillegg var, og er, min forforståelse preget av mitt ontologiske og teoretiske 
ståsted som sosiolog, der kritisk realisme har preget mitt ontologiske ståsted 
(Bhaskar 1998, Danermark m. fl 2003). Blant de teoretiske bidrag under analy-
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sen på sin side hørte for eksempel arbeidene til Lysgaard (2001) og Karasek 
(1979, 1989). Dermed har forforståelsen fra sykepleieryrket og mitt teoretiske 
ståsted hatt betydning for studiens validitet. 

Valg for å styrke konklusjonenes validitet 

Mange av truslene som er presentert griper over i hverandre. Dermed vil også 
valg som ble gjort for å minske truslene ha betydning på flere områder, og pre-
senteres i tilknytning til valgene for styrke studiens validitet. Til mine valg hørte 
en metodetriangulering under de ulike fasene i studien, samt en empirisk og te-
oretisk validering for å teste studiens intersubjektivitet. 

Metodetrianguleringen under studien 

Metodetriangulering innebærer bruk av flere ulike metoder under forsknings-
prosessen, for å styrke påliteligheten og gyldigheten til empiriske studier (Jacob-
sen 2005:229, Miles og Huberman 1994:267). I denne studien omfatter dette 
valg av ulike case og respondenter, valg av ulike metoder under datasamlingen, 
og valg av ulike analysemetoder under bearbeidelsen av datamaterialet.  

Valg av ulike case og respondenter medførte blant annet til at funn fra en kon-
tekst kunne testes ved å sammenligne om dette funn også forekom i en annen 
kontekst. For eksempel forekom de skjulte tjenester i alle virksomheter, selv om 
omfanget og innholdet i tjenestene varierte på tvers av virksomhetene. Mulighe-
ten til komparasjon på tvers av virksomheter og respondenter var med dette et 
viktig bidrag under både datasamlingen og analysen. 

Valget av ulike metoder, dvs. deltakende observasjon og intervjuer, under data-
samlingen ble et nyttig bidrag for å kunne sammenligne og etterprøve observa-
sjonene med respondentenes utsagn. Sammenfall mellom data fra observasjo-
nene og intervjuene ble av den grunn tatt til inntekt for en større pålitelighet i 
datamaterialet. I tillegg hadde fokusgruppeintervjuene i seg selv en egen styrke 
med hensyn til å skaffe pålitelige data. Under intervjuene sjekket respondentene 
egne erfaringer mot andres, samt rettet og supplerte hverandres historier. For 
eksempel ble forsøk på å pynte på eksisterende motsetninger avdekket av de i 
gruppen som hadde interesse av å få frem spenningen. På denne måten valider-
te gruppedeltakerne hverandres utsagn (Brandth 1996:155). Dette innebærer 
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ikke at fokusgrupper er den beste metoden i seg selv, men et godt redskap for å 
få frem relevante svar på mine spørsmål. 

Til slutt valgte jeg ulike analysemetoder for å få en bedre analyse av materialet, 
gjennom åpen og pre – koding av feltnotatene og intervjuene. En kan selvfølge-
lig reise spørsmål om graden av åpenhet under den åpne kodingen, med tanke 
på min forforståelse som er presentert tidligere, men håper at leseren har tillit til 
at en åpenhet for nye perspektiver var blant mine intensjoner. 

Empir isk og teoreti sk valider ing 

Datamaterialets intersubjektivitet henspeiler på i hvilken grad ulike aktører er 
enig i beskrivelsen av virkeligheten. Jacobsen (2005) skiller mellom respondent-
validering og validering gjennom andre, dvs. fagfolk eller teori, for å teste inter-
subjektiviteten (Jacobsen 2005:214-215). Respondentvalideringen oppnås ved å 
sammenligne forskerens gjengivelse av det empiriske felt med respondentenes 
forståelse. Valideringen gjennom andre derimot er i større grad en teoretisk va-
lidering, der forskerens teoretiske begreper og modeller granskes i lys av eksiste-
rende teorier og forskning. Argumentet for begge er at jo flere som er enige i en 
beskrivelse jo nærmere har man kommet sannheten. Under arbeidet med av-
handlingen ble begge metoder anvendt. 

For det første fikk respondentene den første organisasjonsanalysen, dvs. en be-
skrivelse av de fire virksomhetene og de spenninger jeg observerte i organisa-
sjonene, til gjennomgang. En måned etter at den var blitt distribuert ble virk-
somhetene kontaktet for å komme med kommentarer til denne beskrivelsen. 
Tilbakemeldingene var at beskrivelsen var i samsvar med deres oppfatning av 
deres hverdag og ingen ønsket å gjøre endringer i denne beskrivelsen. 

Den teoretiske valideringen besto for det første av en sammenligning av mine 
funn og konklusjoner med forskning innenfor tilsvarende område, som blant 
annet er gjort rede for i kapittel 7. I tillegg deltok jeg i det vitenskapelige felles-
skap ved å presentere funn og modeller i konferanser for fagfeller, der fagfelle-
nes forskning og teorier fikk satt et kritisk lys på studien og preliminære funn14. 

                                              
14 Studien er blitt presentert på et nordisk forskerseminar i Kristiansand 2007, den nasjonale NEON 
konferansen i Trondheim 2007, og på International Labour Process Conference i Edinburgh 2009. 
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Kapittel 3 

Arbeidets formelle sosiale strukturer 

Organisasjoner kan forstås som sosiale systemer, der relasjoner mellom aktøre-
ne og sosiale normer er med på å strukturere koordineringen og utførelsen av 
arbeidet (Mintzberg 1983:8-9; Scott 1981:59-60; Stamper, Liu, Hafkamp og 
Ades 2000). I dette kapittel rettes fokuset på de formelle sosiale strukturene i 
virksomhetene, og bygger på funn fra organisasjonsanalysen av virksomhetene. 
Dette er distinkte og selvstendige strukturer, men påvirkes samtidig av de sosia-
le strukturer i en organisasjon. Dette medfører at formelle og andre sosiale 
strukturer står i et gjensidig forhold til hverandre og i mange tilfeller kan være 
vanskelig å skille fra hverandre (Mintzberg 1983:9).  

Av den grunn bør presentasjonen av arbeidets formelle sosiale strukturer, som 
selvstendige rammefaktorer i organisasjonen, betraktes som et analytisk grep. 
Hensikten er å presentere de trekk ved organisasjonene i denne studien som de-
finerer de formelle rammene for arbeidet og de formelle arbeidsrelasjonene i 
organisasjonen, og på denne måten definerer et formelt handlingsrom for aktø-
rene. 

Til arbeidets formelle strukturer hører de formelle normene, og de formelle re-
lasjonene mellom aktørene som danner den formelle sosiale strukturen. De for-
melle normene omtales i denne som det administrative normsystem, og omfat-
ter formelle juridiske og organisatoriske regler som definerer og regulerer rela-
sjonene mellom aktørene og arbeidet i organisasjonen. Et eksempel på normer i 
det administrative normsystem er prosedyrer for å sikre at arbeidstakeren gjør 
arbeidet, eller deler av arbeidsprosessen, på en forutbestemt måte. Med dette er 
det administrative normsystem med på å definere arbeidstakernes formelle 
handlingsrom, og en referanseramme i det daglige arbeid. 

I tillegg er den formelle sosiale strukturen i organisasjonen av betydning. Den 
konstitueres av de formelle sosiale posisjonene som finnes i en organisasjon og 
de formelle relasjonene mellom posisjonene. I denne avhandlingen omtales de 
formelle sosiale relasjonene som de formelle arbeidsrelasjoner. Stillingsbeskri-
velser for eksempel definerer formelle sosiale posisjoner og relasjoner, der ar-
beidsoppgaver og forholdet til andre aktører i organisasjonen er beskrevet. På 
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den måten plasserer den arbeidstakeren i en formell posisjon i organisasjonen, 
samt avklarer forholdet til de andre posisjonene. De formelle arbeidsrelasjonene 
mellom de formelle posisjonene i en organisasjon danner dermed en formell 
sosial struktur, og er også et uttrykk for den formelle fordelingen av makt og 
myndighet mellom alle aktører i organisasjonen. 

Det administrative normsystem og den formelle sosiale strukturen er betyd-
ningsfulle sosiale strukturer i en organisasjon. De danner forutsetningen for ut-
øvelsen av tjenestene ved å konstituere formelle arbeidsrelasjoner mellom ansatt 
og organisasjonen, samt legitimerer og regulerer arbeidet. Formelle sosiale 
strukturer gir viktige perspektiver på forholdet mellom arbeidstakeren og orga-
nisasjonen (Danermark m.fl. 2003:141-148). I tillegg er forståelsen av formelle 
sosiale strukturer av betydning for å kunne fortolke og forstå andre sosiale 
strukturer, som legitimerer andre måter å fortolke arbeidet og handlingsrommet 
i organisasjoner. 

Det administrative normsystem og den formelle sosiale strukturen danner der-
med arbeidets formelle sosiale struktur.  De påvirker hverandre gjensidig, ved at 
den formelle sosiale strukturen forutsettes av formelle normer og manifesteres 
ved å vedlikeholde normene. Begge gjør organisasjoner til formaliserte sosiale 
strukturer (Porpora 1998:343-344, Scott 1981:21, 59-60). 

Det administrative normsystem 

Det administrative normsystem består av alle formelle lover og regler som på 
ulike måter griper inn i og regulerer organiseringen og utførelsen av arbeidet, og 
er her kategorisert som henholdsvis juridiske og organisatoriske normer. De ju-
ridiske normene er knyttet til lovverket, dvs. ulike rettsregler, som er med på å 
regulere organiseringen av helsetjenester, relasjonen mellom tjenesteyter og 
bruker, samt legitimere brukerens rett til ulike tjenester. I tillegg utøves det dag-
lige arbeid innenfor et sett av formelle organisatoriske normer, der virksomhe-
tenes formelle organisasjonsstruktur og fordeling av ansvar, samt organisering-
en og standardiseringen av arbeidet utgjør viktige normer. 

Figur 3:1 illustrerer hvordan juridiske og formelle organisatoriske normer etab-
lerte det administrative normsystem, hvordan de ulike normene forholdt seg til 
hverandre og definerte arbeidets formelle handlingsrom. 
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Organisasjonen

Arbeidets
formelle handlingsrom

Arbeidstaker Bruker

Det administrative normsystem

Formelle organisatoriske normer

Juridiske normer – Rettsregler

 

Figur 3:1  Juridiske og formell e organisatori ske normer i  det   

   administrative normsystem 

En kan se av figuren at juridiske normer påvirker det administrative normsys-
tem direkte og indirekte. Den direkte påvirkningen skjer gjennom juridiske 
normer for arbeidet, samt relasjonen og samhandlingen med brukerne, der ar-
beidsmiljøloven og helselovene har størst betydning15. I tillegg forutsetter juri-
diske normer at det blir utformet formelle organisatoriske normer, og påvirker 
dermed indirekte det administrative normsystem. Et interessant poeng i denne 
sammenhengen er at formelle organisatoriske normer også har juridiske impli-
kasjoner, ved at de operasjonaliserer og tilpasser generelle juridiske regler til or-
ganisasjonen og dermed også blir juridiske regler. 

Formelle organisatoriske normer er i likhet med de juridiske med på å definere 
det formelle handlingsrom, men vil variere på tvers av organisasjonene og skyl-
des organisasjonens behov for lokale kjøreregler.  

Det administrative normsystem danner med dette et sett av eksplisitte regler for 
handling, uavhengig av om normen er formulert som en lov, som en prosedyre 
i organisasjonens kvalitetssystem eller som en eksplisitt ordre fra organisasjo-
nens ledelse. Administrative normer legitimerer arbeidet, ved å definere arbeids-
                                              
15 Med Helselovene menes blant annet Kommunehelsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven og Hel-
sepersonelloven som blant annet definerer rettigheter og plikter til de ulike aktørene. 
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takernes rett til å utføre arbeidet, og begrenser arbeidet, ved å definere innhol-
det og omfanget av de ulike arbeidsoppgavene. Under utøvelsen av de hjem-
mebaserte tjenestene refererte arbeidstakerne jevnlig til ulike formelle regler 
som avgjorde hvilke tjenester som skulle ytes, hvem som skulle yte tjenestene 
eller hvordan. Normene predikerte ikke alt arbeid, men var en betydningsfull 
referanseramme under arbeidstakerens vurdering av det faktiske arbeid. 

En annen viktig funksjon til det administrative normsystem var å definere av-
vik, dvs. om handlinger var brudd på formelle juridiske eller organisatoriske 
normer i organisasjonen. Avvik fra administrative normer ble definert som 
uønsket atferd av organisasjonen. Samtidig viste studien at alle arbeidstaker-
grupper i alle virksomheter avvek formelle normer i ulike situasjoner. Presenta-
sjonen av det administrative normsystem er av den grunn både en gjennomgang 
av de formelle reglene for organiseringen og koordineringen av arbeidet, samt 
en presentasjon av reglene som definerte avvik. 

Juridiske normer i det administrative normsystem 

Juridiske normer er rettsregler som gir svar på ulike spørsmål ved hjelp av lover 
eller andre formelle rettskilder (Molven 2002:25). De er hierarkisk overordnet 
organisatoriske normer og av universell karakter, dvs. at deres virkeområde om-
fatter alle virksomheter som yter hjemmebaserte tjenester i Norge. Molven 
(2002) kategoriserer juridiske regler inn i henholdsvis kompetanseregler, hand-
lingsregler og saksbehandlingsregler (Molven 2002:35). 

Kompetansereglene fordeler formelt ansvar mellom aktører. Eksempelvis viser 
de juridiske krav til organiseringen av virksomhetene hvordan en kompetanse-
regel har betydning for den formelle fordelingen av ansvaret og myndigheten i 
organisasjonene. Handlingsregler på sin side gir uttrykk for plikter, eller fritak 
for plikter, mens saksbehandlingsregler omhandler hvordan man skal gå frem i 
den formelle vurderingen av et saksforhold. De ulike juridiske reglene kan i en 
konkret situasjon være relevante samtidig, men vil da belyse ulike aspekter ved 
situasjonen og med dette gi en mer presis forståelse av de juridiske reglene.  

Under observasjonen refererte respondentene flere ganger til juridiske regler 
som retningsgivende for arbeidet, men hadde av naturlige grunner vansker med 
å definere det juridiske aspektet. Av den grunn har deres uttalelser blitt katego-
risert etter deres virkeområde, der to områder ble fremhevet som betydningsful-
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le. For det første ble det referert til juridiske regler for hvem som har myndig-
heten til å utføre gitte arbeidsoppgaver, dvs. betydningen av kompetanseregler. 
I tillegg ble det hyppig referert til diskusjoner rundt fortolkningen av vedtake-
nes betydning for innholdet og omfanget av arbeidet, og berørte med dette 
først og fremst handlingsreglene for det administrative vedtak16. Presentasjonen 
av de juridiske reglene tar utgangspunkt i denne oppdelingen. 

Juridiske kompetanseregler  og organiseringen av arbeidet 

Av de to kjerneaktivitetene i de hjemmebaserte tjenestene, dvs. praktisk bistand 
og nødvendig helsehjelp, var det først og fremst nødvendig helsehjelp som 
hadde juridiske regler knyttet til organiseringen av tjenesten. Dette var kompe-
tanseregler som definerte hvem som hadde myndigheten i virksomheter som 
yter hjemmesykepleie, dvs. nødvendig helsehjelp. 

De juridiske reglene for arbeidet finnes i Forskriften om lovbestemt sykepleie-
tjeneste i kommunens helsetjeneste (1983), og knytter formelle regler til faglig 
kompetanse for å ha ansvaret for tjenesten (Forskriften om lovbestemt syke-
pleietjeneste i kommunens helsetjeneste). Forskriften krever blant annet i para-
graf 3 at den faglige leder for hjemmesykepleien, dvs. nødvendig helsehjelp, skal 
være en offentlig godkjent sykepleier. Dette kravet sikrer dermed sykepleierne 
en formell jurisdiksjon over tjenesten og gav dem muligheten til å organisere 
tjenesten ut fra deres faglige forståelse. 

Abbott (1988) omtaler jurisdiksjon som en sosial struktur, der samfunnet aner-
kjenner og godkjenner kunnskapsgrunnlaget til en profesjon (Abbott 1988:59). 
Profesjonen får, i kraft av sin jurisdiksjon, formell myndighet til å handle ut fra 
sin forståelse av virkeligheten, samt et arbeidsmonopol over et sett av arbeids-
oppgaver. Til tross for at sykepleiere ikke hadde full jurisdiksjon, dvs. fullsten-
dig kontroll over arbeidet, sikret forskriften en begrenset jurisdiksjon som gjor-
de det mulig å sette viktige premisser for arbeidet til aktørene i de hjemmeba-
serte tjenestene. For eksempel legitimerte denne forskriften differensieringen i 
arbeidsoppgavene mellom de ulike yrkesgruppene og sykepleiernes kontroll 
over standardiseringen av enkelte arbeidsoppgaver, noe som er beskrevet nær-
mere i presentasjonen av virksomhetene. 

                                              
16 Det administrative vedtak er den formelle bestillingen av tjenesten, dvs. innholdet og omfanget av 
arbeidsoppgaver, som virksomheten skulle levere til brukerne. 
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Hovedpoenget er at sykepleiere gjennom juridiske kompetanseregler fikk juri-
disk legitimitet og det faglige ansvar, og dermed myndighet til å strukturere ar-
beidet ut fra deres faglige vurderinger. Indirekte førte dette også til at den ad-
ministrative lederen for virksomheten var en offentlig godkjent sykepleier.  Det-
te skyldtes først og fremst at administrative avgjørelser hadde faglige implika-
sjoner og det dermed var behov for at lederen hadde de nødvendige faglige kva-
lifikasjonene. Juridiske kompetanseregler medførte med dette at sykepleiere fikk 
myndighet til å lede og organisere virksomheten, og til en differensiering i ar-
beidsoppgavene der enkelte oppgaver var forbeholdt sykepleiere. 

Juridiske handl ingsregl eregl er  for  arbeidet  gj ennom vedtak 

Et viktig kjennetegn ved arbeidet som utøves av de hjemmebaserte tjenestene 
er at arbeidet er basert på individuelle rettigheter i det norske samfunn. Retten 
til praktisk bistand er hjemlet i Sosialtjenesteloven (1991), der det i § 4-3 står at: 
”De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av prak-
tisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp”.  I 
tillegg er retten til nødvendig helsehjelp hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven 
(1982), der det i § 2-1 står at: ” Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den 
kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.” Arbeidet er 
med andre ord basert på rettigheter som kommunen forpliktes til å oppfylle. 

I kraft av økningen i rettighetslovgivningen siden 1990 årene gis norske borgere 
positive rettskrav på ulike helse- og sosialtjenester, og med dette anledning til å 
klage dersom rettighetene ikke innfris (Vabø 2007:113, Østerud, Engelstad og 
Selle 2003:109). Tilgangen på en offentlig tjeneste skjer av den grunn gjennom 
en formell vurdering av om man har rett på tjenesten, og formuleres i et enkelt 
vedtak. Vedtaksprosessen forholder seg dermed både til juridiske saksbehand-
lings- og handlingsregler. De juridiske saksbehandlingsreglene regulerer proses-
sen frem til et vedtak foreligger, mens de juridiske handlingsreglene definerer 
om brukeren har rett på tjenesten. Av den grunn er selve vedtaket et viktig juri-
disk dokument som legitimerer brukerens rett til offentlige tjenester. I tillegg vil 
vedtaket kunne regulere arbeidsoppgaver og ansvarsforhold mellom kommunen 
og den som mottar tjenesten (Stamsø 2005:72). Vedtaket har med dette en legi-
timerende og en regulerende funksjon. For det første anerkjenner og legitimerer 
vedtaket brukerens rett på hjelp, samt at den legitimerer arbeidstakerens rolle 
som kommunens forvalter av rettigheten.  
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Vedtakets regulerende funksjon vil dessuten øke når vedtaket stiller eksplisitte 
formelle krav til omfanget, innholdet og utøvelsen av tjenestene. Dette kommer 
spesielt til uttrykk i de kommuner der man har valgt bestiller- / utfører model-
len for å organisere de offentlige tjenestene. I disse kommunene har organisa-
sjonene ofte valgt å spesifisere vedtaket, der man tydelig angir hva som skal gjø-
res i møtet med brukeren (Vabø 2003:111). På denne måten fikk vedtaket en 
standardiserende funksjon som ble juridisk bindende for arbeidstakeren, og re-
duserte arbeidstakerens mulighet for skjønn under utøvelsen av arbeidet (Vabø 
2001:25). Vedtaket ble en betydningsfull juridisk norm under utøvelsen av ar-
beidet.  

Koblingen mellom de juridiske reglene for vedtaket og organisasjonens anven-
delse og fortolkning av reglene viser at juridiske regler alene ikke gir tilstrekklig 
forklaring på det administrative normsystem. Juridiske normer er generelle reg-
ler for virksomhetene og må i neste omgang tilpasses og fortolkes i en organisa-
torisk kontekst. Av den grunn finnes det i tillegg til de juridiske normene også 
formelle organisatoriske normer som forholder seg til rammene i det juridiske 
regelverk og gir de et konkret innhold, samt at organisasjonene utformer egne 
formelle normer for å skape en formell struktur. 

Formelle organisatoriske normer i det administrative norm-

system 

Formelle organisatoriske normer er regler som gjør rede for organisasjonens 
syn på hvordan aktørene i organisasjonen skal forholde seg til organisatoriske 
spørsmål, deriblant arbeidet. Eksempler på organisatoriske normer er standar-
der for hvordan en arbeidsoppgave skal utføres eller fordelingen av ansvar og 
myndighet mellom aktørene i en organisasjon, slik den kommer til uttrykk i et 
organisasjonskart. Et av deres hovedformål er å regulere aktørenes atferd og 
med dette skape forutsigbarhet i organisasjonen. I tillegg bidrar den til å synlig-
gjøre strukturen i relasjonene mellom de ulike aktørene (Scott 81:59-60). Om-
fanget av formelle organisatoriske normer, dvs. antall regler og virkeområdene 
for reglene, gir samtidig en indikasjon på graden av formalisering i en organisa-
sjon.  

Organisasjonsanalysen viste at det var stor variasjon i omfang av formelle orga-
nisatoriske normer på tvers av virksomhetene i denne studien. Case B var den 
organisasjonen med størst grad av formalisering. Dette kan forklares med at 
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denne organisasjonen hadde gjennomgått få endringer i sin opprinnelige struk-
tur til tross for innføringen av en ny organisasjonsmodell. Dessuten hadde den-
ne virksomheten flest ansatte, samt at man ved operasjonaliseringen av organi-
sasjonsmodellen la vekt på utformingen av formelle organisatoriske regler. Sta-
bilitet, størrelse og omfanget av formelle normer bidro med dette til en større 
grad av formalisering enn i de andre organisasjonene (Mintzberg 1983:123-124).  

Et annet interessant funn er at man til tross for innføringen av en og samme 
organisasjonsmodell fikk ulike utfall i utformingen av en viktig norm, dvs. det 
administrative vedtak. Utformingen av det administrative vedtak kobler organi-
sasjonens formelle normer til de juridiske normene, og er et eksempel på hvor-
dan organisasjonens formelle normer gir juridiske normer et innhold. På denne 
måten får organisasjonens utforming av innholdet i arbeidet juridiske implika-
sjoner. Et brudd med formelle organisatoriske normer blir dermed brudd på ju-
ridiske normer. 

Studien viste at innføringen av bestiller- / utfører modellen hadde ulike konse-
kvenser for innholdet i det administrative vedtak, og skapte ulike forutsetninger 
for arbeidet i virksomhetene. Av den grunn rettes oppmerksomheten i de neste 
avsnitt på selve organisasjonsmodellen og dens konsekvenser for utformingen 
av de formelle organisatoriske normene. 

Besti l l er-  utfører model len – en model l  med ul ike utfal l  

Tesen til Mintzberg (1983) nedenfor, er en påstand om betydningen av trender 
på utformingen av strukturene i organisasjoner. 

”Hypothesis 16: Fashion favours’ the structure of the day (and of the culture), 
sometimes even when inappropriate” (Mintzberg 1983:147). 

Bestiller- / utfører modellen kan sies å være del av en slik trend, dvs. New Pub-
lic Management (NPM). NPM presenteres av den grunn nærmere før søkelyset 
rettes mot konsekvensene trenden fikk for utformingen av de organisatoriske 
normene. 

Offentlig sektor har siden 1990 vært gjenstand for omfattende reformer og 
omorganiseringer. Reformene har i stor grad hentet inspirasjon fra marked og 
bedriftsliv, og fått betegnelsen New Public Management (NPM). NPM er først 
og fremst et sett av prinsipielle ideer der kontraktstyring, konkurranse, desentra-
lisering og management står sentrale (Brunsson og Sahlin-Andersson 2000; 
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Henriksson, Wrede og Burau 2006; Rasmussen 2004; Røvik 2007:34; Vabø 
2005:73). En av hovedtankene er at man ved hjelp av markedsmekanismer, som 
for eksempel konkurranse om levering av offentlige tjenester, kan skape mer ef-
fektive og fleksible organisasjoner. 

De prinsipielle ideene i NPM ideologien har i neste omgang blitt oversatt til nye 
generelle organisasjonsoppskrifter, deriblant bestiller- / utfører modellen. Inn-
føringen av bestiller- / utfører modellen har dessuten vært koblet til en annen 
organisasjonsmodell, dvs. tonivåmodellen, for å legge til rette for innføringen av 
bestiller- / utførermodellen. Tonivåmodellen skiller mellom et sentralt over-
ordnet nivå, som for eksempel kommuneadministrasjonen, og et operativt nivå. 
Utførerenhetene i denne studien tilhører med dette det operative nivå. Tonivå-
modellen er i tråd med NPM – ideologien, der målet er å forenkle det byråkra-
tiske hierarkiet ved å skape selvstendige resultatenheter og med dette få styrket 
lederrollen i de operative enhetene (Nesheim 2006:55). 

Argumentasjonen for innføringen av modellen var først og fremst knyttet til 
forventningene om en effektivisering og kostnadsreduksjon av de kommunale 
utgiftene gjennom konkurranseutsetting. Muligheten til konkurranseutsetting i 
bestiller- / utfører modellen ligger i etableringen av et skille mellom forvalt-
ningen av de offentlige tjenestene, dvs. bestillerenheten, og virksomhetene som 
utfører tjenestene, dvs. utførerenheten. Skillet mellom enhetene utgjør hoved-
tanken i modellen og åpner for at andre potensielle utførerenheter kan komme 
med anbud på tjenester bestillerenheten ønsker å kjøpe. Ved at flere aktører 
gjennom anbudskonkurranser konkurrerer om prisen på tjenestene åpnes det 
for markedsmekanismer og en mulighet for kostnadsreduksjon (Ramsdal og 
Skorstad 2004:134-135). 

Et annet perspektiv på skillet er at offentlig sektor på denne måten transforme-
res til formelle gjensidig uavhengige organisasjoner (Brunsson og Sahlin-
Andersson 2000). For å kunne skape konkurransesituasjonen mellom ulike til-
bydere av offentlige tjenester blir utførerenhetene i større grad selvstendige or-
ganisasjoner med et selvstendig ansvar og definerte grenser, til tross for at utfø-
rerenhetene kan være koblet til en ”moderorganisasjon” som kommunen. 

Av den grunn omtales virksomhetene i denne studien, dvs. utførerenhetene, 
som selvstendige organisasjoner. Tydelige organisatoriske grenser medfører 
dessuten at kontakten mellom enhetene i større grad blir formalisert, som for 
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eksempel gjennom kontrakter. Kontrakten definerer hva utførerenheten skal ut-
føre, kriteriene for kvaliteten på tjenestene og relasjonen mellom bestiller- og 
utførerenhetene.  

Til tross for at bestiller- / utfører modellen presenteres som en generell modell 
viser studier at den transformeres og tilpasses lokale forhold (Nesheim og 
Vathne 2000:10, Ramsdal og Hansen 2005). Kommunene i denne studien had-
de operasjonalisert og tilpasset modellen ulikt. I den ene kommunen hadde man 
tatt utgangspunktet i et markedsorientert styringsideal, mens man i den andre 
kommunen la vekt på en desentralisering av ansvaret for tjenestetilbudet. 

”Hard” og ”myk” operasjonalisering av bestiller- / utfører modellen 

Ulike operasjonaliseringer av bestiller- / utfører modellen kommer blant annet 
til syne gjennom kontrakten mellom bestiller- og utførerenhetene, og der Greve 
(2000) skiller mellom klassiske og relasjonelle kontrakter. Forskjellen mellom 
kontraktene ligger i ulik grad av formalisering av kontakten mellom bestiller- og 
utførerenhetene, samt ulik grad av detaljnivå i bestillingen (Greve 2000:51). 

Den klassiske kontrakten omtales som en ”hard” operasjonalisering av model-
len. Dette innebærer at kontakten og relasjonen mellom bestiller- og utføreren-
hetene er sterkt formalisert ved at kontakten mellom enhetene er regelstyrt. Det 
forekommer i liten grad fortløpende kontakt mellom enhetene og eventuell 
kontakt baseres på klare regler i kontrakten. I tillegg er kontraktene detaljerte og 
kvantifiserbare i forhold til de tjenestene som omfattes av bestillingen. 

En ”hard” operasjonalisering av modellen illustrerer et markedsorientert sty-
ringsideal med en gjenidig mistillit mellom aktørene, der bestillerenheten søker 
kontroll over tjenestene ved hjelp av standardiserte bestillinger. En konsekvens 
av dette blir at ansatte i utførerenheten må forholde seg til rigide bestillinger 
som setter utførernes skjønn til side (Vabø 2001:25). Konsekvensene blir en 
økning i eksplisitte formelle organisatoriske normer for innholdet i arbeidet og 
et sterkt avgrenset formelt handlingsrom (Bogen 2002). 

På den annen side innbærer en relasjonell kontrakt, dvs. en ”myk” operasjonali-
sering av modellen, at kontakten i mindre grad reguleres av formelle regler. 
Kontrakten er først og fremst et utgangspunkt for dialog mellom enhetene og 
medfører at man tilpasser og modifiserer bestillingene i forhold til kapasiteten 
hos utførerenheten. En ”myk” operasjonalisering av modellen innebærer samti-
dig en desentralisering av ansvaret. 
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Desentraliseringen av ansvar er uttrykk for en annen side ved NPM ideologien, 
og står i motsetning til det markedsorienterte styringsideal (Rasmussen 2004). 
Utførerenheten tillegges ansvaret for å definere både omfanget og innholdet i 
tjenestene noe som styrker utførernes autonomi og muligheten til å utøve et 
skjønn. Samtidig fører desentralisering av ansvar til muligheten for en arbeidsin-
tensivering, ved at utføreren selv må sette grenser for sitt arbeid (Rasmussen 
2000, Vike m.fl. 2002:123-124,130-131). 

Gjennomgangen viser at ulik operasjonalisering kan få ulike konsekvenser for 
arbeidstakerens formelle handlingsrom. På den ene siden kan en ”hard” opera-
sjonalisering, ut fra en markedsorientert styringsideologi med sin tydelige av-
grensning av arbeidsoppgavene, føre til en økt grad av formalisering i organisa-
sjonen og en avgrensning av det formelle handlingsrom. I neste omgang kan 
dette utfordre den skjønnsmessige vurderingen hos arbeidstakeren.  

På den andre siden kan en ”myk” operasjonalisering, med en desentralisering av 
ansvaret, føre til et mindre omfattende administrativt normsystem enn i den 
”harde” operasjonaliseringen og dermed et utvidet formelt handlingsrom. En 
ser dermed at ulik operasjonalisering gir forskjeller i det administrative normsys-
tem og forskjeller i det formelle handlingsrom. 

Konsekvensen for virksomhetene i studien var at casene A og B, som tilhørte 
kommunen med en ”hard” operasjonalisering av bestiller- / utfører modellen, 
hadde detaljerte beskrivelser av omfang og innhold i det administrative vedtak. 
På den annen side fikk casene C og D, som tilhørte kommunen med en ”myk” 
operasjonalisering, tildelt ”myke” vedtak som gav arbeidstakeren muligheten for 
skjønnsmessige justeringer. Eksemplene nedenfor illustrerer forskjellen på 
”harde” og ”myke” vedtak til samme bruker med behov for nødvendig helse-
hjelp, og er konstruert med utgangspunkt i de ansattes utsagn om hvordan ved-
takene kunne være formulert. 

Eksempel 1 – Det ”harde” vedtak 

Bruker N. N. har rett til nødvendig helsehjelp og får tildelt følgende; sårskift 2 x daglig, dusj 

x 1 per uke, samt utlevering av medisiner i dosett 1 x per uke. 

Eksempel 2 – Det ”myke” vedtak 

Bruker N. N. har rett til nødvendig helsehjelp og får med dette tildelt hjelp til stell og admi-

nistrering av medisiner 2 x daglig. 
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Eksemplene viser hvordan ulik utforming av vedtaket konstruerte ulike formel-
le handlingsrom. Et avgrenset formelt handlingsrom gjennom ”harde” vedtak 
som i større grad definerte arbeidsoppgavene, samt et formelt handlingsrom 
som tillot arbeidstakeren å definere innholdet i kraft av det ”myke” vedtak. I til-
legg medførte ulik operasjonalisering til ulike normer for hvordan man skulle 
håndtere behovet for endringer i vedtaket, som følge av variasjoner i brukerens 
behov. 

I casene A og B hadde kommunen utformet formelle retningslinjer der end-
ringer i brukerens behov for tjenester skulle følge en formell skriftlig saksgang 
og avgjøres av bestillerenheten. Dette sammenfaller med kjennetegn i den klas-
siske kontrakten (Greve 2000:51). I casene C og D derimot kunne ansatte endre 
innholdet i vedtaket under utøvelsen av arbeidet og få godkjenning i etterkant 
som følge av dialogen mellom bestiller- / utførerenhetene. 

De formelle organisatoriske normene fikk med dette en selvstendig regulerende 
funksjon på arbeidet, samtidig som de utfyllet de juridiske normene. Dessuten 
hadde det administrative normsystem, dvs. de formelle organisatoriske og de ju-
ridiske normene, betydning for den formelle sosiale strukturen ved å sette pre-
misser for aktørenes sosiale posisjon. 

Virksomhetenes formelle sosiale struktur 

Med den formelle sosiale strukturen i en organisasjon forstås her; ”de sosiale 
posisjonene og deres formelle relasjon til hverandre, og som eksisterer uavheng-
ig av hvilke aktører som innehar posisjonen.” (Scott 1981:15). Denne sosiale 
posisjonen kommer til uttrykk gjennom organiseringen av arbeidet, der den 
formelle fordelingen av ansvar og arbeidsoppgaver i organisasjonen står sentral. 
I den formelle sosiale strukturen fordeles makt og myndighet, samt at argumen-
tene for denne fordelingen blir eksplisitt. Et eksempel på dette er differensie-
ringen i arbeidsoppgavene som følge av variasjoner i de ansattes kompetanse, 
og som vil bli presentert senere. 

For å finne frem til denne strukturen tok jeg utgangspunkt i de formelle posi-
sjonene som var beskrevet i organisasjonskartet, arbeidsoppgavene som var 
knyttet til posisjonene, samt hvilke koordineringsmekanismer man anvendte for 
å samordne de ulike oppgavene. Med andre ord – Hvordan hadde man valgt å 
organisere arbeidet? 
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En beskrivelse av den formelle organiseringen er en forutsetning for å finne ak-
tørenes sosiale posisjon, samt argumentene for organiseringen. I tillegg tjener 
en beskrivelse av organiseringen til en analyse av den formelle legitimiteten for 
fordelingen av makt og myndighet mellom de ulike sosiale posisjonene i organi-
sasjonen. 

Organiseringen av arbeidet 

Organisasjonsanalysen viste at organiseringen av arbeidet, til tross for variasjo-
ner mellom virksomhetene, i all hovedsak var sammenfallende på tre sentrale 
områder. For det første utførte alle virksomhetene samme type kjerneaktivitet, 
dvs. praktisk bistand og nødvendig helsehjelp. I tillegg var de samme yrkes-
gruppene representert, selv om det fantes variasjoner i antall ansatte innen hver 
yrkeskategori. Til sist var alle organisasjoner selvstendige resultatenheter som 
følge av bestiller- / utfører- og tonivåmodellen. På grunn av likhetstrekkene 
presenteres virksomhetene med utgangspunkt i deres felles kjennetegn i organi-
seringen av arbeidet, og der eventuelle variasjoner mellom virksomhetene vil bli 
presentert underveis. 

Ifølge Mintzberg (1983) handler organisering i all hovedsak om to kjerneele-
menter, arbeidsoppgavene som utføres og koordineringen av disse (Mintzberg 
1983:2). Av den grunn struktureres presentasjonen av den formelle organise-
ringen med utgangspunkt i de to elementene, ved å presentere aktørene og de-
res arbeidsoppgaver, samt å gjøre rede for de koordineringsmekanismene som 
bidro til samordningen av aktørene og deres arbeid. 

Aktørene og deres arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgavene kan ut fra Mintzberg (1983) knyttes til aktørene i de fem 
funksjonelle hovedområdene i en organisasjon; den strategiske ledelsen, mel-
lomledelsen, arbeidskjernen, enheten for støtte og enheten for analyse (Mintz-
berg 1983:9-19). Organisasjonsanalysen viste at ingen av virksomhetene hadde 
en formelt definert mellomledelse eller egne enheter for støtte og analyse. Majo-
riteten av aktørene tilhørte den operative arbeidskjernen, dvs. de som produse-
rer varene eller tjenestene i en organisasjon (Mintzberg 1983:12). I tillegg hadde 
alle organisasjoner en virksomhetsleder som i kraft av bestiller- / utfører mo-
dellen var resultatansvarlig for enheten og av den grunn kan tilskreves rollen 
som strategisk leder (Mintzberg 1983:13-14). 
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Figur 3:2 illustrerer den formelle organiseringen av aktørene i de fire virksom-
hetene etter deres tilhørighet i organisasjonens funksjonelle hovedområde. Den 
viser at hver virksomhet var bygd opp av to funksjonelle hovedområder, dvs. et 
område for strategisk ledelse, som ble ivaretatt av virksomhetslederen, og den 
operative arbeidskjernen. 

 

Den strategiske ledelsen 

Virksomhetslederen 

  

Den operative arbeidskjernen 

Koordinatorene for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand 

Ansatte som utførte nødvendig 

helsehjelp – (Sykepleiere, Hjelpe-

pleiere, Omsorgsarbeidere) 

Ansatte som utførte praktisk 

bistand – (Hjemmehjelperne) 

 

 

 

Figur 3:2  Den formell e organiseringen av virksomhetene 

Figuren viser at det fantes aktører i den operative arbeidskjernen, dvs. koordi-
natorene, som hadde en annen funksjon enn de som utførte nødvendig helse-
hjelp og praktisk bistand. Denne funksjonen ble i den formelle organiseringen 
ikke definert som mellomledelsen, men som en posisjon der man hadde blitt til-
delt et særskilt ansvar utover det daglige arbeid. Det var størst variasjon i koor-
dinatorfunksjonen mellom virksomhetene, noe som vil bli belyst nærmere i pre-
sentasjonen. 

Den strategiske ledelsen – Virksomhetslederen 

Innføringen av bestiller- / utfører modellen førte til at virksomhetene ble selv-
stendige resultatenheter, samt til en vektlegging og styrking av lederrollen. Virk-
somhetslederen kan av den grunn kategoriseres som strategisk leder. Den stra-
tegiske ledelsen har ifølge Mintzberg (1983) tre sett av oppgaver, dvs. kontroll 
med arbeidet i virksomheten, være kontaktpersonen til organisasjonens omgi-
velse, samt være pådriver i organisasjonens utvikling (Mintzberg 1983:13).  

Virksomhetslederne hadde det formelle ansvar for økonomi, personalet og den 
daglige driften, samt ansvaret for at organisasjonen skulle nå sine mål. Målene 
skulle i neste omgang nåes innenfor de økonomiske og personalmessige ram-
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mene man hadde fått tildelt fra kommunen. I tillegg var det virksomhetslederen 
som hadde den formelle kontakten med omgivelsene. Dette skjedde blant annet 
gjennom møter med ledere til andre enheter i kommunene og gjennom for-
handlinger med kommunens administrasjon. Til slutt hadde virksomhetslede-
ren, som følge av bestiller- / utfører modellen, fått større myndighet til å gjøre 
organisatoriske endringer innenfor sin virksomhet. Endringen i lederens for-
melle myndighet og vekten på et selvstendig driftsansvar etter omorganisering-
en sammenfaller med et annet viktig trekk ved NPM, dvs. vektleggingen av ma-
nagment (Vabø 2005:76).  

Alle virksomhetsledere anerkjente endringen i ansvar og formell myndighet, og 
dermed muligheten til å endre organiseringen av arbeidet for å nå organisasjo-
nens mål. Samtidig var det relativt store variasjoner mellom lederne i hvilken 
grad man benyttet seg av myndigheten. Variasjonen var uavhengig av operasjo-
naliseringen av bestiller- / utfører modellen. Virksomhetslederne til casene A 
og C, dvs. ledere fra både en ”hard” og en ”myk” operasjonalisering av model-
len hadde benyttet seg av myndigheten til å sette i verk organisatoriske endring-
er. I og med at studien ikke hadde fokus på ledelsen, ble dette funn ikke fulgt 
opp videre. Det som er av betydning i denne sammenhengen er at organisa-
sjonsmodellen styrket lederens formelle rolle og dermed også dens formelle 
makt i organisasjonen. 

En annen viktig funksjon til lederne var å forvalte, fortolke og å kontrollere at 
de ansatte forholdt seg til det administrative normsystem, dvs. de formelle reg-
lene som var med på å regulere arbeidet i organisasjonen. Lederen var med and-
re ord en representant for det administrative normsystem og definerte med jev-
ne mellomrom, i formelle og uformelle møter, hvordan arbeidstakerne skulle 
forholde seg til de formelle reglene i organisasjonen. Et utdrag fra intervjuet 
med virksomhetsleder A viser hvordan lederen arbeidet for å opprettholde en 
formell organisatorisk norm i organisasjonen, dvs. forholdet til vedtaket fra be-
stillerenheten17. 

Virksomhetsleder: Vi har brukt veldig mye tid på å fokusere på vedtakene. Det har 

ikke vært lett å få til fordi at de (ansatte) har så stort hjerte og de 

prøver å jobbe så fort de kan, men når strikken strammes går det 

                                              
17 Vedtakene er en forkortelse på det som tidligere er omtalt som det administrative vedtak, som var 
kontrakten mellom bestillerenheten og utførerenheten, der bestillerenheten hadde definert hvilke tje-
nester utførerenheten skulle utføre til brukerne i kommunen. 
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ikke. Så vi har hatt veldig fokus på det, og vi bruker mye tid på det 

med de ansatte, på å snakke om det. For at det er de som møter 

presset.  

  Og da har vi jo heldigvis utarbeida en serviceerklæring i kommu-

nen for hjemmetjenester. Og den børster jeg støv av med jevne 

mellomrom. Det gjorde jeg seinest for.. ja, det er vel en 3 ukers tid 

siden. Hvor jeg på et personalmøte tok frem den og leste han og 

delte han ut til de og sa at denne får dere ha med dere og vise den 

til brukerne. At dette er det … kommunen gjør i forhold til hjemme-

tjenester og vedtak, også å ta med det vedtaket. For da får du 

bare si det.. at dere har ikke lov til å gjøre noe mer enn det. 

  (Individuelt intervju – Virksomhetsleder, Case A) 

Denne normative reguleringen av arbeidet samsvarer med det Mintzberg (1995) 
omtaler som koordinering ved hjelp standardisering av normer, og oppnås ved 
hjelp av etableringen av felles normer for arbeidet (Mintzberg 1995:352-355). 
Ved å etablere og vedlikeholde et normativt forhold til vedtaket definerte den 
formelle ledelsen arbeidstakerens handlingsrom, og opprettet dermed en viss 
grad av kontroll over den operative arbeidskjernen. Denne mekanismen inngår i 
et større sett av koordineringsmekanismer som presenteres nærmere etter gjen-
nomgangen av aktørene og deres oppaver. 

Koordinatoren – den ”skjulte” mellomlederen 

Til tross for ambisjoner om en flat organisasjonsstruktur ved innføringen av be-
stiller- / utfører modellen opplevde virksomhetslederne at det var for omfat-
tende å forholde seg til alle ansatte i organisasjonen, samt å administrere den 
daglige driften og andre lederoppgaver. Av den grunn opprettet lederne koordi-
natorrollen der enkelte ansatte fikk et delegert ansvar for å koordinere den dag-
lige driften av kjernevirksomheten, samt delegerte administrative lederoppga-
ver18. Koordinatorene kom fra de ulike yrkeskategoriene i den operative ar-
beidskjernen, men var i all hovedsak sykepleiere. Rekrutteringen til denne rollen 
skjedde noe ulikt ved at den i en av virksomhetene ble overført fra lignende rol-
ler i den tidligere organiseringen, mens man i de andre virksomhetene hadde 
ulike utvelgelsesprosesser. Felles for prosessene var at virksomhetslederen had-
de kontroll over rekrutteringen av koordinatorene. 

                                              
18 Det anvendes ulike begreper på denne funksjonen mellom virksomhetene, eks. teamansvarlig, 
gruppeleder og lignende. I denne avhandlingen sammenfattes de ved hjelp av koordinatorbegrepet. 
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Analysen viste stor variasjon i arbeidsoppgavene til koordinatorrollen på tvers 
av virksomhetene. Variasjonene var knyttet til ulik andel med delegerte admi-
nistrative lederoppgaver man fikk tildelt som koordinator, og varierte fra å være 
begrenset til å koordinere den daglige driften av kjernevirksomheten til et dele-
gert formelt lederansvar for deler av virksomheten. Graden av delegert lederan-
svar kom som regel til uttrykk i graden av delaktighet i det daglige arbeid. Tre 
av virksomhetene hadde koordinatorer som ikke deltok i noen av kjerneaktivite-
tene, mens i en av virksomhetene hadde koordinatorene både delegerte leder-
oppgaver, samt utførte nødvendig helsehjelp. Ingen av koordinatorene for 
praktisk bistand deltok i det daglige arbeid, men hadde i tillegg praktiske admi-
nistrative oppgaver i organisasjonen. 

Mangelen på deltagelse i kjerneaktiviteten indikerer at koordinatorene i enkelte 
av casene representerte et mellomledernivå, men at dette nivå ikke ble formelt 
definert som en mellomledelse på organisasjonskartet. Av den grunn ble denne 
rollen i en tidligere studie kategorisert som et skyggelederskap (Østfold kom-
munerevisjon 2005:11). 

Dette illustrerer hvordan den formelle sosiale posisjonen ikke bare defineres 
ved hjelp av posisjonen man får tildelt på organisasjonskartet, men gjennom 
innholdet i arbeidsoppgavene som er knyttet til rollen. Til tross for at deres po-
sisjon på organisasjonskartet var knyttet til den operative arbeidskjernen, førte 
tildelingen av delegerte lederoppgaver til en annen sosial posisjon i organisasjo-
nen. Ved å forvalte et delegert formelt ansvar representerte koordinatorene den 
formelle ledelsen i organisasjonen, og fikk styrket sin sosiale posisjon i organisa-
sjonen. I tillegg bidro delegeringen av et formelt ansvar for virksomheten til økt 
horisontal differensiering mellom de ansatte i den operative arbeidskjernen, noe 
som fikk betydning for samhandlingen mellom aktørene i organisasjonen. 

Den operative arbeidskjernen 

Majoriteten av de ansatte tilhørte den operative arbeidskjernen, dvs. de som ut-
førte kjernevirksomhetene, praktisk bistand og nødvendig helsehjelp. Blant yr-
keskategoriene i den operative arbeidskjernen hørte; sykepleiere, hjelpepleiere, 
omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere.  

Hovedforskjellen mellom de ulike yrkesgruppene lå i deres formelle kompetan-
se, der sykepleierne hadde den største formelle kompetansen gjennom sin Ba-
chelor i sykepleie. Hovedkomponentene i denne utdannelsen var den medisins-
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ke og sykepleiefaglige kunnskapen. Denne kompetansen ble av de fleste aktøre-
ne, og i enkelte formelle organisatoriske normer, fremhevet som vesentlig for å 
legitimere den formelle arbeidsdelingen mellom yrkesgruppene.  

Hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne hadde tilnærmet lik formell kompetanse, 
dvs. en kombinasjon av teoretisk innføring i videregående skole og en veiledet 
praksisperiode19. Samtidig var innholdet i hjelpepleiernes formelle utdanning i 
større grad medisinsk orientert enn omsorgsarbeideren. Dette førte blant annet 
til at hjelpepleiere i større grad fikk tildelt arbeidsoppgaver av medisinsk, syke-
pleiefaglig karakter enn omsorgsarbeiderne. Hjemmehjelperne var den yrkes-
gruppen der man hadde ingen krav til formell kompetanse ved ansettelsen. 
Samtidig forventet man at hjemmehjelperne deltok i kursvirksomhet slik at de 
kunne utføre andre arbeidsoppgaver. Eksempelvis ble hjemmehjelpere anmodet 
om å ta kommunens medikamentkurs, slik at de kunne dele ut medisiner til 
brukere mens de utførte praktisk bistand.  

I all hovedsak var hjemmehjelperne den yrkesgruppen som sto for praktisk bis-
tand, mens de andre yrkesgruppene bidro med nødvendig helsehjelp. Dette skil-
let i fordelingen av arbeidsoppgavene mellom de ansatte gjenspeilet seg i orga-
niseringen av arbeidet. Ansatte som utøvet nødvendig helsehjelp var organisert i 
team og hadde sine egne rapporter og møter, der informasjon ble utvekslet og 
arbeidet diskutert. Hjemmehjelperne som utøvet praktisk bistand ble engang i 
uken samlet av koordinatoren for praktisk bistand, men hadde ellers lite kontakt 
med de andre ansatte i organisasjonen. 

Organiseringen av kjerneaktivitetene førte med dette til en vertikal differensie-
ring i arbeidsoppgavene som fikk betydning for samhandlingen mellom de ulike 
aktørene, og vil bli presentert etter en kort gjennomgang av koordineringsme-
kanismene i virksomhetene. 

Koordineringsmekanismene i de hjemmebaser te t j enestene 

Mintzberg (1995) identifiserer seks ulike basismekanismer for koordineringen 
av arbeidsoppgavene i en organisasjon; gjensidig tilpasning, direkte tilsyn, stan-
dardiseringen av produktet eller tjenestens kvalitet, standardiseringen av ar-

                                              
19 Begge utdanningene ble fra og med 2006 samordnet til èn utdanning med yrkestittelen helsefag-
arbeider. 
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beidsprosessen, standardiseringen av kompetanse og standardiseringen av nor-
mene for arbeidet (Mintzberg 1994:352-355). Med unntak for direkte tilsyn be-
nyttet man seg av alle de andre koordineringsmekanismene for å få samordnet 
de ulike arbeidsoppgavene i virksomhetene.  

Gjensidig tilpasning 

Gjensidig tilpasning er først og fremst en koordinering av arbeidet ved hjelp av 
informasjonsutveksling, og finnes både i enkle og komplekse strukturer (Mintz-
berg 1995:352). I virksomhetene forekom denne koordineringen av arbeidet 
først og fremst blant ansatte som utøvet nødvendig helsehjelp ved hjelp av 
formelle møter, som for eksempel det muntlige rapportsystem. I tillegg til den 
formelle møtevirksomheten tilpasset arbeidstakerne seg til hverandre ved hjelp 
av uformelle møter, som for eksempel matpauser og telefonkontakt under ar-
beidsdagen. Uavhengig av om møtene var av formell eller uformell karakter 
tjente informasjonsutvekslingen til å supplere og i noen tilfeller modifisere 
standardiseringen av arbeidet gjennom vedtak. 

Standardisering av tjenestens kvalitet 

Denne formen for koordinering skjer ved hjelp av definerte mål for produksjo-
nen, enten underveis i arbeidsprosessen eller som et mål på sluttproduktet 
(Mintzberg 1995:354). Denne standardiseringen kom blant annet til uttrykk 
gjennom serviceerklæringer fra kommunen der man ikke bare garanterte for 
tjenesten, men også at tjenesten skulle inneha visse kvaliteter. 

Denne formen for standardisering gjaldt først og fremst for ansatte som skulle 
bidra med praktisk bistand, og var ellers lite anvendt som koordineringsmeka-
nisme. 

Standardisering av kompetanse 

Denne mekanismen koordinerer arbeidet ved at ansatte har et sett av standardi-
serte kunnskaper og ferdigheter for å kunne utøve sitt arbeid i organisasjonen. 
Standardiseringen skjer gjennom utdannelse utenfor organisasjonen og er inter-
nalisert i arbeidstakeren (Mintzberg 1995:354). Alle ansatte som utøvet nødven-
dig helsehjelp hadde en formell kompetanse for å utøve sitt arbeid og hadde 
med dette ulike sett av standardiserte ferdigheter. Av den grunn kjente man til 
den andres muligheter og begrensinger, og samordnet arbeidet deretter. 

Samtidig ble det lagt vekt på omfanget av den medisinsk – sykepleiefaglige 
kompetansen til arbeidstakeren, siden nødvendig helsehjelp handlet om å utøve 
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sykepleietjenester. Ansatte med en fullført høyere formell utdannelse, dvs. sy-
kepleierne, hadde med dette den nødvendige kompetansen til å utføre arbeidet. 
Hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne hadde en begrenset formell kompetanse 
på dette området og var med dette avhengig av sykepleierne i sin utøvelse av 
nødvendig helsehjelp. 

Standardisering av arbeidsprosessen 

Standardisering av arbeidsprosessen skjer ved å definere både innholdet og om-
fanget av de ulike arbeidsoppgavene som inngår i arbeidet, samt hvordan de bør 
utføres. I mange organisasjoner settes denne standarden av andre enn de som 
utøver tjenesten. Eksempelvis er en av hovedoppgavene til enheten for analyse 
å standardisere prosessen for å kontrollere arbeidet til den operative arbeids-
kjernen (Mintzberg 1995:351, 354). I virksomhetene forekom det to typer for 
standardisering av arbeidsprosessene. For det første gjennom vedtakene som 
ble fattet av bestillerenheten, dvs. utenfor organisasjonen, og gjennom prosedy-
rer som ble utarbeidet av sykepleierne i organisasjonene. 

Vedtaket definerte i varierende grad både innhold og omfang av arbeidet, ved at 
det som skulle gjøres og hvor ofte det skulle gjøre ble spesifisert. Sammenlignet 
på tvers casene opplevde ansatte i virksomheter med en ”hard” operasjonalise-
ring av bestiller- / utfører modellen en høyere grad av standardisering av ar-
beidsprosessen, enn virksomhetene i kommunen med en ”myk” variant. 

Samtidig forekom det en standardisering av arbeidsprosesser gjennom utarbei-
delsen av kvalitetssystemer, som for eksempel prosedyrer. Et interessant trekk i 
denne sammenhengen er at dette arbeid tok utgangspunkt i den formelle bak-
grunnen til de ansatte og forsterket dermed betydningen av den formelle kom-
petansen. Av den grunn var det først og fremst sykepleiere som utarbeidet 
standardene for arbeidsoppgavene i tilknytning til nødvendig helsehjelp. 

Standardisering av normer for utøvelsen av arbeidet 

Ved å forutsette at aktørene deler et sett av normer for sitt arbeid, vil alle strebe 
etter å utføre arbeidet i tråd med normene. I sitt eksempel av denne mekanis-
men tar Mintzberg (1995) utgangspunkt i at de ansatte deler en religiøs tro og 
av den grunn vil samles om å omvende andre (Mintzberg 1995:354). I dette lig-
ger at det er først og fremst en normativ forståelse av arbeidets mål som binder 
arbeidsoppgavene sammen.  
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Organisasjonsanalysen viste at bruken av normer for å skape en felles forståelse 
av innholdet og omfanget av arbeidet var en måte å koordinere arbeidet på. 
Dette er tidligere beskrevet i virksomhetslederens arbeid for å definere de for-
melle normene for arbeidet i møte med de ansatte. 

Gjennomgangen viser med dette at flere av koordineringsmekanismene ble tatt 
i bruk for å samordne arbeidsoppgavene i de hjemmebaserte tjenestene, og at 
enkelte av mekanismene var mer fremtredende for de ulike kjerneaktivitetene. 
Eksempelvis hadde gjensidig tilpasning, standardiseringen av arbeidsprosessene 
og standardiseringen av kompetanse størst betydning for koordineringen av 
nødvendig helsehjelp. Praktisk bistand på sin side hadde færre mekanismer i 
bruk, og standardisering av arbeidsprosessen var den mest fremtredende. 

Med utgangspunkt i den ovenstående presentasjonen av fordelingen av arbeids-
oppgavene mellom aktørene og koordineringen av oppgavene, rettes søkelyset 
nå på differensieringen i arbeidsoppgavene mellom de ansatte. 

Differensi eringen i  arbeidsoppgavene og samhandlingen mellom aktørene 

I alle fire virksomheter forekom det en vertikal og en horisontal differensiering i 
arbeidsoppgavene. Den vertikale differensieringen kom til uttrykk gjennom skil-
let i den operative arbeidskjernen knyttet til de to kjernevirksomhetene, der 
hjemmehjelperne utførte praktisk bistand og de andre arbeidstakerne utførte 
den nødvendige helsehjelpen. Dessuten fantes det to typer horisontal differen-
siering, der den ene var relatert til variasjoner på delegert ansvar i virksomhete-
ne. Den andre derimot var en konsekvens av ulik fordeling i den medisinsk – 
sykepleiefaglige kompetansen mellom de ansatte som utøvet nødvendig helse-
hjelp. 

Den vertikale differensieringen, dvs. skillet mellom ansatte som utøvet praktisk 
bistand og nødvendig helsehjelp, førte til at hjemmehjelperne i stor grad var ad-
skilt fra de andre arbeidstakerne. Kontakten mellom hjemmehjelperne og orga-
nisasjonen forekom i all hovedsak gjennom koordinatoren for praktisk bistand, 
og et ukentlig møte med koordinator og de andre hjemmehjelperne. Dette med-
førte at hjemmehjelpere hadde begrenset formell kontakt med organisasjonen, 
og der koordinator var det formelle tilknytningspunkt til organisasjonen i det 
daglige arbeid. Den vertikale differensieringen fikk med dette betydning for 
samhandlingsmønsteret mellom de ulike aktørene. 
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I tillegg fantes det en horisontal differensiering i arbeidsoppgavene, der den ene 
var en konsekvens av variasjoner i omfanget av lederoppgaver mellom de ansat-
te i den operative arbeidskjernen. Variasjonen i delegert ansvar medførte at 
koordinatoren fikk en annen sosial posisjon, til tross for at den ikke var definert 
som leder på organisasjonskartet. Konsekvensen ble en lagdeling mellom ansat-
te i den operative arbeidskjernen. 

Den andre horisontale differensieringen forekom mellom arbeidstakerne som 
utførte nødvendig helsehjelp, og skyldtes variasjoner i kompetansen blant de 
ansatte. Gjennom sin formelle kompetanse forvaltet og kontrollerte sykepleier-
ne et arbeidsområde som de andre yrkesgruppene i varierende grad fikk tilgang 
til. Arbeidsområdet ble av sykepleierne definert som de medisinske og syke-
pleiefaglige oppgavene, og besto av ulike medisinsk - tekniske prosedyrer, ad-
ministrasjonen av medikamenter og kliniske vurderinger av brukerne. 

I det daglige arbeid kom dette til uttrykk gjennom organiseringen av arbeidet 
ved hjelp av ulike typer arbeidslister20. Alle virksomheter opererte med to typer 
arbeidslister, en sykepleierliste og en ordinær arbeidsliste. Sykepleierlistene had-
de en overvekt av medisinske og sykepleiefaglige arbeidsoppgaver, som forut-
satte høy formell kompetanse. En konsekvens av denne differensieringen var at 
sykepleiere hadde legitimitet for å utelukke andre arbeidsoppgaver i den nød-
vendige helsehjelpen, og fikk med dette større kontroll over eget arbeid. 

Den vertikale og horisontale differensieringen i arbeidsoppgavene kom til ut-
trykk gjennom de ulike sosiale posisjonene i organisasjonen. I tillegg fikk diffe-
rensieringen betydning for graden av samhandling mellom aktørene i de ulike 
sosiale posisjonene.  

Figur 3:3 summerer og illustrerer organiseringen av arbeidet og differensiering-
en i arbeidsoppgavene i virksomhetene.  

                                              
20 Arbeidslistene var lister med navn på brukere som skulle besøkes i løpet av en vakt, og inneholdt 
dessuten hovedinnholdet i vedtaket, dvs. hvilke typer oppgaver som skulle utføres. 
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Figur 3:3  Organisasjonens formel le sosial e struktur og samhandlingen 

   mel lom aktørene 

Figuren viser for det første det vertikale skille mellom aktørene i organisasjonen 
som følge av arbeidsdelingen mellom hjemmehjelperne og de som yter nød-
vendig helsehjelp, samt det horisontale skille som følge av forskjellene i delegert 
myndighet mellom aktørene i den operative arbeidskjernen. På denne måten 
hadde aktørene ulike sosiale posisjoner i organisasjonen, der forholdet mellom 
dem dannet den formelle sosiale strukturen i virksomhetene.  

Den illustrerer samtidig samhandlingsmønsteret mellom aktørene som følge av 
den formelle sosiale strukturen i organisasjonen, ved at pilene i figuren er et ut-
trykk for om det forekom regelmessig samhandling mellom aktørene under ut-
øvelsen av arbeidet21. Denne samhandlingen var blant annet en viktig forutset-
ning for og forklaring på dannelsen av kollektive arbeidsrelasjoner blant ansatte 
som utøvet nødvendig helsehjelp, samt fraværet av slike arbeidsrelasjoner blant 
hjemmehjelperne. 

                                              
21 Med begrepet regelmessig samhandling forstås her for eksempel dialog (eks. rapportering) eller 
samarbeid med andre aktører i organisasjonen i løpet av arbeidsdagen. Dette utelukker ikke at det 
forekommer andre, for eksempel spontane og sporadiske, samhandlinger mellom aktørene, men at 
disse ikke er uttrykt i figuren. 
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Samhandlingsmønsteret i figur 3:3 viser for det første at det som følge av den 
vertikale differensieringen, ikke forekom noen regelmessig samhandling mellom 
de som yter nødvendig helsehjelp og de som yter praktisk bistand. Et annet po-
eng er at det forekom regelmessig samhandling mellom aktørene som yter nød-
vendig helsehjelp, mens det ikke forekom regelmessig samhandling mellom ak-
tørene som yter praktisk bistand. I tillegg var det en regelmessig samhandling 
mellom ledelse og koordinatorene, samt mellom koordinatorene, noe som støt-
tet opp under koordinatorenes rolle som mellomleder.  

Den formelle sosiale strukturen som illustreres ved hjelp av figur 3:3 viser de 
sosiale posisjonene til aktørene i organisasjonen, og forklarer til en viss grad den 
relative fordelingen av makt og myndighet mellom aktørene. For å få frem styr-
keforholdet i denne fordelingen vil jeg nå avslutningsvis relatere aktørenes for-
melle sosiale posisjoner til hverandre. 

Makt og myndighet i  den formell e sosial e strukturen 

For å avgrense diskusjonen handler fordelingen av den formelle makt og myn-
dighet i denne sammenhengen om arbeidstakeren mulighet til å kontrollere and-
res og eget arbeid, og er et betydningsfullt arbeidsvilkår i arbeidslivet (Karasek 
1979). Enhver aktør i en organisasjon har mål om å ha kontroll over sitt eget 
arbeid (Mintzberg 1983:147). Samtidig forutsetter denne kontrollen muligheten 
til å kunne redusere graden av påvirkning fra andre aktører, og dermed kontrol-
lere arbeidsprosessene på egen hånd. 

Makt i organisasjoner kan forklares ut fra aktørens sosiale posisjon og fås frem 
ved å relatere posisjonene til hverandre, eller enklere sagt: Hvem bestemmer 
over hvem? Samtidig forutsetter maktfordelingen mellom ulike sosiale posisjo-
ner i en organisasjon legitimitet, eller basis for makt (Thompson og McHugh 
2002:119). Spørsmålet blir med dette: Hvem kan kontrollere andres eller sitt 
eget arbeid, og hvordan oppnås denne kontrollen? 

Analysen viste at legitimiteten for makt og myndighet var knyttet til den formel-
le rollen i organisasjonen og den formelle kompetansen som var knyttet til den-
ne rollen.  I dette ligger at graden av kontroll over eget og andres arbeid hadde 
både et legalt og et profesjonelt maktgrunnlag. 
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Legal makt i virksomhetene 

Legal makt er knyttet til det legale herredømme, og bygger på formelle lover og 
regler der byråkratiet omtales som idealtypen (Weber 1992:91). De formelle reg-
lene bestemmer hvem som har myndigheten, for hvilke områder myndigheten 
gjelder, samt hvordan denne myndigheten skal utøves. Overført på dette kapit-
tel samsvarer det administrative normsystem med de formelle reglene i byråkra-
timodellen, der juridiske og organisatoriske regler definerer det formelle hand-
lingsrom. Legal makt betyr dermed legitimitet for å ha kontroll over andres og 
eget arbeid med bakgrunn i regler idet administrative normsystem. 

Av den grunn førte den horisontale differensieringen i arbeidet til at virksomhe-
tene hadde et embetshierarki. Virksomhetslederen hadde størst legal makt, 
mens koordinatorene hadde blitt tildelt legal makt gjennom sine delegerte le-
deroppgaver. 

I tillegg er den legale makten hos Weber (1992) koblet til embetsmannens for-
melle kompetanse for å kunne ivareta en stilling i ”embetshierarkiet”. Det betyr 
at selv om formelle regler tildeler embetsmannens makt forutsettes det en for-
mell skolering hos embetsmannen for å kunne inneha denne makten (Weber 
1992:107-108). Legal makt forutsetter med andre ord profesjonell kompetan-
se22. 

Profesjonell makt i virksomhetene 

Det profesjonelle maktgrunnlag er profesjonell, dvs. akademisk, kunnskap. 
Denne kunnskapen danner et eget kunnskapssystem som gjør arbeidet mulig, 
og som samtidig legitimerer at det er den profesjonelle som har kontroll over 
arbeidet (Abbott 1988:54). Det er med andre ord behovet for profesjonell 
kunnskap som avgjør om arbeidet er profesjonelt eller ikke. Dette kan overfø-
res til de fire virksomhetene, der formell medisinsk og sykepleiefaglig kompe-
tanse var av betydning for aktørenes sosiale posisjon og arbeid. Den formelle 
kompetansen var en forutsetning for og definerte aktørenes arbeidsfelt, og legi-
timerte aktørenes sosiale posisjon og myndighet i organisasjonen. I og med at 
nødvendig helsehjelp forutsatte profesjonell kunnskap hadde aktørene med 
denne kunnskapen, dvs. sykepleierne, størst kontroll over eget og andres arbeid. 

                                              
22 Weber (1921) anvender ikke begrepet profesjon, men at embetsvirksomheten forutsetter en inn-
gående teoretisk skolering og kobles i det videre til de høyere læreanstalter, dvs. en profesjonell yr-
kesdannelse (Weber 1921 i Weber 1971:109 og 153). 
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Sykepleiernes posisjon ble ytterligere styrket gjennom de juridiske og organisa-
toriske normene, der man forutsatte at lederen var sykepleier og et arbeidsfelt 
som forutsatte sykepleierens kompetanse. Hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne 
hadde av samme grunn en lavere grad av formell myndighet, mens hjemmehjel-
perne var den gruppen med lavest grad av formell myndighet 

Med dette førte profesjonell kunnskap til kontroll over eget arbeid. Denne 
kontrollen ble ytterligere forsterket ved at profesjonell kunnskap ble koblet til 
den legale makten, siden den formelle kompetansen er en av komponentene i 
den legale makten. Som følge av dette hadde lederne i virksomheten høyest 
grad av formell makt og myndighet, siden lederne både var sykepleiere og lede-
re. Deretter hadde koordinatorene en høy grad av formell makt og myndighet 
av de samme årsaker, mens sykepleiere hadde en formell myndighet når ar-
beidsoppgavene forutsatte en medisinsk og sykepleiefaglig kompetanse. 

Virksomhetenes formelle strukturer – et sammendrag 

Kapittelet har rettet fokuset på de formelle sosiale strukturene i organisasjone-
ne, dvs. det administrative normsystem og organisasjonenes formelle sosiale 
struktur. Til tross for at man i litteraturen er kritisk til i hvilken grad de formelle 
strukturene kan predikere de ansattes handlinger, er man likevel enig i at regler 
og formelle strukturer har betydning (Perrow 1986:20, Scott 1981:82). De for-
melle strukturene er viktige referansepunkter under vurderingen av arbeidet, 
blant annet ved å definere det formelle handlingsrom.  

Tabell 3:1 viser fordelingen av noen formelle strukturelle faktorer på tvers av 
virksomhetene som er med i studien, og samler noen av hovedmomentene fra 
presentasjonene av organisasjonene og deres aktører. Den tegner et bilde av re-
lativt homogene organisasjoner.  

De forholdt seg til samme juridiske regelverk og hadde en sammenfallende 
formell sosial struktur, der formell kompetanse var av betydning for arbeids-
oppgavene og muligheten til å redusere andres kontroll over eget arbeid.  
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Tabell 3:1  Formell e sosiale strukturer i  de hj emmebaser te t j enestene . 

Virksomhet 

Faktor 

Case A Case B Case C Case D 

Juridiske normer 
• Universelle juridiske normer, dvs. kompetanse-, handlings- 

og saksbehandlingsregler, på tvers av alle virksomheter. 

Operasjonalisering 

av organisasjons-

modellen 

• ”Hard” operasjonalisering 

av bestiller- / utfører model-

len 

• Markedsorientert styrings-

ideologi 

• ”Myk” operasjonalisering av 

bestiller- / utfører modellen 

• Desentralisering av ansvar 

Kontakt med be-

stillerenheten 
• Formalisert kommunikasjon 

mellom bestiller og utfører-

organisasjon 

• Formelle retningslinjer for 

regulering av arbeidet 

• ”Pragmatisk kontakt” – dia-

log mellom bestiller og utfø-

rerorganisasjon 

• Endringer i vedtak gjennom 

dialog 

Formelle 

organisa-

toriske 

normer 

Det administrative 

vedtak 
• ”Harde” administrative ved-

tak som beskrev innhold og 

omfang av tjenestene 

• Et tydelig definert hand-

lingsrom 

• ”Myke” administrative ved-

tak som gav rom for 

skjønnsutøvelse 

• Et ”utvidet” handlingsrom 

Den formelle sosiale struktu-

ren 
• Formelle sosiale posisjoner som følge av: 

o aktørenes formelle kompetanse 

o variasjoner i delegerte lederoppgaver 

o aktørenes kjerneaktivitet, dvs. nødvendig helsehjelp og 

praktisk bistand 

Tabellen viser samtidig en variasjon mellom virksomhetene som følge av for-
skjeller i formelle organisatoriske normer, der hovedforskjellen ligger i de lokale 
tilpasningene til bestiller- / utfører modellen. Forskjellen mellom ”myk” og 
”hard” operasjonalisering medførte at man i casene A og B, med ”harde” admi-
nistrative vedtak, fikk detaljerte beskrivelser for arbeidets omfang og innhold. 
På den annen side hadde ansatte i casene C og D, med ”myke” administrative 
vedtak, større mulighet til å fylle vedtaket med et innhold ut fra deres vurdering. 

Den ”harde” operasjonaliseringen førte med dette til at ansatte i casene A og B 
fikk redusert kontrollen over eget arbeid, ved at bestillerenheten definerte hva 
som skulle gjøres. Tapet av kontroll ble dessuten forsterket av en formalisert 
kontakt til bestillerenheten, ved at endringer i brukerens behov skulle vurderes 
etter formelle retningslinjer og av andre enn de som utførte tjenestene. I casene 
C og D derimot var det en jevnlig dialog med bestillerenheten for å justere ved-
takene i samsvar med variasjoner i brukerens behov. 
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Arbeidets formelle sosiale strukturer fikk dermed betydning for arbeidstakernes 
formelle handlingsrom. Variasjoner i formelle arbeidsrelasjoner i organisasjo-
nen, med utgangspunkt i ansattes formelle sosiale posisjon og det administrative 
normsystem førte av den grunn til variasjoner i arbeidstakernes formelle hand-
lingsrom. 

Figur 3:4 illustrerer forholdet mellom den formelle sosiale strukturen, de for-
melle normene og det formelle handlingsrom. I tillegg er figur 3:4 den første av 
en rekke figurer i denne avhandlingen, som illustrerer forholdet mellom ulike 
kategorier av sosiale strukturer i en organisasjon, normene som dannes som 
følge av relasjonene og normenes betydning for arbeidstakerens handlingsrom. 

Organisasjonens formelle sosiale struktur

Arbeidstakernes formelle handlingsrom

De formelle tjenestene i organisasjonen

Administrative normer for utøvelsen av arbeidet

Juridiske normer
Organisatoriske 

normer

Formelle arbeidsrelasjoner i organisasjonen

 

Figur 3:4  Formell e sosiale strukturer,  det administrative normsystem 

   og arbeidstakeren formell e handlingsrom 

Figuren viser hvordan formelle arbeidsrelasjoner mellom aktørene er del av or-
ganisasjonens formelle sosiale struktur. I tillegg er dette relasjoner som dannes 
og reguleres ved hjelp av administrative normer, samt er med på å modifisere 
normene i det administrative normsystem. Dermed illustrerer figuren også den 
gjensidige avhengigheten og samspillet mellom normer og sosiale relasjoner. 

Til konsekvensene av dette samspill hører dannelsen av arbeidstakernes formel-
le handlingsrom, der normer og formelle sosiale posisjoner definerer og regule-
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rer hvilke tjenester organisasjonen skal yte, hvordan tjenestene skal ytes og 
hvem som skal yte tjenestene. Dette arbeid utgjør i denne avhandlingen de for-
melle tjenestene i en organisasjon. 

Til tross for at formelle arbeidsrelasjoner og administrative normer gir et viktig 
bidrag til å forklare arbeidet i en organisasjon er det kjent at formelle sosiale 
strukturer kun er en av flere sosiale strukturer i en organisasjon. Tidligere ar-
beidslivstudier har blant annet vist at formelle sosiale strukturer har begrenset 
mulighet til å kontrollere arbeidstakerne, og at andre sosiale strukturer kan bidra 
til alternative handlingsrom og arbeid som ikke alltid samsvarer med organisa-
sjonens formelle normer (Lysgaard 2001:144-157, Roethlisberger og Dickson 
1947:445). Av den grunn reises i de neste kapitlene søkelyset på de ansattes for-
hold til arbeidets formelle strukturer under utøvelsen av henholdsvis nødvendig 
helsehjelp og praktisk bistand, og hvilke sosiale strukturer som legitimerte tje-
nester som ikke var definert i det administrative normsystem, dvs. de skjulte 
tjenestene. 
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Kapittel 4 

Praktisk bistand og private arbeidsrelasjoner 

Praktisk bistand omtales blant annet som: ”bærebjelken i den hjemmebaserte 
eldreomsorgen.” (Halvorsen 2002:300). Dette arbeid utføres først og fremst av 
hjemmehjelperne, en arbeidstakergruppe som utgjorde ca. 35 prosent av den 
samlede arbeidskraften til hjemmetjenesten i Norge i 2002 (Andersen og Eidset 
2003:5). 

Praktisk bistand tilhører de sosiale tjenestene, og tildeles når en bruker: ”ikke 
kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig 
hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.” (Sosialtjenesteloven 1991; § 4-3). Prak-
tisk bistand er en rettighet brukeren har, og en lovpålagt oppgave som kommu-
nen plikter å yte. Samtidig gir loven ingen konkrete føringer på innholdet og 
omfanget av tjenesten, men overlater til kommunene den skjønnsmessige vur-
deringen (Vabø 2007:117). Tilt tross for muligheten til variasjoner på innholdet 
i denne tjenesten viser studien at arbeidsoppgavene stort sett er like på tvers av 
virksomhetene. 

Intervjuer:  Hva er praktisk bistand? Hva er det? 

Hjemmehjelper 1:  Rengjøring og dusjer. 

Hjemmehjelper 2:  Vi har jo sånn liste som vi går etter om hva vi gjør som hver enkel per-

son da. Det er jo ikke helt likt.  

Hjemmehjelper 3:  Men det er stort sett det samme da. 

Hjemmehjelper 1:  Grunntrinna. Støvsuge, vaske gulv og vaske bad og sånn. Og så vin-

dusvask 2 ganger i året. 

Hjemmehjelper 2:  Sengeskift. 

Hjemmehjelper 1: Sengeskift, tørke støv. Så er det noen andre som kan ha litt andre be-

hov og da er det spesielt for hver bruker.  

Intervjuer:   Hva tenker du på andre behov da? 

Hjemmehjelper 1:  Vaske opp, ja det meste liksom. Tørke over benker, skaper.  

Intervjuer:   Finnes det flere oppgaver som dere gjør, men som på en måte ikke står 

i noen stillingsbeskrivelse? Jeg ser at dere smiler. 

Hjemmehjelper 1:  De sier jo at vi ikke skal gjøre andre ting enn de som står på vedtaket, 

men hvis folk spør så er det jo fort gjort å gjøre både det ene og det 

andre. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case C) 
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Sitatet illustrerer at praktisk bistand i all hovedsak handler om renhold og å 
hjelpe brukere å ivareta sin personlige hygiene. Samtidig illustrerer teksten at ar-
beidet til hjemmehjelperne var mer innholdsrikt enn begrepet praktisk bistand 
tilsa. Innholdet i tjenesten besto både av formelle arbeidsoppgaver og ”det ene 
og det andre”. De formelle arbeidsoppgavene i denne sammenhengen var alle 
oppgavene organisasjonen forventet fra ansatte, som følge av den formelle ar-
beidsrelasjonen og det administrative normsystem. 

Empirien viste at ansatte i alle virksomheter utførte: ”det ene og det andre”, 
dvs. et sett av tjenester som ikke tilhørte de formelle arbeidsoppgavene og som 
var skjult i organisasjonen. Tjenestene var skjult i kraft av sin mangel på regist-
rering og anerkjennelse i det administrative normsystem. 

Forklaringen på de skjulte tjenestene, som presenteres i dette kapittel, er knyttet 
til etableringen av private arbeidsrelasjoner og private normer mellom brukere 
og ansatte. Forutsetningen for etableringen av private arbeidsrelasjoner var den 
formelle arbeidsrelasjonen mellom ansatt og organisasjon. Gjennom den for-
melle arbeidsrelasjonen kom ansatte i kontakt med brukerne, og etablerte priva-
te arbeidsrelasjoner til brukerne. Private arbeidsrelasjoner er dermed en av flere 
uformelle arbeidsrelasjoner i organisasjonen, som opptrer parallelt med og er 
avhengig av formelle arbeidsrelasjoner. De dannet grunnlaget for private nor-
mer, som modifiserte betydningen av formelle arbeidsrelasjoner og det admi-
nistrative normsystem. 

Private arbeidsrelasjoner og de private normene dannet dermed grunnlag for et 
utvidet handlingsrom, som blant annet legitimerte skjulte tjenester. Til slutt bi-
dro private arbeidsrelasjoner til å øke hjemmehjelperens tilfredshet med arbei-
det, som ved første øyekast fortonet seg som bare monotont og fysisk kreven-
de. 

Utviklingstrekk ved hjemmehjelpstjenesten 

Hjemmehjelpstjenesten har siden etableringen på 1950 – tallet vært under kraf-
tig utvikling, og flere av endringene har ført til nye rammevilkår for hjemme-
hjelpernes yrkesutøvelse. I all hovedskak er dette generelle utviklingstrekk for 
hele sektoren og presenteres derfor innledningsvis.  

Til faktorene som har medført endringen hører overgangen fra ideell til offent-
lig tjeneste, samordningen av hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten og 
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endringer i hjelpebehovet til befolkningen. De har endret hjemmehjelpernes ar-
beidsvilkår, og i sum bidratt til en arbeidsintensivering. 

Praktisk bistand – et offentlig ansvar 

På 1950 – tallet startet Nasjonalforening for folkehelse og Norske Kvinners Sa-
nitetsforening, som en nødvendighet for å supplere nabo- og familiehjelpen til 
vanskeligstilte eldre, med å etablere et tilbud om hjemmehjelp (Christensen 
1998:31, Vabø 2007:110). Kort tid etter kom det i innstillingen til Strømkomite-
en i 1955 signaler om at dette arbeid bør ansees som et offentlig ansvar (Vabø 
2007:110). Dette ansvar tok staten ved at det i 1969 ble gitt økonomisk støtte, 
samt utarbeidet retningslinjer for tjenesten i kommunene (Halvorsen 2002:298). 
Med dette er hjemmehjelpstjenesten i dag en av flere velferdstjenester som det 
offentlige har ansvar for. 

Det offentlige ansvar er i neste omgang nedfelt i lovverk, som danner utgangs-
punktet for retten på tildelingen av en offentlig tjeneste. Praktisk bistand tildeles 
med bakgrunn i Sosialtjenesteloven (1991), der det i paragraf § 4-3. står at: ”De 
som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk el-
ler personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp”. Praktisk 
bistand er med dette en rettighet som kommunen forpliktes til å yte dersom 
brukeren ikke kan dra omsorg for seg selv. Denne juridiske rammen medfører 
at kommunen og dens ansatte ikke kan velge bort tjenesten, men er forpliktet til 
å yte tjenesten dersom borgeren har behov for det. 

For at en generell juridisk rettighet skal munne ut i en konkret tjeneste kreves 
det en vurdering og anerkjennelse av brukerens behov, uttrykt gjennom et en-
keltvedtak. Vedtaket blir i neste omgang arbeidskontrakten mellom organisa-
sjonen og brukeren, og definerer innhold og omfang av tjenester. Gjennom 
vedtaket formuleres rettigheten til brukeren og med dette også kravene til tje-
nesteyterne. Samtidig setter vedtaket grenser for arbeidet. Det som ikke blir 
omtalt i vedtaket er heller ikke det offentliges ansvar. 

Vedtaket konstruerer med dette et skille i arbeidet. På den ene siden definerer 
vedtaket det formelle arbeidet, dvs. arbeidsoppgavene det offentlige har ansvar 
for. Samtidig blir alt annet arbeid som utføres av hjemmehjelperen skjult, siden 
det ikke er definert som del av de formelle arbeidsoppgavene. 
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Den juridiske forankringen av det offentlige ansvar har ført til at offentlige tje-
nester blir rettigheter borgeren har krav på, og som forplikter kommunene. 
Hjemmehjelperen yter av den grunn tjenester brukeren kan kreve uavhengig av 
variasjonene i behovet for tjenesteproduksjonen i kommunen generelt. Av den 
grunn opplever de fleste offentlig ansatte i perioder et misforhold mellom antall 
ansatte og arbeidsmengde gjennom arbeidsåret. I perioder kan virksomhetene 
av den grunn være enten ”over-” eller ”underbemannet”, noe som skaper varia-
sjoner i arbeidsintensiteten til de ansatte. 

Praktisk bistand og samordningen med nødvendig helsehjelp 

Praktisk bistand tilhører de sosiale tjenestene og har av den grunn tidligere blitt 
organisert som en selvstendig tjeneste under en sentral administrasjon i kom-
munen. På 1980 tallet kom det imidlertid politiske signaler om at man ønsket at 
velferdstjenestene skulle samordnes. Formålet var å skape et mer helhetlig og 
sammenhengende velferdstilbud (Solem og Høistad 2000:11, Vabø 2007:115). 
Av den grunn gjennomførte flere kommuner ulike former for samordning, og 
der en organisatorisk sammenslåing av hjemmehjelpstjenesten og hjemmesyke-
pleien fikk størst gjennomslag (Halvorsen 2002:300). Samordningen er siden 
blitt kalt for den lille integrasjonen, som ifølge Vabø (2007) førte til et større 
kollegialt fellesskap og at hjemmehjelperne ble knyttet nærmere det profesjonel-
le pleie- og omsorgssystemet (Vabø 2007:116). 

Tidligere studier peker på både positive og negative konsekvenser av denne in-
tegreringen. Rasmussen (2000) viser blant annet til at samordningen førte til at 
hjemmehjelperne fikk tildelt nye oppgaver og med dette opplevde en verdset-
ting av deres kompetanse. På den annen side avdekket Andreassen og Jagmann 
(1992) at integreringen førte til en styrking av den nødvendige helsehjelpen som 
gikk på bekostning av hjemmehjelpsoppgavene (Andreassen og Jagmann 
1992:142, Vabø 2007:141).  Integreringen med sykepleietjenesten førte til at fo-
kuset for oppgavene ble forskjøvet. Pleie- og omsorgsoppgavene kom i sent-
rum og sykepleiernes kunnskap ble det dominerende kunnskapssyn (Andreas-
sen og Jagmann 1992:144).  

Uavhengig av at konsekvensene varierer kan man allikevel konkludere med at 
integreringen førte til et nytt innhold i hjemmehjelpernes arbeid. Tjenesten gikk 
fra bare å være en sosial tjeneste til å være en del av de offentlige pleie- og om-
sorgstjenester.  
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Figur 4:1  Mottakere av hj emmetjenester .  Antall  (Kilde SSB) 

Figur 4:1 illustrerer omfanget av de hjemmebaserte tjenestene i befolkningen, 
og illustrerer indirekte skiftet i hjemmehjelpernes arbeid. Den viser at det har 
vært en jevn nedgang i antall mottakere av praktisk bistand og en markant øk-
ning i mottakere av hjemmesykepleie, noe som samlet sett har ført til en økning 
i pleie- og omsorgstjenester i hjemmet.  

Praktisk bistand i møte med økte behov 

Økningen i offentlig pleie- og omsorgstjenester, som er illustrert ved hjelp av 
figur 4:1, er et resultat av politiske valg og demografiske endringer i befolkning-
en. De politiske valg kan knyttes til målsettingen om at flest mulig eldre skal få 
hjelp i egen bolig. Konsekvensene av dette har vært en betydelig styrking av de 
hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene, samt en endring i kravene til tje-
nestene (Otnes 2007, St. meld. nr. 50, 1996-1997).  

I tillegg til den politiske styringen kan ca. 50 prosent av veksten i tjenestetilbu-
det forklares ut fra demografiske endringer, dvs. en økning i levealder og antall 
eldre i befolkningen. Det gjelder spesielt for eldre over 80 år, som utgjør en ve-
sentlig andel av brukerne innen pleie- og omsorgstjenesten (Langset 2006). Det-
te har ført til økt etterspørsel, men samtidig til reduksjon i omfanget av tjeneste-
tilbudet for den enkelte bruker siden andelen hjemmehjelpere i kommunene er 
uendret. Dermed yter hjemmehjelperne sine tjenester til flere brukere enn tidli-
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gere, noe som resulterer i mindre tid og færre oppgaver for hvert arbeidsopp-
drag (Halvorsen 2002:299, Næss 1996:13, Vabø 2007:114). 

Den økte etterspørselen på hjemmetjenester har dessuten ført til en større mål-
rettethet i tildelingen av tjenestene, ved at den i større grad enn tidligere er be-
hovsprøvd og tildeles den som trenger den mest (Halvorsen 2002:299, Otnes 
2007).  Den demografiske endringen i befolkningen har med dette ført til at da-
gens bruker har et større omsorgsbehov enn tidligere, samt at hjemmehjelpe-
rens tid for å tilfredsstille dette behov er blitt redusert. 

Det offentliges ansvar, integreringen med pleie- og omsorgstjenesten, samt end-
ringene i brukernes behov har ført til store endringene i hjemmehjelpernes ar-
beidshverdag. Dette er endringer som forsterker hverandre og som har ført til 
en generell intensivering av hjemmehjelpernes arbeid, og som er uavhengig av 
organisasjonsmodellene for denne tjenesten (Næss 2003:43).  

Spørsmålet videre er om endringer i organisasjonens formelle strukturer, som 
følge av nye organisasjonsmodeller, har betydning for hjemmehjelpernes ar-
beidsvilkår.  Av den grunn avsluttes kapittelet med en diskusjon om konsekven-
sene ved omorganiseringen i de hjemmebaserte tjenestene, dvs. innføringen av 
bestiller- / utfører modellen. 

Formelle og skjulte tjenester i praktisk bistand 

Reguleringen av hjemmehjelperens arbeid under bestiller- / utfører modellen 
skilte seg vesentlig fra tidligere måter å organisere arbeidet på. Til tross for at 
arbeidet fortsatt forutsatte et vedtak som tildelte brukeren hjemmehjelp, var 
vedtakene under observasjonsperioden utformet som detaljerte beskrivelser av 
arbeidets omfang og innhold.  

De nye vedtak sto dermed i kontrast til tidligere vedtak, der man tilkjente bru-
keren en gitt tidsramme. Denne endringen kan kobles til en generell utvikling 
fra timebasert hjelp til abonnementsordninger for hjemmehjelp, der brukeren 
betaler en fast sum for tjenesten (Olsen 1992:121)23. Samtidig avvek denne ord-
ningen fra abonnementsordningen, som skulle være fleksibel for variasjoner i 
brukerens behov, ved at innholdet i arbeidet var tydelig definert og avgrenset. 

                                              
23 Uavhengig av om man benytter seg av en timebasert eller abonnementsording kan kommunen 
kreve en egenandel fra brukeren. Denne er beregnet ut fra brukerens inntekt. 
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(Olsen 1992:123). Av den grunn hadde ”hard” eller ”myk” operasjonalisering 
ingen betydning for vedtak som omfattet praktisk bistand. Alle vedtak om prak-
tisk bistand var detaljert, uavhengig av organisasjonsmodellen i studien 

Som følge av detaljerte vedtak fikk hjemmehjelperne en tydelig avgrensning av 
arbeidet. Deres formelle arbeid var arbeidsoppgavene som var formulert i ved-
taket. Samtidig viste dataene at hjemmehjelperne utførte arbeidsoppgaver som 
aldri ble registrert, og som ble gitt enten i tillegg til eller istedenfor de formelle 
arbeidsoppgavene. Hjemmehjelperne utførte med andre ord to typer tjenester, 
dvs. formelle og skjulte tjenester.  

De formelle tjenestene i praktisk bistand 

Vedtaket definerte de formelle tjenestene som besto av praktisk bistand og enk-
le pleieoppgaver, dvs. å hjelpe brukere med å få dusjet regelmessig og å dele ut 
medisiner24. Argumentene for at dusjing tilhørte de formelle tjenestene varierte. 
Et argument var at denne arbeidsoppgaven skulle bryte en monoton arbeidsdag. 
Et annet var at dusjen avlastet de ansatte som utøvet nødvendig helsehjelp. Inn-
føringen av pleietjenester var med dette knyttet til den tidligere omtalte sam-
ordningen med hjemmesykepleien, men også et tiltak for å bedre arbeidsvilkå-
rene til de ansatte gjennom lettere pleieoppgaver. 

Pleieoppgavene ble som regel utført hos brukerne der man utførte praktisk bis-
tand. Arbeidslistene til hjemmehjelperne hadde med dette en viss grad av varia-
sjon, men hovedvekten var oppgaver knyttet til praktisk bistand. Til tross for 
denne variasjonen hadde hjemmehjelperne en negativ vurdering av de formelle 
tjenestene. Det ble omtalt som: ”monotont”, ”oppgaver som ikke gir noe tilba-
ke”, ”tung og slitsom”, og ”at man blir drit lei av å vaske”. (uttalelser på tvers av 
alle gruppeintervjuene).  

En ser av beskrivelsene at arbeidet i stor grad samsvarer med det Karasek kate-
goriserer som det passive arbeid, et arbeid der ansatte har lite kontroll og få ut-
fordringer i sitt arbeid (Karasek 1979, Karasek 1989). Av den grunn forklares 
det relativt høye sykefravær til denne arbeidstakergruppen ofte med egenskape-
ne ved arbeidet. Ensformige og tunge arbeidsoppgavene fører ofte til muskel- 

                                              
24 Utdelingen av medikamenter forutsatte at man hadde deltatt i et medikamentkurs i regi av kommu-
nen. Det ble av hjemmehjelperne forventet at de tok kurset, siden utdelingen av medikamenter kun-
ne avlaste ansatte som utførte nødvendig helsehjelp. 
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og skjelettplager, og kan forklare at hjemmehjelpere generelt har en dårligere 
opplevelse av egen helse enn andre grupper i pleie- og omsorgstjenesten (Næss 
2005:102). 

I tillegg hadde det formelle arbeid til hjemmehjelperen en relativ lav status. Det-
te kom blant annet til uttrykk når man ønsket å involvere omsorgsarbeidere i 
oppgaver knyttet til praktisk bistand, siden deres utdannelse gjorde krav på 
kompetanse i boveiledning. Omsorgsarbeiderne motsatte seg dette ved at de 
rapporterte om for mange oppgaver knyttet til nødvendig helsehjelp, og av den 
grunn ikke kunne hjelpe til med praktisk bistand. Konsekvensene ble at hjem-
mehjelperne i liten grad fikk støtte og avlastning i sine arbeidsoppgaver fra de 
andre yrkesgruppene. Derimot bidro de til å avlaste yrkesgruppene som utførte 
nødvendig helsehjelp ved å utføre enkle pleieoppgaver og å dele ut medisiner til 
brukere. 

Vedtaket, som regulerte de formelle tjenestene, var detaljert og arbeidsoppga-
vene som hjemmehjelperen skulle utføre spesifisert. For eksempel kunne det stå 
gulvvask en gang i uken eller støvsuging av leilighet annen hver uke. Denne av-
grensingen av de formelle tjenestene gjennom vedtaket, ble yterligere forsterket 
gjennom organisasjonens formelle normer. Eksempelvis ble vedtakets betyd-
ning for tjenesten understreket i serviceerklæringen til en kommune.  

Hjemmehjelpernes forståelse av vedtaket samsvarer i stor grad med vedtaket 
som en formell administrativ norm. De beskrev vedtakene som: ”ordre vi har”, 
”de sier svart på hvitt hva du skal gjøre”, og man ”skal jo ikke gjøre andre ting 
enn det som står på vedtaket” (uttalelser på tvers av alle gruppeintervjuene).  

Til tross for at vedtakene ble oppfattet som rigide ordre og lite fleksible var 
man mer positiv til denne formen for vedtak enn vedtak som tildelte brukeren 
en bestemt tidsramme. Tidligere hadde man opplevd at vedtak som var utfor-
met som en fast tidsramme førte til krav fra brukeren om at hjemmehjelperne 
skulle fylle hvert eneste minutt med arbeidsoppgaver. I tillegg hadde brukeren 
en stor grad av kontroll over arbeidet ved at brukeren definerte innholdet i 
oppgavene. Dette førte til at brukernes krav til hjemmehjelperne til tider ble 
oppfattet som grenseløse, og der brukerne forventet: ”alt mellom himmel og 
jord”. (uttalelse fra en hjemmehjelper – Case D). Hjemmehjelperne opplevde 
derfor lav grad av kontroll over eget arbeid ved den tidligere organiseringen av 
arbeidet. 
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Hjemmehjelperne opplevde fortsatt forventninger om å utføre andre oppgaver 
enn de som var formulert i vedtaket, noe som kan illustreres ved hjelp av føl-
gende sekvens. 

Intervjuer:   Noen spør ikke pent? 

Hjemmehjelper 2: Nei, det er jo ikke alle som gjør det. Dem tar det som en selvfølge at vi 

skal være der hele dagen (ler). Det er jo det. 

Hjemmehjelper 3:  De skulle nok ønske det, ja, for å få gjort alt.  

Hjemmehjelper 2:  Ja. Dem tror liksom vi bare har det ene mennesket, ja. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case C) 

På direkte forespørsel om den eksisterende organiseringen av arbeidet ble ansett 
som en forbedring i arbeidsvilkårene, var alle hjemmehjelperne enige i det. Alle 
hjemmehjelpere mente at endringene i vedtaksformen styrket hjemmehjelper-
nes mulighet til kontroll over eget arbeid. Detaljerte vedtak gav en forutsigbar-
het i arbeidet og en formell rett til å sette grenser. Samtidig var det sjeldent at 
hjemmehjelperne benyttet seg av muligheten til å begrense sitt arbeid til de 
formelle oppgavene. 

Deres egen forklaring på at man forsøkte å imøtegå brukernes ønsker var at 
man anså brukernes forventninger som legitime og at vedtaket ikke tok høyde 
for variasjoner i brukerens behov. Av den grunn utførte de fleste hjemmehjel-
pere oppgaver som gikk ut over det formelle arbeid, og forekom uavhengig av 
hvordan kommunen hadde operasjonalisert bestiller- / utfører modellen.  

Denne gjenomgangen viser for det første at det formelle arbeid til hjemmehjel-
perne var klart definert i kraft av vedtaket, og at det overveiende ble vurdert 
som svært belastende og lite motiverende. I tillegg forekom det regelmessig at 
man ble møtt med krav om å utføre oppgaver som gikk ut over de formelle 
oppgavene. Av den grunn burde den økte kontrollen over arbeidet, i kraft av 
arbeidsreguleringen gjennom spesifikke vedtak, tilsi at hjemmehjelperen satte 
grenser for den type arbeidsoppgaver. Dette skjedde derimot bare unntaksvis. 
Hovedregelen var at man ønsket å imøtekomme brukernes behov, selv om det-
te førte til at man avvek de formelle arbeidsoppgavene25.  

                                              
25 Med avvik forstås i denne sammenhengen alle arbeidsoppgaver som ble utført, men som ikke sto 
beskrevet i vedtaket og som av den grunn ikke ble registrert i organisasjonen. 
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Brukernes grenseløse krav til hjemmehjelperne og belastende formelle arbeids-
oppgaver burde tilsi at hjemmehjelperne hadde en overveiende negativ vurde-
ring av sin arbeidssituasjon. Det er av den grunn interessant at hjemmehjelper-
ne i sin generelle vurdering av arbeidet gav uttrykk for at: ”dette er en trivelig 
jobb”. Det fantes med andre ord aspekter ved arbeidssituasjonen som kompen-
serte for de negative faktorene, og som førte til en generell positiv opplevelse av 
arbeidet.  

Forklaringen lå i utførelsen av en annen type arbeid, dvs. tjenester som gav job-
ben et meningsfylt innhold og som på grunn av mangelfull anerkjennelse og re-
gistrering i organisasjonen er kalt de skjulte tjenestene. 

”Det ene og det andre” – Skjulte tjenester i praktisk bistand 

Tidligere studier viser at ansatte i alle yrkeskategorier i pleie- og omsorgstjenes-
ten utfører arbeidsoppgaver utover det som er avtalt, samt at det forekommer 
at ansatte yter tjenester på fritiden (Næss 2003:46, Næss og Wærness 1996:36, 
Vabø 2007:112).  
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Figur 4:2  Andel ansatte som utfører  t j enester i  t i l l egg t i l  formell e 

   arbeidsoppgaver. Prosent.  (Kilde:  Næss 2003:46) 

Figur 4:2 viser en relativ hyppig forekomst av tilleggstjenester. Den viser dess-
uten at det til tross for variasjoner i forekomsten av slike tjenester mellom de 
ansatte kun var 1,4 prosent som svarte at man aldri utførte tilleggstjenester. I til-
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legg var det en relativ stor andel som utførte tjenester på fritiden, selv om ande-
len som aldri gjorde tjenester på fritiden var på 39,8 prosent (Næss 2003:46-47). 

Det er med andre ord et relativt generelt trekk at hjemmehjelpere og andre an-
satte i pleie- og omsorgstjenesten kommer i situasjoner der man yter ”det ene 
og det andre”. Samtidig beskriver tidligere studier i liten grad innholdet i arbei-
det, eller hvilke mekanismer som forklarer at det ytes tjenester som ikke er for-
mulert i formelle arbeidskrav.  

I den videre presentasjonen rettes av den grunn oppmerksomheten på innhol-
det i de skjulte tjenestene, før private arbeidsrelasjoner og private normer intro-
duseres som en mekanisme på skjulte tjenester i denne studien. 

Innhold og egenskaper ved skjulte t j enester 

Hjemmehjelperne tilla de formelle arbeidsoppgavene i sin beskrivelse av arbei-
det liten vekt. Derimot kom man raskt inn på andre oppgaver som ble utført i 
møtet med brukeren og som i denne sammenhengen er kategorisert som skjulte 
tjenester. Dette var arbeidsoppgaver som ikke var definert i den formelle ar-
beidskontrakten, og som kunne implisere brudd med normer i det administrati-
ve normsystem. Skjulte tjenester var dermed uønsket av organisasjonen, og 
samsvarer med det Ackroyd og Thompson (1999) omtaler som uønsket atferd i 
organisasjoner, dvs. handlingene som ikke samsvarer med organisasjonens fore-
stillinger om hva som er ”normal” og konform atferd i organisasjonen 
(Ackroyd og Thompson 1999:8)26.  

Hjemmehjelpernes skjulte tjenester omfattet følgende kategorier; merarbeidet, 
det forbudte arbeid og det terapeutiske arbeid. Kategoriene tar utgangspunkt i 
egenskaper ved innholdet i tjenestene og deres relasjon til de formelle tjeneste-
ne. Av den grunn er kategoriene ikke gjensidig utelukkende. 

Merarbeidet innbar ingen kvalitative forskjeller på innholdet i arbeidet. Det 
samsvarte i stor grad med de formelle oppgavene, men var kjennetegnet av at 
de ble gitt i tillegg til oppgavene som var fattet i vedtaket. Et eksempel på dette 
var når hjemmehjelperne utførte vask av vinduer flere ganger enn det var 
hjemmel for i det formelle arbeidsoppdraget. Forbudt arbeid var tjenester som 
                                              
26 En sammenfatende diskusjon av forholdet mellom skjulte tjenester og teorien om uønsket atferd 
presenteres i Kapittel 7, dvs. etter presentasjonen av empirien og mekanismene som legitimerte 
skjulte tjenester. 



 

 

 

 

89

brøt med formelle regler i det administrative normsystem, og var klassifisert 
som avvik av organisasjonen. 

Til slutt utførte hjemmehjelperne terapeutisk arbeid, dvs. samtaler med bruker-
ne. Samtalene hadde karakter av å være en tjeneste, men hørte ikke til hjemme-
hjelpernes arbeidsområde, siden praktisk bistand bare omfattet oppgaver som 
var rettet mot brukeres hjem. Terapeutisk arbeid derimot hadde brukeren i fo-
kus og var forbeholdt vedtak om nødvendig helsehjelp. 

Innholdsmessig skilte terapeutisk arbeid seg klarest fra de to andre kategoriene. 
Hovedforskjellen var at merarbeid og forbudt arbeid i all hovedsak var oppga-
ver knyttet til hjemmet, mens det terapeutiske arbeid var knyttet til beboeren av 
hjemmet, dvs. brukeren. 

Merarbeidet 

Merarbeidet samsvarte med arbeidsoppgavene i de formelle tjenestene, og kun-
ne forekomme på to måter. For det første kunne en tjeneste bli utført oftere 
enn det som var bestemt i det formelle vedtak. I tillegg omfattet merarbeid tje-
nester som hørte til praktisk bistand, men som ikke var tildelt brukeren i det 
formelle vedtaket, dvs. tilleggsoppgaver. 

Utdraget nedenfor kan tjene som en illustrasjon på ulike typer oppgaver som 
kunne falle inn under merarbeid. I teksten er vindusvask et eksempel på oppga-
ver som gjøres oftere enn det er fattet vedtak om, mens tørke av skapdørene, 
støvsuge møbler og hente posten er en illustrasjon på tilleggsoppgaver. 

Intervjuer:   Hva gjør du da ekstra? 

Hjemmehjelper 1: Vindusvask. 

Intervjuer:   Er det ekstra? 

Hjemmehjelper 1: Det kan være ekstra. 

Hjemmehjelper 2: Det kan være ekstra. 

Hjemmehjelper 1: At det står 2 ganger i året i vedtaket, så gjør jeg kanskje 1 gang hvis ho 

spør meg om jeg kan vaske. Jeg har en som ”det er ille med det kjøk-

kenvinduet”. Så har jeg tatt der. ”Nå har du hatt kvota di”, jeg sier ikke 

det til ho da, men  det står bare 2 ganger.  

Hjemmehjelper 2: Skapdører på kjøkkenet.  

Intervjuer:  Skapdører på kjøkkenet? 

Hjemmehjelper 2: Mm, bare tørke av dem. 

Hjemmehjelper 1: Tørke av dem, ja.  

Intervjuer:  Hva annet gjør dere ekstra som de ikke har krav på? 
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Hjemmehjelper 2: Jeg har støvsuget møbler noen ganger.  

Hjemmehjelper 1: Ja, det har vel jeg og gjort, støvsuga møbler og hentet posten. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case A) 

Til tross for grensene i det formelle vedtak forekom det relativt ofte at hjem-
mehjelperne utførte merarbeid. Deres egen forklaring var knyttet til at grensene 
i vedtaket brøt med deres helhetssyn på arbeidet som hjemmehjelp, dvs. å skape 
et trivelig hjem, der enkelte oppgaver var en naturlig del i den praktiske bistan-
den og av den grunn ikke kunne utelukkes. Av den grunn var det den ansattes 
oppfattelse av et godt hjem som satte standarden, slik at man utførte de oppga-
ver som var nødvendige for å skape et trivelig hjem. 

Teksten nedenfor kan tjene som illustrasjon på hjemmet som mønster, dvs. re-
feranseramme, for innholdet i den praktiske bistanden. 

Intervjuer:   Jeg hører at dere gjør mer enn det som står på vedtaket.   

Flere hjemmehjelpere: Ja. 

Intervjuer:   Hvorfor det? 

Hjemmehjelper 1:  Det er vel, du er vant til å vaske hjemme. Du regner med at de vil 

ha det på samme måte som det du ville gjort hjemme. Og de har 

jo alltid gjort det og det er jo service yrke da. Det er jo det. Så jeg 

vasker som jeg ville ha vaska hos bestemora mi (ler). 

  (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case C) 

I tillegg til dette opplevde hjemmehjelperne at vedtakene ikke alltid samsvarte 
med behovene hos brukeren og at man av den grunn var villig til å yte merar-
beid. Variasjoner i brukerens helsetilstand kunne for eksempel føre til at bruke-
ren ikke lenger kunne utføre støvtørking, da valgte hjemmehjelperen å utføre 
arbeidet for brukeren. Dette skjedde til tross for at hjemmehjelperen hadde mu-
ligheten til å endre vedtaket i en slik situasjon. Endringer i vedtaket ville da ført 
til at merarbeidet hadde blitt en del av det formelle arbeid, og organisasjonen 
hadde blitt tilført flere ressurser som følge av organisasjonsmodellen. 

På spørsmålet om hvorfor man ikke benyttet seg av denne muligheten var sva-
ret at, ”det er så fort gjort å bare dra med seg når en først er der og vasker rundt 
dørklinker og sånne ting” (Utsagn til en hjemmehjelper – Case C). Dette førte 
til at man til tross for kunnskap om reglene for å få gjort endringer i det formel-
le arbeid, valgte å gjøre jobben slik at det ble et merarbeid. 
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Det forbudte arbeid 

Det forbudte arbeid var arbeidsoppgaver som avvek og brøt med formelle reg-
ler i det administrative normsystem, og kunne skyldes et brudd med enten for-
melle juridiske regler, dvs. rettsregler som for eksempel lover og forskrifter, el-
ler brudd med formelle organisatoriske normer. Det forbudte arbeid samsvarer 
av den grunn i stor grad med avvik, slik det er definert i litteraturen (Vardi og 
Weitz 2004:25). 

Utdragene av intervjuene nedenfor er illustrasjoner på brudd med juridiske reg-
ler, og der det første eksempel er et brudd med reglene for legemiddelhåndte-
ringen. 

Intervjuer:   Hender det at du gir medisiner? 

Hjemmehjelper 1:  Nei, det er veldig sjelden, men det hender jo. Ja. 

intervjuer:   Har dere hatt medisinkurset? 

Begge:   Nei. 

Intervjuer:   Nei? 

Hjemmehjelper 2: Da må vi få liksom eh, ja godkjenning av sykepleieren da. 

Intervjuer:   Når da? 

Hjemmehjelper2: Hvis vi skal gi medisiner. Og så må vi fylle ut et sånn avviksskjema. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case B) 

Utdraget illustrerer at man i enkelte situasjoner ble pålagt å utføre oppgaver 
som en ikke var kvalifisert til. Samtidig var slike brudd ikke alltid skjult, siden 
man forventet en registrering av avviket.  Neste utdrag er knyttet til arbeidsmil-
jøloven og regelen om at ansatte ikke skulle stå på stoler eller annet usikret ut-
styr for å komme høyere opp når man jobbet. 

Hjemmehjelper 2: Ja, men det er også blitt veldig greit. Klare regler på ting vi ikke skal 

gjøre. Sånne sikkerhetsregler. 

Hjemmehjelper 1:  Jeg synes det er greit å stå på ett trinn, jeg er jo så liten ikke sant. Jeg 

får jo ikke vaska vinduer noe sted hvis jeg ikke skal stå på et lite trinn 

(latter). Jeg har jo tross alt klatra og kan jo klatre litt. Det blir litt sterkt 

hvis man ikke kan stå på ett trinn. 

  (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case D) 

Av begge tekstene ser man at ansatte i liten grad ønsket å bryte med formelle 
juridiske reglene, og at dette først og fremst skjedde unntaksvis for å få gjen-
nomført arbeidet.  
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I tillegg forekom det brudd på formelle organisatoriske normer som definerte 
innholdet i arbeidet. For eksempel var enkelte oppgaver eksplisitt definert uten-
for organisasjonens ansvarsområde og skulle av den grunn ikke utføres av de 
ansatte. I den neste teksten illustreres dette med to typer oppgaver som organi-
sasjonen eksplisitt definerte utenfor de ansatte ansvarsområde, dvs. kjøring av 
brukere og rengjøring av store tepper. 

Hjemmehjelper 1: Og så spurte en da om ho kunne få sitte på til byen, og det har jeg hel-

ler ikke lov til. Hvis det skulle skje en ulykke da så har jeg ansvaret for 

det mennesket, men ho fikk sitte på en gang. Så prøvde ho seg igjen. 

”Du jeg trenger noe, det er dårlig med mat her og”, så begynte ho med 

”det er dyrt med drosje”, skjønner du meg, det var veldig vanskelig. 

”Nei”, sa jeg ”nå har jeg sagt nei, jeg kan ikke, jeg har ikke lov”. Da måt-

te jeg sette en grense altså. Men ho prøvde seg igjen. Ja. 

  (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case A) 
Hjemmehjelper 1:  Ja vi ringer jo ikke til sjefen og spør om jeg kan ta ut dem tre teppa der 

liksom. (Flir) Vi gjør jo ikke det. Vi prøver jo hele tida å tenke på at det 

har vi ikke lov til å gjøre. Men det hender jo. Jeg innrømmer at jeg har 

tatt tepper på 1 meter eller 1,5 meter. 

Hjemmehjelper 2:  Ja, men det er veldig greit når en har sine faste en går hos. Som jeg sa 

til ei. ”Jeg kan ta ut det teppet, men hvis det kommer en vikar i stedet 

for meg, så tar ikke ho ut det teppet. Men da må ikke du si at jeg tar 

dem ut. Da blir det feil”. 

  (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case B) 

Når man etterspør hvor ofte man utførte oppgaver som kunne kategoriseres 
som forbudt arbeid finner man at det relativt sjeldent ble utført arbeidsoppga-
ver som brøt med juridiske regler. På den annen side forekom det ofte at 
hjemmehjelperne hadde gjort private avtaler med brukerne om å utføre visse 
oppgaver som brøt med organisasjonens formelle normer, deriblant gjøre inn-
kjøp, levere tippelappen med mer. Dette var tilleggstjenester som i denne sam-
menhengen ikke er definert som merarbeid, siden oppgavene hørte til praktisk 
bistand. Dette var derimot tjenester som organisasjonen hadde definert bort fra 
de formelle arbeidsoppgavene og av den grunn tilhørte det forbudte arbeid. 

Det terapeutiske arbeid 

Praktisk bistand er et arbeid som består av oppgaver knyttet til det fysiske miljø 
hos brukeren. Relasjonen, og aktiviteter knyttet til relasjonen, var ikke anerkjen-
te tjenester innenfor praktisk bistand i det administrative normsystem, og av 
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den grunn irrelevant for praktisk bistand27. For eksempel fantes det ingen ved-
tak som definerte samtaler med brukerne som del av arbeidet. Samtidig hadde 
brukerne klare forventninger om samtaler med hjemmehjelperen under det 
formelle arbeidet. Samtaler som fylte ulike funksjoner, og der ikke alle kan kate-
goriseres som arbeid, deriblant hverdagspraten og den private dialogen. 

Funksjonen til hverdagspraten, dvs. den uformelle praten mellom aktører, er å 
være et sosialt bindemiddel. Aubert omtaler denne formen for prat som medi-
um for samhandling (Aubert 1979:227). I tillegg forekom det i mange tilfeller 
samtaler som bar preg av private dialoger som forekommer i nære relasjoner. 
Forutsetningen for den private dialogen var at relasjonen mellom bruker og 
hjemmehjelperen hadde utviklet seg til en relasjon, der begge parter anså den 
andre som likeverdig. I denne relasjonen opplevde man gjensidighet og et bytte 
av goder, der godene omfattet oppmerksomhet og gjensidig bekreftelse.  

Verken hverdagspraten eller den private dialogen under samtalene er i denne 
sammenhengen kategorisert som terapeutisk arbeid. Derimot forekom det sam-
taler som var knyttet til problematiske sider ved brukerens livssituasjon, og der 
brukeren benyttet hjemmehjelperens nærvær til å få pratet ut om egne kriser, 
sorgreaksjoner og lignende. Dette var samtaler der brukeren forventet en lyt-
tende samtalepartner og satte premissene for dialogen. Den primære funksjo-
nen til denne formen for samtale var å støtte brukeren i dens livssituasjon. Med 
dette skiller den seg fra hverdagspraten og den nære dialogen, der hovedfunk-
sjonen var å vedlikeholde relasjonen mellom aktørene, og er av den grunn kate-
gorisert som arbeid.  

En kan av den grunn trekke et analytisk skille mellom de ulike delene i samtale-
ne mellom hjemmehjelperne og brukerne og der alle de nevnte funksjonene kan 
være berørt under en og samme samtale. Variasjonen på omfanget av de ulike 
funksjonene vil dessuten variere og av den grunn gjøre det vanskelig å måle om-
faget av det terapeutiske arbeid. 

Til tross for at samtalene ikke hørte til deres formelle arbeid, var det tjenester 
som gjorde jobben meningsfull og verdt å holde ut det monotone, formelle ar-
beid. 

                                              
27 Ulike fokus for det formelle arbeid er et av hovedskillene mellom praktisk bistand og nødvendig 
helsehjelp, der praktisk bistand er rettet mot hjemmet og nødvendig helsehjelp mot brukeren. 
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Hjemmehjelper 1:  Det betyr veldig mye for mange, å få prate.  

Hjemmehjelper 2: Snakker om sykdom. Familie, ungene, barnebarn. 

Intervjuer:   Mm, snakker dere med alle om det? 

Hjemmehjelper 1:  Nei 

Hjemmehjelper 2: Nei, dem snakker om sine ting. Dattera som har blitt dårlig, som kan ha 

pengeproblemer. Så blir vi engasjert, synes jeg. Hele, ikke alle, men 

noen er veldig åpne og snakker om det og lurer på om de kan få noen 

råd. Det er jo veldig vanskelig synes jeg å svare på, jeg blir engasjert 

liksom i ting som ikke hører, det hører jo ikke med til jobben da. Men 

når folk snakker til meg så må jeg jo lytte og høre hva dem har å si, sy-

nes jeg er veldig viktig, at jeg ikke bare avspiser det. Som en kom og sa 

til meg ”dattera mi er dårlig, jeg fyller 80 år jeg nå og ho kan ikke hjelpe 

meg, ho har blitt dårlig”, så tenkte jeg at ho sikkert har fått influensa. Så 

går det et stønn så kommer ho bort til meg og så sier ho ”ho har fått 

brystkreft”, så gråter ho. Da blir du en form for en sånn en støtte. 

Hjemmehjelper 1:  Det blir mye av sånt. 

Hjemmehjelper 2:  Så må jeg gi ho litt klem og litt trøst. En klarer liksom ikke skyve vekk. 

Hjemmehjelper 1: Nei, nei. 

Hjemmehjelper 2:  Og si at det er ikke jobben min. 

Hjemmehjelper 1:  Det går jo ikke an.  

   (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case A) 

I alle intervjuer fortalte hjemmehjelpere om samtaler, der fokuset for samtalen 
var brukeren og der hjemmehjelperen ble bedt om å bruke tid og oppmerk-
somhet på det brukeren fortalte. Denne typen samtale var med andre ord en 
tjeneste som brukerne i blant krevde, og som kunne komme til utrykk på føl-
gende måte: ”noen ganger har dem faktisk tatt ut kontakten på støvsugeren for 
å få kontakt” (Utsagn til en hjemmehjelper, Case A). 

Flere faktorer taler for at samtalene kan kategoriseres som arbeid. For det første 
fortalte hjemmehjelperne om at brukeren krevde en lyttende part, dvs. at 
hjemmehjelperen skulle være tilbakeholden med egne tanker og opplevelser. 
Samtalene kunne for eksempel innledes med at man ble bedt om å stoppe i det 
formelle arbeid og å rette oppmerksomheten mot brukeren. Dette samsvarer 
blant annet med ”tuning in” i den forberedende fasen for den profesjonelle 
samtalen, der man forbereder seg ved å fokusere på den andre (Schulman 
1999:44). Dessuten kjennetegnes den profesjonelle samtalen av en tilbakehol-
denhet under samtalen, slik at den andre ikke blir hindret i å få delt sine tanker 
og følelser (Schulman 1999:148). 
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I tillegg ble denne funksjonen i samtalene vektet som en tjeneste, ved at brukere 
kunne bytte formelle arbeidsoppgaver med terapeutisk arbeid. For eksempel 
gav en bruker under et besøk uttrykk for at man hadde større behov for en lyt-
ter enn at man gjorde rent i huset. I det tilfellet ba brukeren om at hjemmehjel-
peren ikke utførte noen av de formelle arbeidsoppgavene, men istedenfor lyttet 
til det brukeren hadde på hjertet.  

Til tross for at det terapeutiske arbeidet ikke tilhørte de formelle arbeidsoppga-
vene var samtalene regulert av regler som var knyttet til den formelle arbeidsre-
lasjonen, deriblant taushetsplikten, noe som styrket lyttingens status som arbeid. 
Taushetsplikten ble referert til som en viktig ramme, ”Du vet jo at det du har jo 
taushetsplikt, så det kommer ikke videre.” (Utsagn til hjemmehjelper, Case B). 
Med dette fikk en juridisk regel som regulerte det formelle arbeidet, også betyd-
ning for de skjulte tjenestene.  

Gjennom sin støttende funksjon, sin verdi som en tjeneste som kunne byttes 
med de formelle tjenestene, samt at samtalene ble regulert ved hjelp av juridiske 
regler kan denne funksjonen i samtalen kategoriseres som arbeid. Samtidig var 
dette arbeid ikke en del av den formelle arbeidskontrakten og tilhørte av den 
grunn til hjemmehjelpernes skjulte tjenester. 

Den private arbeidsrelasjonen og skjulte tjenester 

Til tross for at presentasjonen av de ulike kategoriene i hjemmehjelpernes skjul-
te arbeid får frem et mer differensiert bilde av fenomenet forklarer den i liten 
grad selve fenomenet. Forklaringen som presenteres i dette kapittel er knyttet til 
etableringen av private arbeidsrelasjoner som opererer samtidig med og forut-
settes av den formelle arbeidsrelasjonen, men som genererer alternative normer 
for utøvelsen av arbeidet. 

Den private arbeidsrelasjonen er en annen type arbeidsrelasjon enn den formel-
le, dvs. avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som var definert av den 
formelle sosiale strukturen og det administrative normsystem. Forskjellen var at 
den private arbeidsrelasjonen var en uformell arbeidsrelasjon som ble etablert 
samtidig med den formelle, og gav opphav til uformelle normer som legitimerte 
skjulte tjenester. Denne arbeidsrelasjonen var relevant for og forekom blant alle 
yrkesgrupper i de hjemmebaserte tjenestene. Samtidig var denne arbeidsrelasjo-
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nen mest fremtredende blant hjemmehjelperne, og presenteres av den grunn i 
dette kapittel.  

Private arbeidsrelasjoner mellom ansatt og bruker konstituerte andre arbeidsre-
lasjoner enn de formelle, og er forutsetningen for at de skjulte tjenestene kan 
klassifiseres som arbeid. Arbeidsrelasjoner som forutsetning for kategorisering-
en av skjulte tjenester som arbeid er et utgangspunkt som bør presenteres nær-
mer, siden denne avhandlingen introduserer flere uformelle arbeidsrelasjoner 
som grunnlag for normer som legitimerer og regulerer de skjulte tjenestene. 

Arbeidsrelasjoner og arbeid 

Presentasjonen av de formelle og skjulte tjenesten i kapittelet har først og 
fremst tatt utgangspunkt i å beskrive aktivitetene, dvs. tjenestene, som ble utført 
av hjemmehjelperne. Samtidig er en beskrivelse av hjemmehjelpernes aktiviteter 
ikke tilstrekkelig for å kunne kategorisere aktiviteten som arbeid. Mange av 
oppgavene vil, når de utføres i en annen sammenheng, bli kategorisert som 
ikke-arbeid. Eksempelvis kan støvsugingen av sin egen stue oppleves som en 
krevende aktivitet, men fortjener ikke nødvendigvis betegnelsen arbeid. Forut-
setningen for en slik klassifisering ligger i definisjonen av arbeidsbegrepet. 

Dersom støvsuging i seg selv er arbeid vil utførelsen av denne handlingen bli 
definert som arbeid uavhengig av handlingens kontekst. På den annen side vil 
en definisjon av arbeid som tar utgangspunkt i den sosiale konteksten bli avgjø-
rende for om handlingen defineres som arbeid eller ikke-arbeid. Det er av den 
grunn av betydning å få frem kriteriene som gjør aktiviteter til arbeid. 

I sin gjennomgang og analyse av teoretiske perspektiver på arbeidsbegrepet vi-
ser Karlsson (2004) til ulike tilnærminger på begrepet og deres implikasjoner for 
arbeidsforskningen (Karlsson 2004:90-112). I diskusjonen drøftes blant annet 
forståelsen av arbeid som aktivitet versus arbeid som sosial relasjon, og der det 
argumenteres mot både definisjonene av arbeid som henholdsvis aktivitet eller 
relasjon, siden begge tilnærminger er utilstrekkelige for å definere et tydelig skil-
le mellom arbeid og ikke-arbeid (Karlsson 2004:96,99).  

I sin tilnærming til arbeidsbegrepet definerer Karlsson (2004) arbeid som, ”acti-
vities performed within internal social relations structuring the sphere of neces-
sity.” (Karlsson 2004:107).  Arbeid forutsetter med dette en intern sosial rela-
sjon som definerer arbeidsfeltet, og der relasjonen strukturerer aktivitetene som 
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inngår i dette arbeidsfelt. Kravet til interne sosiale relasjoner er at aktørene får 
sin substansielle status i kraft av eksistensen til de andre aktørene i relasjonen 
og deres forhold til hverandre (Danermark et. al 2003:84).  

Relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er et eksempel på en intern so-
sial relasjon, og som i denne studien omfatter den formelle arbeidsrelasjonen. 
Den eksisterer uavhengig av eksterne egenskaper ved aktørene i relasjonen, eks. 
kjønn, yrkesbakgrunn med mer, men er basert på at begge parter finnes for å 
skape relasjonen. Oversatt på arbeidslivet betyr dette at arbeidstakerrollen har 
ingen betydning eller mening uten arbeidsgiverrollen. Den ene forutsettes av 
den andres eksistens for selv å kunne eksistere. Samtidig strukturerer arbeidsre-
lasjonen forholdet mellom aktørene, ved at arbeidstakeren stiller sin arbeids-
kraft til rådighet og arbeidsgiveren definerer innholdet og betingelsen for aktivi-
tetene gjennom blant annet administrative normer. Relasjonen, og normene 
som dannes som følge av den, definerer hva som er arbeid og hva som er ikke-
arbeid. 

Formelle arbeidsrelasjoner definerer med dette hjemmehjelpernes aktiviteter 
som arbeid og var forutsetningen for at renhold og dusjing var formelle ar-
beidsoppgaver. Til tross for at dette er åpenbart og lite diskutabelt er det av be-
tydning å trekke opp resonnementet, siden hovedargumentet i den videre disku-
sjonen er at alle aktiviteter forutsetter en arbeidsrelasjon for å kunne falle inn 
under kategorien arbeid i denne studien. 

Den private arbeidsrelasjonen 

Det er nærliggende å forklare skjulte tjenester ut fra psykologiske egenskaper 
hos ansatte, dvs. individuelle trekk hos individet. Og det er en rimelig antakelse 
at noen mennesker gjør mer for andre. En forklaring kan være variasjoner i mo-
tivasjonen for å gå på jobb, der noen er altruistiske mens andre har en instru-
mentell tilnærming til jobben, som for eksempel ”jeg jobber fordi jeg trenger 
pengene”. Eksempelvis finner Næss og Wærness (1994) variasjoner i altruistiske 
holdninger blant de ansatte i hjemmebasert omsorg, og der hjemmehjelperne i 
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større grad gav uttrykk for altruistiske motiver enn de andre yrkesgruppene 
(Næss og Wærness 1994:10-11) 28.  

Wærness (1984) forklarer arbeidstakernes villighet til å yte en ekstra innsats ved 
hjelp av begrepet omsorgsrasjonalitet (Wærness 1984, Wærness 2001). Om-
sorgsrasjonaliteten består i følge Wærnes (1984) av arbeidstakerens formåls-
rasjonelle og emosjonelle evne til å fortolke omsorgsmottakerens behov, og ka-
tegoriserer arbeidstakeren som en bevisst aktør når denne rasjonaliteten forelig-
ger (Wærnes 1984). Med dette rettes fokuset på arbeidstakeren og dens evne til 
å handle ut fra et sett av verdier i møtet med brukeren av offentlige tjenester, 
der evne til innlevelse i brukerens situasjon er en sentral verdi. Konsekvensen 
av denne argumentasjonen er at handlinger ut fra omsorgsrasjonalitet blir indi-
viduelt motiverte aktiviteter. 

Til tross for at skjulte tjenester kan forklares ved hjelp av variasjoner i individu-
elle egenskaper vil jeg i den videre presentasjonen argumentere for mekanismer 
som er knyttet til ulike arbeidsrelasjoner i de hjemmebaserte tjenestene. Meka-
nismer som er uavhengige av individuelle egenskaper hos de ansatte, for ek-
sempel om aktøren er mann eller kvinne, men avhengige av relasjonene mellom 
aktørene i organisasjonene29.  

Private arbeidsrelasjoner blant hj emmehjelperne 

Alle yrkesgrupper i de hjemmebaserte tjenestene etablerte, om enn i varierende 
grad og styrke, private arbeidsrelasjoner med brukerne. Samtidig var denne ar-
beidsrelasjonen mest fremtredende blant hjemmehjelperne, og av den grunn 
avgjørende for omfanget og innholdet i de skjulte tjenestene for denne yrkes-
gruppen. I likhet med de formelle arbeidsrelasjonene mellom hjemmehjelperne, 
organisasjonen og brukerne var dette en intern sosial relasjon, dvs. aktørenes 
roller i relasjonen forutsatte hverandres eksistens. Til tross for at den private 
arbeidsrelasjonen var avhengig av formelle arbeidsrelasjoner, opererte den som 
en distinkt og selvstendig arbeidsrelasjonen parallelt med de formelle arbeidsre-

                                              
28 Forfatterne anvender ikke begrepet altruistisk, men måler de ansattes motiver for arbeidet ved å 
spørre blant annet i hvilken grad arbeidet motiveres ut fra ønsket om ”å gjøre en innsats for andre”, 
og at man ”liker å jobbe med eldre”. 
29 Omsorgsrasjonalitet som forkaringsmekanisme har blant annet vært kritisert for sin kobling til tje-
nesteutøverens kjønn, ved at egenskapen ”kvinne” ansees som vesentlig for å kunne yte omsorg 
(Larsson 1996:17). 
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lasjonene. Den private arbeidsrelasjonen dannet grunnlaget for mekanismer 
som legitimerte skjulte tjenester, der mekanismene var private arbeidsnormer 
som modifiserte administrative normer og legitimerte et alternativt handlings-
rom. 

Til tross for at private arbeidsrelasjoner er skjult, dvs. ikke registrert og regulert 
av administrative normer, er denne formen for arbeidsrelasjon avhengig av 
formelle arbeidsrelasjoner. Formelle arbeidsrelasjoner danner grunnlaget og gjør 
det mulig at private arbeidsrelasjoner kan etableres, utvikles og bidra til å legiti-
mere skjulte tjenester. En av konsekvensene var at alle ansatte i hjemmetjenes-
ten utførte skjulte tjenester, i tillegg til formelle arbeidsoppgaver. Figur 4:3 il-
lustrerer hvordan ansatte i de hjemmebaserte tjenestene var aktører i både for-
melle og private arbeidsrelasjoner.  

Ansatt

Arbeidsgiver – Organisasjonen

Arbeidstaker
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Figur 4:3  Formell e og pr ivate arbeidsrelasjoner blant ansatte i  de  

   hjemmebaserte t j enestene 

Figuren viser hvordan arbeidstakeren, arbeidsgiveren og brukeren er aktører i 
formelle arbeidsrelasjoner, mens det kun er ansatt og bruker som er aktører i 
den private. Den formelle relasjonen mellom organisasjonen, ansatt og bruker 
dannet grunnlaget for den private arbeidsrelasjonen, og med dette relatert til det 
formelle lønnsarbeid (Pahl 1997:44, Åberg 2007:152). Samtidig var denne rela-
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sjonen i mindre grad regulert av det administrative normsystem, siden organisa-
sjonen ikke var aktør i denne arbeidsrelasjonen. En ansatt hadde med dette 
minst to arbeidsrelasjoner i de hjemmebaserte tjenestene, en åpen og en skjult. 

Den private arbeidsrelasjonen dannet i neste omgang grunnlag for tjenester som 
var relatert til og samtidig ikke del av det formelle oppdraget, dvs. vedtaket. Ak-
tivitetene som følge av den private arbeidsrelasjonen, og som tidligere er pre-
sentert som de skjulte tjenestene, var av den grunn relatert til de formelle ar-
beidsoppgavene. De utvidet og komplementerte det formelle arbeid, blant an-
net ved at de skjulte tjenestene kompenserte for manglene i det formelle ar-
beidsoppdraget i møtet med brukeren. 

I tillegg til at formelle arbeidsrelasjoner var en grunnleggende forutsetning for 
etableringen av private arbeidsrelasjoner i seg selv, førte den regelmessige sam-
handlingen som følge av de formelle tjenestene dannelsen og utviklingen av den 
private arbeidsrelasjonen. Styrken i den private arbeidsrelasjonen var av den 
grunn avhengig av en rekke faktorer i den formelle arbeidsrelasjonen, og der-
med påvirkelig av endringer i organisasjonen. Faktorene som presenteres nær-
mere er; varigheten på den formelle arbeidsrelasjonen, kvaliteten på det formel-
le arbeid og styrken til organisasjonen i den formelle arbeidsrelasjonen. Fakto-
rene har til felles at deres utgangspunkt er egenskaper ved den formelle arbeids-
relasjonen, og at endringer i egenskapene vil være av betydning for styrken i den 
private arbeidsrelasjonen. 

Varigheten i arbeidet og de formelle arbeidsrelasjonene 

Tid til samhandling er en betydningsfull faktor for utviklingen av private rela-
sjoner. Denne tiden omfatter blant annet varigheten av hver samhandling, samt 
over hvor lang tid og hvor regelmessig samhandlingene finner sted. Behovet for 
tid omtales av den grunn også av Næss (2005) som en viktig faktor for relasjo-
nen mellom tjenesteyter og bruker (Næss 2005:105). Det er gjennom samhand-
ling relasjoner etableres, utvikles og endres, deriblant arbeidsrelasjoner. Relasjo-
nen mellom ansatt og brukeren er av den grunn avhengig av hvor ofte man 
samhandler og varighetene på den enkelte samhandlingen.  

Hjemmehjelperne var den yrkesgruppen som trengte mest tid til sine formelle 
arbeidsoppdrag, og var tilknyttet sine brukere over lengre tidsperioder enn de 
andre yrkesgruppene. Omfanget av disponibel tid knyttet til det formelle arbeid 
la med dette et bedre grunnlag for å utvikle private arbeidsrelasjoner enn for de 
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andre yrkesgruppene. Tidsomfanget har dessuten, til tross for endringer i de 
hjemmebaserte tjenestene, i mindre grad blitt redusert for denne yrkesgruppen 
(Næss 2003:43). Eksempelvis medførte innføringen av nye vedtaksformer til at 
varighetene på oppdragene ble redusert, men at oppdragene fortsatt hadde en 
varighet på 1 – 1,5 timer.  

I tillegg var hjemmehjelpernes formelle tilknytning til brukerne av lang varighet, 
dvs. over flere år. Dette skyldtes at arbeidslistene til hjemmehjelperne, dvs. lis-
ten med brukerne som skulle få praktisk bistand, var stabile siden behovet for 
praktisk bistand var konstant. De ansatte som utførte nødvendig helsehjelp der-
imot hadde en større bevegelse på arbeidslistene, der brukere ble skiftet ut når 
sykdomsforløpet til brukeren tilsa det. 

Mange års kjennskap til brukeren gjennom stabile arbeidslister og tilstrekkelig 
tid hos den enkelte bruker gav av den grunn mulighet til å bli kjent og utvikle 
private arbeidsrelasjoner til brukeren under det formelle arbeid. Tiden til sam-
handling var med dette en strukturell faktor for utviklingen av private arbeidsre-
lasjoner. 

Kvaliteten på det formelle arbeid 

De formelle arbeidsoppgavene hadde en lav status. Oppgavene var slitsomme, 
monotone, lite stimulerende, fysisk belastende og i seg selv knyttet til muskel- 
og skjelettplager blant de ansatte.  

Intervjuer:  Opplever dere at jobben er monoton? 

Hjemmehjelper 1: Ja, kan være. Ja, men allikevel så er det forskjellige folk da selvfølgelig. 

Møter forskjellige mennesker og sånn, det er jo ålright. Men selve hu-

sarbeidet kan jeg styre meg for altså. Da skulle jeg heller, ja. 

Hjemmehjelper 2:   Det er ganske sånn, for så vidt monotont, men i og med, som du sier, at 

vi kommer til forskjellige mennesker og så liksom oppveier det litt. 

  (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case D) 

En ser av utdraget at det var kontakten med mennesker som veide opp for de 
negative sidene ved det formelle arbeid. Dette var et gjennomgående trekk for 
alle hjemmehjelperne i denne studien. En uttrykker det ved å sammenligne ren-
hold for brukerne med en tidligere jobb på et kontor. ”Jeg har prøvd å jobbe på 
kontor og det var ensomt.” (Hjemmehjelper – Case A). Den private arbeidsrela-
sjonen kompenserte for tunge arbeidsoppgaver ved å gi tilhørighet, og kunne i 
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enkelte situasjoner føre til at kjedelige oppgaver ble byttet med oppgaven som 
lytter, dvs. terapeutisk arbeid. 

Av den grunn var det stor sannsynlighet for at arbeidsoppgaver som var i tråd 
med og styrket den private arbeidsrelasjonen ble prioritert fremfor oppgaver 
knyttet til den formelle arbeidsrelasjonen. Mange ansatte identifiserte av den 
grunn brukerne som sine nærmeste arbeidsgivere. Dette trekk ble forsterket av 
organisasjonens mangelfulle arbeid på vedlikehold av den formelle arbeidsrela-
sjonen. 

Organisasjonens styrke i den formelle arbeidsrelasjonen 

Utgangspunktet for argumentasjonen er at alle sosiale relasjoner forutsetter 
samhandling for å etableres, vedlikeholdes og videreutvikles. Dette gjelder også 
for arbeidsrelasjoner, der samhandlingen mellom aktørene er en viktig faktor 
for utviklingen av relasjonen. Aktørene i den formelle arbeidsrelasjonen er or-
ganisasjonen som arbeidsgiver, den ansatte som arbeidstaker og brukeren. Den-
ne relasjonen ble etablert gjennom ansettelsen av hjemmehjelperen og vedtaket 
til brukeren, og vedlikeholdt gjennom kontakten mellom aktørene. 

Organisasjonsanalysen viste at hjemmehjelperne sto i en særstilling i forhold til 
samhandlingsmønsteret mellom aktørene i organisasjonen. Ansatte som utførte 
praktisk bistand hadde i all hovedsak liten kontakt med de andre aktørene i or-
ganisasjonen. Deres kontakt var begrenset til et ukentlig møte med koordinato-
ren som fordelte arbeidslistene og korte uformelle møter med andre hjemme-
hjelpere. I tillegg deltok de i liten grad på organisasjonens fellesarenaer, som for 
eksempel personalmøtene. Dette ble blant annet forklart med at deres arbeid 
sjeldent var samtaletema under møtene. ”Har vi personalmøte for eksempel da 
er det jo mest snakk om hjemmesykepleien. Det er ikke så mye snakk om 
hjemmehjelpen.”, (Utsagn – Hjemmehjelper, Case A). 

Den mangelfulle samhandlingen med organisasjonens representanter, dvs. leder 
og koordinatorer, førte av den grunn til at organisasjonen var lite aktiv som ak-
tør i den formelle arbeidsrelasjonen. Hovedaktørene i vedlikeholdet og utvik-
lingen av den formelle arbeidsrelasjonen var av den grunn den ansatte og bru-
keren. En av hjemmehjelperne illustrerte dette ved å si at det var brukeren som 
var hennes arbeidsplass og ikke virksomheten.   

I og med at den ansatte og brukeren var de handlende aktørene i begge arbeids-
relasjoner ble vedlikeholdet og utviklingen av den private arbeidsrelasjonen viet 



 

 

 

 

103

størst oppmerksomhet. Dermed var mangelfull samhandling med organisasjo-
nen, som aktør i den formelle arbeidsrelasjonen, en betydningsfull faktor for 
styrkeforholdet mellom den formelle og den private arbeidsrelasjonen. 

Organisatori ske endringer  – økt press på skjulte t j enester  

Varigheten på samhandlingen, kvalitet på innholdet i de formelle tjenestene og 
organisasjonens styrke i de formelle arbeidsrelasjoner er faktorer som er sårbare 
for organisatoriske endringer. Av den grunn reises avslutningsvis spørsmålet 
hvilken betydning endringer i organiseringen av tjenestene fikk for utøvelsen av 
de skjulte tjenestene blant hjemmehjelperne. 

Endringen skjedde ved innføringen av en ny vedtaksform, der man gikk fra å 
tilby brukeren en tidsramme for praktisk bistand til detaljerte vedtak som defi-
nerte innhold og omfang av de formelle tjenestene. Standardiseringen av arbei-
det gjennom den nye vedtaksformen stryket dermed det administrative norm-
system og organisasjonens rolle, siden den satte standarden for de formelle tje-
nestene. I tillegg innebar endringen en reduksjon i brukerens rolle i den formel-
le arbeidsrelasjonen og arbeidet, ved at innholdet i vedtaket ikke lenger ble de-
finert av brukeren. 

Konsekvensen ble en økt organisatorisk kontroll over den formelle arbeidsrela-
sjonen. Dette førte samtidig til at den private arbeidsrelasjonen og de skjulte 
tjenestene ble utfordret. Spørsmålet er om en styrking av den formelle arbeids-
relasjonen fikk betydning for den private arbeidsrelasjonen og med dette de 
skjulte tjenestene. 

Vedtaket og organisatoriske kontroll over arbeidet 

Det timebaserte vedtaket som ble brukt før innføringen av bestiller- / utfører 
modellen gav brukeren mulighet til å definere det formelle arbeid ut fra deres 
behov. Dette hadde i noen tilfelle uheldige konsekvenser ved at ansatte hadde 
få formelle midler til å kontrollere arbeidsinnholdet. Blant annet kunne man 
som ansatt møte brukere med til dels grenseløse krav til hjemmehjelperne. Av 
den grunn førte endringen i vedtaksformen til en økt mulighet for kontroll hos 
hjemmehjelperen. Det arbeidsspesifikke vedtak gav dem anledning til å sette en 
grense for kravene ved at vedtaket definerte de formelle arbeidsoppgavene.  

”Jeg vil vel si at arbeidet er lettere. Når du har et vedtak hvor det står liksom at 
vi skal gjøre det, det mener jo jeg. For det var nok tyngre før.” (Hjemmehjelper 
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– Case A). Med dette ble hjemmehjelpernes grad av kontroll over det formelle 
arbeid noe bedret, siden vedtaket gav dem anledning til å sette grenser for opp-
gaver som ikke tilhørte den formelle arbeidsrelasjonen.   

Skiftet fra timebaserte til arbeidsspesifikke vedtak førte med dette til en svek-
kelse av brukerens rolle i den formelle arbeidsrelasjonen. Endringen innebar en 
overgang fra en relativ høy grad av brukerkontroll til en høy grad av organisato-
risk kontroll over det formelle arbeidet. Dette kom blant annet til utrykk ved at 
tiden til det formelle arbeid ble redusert og man økte antall brukere på arbeids-
listene. Denne endringen i organisatorisk kontroll fikk betydning for de skjulte 
tjenestene. 

Presset på utøvelsen av skjulte tjenester 

Det arbeidsspesifikke vedtak satte en tydelig grense for hvilke oppgaver som 
inngikk i det formelle arbeid. Oppgaver som tidligere ble utført som følge av en 
timebasert og brukerkontrollert organisering ble gjennom den nye vedtaksfor-
men definert ut av den formelle arbeidskontrakten. Dette førte blant annet til at 
den nye modellen definerte tidligere arbeidsoppgaver som avvik fra den formel-
le arbeidskontrakten, og skulle ikke utføres. 

Intervjuer:  Har dere opplevd endring fra før bestiller/utfører modellen ble innført til 

etterpå? 

Hjemmehjelper 1: Ja, gjorde vel kanskje litt mer før enn du gjør i dag. For i dag vet du, at i 

dag får du ikke lov til å gjøre det. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjemmehjelpere, Case B) 

Samtidig fikk endringen i rammebetingelsene, dvs. mindre tid pr oppdrag og et 
økt antall brukere på arbeidslistene, konsekvenser for omfanget av det skjulte 
arbeid og med dette den private arbeidsrelasjonen. Enkelte opplevde at den re-
duserte tiden først og fremst fikk konsekvenser for samtalene og muligheten til 
terapeutisk arbeid, mens andre utførte noen av de skjulte tjenestene på deres fri-
tid. Dette viser hvordan endringer i den formelle arbeidsrelasjonen innebar 
konsekvenser for den private arbeidsrelasjonen. 

Praktisk bistand og private arbeidsrelasjoner – et sammendrag 

Empirien viser at hjemmehjelpernes arbeid hadde et større omfang av arbeids-
oppgaver enn det som fremkom av formelle krav. De utførte formelle tjeneste-
ne i tråd med vedtaket, men utførte dessuten ulike kategorier av skjulte tjenester 
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i møte med brukeren. Tjenestene kunne ikke forklares ut fra formelle arbeidsre-
lasjoner, siden de gikk ut over eller kunne være i konflikt med det formelle ar-
beidsoppdrag. Derimot forklares de skjulte tjenestene ved hjelp av private ar-
beidsrelasjoner. En uformell arbeidsrelasjon som etableres som følge av, og 
som av den grunn er relatert til og avhengig av, formelle arbeidsrelasjoner.  

Private arbeidsrelasjoner hadde to hovedaktører, ansatte og brukere, og uteluk-
ket organisasjonen. De dannet grunnlag for etableringen av alternative meka-
nismer under utøvelsen av praktisk bistand, dvs. private normer som legitimerte 
skjulte tjenester. Private normer ble etablert som følge av private arbeidsrela-
sjoner og varierte i stor grad mellom ulike private arbeidsrelasjoner. Det forelig-
ger med andre ord to typer mekanismer under utøvelsen av arbeidet, dvs. ulike 
normer som følge av formelle og private arbeidsrelasjoner. Begge definerer, le-
gitimerer, regulerer og modifiserer de formelle og de skjulte tjenestene.  

I tillegg står arbeidsrelasjonene i et gjensidig forhold til hverandre. Endringer i 
en relasjon vil føre til endringer på den andre. Dette er blant annet vist gjennom 
fremveksten av skjulte tjenester som følge av en svak formell relasjon til organi-
sasjonen, samt hvordan styrking av organisasjonens rolle gjennom standardiser-
te vedtak fikk konsekvenser for den private relasjonen og omfanget av skjulte 
tjenester. Med dette er begge arbeidsrelasjoner del av organisasjonens sosiale 
struktur og av betydning for omganget og innholdet i arbeidet, noe som er il-
lustrert ved hjelp av figur 4:4. 

Figur 4:4 viser at både formelle og private arbeidsrelasjoner er sosiale strukturer 
i en organisasjon. Sosiale strukturer som danner grunnlaget for etableringen og 
modifiseringen av mekanismer som legitimerer og regulerer arbeidet til hjem-
mehjelperne i de hjemmebaserte tjenestene. Mekanismene definerer dermed et 
utvidet handlingsrom for arbeidstakeren som inkluderer det formelle handlings-
rom, men også utvider dens grenser, og gir rom skjulte tjenester. 



 

 

 

 

106 

Organisasjonens sosiale struktur

Private 
arbeidsrelasjoner

Arbeidstakernes handlingsrom

Arbeidet i organisasjonen – De formelle og skjulte 
tjenestene

Formelle 
arbeidsrelasjoner

Normer for utøvelsen av arbeidet

Private  normer
Organisatoriske  

normer
Juridiske  normer

 

Figur 4:4  Formell e og pr ivate arbeidsrelasjoner og arbeidet  i de   

   hjemmebaserte t j enestene 

Til tross for at forekomsten av private arbeidsrelasjoner i dette kapittel er knyt-
tet til hjemmehjelperne viste studien at private arbeidsrelasjoner forekom blant 
alle yrkesgrupper i de hjemmebaserte tjenestene. 

Eksempelvis rapporterte alle yrkesgrupper om at det ble utført oppgaver som 
var definert utenfor deres formelle arbeidsoppdrag, og der noen av forklaringe-
ne var knyttet til private arbeidsrelasjoner. Av den grunn er figur 4:4 trinn to i 
byggingen av en teoretisk modell som omfatter alle yrkesgruppene og deres ar-
beid i de hjemmebaserte tjenestene. 
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Kapittel 5 

Nødvendig helsehjelp og kollektive arbeidsrelasjoner 

De hjemmebaserte tjenestene inkluderer både praktisk bistand og nødvendig 
helsehjelp30. Til tross for at begge tjenester var integrert, dvs. samordnet i de 
hjemmebaserte tjenestene, hadde tjenestene ulik mål og innhold, og ble ivaretatt 
av ulike yrkesgrupper. Målet for praktisk bistand var hjemmet, og inneholdt av 
den grunn arbeidsoppgaver for å ivareta brukerens hjem, dvs. renhold som ble 
utført av hjemmehjelperne. Nødvendig helsehjelp på sin side var rettet mot in-
nehaveren av hjemmet, dvs. brukeren, og et behandlingsperspektiv. Målet var å 
dekke brukerens behov og yte medisinsk pleie. I denne studien ble arbeidet ut-
ført av omsorgsarbeiderne, hjelpepleierne og sykepleierne i virksomhetene. 

Sammenligner man svarene på hva som er innholdet i nødvendig helsehjelp på 
tvers av de ulike yrkesgruppene i casene finner man likhetstrekk. 

Omsorgsarbeider: Vi steller og tar opp brukerne om morgenen, gir dem medisiner, for vi 

har dispensasjon fra legene, det må vi jo ha på hver bruker. Så gir vi 

insulin, for vi har også dispensasjon for det, så steller vi jo sår. Person-

lig hygiene og mat og sånne ting. 

Hjelpepleier:  Vi driver jo med personlig hygiene da. Medisiner, insulin, sårskift. Mat-

laging. Pluss at vi har ekstra arbeid med å skrive rapporter på data og 

bestille varer som dem trenger og bleier og hjelpemidler ellers. 

Sykepleier:  Stell og pleie. Sårskift og injeksjoner. Egentlig er det ikke så veldig stor 
forskjell på det hjelpepleiere gjør egentlig. 

  (Utdrag fra ulike fokusgruppeintervju i de ulike casene) 

Utsagnene illustrerer todelingen i arbeidet. For det første inneholdt arbeidet 
oppgaver knyttet til ivaretakelsen av brukerens personlige hygiene, dvs. ”stell og 
pleie”. For det andre fantes det arbeidsoppgaver med et medisinsk faglig pers-
pektiv, som for eksempel sårstell og administrasjonen av medikamenter.  

Utsagnet, ”egentlig er det ikke så stor forskjell”, vitner dessuten om en kollektiv 
forståelse av arbeidet, ved at man vurderte innholdet i arbeidet lik arbeidet til de 

                                              
30 I denne avhandlingen brukes betegnelsen ”nødvendig helsehjelp” fortrinnsvis fremfor ”hjemmesy-
kepleie” når selve arbeidet og arbeidsprosessene omtales, siden begrepet i større grad er relatert til 
de administrative, dvs. juridiske, normene for tjenesten. Begrepet ”hjemmesykepleien” anvendes 
først og fremst med tanke som ramme, dvs. organisasjonen som tilbyr og koordinerer helsehjelpen. 
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andre yrkesgruppene som utførte nødvendig helsehjelp. På den annen side viser 
sitatene at det fantes en forskjell i arbeidet, som var knyttet til graden av auto-
nomi til å utføre medisinsk-faglige arbeidsoppgaver, f. eks. administrasjon av 
medikamenter. 

Mens omsorgsarbeidere og hjelpepleiere trengte dispensasjon for å utføre dette 
arbeidet, dvs. tillatelse gjennom en annen part, var sykepleiere i større grad au-
tonome. Av den grunn var det, til tross for utsagn om likhet i arbeidet, et skille 
mellom sykepleiere og de andre yrkesgruppene som utførte nødvendig helse-
hjelp. Et skille som hadde sitt utgangspunkt i ulik formell utdanningsbakgrunn 
og som førte til en differensiert arbeidsfordeling mellom yrkesgruppene (se Ka-
pittel 3). Av den grunn presenteres funn fra analysen av nødvendig helsehjelp 
både ut fra et kollektivt perspektiv, som inkluderer alle yrkesgruppene, og ut fra 
profesjoners perspektiv, dvs. perspektivet til sykepleiergruppen. 

I dette kapittelet rettes fokus på de kollektive aspektene ved nødvendig helse-
hjelp, dvs. arbeid som ble utført av alle yrkesgrupper, og hvordan kollektive ar-
beidsrelasjoner bidro til etableringen av et kollektivt normsystem som modifi-
serte de administrative og private normene for tjenesten. Det kollektive norm-
system var et produkt av samhandlingen mellom alle yrkesgruppene i organisa-
sjonen, dvs. organisasjonens kollektive arbeidsrelasjoner, og opererte som me-
kanisme under yrkesutøvelsen, i tillegg til private arbeidsrelasjoner. 

I likhet med det forrige kapittel presenteres innledningsvis noen generelle utvik-
lingstrekk for denne tjenesten, før arbeidsinnholdet i nødvendig helsehjelp pre-
senteres og som omfatter både de formelle og de skjulte tjenestene i helsehjel-
pen. Med utgangspunkt i den deskriptive delen av de formelle og skjulte tjenes-
tene i helsehjelpen, avsluttes kapittelet med en redegjørelse av kollektive ar-
beidsrelasjoner og det kollektive normsystem som mekanisme bak skjulte tje-
nester. 

Utviklingstrekk ved nødvendig helsehjelp 

Nødvendig helsehjelp er kjerneoppgaven til hjemmesykepleien og har i sin opp-
rinnelse i menighetspleien til diakonisseanstaltene fra 1870 tallet som omfattet 
både sosiale tjenester og helsetjenester (Fjørtoft 2006:149). I likhet med praktisk 
bistand har denne tjenesten blitt et offentlig ansvar og er siden 1984 en lov på-
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lagt tjeneste for kommunene (Lov om helsetjenesten i kommunene 1982; § 1-
1).  

Utviklingstrekkene som presenteres nærmere i dette kapittelet er; økt byråkrati-
sering av tjenestene, samt et økende misforhold mellom brukernes forventning-
er og ressursene i pleie- og omsorgstjenesten31. Misforholdet har i neste om-
gang ført til at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten oftere opplever møtet med 
brukeren som et møte med grenseløse behov. 

Byråkratiseringen av nødvendig helsehjelp 

Det administrative normsystem, som danner en formell ramme for organisasjo-
nen og arbeidet, har i den senere tid blitt tilført et større omfang av spesifikke 
juridiske normer for å regulere tjenestene og dets innhold. En av konsekvense-
ne har vært en økt byråkratisering av arbeidet.  

For det første tildeles nødvendig helsehjelp, i likhet med praktisk bistand, på 
grunnlag av juridiske rettigheter. I Lov om helsetjenesten i kommunen (1982) 
står det at: ”Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han el-
ler hun bor eller midlertidig oppholder seg.” (Kommunehelsetjenesteloven 
1982; § 2-1). Med utgangspunkt i denne rettigheten følger mange av de samme 
implikasjonene som tidligere er omtalt under utviklingstrekk for praktisk bis-
tand, deriblant et offentlig ansvar for tjenesten, formell saksbehandling for å 
vurdere brukerens rett til tjenesten og operasjonaliseringen av rettigheten gjen-
nom formelle vedtak.  

Til tross for at nødvendig helsehjelp er en rettighetsbasert tjeneste gir Kommu-
nehelsetjenesteloven (1982) ingen føringer på innholdet i denne tjenesten. Hva 
og hvor mye som skal gjøres, er uklart og defineres i stor grad av den enkelte 
kommune og den enkelte yrkesutøver (Fjørtoft 2006:155, Nygård 1992: 105-
107, Vabø 2007:118). Dette kan blant annet forklare at det i 1993 ble utarbeidet 
en forskrift, dvs. Kvalitetsforskriften (1993) som ble revidert i 2003, for å sikre 
at nødvendig helsehjelp ivaretar på forhånd definerte aspekter ved tjenesten. 
Kvalitetsforskriften (2003) pålegger kommunen blant annet utarbeidelsen av 
formelle normer, dvs. prosedyrer, for å sikre at en rekke behov bli ivaretatt hos 

                                              
31 Med byråkratisering forstås her prosesser, som er knyttet til utviklingen av det administrative 
normsystem og der Byråkratiet er referanserammen (Weber 1992:121). Økt byråkratisering innebæ-
rer en formalisering av arbeidet, der formelle eksplisitte regler definerer og regulerer arbeidet. 



 

 

 

 

110 

brukeren (Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 2003:§ 3). Forskrif-
ten utgjør med dette enda en juridisk norm i det administrative normsystem, og 
danner en formell ramme for innholdet i nødvendig helsehjelp. 

Denne formelle rammen blir ytterligere forsterket gjennom vedtaket til den en-
kelte bruker. I denne studien forekom dette ved hjelp av ”harde” vedtaket, der 
innholdet, omfanget og utøvelsen av nødvendig helsehjelp ble standardisert. 
Dette viser hvordan formelle normer utarbeides for å spesifisere en tjeneste 
som i utgangspunktet oppleves som uklar og vanskelig å definere (Fjørtoft 
2006:155). Et paradoks i denne sammenhengen er at den økte byråkratiseringen 
har ført til at en større andel av tjenesten går til å rapportere i tråd med formelle 
normer, dvs. økt administrativt arbeid, og dermed redusert tid hos mottakeren 
(Moland og Bogen 2001: 68, Næss og Wærness 2008:336).  

Grenseløse omsorgstjenester 

I motsetning til praktisk bistand har tjenester knyttet til nødvendig helsehjelp 
hatt en vekst på mer en 40 prosent siden 1990 – tallet, og bidratt til at pleie- og 
omsorgstjenestene er den største utgiftsposten i de fleste kommuner (Abraham-
sen 2004). Denne veksten har en nær kobling til utviklingen av den norske vel-
ferdsstaten og ført til at skillet mellom den private og offentlige omsorgen er 
blitt mer diffust (Næss 2005:9). Det politisk initierte velferdstilbud har samtidig 
bidratt til en forventing om grenseløshet i tjenestetilbudet, og der møtet mellom 
bruker og tjenestemottaker blir til en forhandlingssituasjon. I dette møte gjøres 
yrkesutøveren ansvarlig for politiske løfter (Rasmussen 2004). 

Vike m. fl. (2002) beskriver dette som omsorgsarbeidernes opplevelse av an-
svarsoversvømmelse. Deres utgangspunkt er at politikere skaper forventninger 
om velferdsgoder i befolkningen som den lokale yrkesutøveren blir stilt ansvar-
lig for å tilfredsstille. Samtidig tilføres det verken ressurser eller myndighet til å 
forvalte det ansvaret i tråd med forventningene som politikere har skapt. Kon-
sekvensene av dette blir muligheten for en arbeidsintensivering, ved at utføre-
ren selv må sette grenser for sitt arbeid (Rasmussen 2000, Vike m.fl. 2002). 

Til tross for at formelle normer er utarbeidet for å definere og dermed avgrense 
tjenesten, viser studier at ansatte må utøve et skjønn for å balansere misforhol-
det mellom forventninger og ressurser (Hofseth og Norvoll 2003:62, Næss 
2005:73, Næss og Wærness 1994, Vabø 1998:41). Dette aspektet ved omsorgs-
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arbeidet er i tidligere studier dokumentert som en arbeidsbelastning hos store 
deler av arbeidstakerne i den hjemmebaserte omsorgen (Næss og Wærness 
1994, Skogstad 1996:28). Den offentlige debatten rundt de offentlige omsorgs-
tjeneste tyder på at dette aspektet ved omsorgsarbeidet fortsatt er gjeldende og 
tilsynelatende har økt. 

Analysen viste at utviklingstrendene ved de hjemmebaserte tjenestene, dvs. by-
råkratiseringen av arbeidet og møtet med grenseløse krav fra brukere, hadde be-
tydning for de ansattes arbeid. Av den grunn vil de bli løftet frem i presentasjo-
nen av de formelle og skjulte tjenestene i nødvendig helsehjelp. 

Formelle og skjulte tjenester i nødvendig helsehjelp 

I likhet med hjemmehjelperne utførte yrkesgruppene i hjemmesykepleien for-
melle og skjulte tjenester, dvs. arbeidsoppgaver som var i samsvar med admi-
nistrative normer og oppgaver som ikke inngikk i det formelle arbeidsoppdrag.  

Samtidig førte forskjellen i det formelle arbeid mellom yrkesgruppene, dvs. for-
skjellen mellom praktisk bistand og nødvendig helsehjelp, til at oppgaver som 
tidligere var blitt kategorisert som skjulte tjenester blant hjemmehjelperne var 
del av de formelle tjenestene blant de som utøvet nødvendig helsehjelp. Et ek-
sempel på dette var det terapeutiske arbeid. Dette arbeidet ble definert utenfor 
vedtaket for praktisk bistand, men var en vesentlig del av nødvendig helsehjelp 
og illustrerer hvordan konteksten har betydning for kategoriseringen av de ulike 
tjenestene.  

Denne konteksten konstrueres, blant annet gjennom det administrative norm-
system, og hadde stor betydning for handlingsrommet til arbeidstakerne. Et av 
hovedfunnene i denne studien er hvordan ulike konstruksjoner av det administ-
rative normsystem hadde til hensikt å regulere arbeidet, og med dette utfordret 
andre normsystemer. Av den grunn vil det i tillegg til presentasjonen av innhol-
det i nødvendig helsehjelp og arbeidstakernes vurdering av dette innhold, gis en 
beskrivelse av hvordan forskjeller i det administrative normsystem fikk betyd-
ning for det formelle handlingsrom for utøverne av nødvendig helsehjelp.  

De formelle tjenestene i nødvendig helsehjelp 

Det ble allerede innledningsvis påpekt at nødvendig helsehjelp hadde to hoved-
komponenter, ”stell og pleie” og ”medisinsk-faglige” oppgaver. Hver kompo-
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nent besto av ulike sett av arbeidsoppgaver, og sammenligner man innholdet i 
nødvendig helsehjelp på tvers av alle organisasjoner forekom det få variasjoner. 
I tillegg til hovedkomponentene forekom det oppgaver knyttet til akutte varia-
sjoner i brukerens tilstand. Eksempler på dette var for eksempel benbrudd, 
hjerteinfarkt eller angst hos en bruker. Dette var oppgaver som i all hovedsak 
ble håndtert av den som hadde brukeren på sin arbeidsliste, dvs. arbeidspro-
grammet til den enkelte arbeidstaker.  

Arbeidslistene inneholdt navnet på brukerne som skulle besøkes i løpet av vak-
ten, og oppgavene som den enkelte bruker hadde fått vedtak på. Arbeidslistene 
fungerte dessuten som et redskap for å skape variasjon i det daglige arbeid, ved 
å innholde oppgaver knyttet til begge hovedkomponenter i nødvendig helse-
hjelp, samt en rettferdig fordeling av pleietyngden. Under et av intervjuene med 
koordinatorene ble det uttrykt på følgende måte. 

Intervjuer:   Hva diskuterer dere da? 

Koordinator 1:  Fordeling av brukere på listene blant annet.  

Koordinator 2: Ja, det er jo noe som tar fryktelig mye tid for det er ofte at man kan få 

femten nye brukere i løpet av en uke. Og for å fordele det, for hvis det 

ikke blir fordelt ordentlig så blir det et voldsomt leven, ikke sant. Alle 

skriker opp om at lista mi er veldig for mye på, sånne ting. Så det går 

mye på å gjøre sånne ting, sette inn.., fordele riktig. Ellers er det.. 

Intervjuer:  Hva er en riktig fordeling? 

Koordinator 2:  Nei, så.., ja det blir sånn at man tidsmessig.., det holder ikke at en er 

ferdig halv elleve og den andre er ferdig halv to, ikke sant. Da blir det.., 

sånn skal det ikke være. Det går på å fordele sånn tidsmessig. Ja, det 

er ganske store utskiftninger i løpet av en måned her så man må være 

oppdatert hele tida.  

Koordinator 1:  Så går det jo en del på hva som skal gjøres hos hver bruker. Vi vurde-

rer jo det også. Eh, i forhold til hvem som.., vite hvem som er primær på 

hvilke lister også. Hvis det er en som er primær på en liste som jeg vet 

hater å stelle sår, eller får helt panikk av å skifte en kateterpose, prøver 

jo å tenke litt sånn også. Og så rådfører vi jo oss hele tiden med pri-

mærkontakten som har den listen. Og så er det jo en del brukere som 

av ulike grunner bør stå på sykepleierlista. 

  (Fokusgruppeintervju – Koordinatorer, Case C) 

Arbeidslistene gav oversikt over arbeidets innhold og omfang, og bidro til en 
forutsigbarhet i arbeidsdagen. I tillegg viser utsagnet at arbeidslistene ble revi-
dert kontinuerlig for å opprettholde en rettferdig fordeling i arbeidsbyrden, der 
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tidsbehovet til brukeren var en viktig variabel. Målet var å tilpasse tiden til den 
formelle arbeidsbyrden, dvs. de oppgaver brukeren hadde fått vedtak om. 

På spørsmål om tiden til det formelle arbeid var tilstrekkelig var de fleste i all 
hovedsak enig i det, noe som kan stå i kontrast til diskusjonene rundt ”stoppe-
klokke mentaliteten” i det offentlige omsorgsarbeid32. Med mindre det forekom 
uforutsigbare hendelser, som akutte endringer og lignende, mente de fleste at 
arbeidslistene var overkommelige. Samtidig opplevde mange at tiden ikke var 
tilstrekkelig til å utøve en tjeneste som kunne tilfredsstille behov hos brukeren 
som ikke var definert av det formelle arbeidsoppdraget, dvs. vedtaket. 

De ansatte gav med dette uttrykk for en motsetningsfylt opplevelse av arbeidet. 
På den ene siden opplevde de at det var tilstrekkelig med tid til de formelle tje-
nestene, men opplevde samtidig at det var en mangel på tid til å utføre tjenester 
man så behov for hos brukeren. Denne motsetningen kan relateres til tidligere 
funn. Eksempelvis presenterer Næss og Wærness (1994, 2003, 2005) mangel på 
tid som viktig faktor på arbeidstakernes opplevelse av økt arbeidsintensivering 
og redusert arbeidstilfredshet (Næss og Wærness 1994:12; Næss 2003:43; Næss 
2005:112). I motsetning til det finner Sørensen, Dahl-Jørgensen og Skogstad 
(1998) ingen signifikante korrelasjoner mellom tid og arbeidstilfredshet (Søren-
sen, Dahl-Jørgensen og Skogstad1998:63). Mitt argument som fremmes med 
bakgrunn i funn fra denne studien er at begge påstander kan være sanne, der-
som man tar utgangspunkt i at det finnes ulike former for arbeid.  

Mangelen på tid vil da være knyttet til de skjulte tjenestene, mens tidsrammen til 
de formelle arbeidsoppgavene oppleves som tilfredsstillende. Av den grunn er 
det nødvendig å skille mellom de ulike arbeidsformene ved fremtidige arbeids-
livsstudier, der fokuset er forholdet mellom ansattes opplevelse av arbeidstid og 
jobbtilfredshet. 

Til slutt utførte arbeidstakerne administrative oppgaver som følge av arbeidet 
fra arbeidslisten, og ansvaret som primærkontakt for brukerne på listen33. Ek-

                                              
32 Det har i senere tid vært reist debatt rundt innføringen av markedsorienterte organisasjonsmodel-
ler i offentlig sektor, der deler av debatten har rettet fokus på den instrumentelle tilnærming til tjenes-
ten i de nye modellene.  
33 Til tross for ulike variasjoner i organiseringen av primærkontaktfunksjonen opererte alle organisa-
sjoner i studien med primærkontakter. Ved å være primærkontakt hadde man et koordineringsansvar 
for brukerne på listen, eks. kontakten med brukerens primærlege, ansvar for den fortløpende vurde-
ringen brukerens tjenestetilbud og kontakt med brukerens pårørende. 
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sempler på dette er dokumentasjon av arbeidet i rapportsystemet, registrering 
av arbeidstakernes arbeid, samt koordineringen av tjenester knyttet til brukerne 
på listen. De fleste ansatte opplevde at omfanget av administrative oppgaver 
hadde økt etter innføringen av bestiller- / utfører modellen. Dette samsvarer 
med tidligere funn, men kan samtidig kobles til generelle byråkratiseringsten-
denser i offentlige tjenester (Bogen 2002, Moland og Bogen 2001, Næss og 
Wærness 2008:336). Til tross for dette var de ansatte i nødvendig helsehjelp i all 
hovedsak tilfreds med innholdet i de formelle tjenestene i nødvendig helsehjelp. 

Nødvendig hel sehj elp – et aktivt arbeid 

Alle ansatte, uavhengig av yrkesmessig bakgrunn, hadde i all hovedsak en posi-
tiv opplevelse av arbeidet i de hjemmebaserte tjenestene. Dette samsvarer med 
en større kvantitativ studie av ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, der 75,2 pro-
sent likte arbeidet sitt ”godt / svært godt” og kun 3, 2 prosent svarte ”dår-
lig/svært dårlig” (Næss 2003:49). Utsagn som ”variert, for vi gjør så mye for-
skjellig”, ”spennende”, ”tilfredsstillende”, ”du føler at du gjør noe nyttig” ble 
nevnt som forklaringer på arbeidstilfredsheten i denne studien (Utsagn fra ulike 
fokusgruppeintervjuer).  

Intervjuer:  Hva er det som er bra med jobbe da? 

Hjelpepleier 2:  Det er så mye forskjellig. Og så er dagene ikke like liksom. Du får lik-

som brukt så mye av deg sjøl liksom. Hele tida. Og så er det nye utford-

ringer. Ja. Hele tida så skjer det ting og så.. Det er… 

Hjelpepleier 1:  Ja. 

Hjelpepleier 2:  Mye forskjellig. 

Hjelpepleier 1:  Ja, det er det. 

Hjelpepleier 2:  Ja og så får du mye igjen fra brukerne. 

Intervjuer:  Hva får du igjen? 

Hjelpepleier 1:  Nei, du.. du ser liksom og føler at du har gjort det dem trenger og dem 

er fornøyde. Du ser sår som leges, du liksom. Eh ja. Dem har det bra. 

Det er liksom sånne ting der du føler at du har gjort noe nyttig, rett og 

slett. Og den følelsen er bra. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case B) 

Intervjuet illustrerer hvordan variasjonen i arbeidsoppgavene, muligheten til å 
bruke seg selv og den observerbare direkte effekten av arbeidet førte til en posi-
tiv opplevelse av arbeidet i seg selv. Ved å være til nytte og å skape en forskjell i 
brukerens liv, som for eksempel å få et sår til å gro, dempe smerte, tilfredsstille 



 

 

 

 

115

brukerens behov, ble arbeidet meningsfullt og verdifullt i seg selv. Av den 
grunn kunne opplevelsen av mangel på fremgang hos en bruker over tid redu-
sere denne opplevelsen, og ble nevnt som et eksempel på negative aspekter ved 
arbeidet. 

Intervjuer:  Hva er det man blir trøtt av? 

Omsorgsarbeider: Både fysiske og det psykiske, da blir det.., ja ikke sant. Når vi har de 

tunge brukerne så blir vi jo fysisk og psykisk kan du si, og så er det 

brukere som det ofte er lite.., det skjer ikke noe positivt egentlig. Altså, 

det er ikke noe fremgang, det kan ikke bli noe fremgang, tvert i mot. 

Skjønner du, da blir du litt lei det, det må jeg si. 

   (Fokusgruppeintervju – Omsorgsarbeider, Case C) 

Arbeidet i seg selv som arbeidsvilkår, dvs. arbeidsprosessene og dens konse-
kvenser, representerte et betydningsfullt arbeidsvilkår for de ansatte, men er i 
mindre grad blitt utforsket (Sørensen, Dahl-Jørgensen og Skogstad 1998:93). 
Studiene på arbeidsvilkårene i pleie- og omsorgstjenesten har i større grad rett 
oppmerksomheten på ytre rammefaktorer, der fysiske belastninger, tidspress og 
samarbeid har vært i fokus. Funnene fra denne studien viser at egenskapene ved 
selve arbeidet og arbeidsprosessene var et viktig aspekt, hvorav variasjonen og 
muligheten til å utvikle seg ble fremhevet av de ansatte.  

Intervjuer:  Hva er det fine ved jobben? 

Sykepleier:   Å jobbe med mennesker. 

Intervjuer:   Hvorfor er det så fint? 

Sykepleier:   Det at du hjelper andre på en måte. Nei, jeg vet ikke. Det er bare det å 

jobbe med mennesker og se at.., det blir jo.., du ser jo fremskritt veldig 

ofte da. Ting blir bedre og det kan bli verre og. 

Intervjuer:   Allikevel så er det et spennende selv om det blir verre? 

Sykepleier:   Ja, så er ikke dagen lik da. Når du jobber hjemmebasert så er det alltid 

noe nytt eller noen nye utfordringer eller noen nye brukere eller. Det er 

liksom sånn.., ja at en blir aldri utlært.  

Intervjuer:   Hva er det du fortsatt lærer? 

Sykepleier:   Ja, du lærer kanskje.., hvis du kommer opp i vanskelige situasjoner og 

takle situasjoner bedre og bedre liksom. Og du lærer jo noe nytt i for-

hold til åssen brukere du har og.., ja hva du skal jobbe med på jobben 

da liksom. sår.., ja, men andre situasjoner og. 

Intervjuer:   Som? 

Sykepleier:   Som.., ja at folk blir akutte dårlige, du takler jo det bedre og bedre til 

lengre du er i jobb da liksom, lærer mer og mer av det. Ja, jeg synes 
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jeg lærer noe hver dag jeg, om det er med pasienter eller om det er 

med papirer eller et eller annet. Om det er noe nytt. 

   (Individuelt intervju – Sykepleier, Case A) 

Utsagnet viser hvordan variasjonene i arbeidet bidro til utvikling og mestring 
hos arbeidstakeren, og med dette skapte en tilfredshet gjennom arbeidet i seg 
selv. Av den grunn ble situasjoner der arbeidet ikke ble mestret av betydning 
for en negativ opplevelse. Forutsetningen for arbeidets betydning ligger imidler-
tid i muligheten til kontroll over arbeidet og arbeidsprosessene, noe som ble 
påvirket av det administrative normsystem, for eksempel gjennom standardise-
ring av arbeidet som kunne redusere arbeidstakerens kontroll. 

Med utgangspunkt i modellen til Karasek (1979) kan det formelle arbeidet til 
arbeidstakerne i nødvendig helsehjelp kategoriseres som et aktivt arbeid. Aktivt 
arbeid kjennetegnes av at arbeidet stiller høye krav til arbeidstakeren, i denne 
sammenhengen gjennom utfordringene i møte med brukeren. Utfordringene 
besto i oppgavenes kompleksitet, evnen til å mestre variasjonene i arbeidet og 
evnen til å håndtere ansvaret for utfallet av arbeidet. Av den grunn kunne det 
forekomme at ansatte sluttet i arbeidet når de opplevde arbeidet for utfordren-
de. 

Intervjuer:   Men hva kan oppleves som krevende ved å jobbe her? 

Koordinator 2:  Jeg tror ansvaret, det tror jeg. Noen jeg har snakka med som jobba her 

før som slutta synes det var for mye ansvar. Å komme hjem til folk som 

var dårlige og, ja. Så ho slutta. 

Intervjuer:   På grunn av det? 

Koordinator 2:  Ja. Jeg vil vel tro at det var noe ho følte, for det er alltids folk å ringe på 

jobb. 

Koordinator 3:  Å være alene. 

Koordinator 3:  Det går jo fort og helger og. Du må være frisk. Du kan ikke være sånn 

halvdårlig.  

Koordinator 1:  Du må faktisk være litt oppdatert på alt som kommer i løpet av uka. Ha 

mye i hodet.  

Koordinator 3:  Så vet du jo aldri hva som venter deg når du låser deg inn, kan du si, 

men det er jo sjeldent at det har skjedd noe. Men det kan jo være noen 

som føler det hele tida. Hva finner jeg nå? At dem er redde for å jobbe 

alene også. 

   (Fokusgruppeintervju – Koordinatorer, Case C) 
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Intervjuet illustrerer kravene og utfordringene som er innbakt i arbeidet, og ar-
beidstakerens ansvar for tjenesten som utøves. I tillegg til personlige egenskaper 
hos arbeidstakeren, som koordinatorene vektla i utdraget, er det dokumentert at 
kontroll over arbeidsprosessene er av betydning. Et aktivt arbeid (Karasek 
1979) forutsetter at arbeidstakeren har tilstrekkelig grad av autonomi, dvs. 
handlingsfrihet til å kunne mestre kravene i arbeidet. Handlingsfrihet bidrar til 
at arbeidstakeren kan foreta valg ut fra egne vurderinger av brukerens tilstand 
for å iverksette tiltak som samsvarer med vurderingene, og er den andre varia-
belen i arbeid - / belastningsmodellen til Karasek (1979). 

Alle arbeidstakergruppene i de fire organisasjonene fremhevet selvstendighetens 
betydning for tilfredsheten med arbeidet og muligheten til læring og videreut-
vikling av egen kompetanse.  

Intervjuer:   Er jobben ålright? 

Hjelpepleier 1:  Ja. 

Intervjuer:   Hvorfor?  

Hjelpepleier 1:  Variert, fritt og selvstendig. 

Hjelpepleier 2:  Du jobber ute, selvstendig.  

Hjelpepleier 1:  Ja, du er din egen herre når du går ut her om morran liksom.  

Hjelpepleier 3:  Ja, jeg synes det er veldig ålright ellers så hadde jeg vel ikke vært her. 

Men jeg hadde nok ikke vært i hjemmesykepleien hvis det bare hadde 

gått på at jeg gjorde det som sto på lista mi hver dag.  

Hjelpepleier 1:  Ja, og så er vi nok mye mer selvstendige enn de på sykehjem.  

Hjelpepleier 2:  Vi vet egentlig ikke hvor selvstendig vi er tror jeg mange ganger.  

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case C) 

Selvstendighet, slik det blant annet kommer til uttrykk i intervjuet, omfatter to 
viktige forhold for arbeidet og arbeidsprosessene. For det første kobles utsagn 
om selvstendighet til muligheten til å ta egne valg i arbeidet. Arbeidstakerne 
rapporterer med andre ord om en høy grad av autonomi, dvs. handlingsfrihet, 
der man ikke ”bare gjorde det som står på lista”. Andre utsagn som underbyg-
ger dette forhold var blant annet at det var ”ingen klokke”, man hadde ”ansvar 
for observasjonen hos bruker”, man opplevde å ”ha kontrollen”, kunne gjøre 
”selvstendige vurderinger og fatte avgjørelser” og en opplevelse av at man ”be-
stemmer ganske mye selv” (Utsagn fra intervjuer på tvers av alle yrkesgruppene 
i nødvendig helsehjelp). Arbeidstakerne opplevde med andre ord høy grad av 
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kontroll til å kunne møte utfordringene i nødvendig helsehjelp, noe som sam-
svarer med det Karasek (1979) kategoriserer som et aktivt arbeid. 

Et annet aspekt ved arbeidstakernes forståelse av selvstendighet er en form for 
uavhengighet fra organisasjonens rammeverk, dvs. det administrative normsys-
tem. Utsagnet om at ”man er sin egen herre når man går ut her om morran” in-
dikerer en løs kobling til organisasjonen, der arbeidstakeren ”ikke trenger sje-
fen” (Utsagn fra en sykepleier i case D). Spørsmålet blir av den grunn om og i 
hvilken grad det administrative normsystem hadde betydning for utøvelsen av 
nødvendig helsehjelp? 

Variasjoner  i  formell  handlingsfr ihet  -  ”harde” og ”myke” normsystemer 

Analysen av organisasjonene viste at det fantes et viktig skille i deres administra-
tive normsystemer. To av organisasjonene (Casene A og B) forholdt seg til en 
”hard” operasjonalisering av bestiller- / utfører modellen, mens to av organisa-
sjonene (Casene C og D) tilhørte den ”myke” varianten. Av den grunn varierte 
graden av byråkratisering på tvers av organisasjonene som deltok i studien, der 
den ”harde” operasjonaliseringen førte til en større byråkratisering av arbeids-
prosessene enn den ”myke” operasjonaliseringen. 

Den høye byråkratiseringsgraden i den ”harde” operasjonaliseringen kom blant 
annet til uttrykk gjennom detaljerte vedtak i casene A og B som var spesifikke 
på det formelle arbeid. Vedtakene skulle fungere som en standardisering av ar-
beidsprosessen ved å definere oppgavene og omfanget av oppgaver i nødvendig 
helsehjelp. Vedtaket skulle forstås som en formell instruks, noe som blant annet 
illustreres med følgende utsagn til lederen og en ansatt fra case A. 

Intervjuer:  Hvordan er virksomheten din i stand til å møte de økte kravene? 

Leder:   Der har vi jo heldigvis vedtak å forholde oss til da. Jeg sier alltid det, at 

det som står i vedtaket det er det vi skal gjøre. Hvis du leverer bilen din 

inn på service så er det en oppskrift på hvordan du vil at den bilen skal 

bli levert tilbake igjen, for det er det du betaler for på en måte. Og det er 

det du forventer. Da kan du ikke ta og polere, skifte lakk på bilen og i 

det hele tatt gjøre mye mer enn det.. for at da går virksomheten med 

underskudd. Da vil vi ikke klare det økonomisk.  

   (Individuelt intervju – Virksomhetsleder, Case A) 
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Intervjuer:  Har dere noen form for arbeidsinstruks hvor det står hva som hører til 

oppgavene? 

Omsorgsarbeider: Ja, dem har vedtak som vi må følge da. 

Intervjuer:   Hm. Og der står det helt detaljert hva dere skal gjøre? 

Omsorgsarbeider:  Ja. Stort sett så gjør vi det, ikke alltid, men stort sett. 

   (Fokusgruppeintervju – Omsorgsarbeidere Case A) 

Utsagnene illustrerer vedtakets instrumentelle karakter og grenseregulerende 
funksjon. Sitatet til lederen henviser dessuten til det økonomiske aspekt ved den 
formelle bestillingen, ved at ressursene til å yte nødvendig helsehjelp var knyttet 
til det formelle vedtak og ikke gav rom for annet arbeid. 

De ”harde” vedtakene står i kontrast til vedtakene som ble utformet i organisa-
sjonene med en ”myk” operasjonalisering av bestiller- / utfører modellen. De 
”myke” vedtakene var kjennetegnet av at de primært anerkjente brukerens be-
hov, og dermed utløste et vedtak om nødvendig helsehjelp. Arbeidet som var 
nødvendig for å møte behovene derimot kunne defineres av den som skulle ut-
øve helsehjelpen. Vedtaket ble med andre ord en nøkkel som åpnet brukerens 
tilgang på organisasjonens ressurser. Samtidig var det skjønnet til organisasjo-
nens representant, dvs. arbeidstakerens forståelse av brukerens behov, som på-
virket forvaltningen av ressursene i møtet med brukeren. Utsagnene nedenfor 
er eksempler på hvordan aktører i organisasjonen, dvs. leder og ansatte, for-
holdt seg til vedtak i en ”myk” operasjonalisering av organisasjonsmodellen. 

Intervjuer:   Hva har vedtaket å si for arbeidsoppgavene? 

Leder:  Altså, vedtaka er jo egentlig ganske runde. 

Intervjuer:   Har de vært det hele tiden? 

Leder:  Ja, de har vært det hele tiden. Det som er litt spesielt i forhold til bestil-

ler / utfører er jo at vi har den stykkpris finansieringa. Så pr. vedtak får 

vi et visst kronebeløp og det vedtaket sier hvor mange ganger ved-

kommende skal ha besøk i døgnet. Om det er en gang eller to ganger 

eller tre ganger. Og det er ikke kronebeløpet man er opptatt av vedta-

ket. 

Intervjuer:   Er det du eller er det de ansatte som er opptatt av det. 

Leder:   Jeg er opptatt av at de ansatte følger vedtaket, hvis det er sånn at vi 

må inn med flere besøk så må vi endre vedtaket. Da må vi endre med 

beskjed til forvaltningskontor. Eh, de ansatte har vel ofte mening om at 

de får for lite hjelp, at vedtaket burde vært på en annen måte. Men det 

jeg ser er at vi etter en sånn stykkpris finansiert overføring til virksom-

heten så blir man veldig opptatt av kronebeløp mer enn hva vedtaket 
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inneholder. Den synes jeg bare øker på. Vi får ikke betalt for mer tid, vi 

får for antall besøk.  

   (Individuelt intervju – Virksomhetsleder, Case C) 

Intervjuer:   La oss si at vedtaket er fattet og dere kommer til brukeren. I hvilken 

grad kan dere justere vedtakene? 

Hjelpepleier 1: Det er jo sånn at når det er fatta vedtak som enten er for stort eller for 

lite og vi kommer inn til brukeren, så er det ikke noe annet vi gjør enn å 

skrive en vedtaksendring, vi dokumenterer det hva vi har opplevd og 

sender en vedtaksendring. 

Intervjuer:  Og det er ikke noe problem? 

Hjelpepleier 2:  Nei, det er ikke noe problem, for sånt sett så er det vi som styrer det, 

altså det vedtaket vi har fått tilsendt det er ikke endelig. Det må juste-

res.  

Hjelpepleier 3:  Han vil vel vite hva vi har å si om sånne fatta vedtak, er det ikke det du 

tenker på, om vi kan gjøre noe med det? 

Intervjuer:  Riktig. 

Hjelpepleier 3:  Og det kan, vi kan forandre de i morra. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case C) 

I likhet med lederen i case A fremhevet lederen i case C de økonomiske konse-
kvensene ved vedtakene, men kobler dette til antall besøk som lå i bestillingen. 
Innholdet i vedtaket derimot var av mindre betydning. Den generelle utfor-
mingen i vedtaket førte med dette til at ansatte hadde anledning til å justere 
innholdet i samsvar med variasjonene i brukerens behov.  

Sammenligner man det administrative normsystem i casene A og B med casene 
C og D ser man at forskjellen i formelle normer fikk betydning for arbeidstake-
rens formelle handlefrihet, dvs. muligheten til skjønnsutøvelse og selvbestem-
melse under yrkesutøvelsen. Med utgangspunkt i at nødvendig helsehjelp er et 
arbeid som i seg selv stiller store krav til arbeidstakeren førte de formelle nor-
mene i casene A og B til at arbeidet tenderte mot kategorien ”High strain job”, 
dvs. et høy stress arbeid (Karasek 1979). Dette ble til en viss grad modifisert av 
arbeidstakerens opplevelse av selvstendighet, gjennom en løs kobling til organi-
sasjonen. På den annen siden førte den myke varianten av organisasjonsmodel-
len til høyere grad av formell handlingsfrihet og et ”aktivt arbeid”.  

En annen konsekvens, som følge av ulik grad av byråkratisering, var variasjoner 
i forekomsten av skjulte tjenester på tvers av organisasjonene. Den spesifikke 
utformingen av arbeidets innhold og omfang, samt vektleggingen av den for-
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melle arbeidsinstruksen, førte til at alle andre arbeidsoppgaver ble definert ut av 
det formelle oppdrag. Alt arbeid som ikke samsvarte med vedtaket ble med det-
te skjulte tjenester. Dette innebærer at omfanget av skjulte tjenester varierer 
med variasjoner i den administrative normsystem. ”Harde” vedtak bidro med 
dette til et relativt større omfang av skjulte tjenester i casene A og B, enn i case-
ne C og D. 

De skjulte tjenestene i nødvendig helsehjelp 

Alle yrkesgruppene i hjemmesykepleien utførte skjulte tjenester, dvs. oppgaver 
som ikke var anerkjent og registrert i det administrative normsystem. Samtidig 
viste dataene ingen åpenbare forskjeller i forekomsten av skjulte tjenester på 
tvers av yrkesgruppene eller organisasjonene i denne studien. En gjennomgåen-
de forklaring på skjulte tjenester fra de ansatte var først og fremst at dette ” går 
mye mer på personer”. Dette samsvarer med Næss (2003), der man ikke fant 
signifikante forskjeller mellom yrkesgruppene i forekomsten og omfanget av til-
leggstjenester eller arbeid utført på fritiden (Næss 2003:46-47).  

De skjulte tjenestene kan, som ved praktisk bistand, kategoriseres som hen-
holdsvis merarbeid, dvs. en mer omfattende tjeneste enn det som var formulert 
i vedtaket, eller forbudt arbeid, dvs. oppgaver som brøt med det administrative 
normsystem i organisasjonen. I motsetning til hjemmehjelperne ble de terapeu-
tiske samtalene ikke kategorisert som skjulte tjenester, siden dette var en del av 
de formelle arbeidsprosessene i nødvendig helsehjelp. Eksempler på merarbeid 
kunne være ekstra tid til samtale eller utføre praktiske gjøremål for brukeren, 
som å handle i butikken, ta ut søpla med mer. 

Intervjuer:    Men selve vedtaket i seg selv, hvordan styrer det jobben? 

Omsorgsarbeider 1:  Det styrer, det gjør jo det. Men du gjør jo det som står på vedta-

ket og pluss litt til kanskje innimellom. Ja, sånn som å rulle opp 

hår får vi egentlig ikke lov til, men jeg må innrømme at jeg har 

gjort det et par ganger jeg.  

Omsorgsarbeider 2:  Jeg og. 

Omsorgsarbeider 1:  Jeg synes det er helt ille at dem ikke skal få rullet opp håret sitt 

når det er vaska, det blir jo bare kruset hår, det synes jeg er helt 

grusomt. 

Intervjuer:   Er det sånn allment akseptert at man ruller opp hår selv om det 

ikke står i vedtaket? 
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Omsorgsarbeider 2:  Får ikke lov, jeg har fått streng beskjed om at vi ikke får lov til å 

gjøre det. 

Omsorgsarbeider 1:  Ja, vi har ikke lov. 

   (Fokusgruppeintervju – Omsorgsarbeidere, Case A) 

Utdraget ovenfor er et eksempel på forbudt arbeid, fordi organisasjonen hadde 
vedtatt en regel for hva man ikke skulle gjøre ved stell av brukere, dvs. rulle hå-
ret. Samtidig viser utdraget at de ansatte velger å bryte med den formelle nor-
men, siden normen bryter med deres vurdering av brukerens behov og deres 
forståelse av innholdet i stell og pleie. Identifiseringen av et behov hos brukeren 
var av den grunn en utløsende faktor for skjulte tjenester. Dette er blant annet 
illustrert gjennom utdraget nedenfor fra ansatte i case A, som hadde svært eks-
plisitte regler for arbeidet gjennom ”harde” vedtak. 

Intervjuer:   La oss ta da utgangspunkt i de gangene dere gjør ting som det 

ikke er fattet vedtak om. Hvorfor gjør dere det? 

Omsorgsarbeider 1:  Vi ser det er nødvendig. Det er rett og slett. 

Omsorgsarbeider 2:  Det er et behov for det. 

Omsorgsarbeider 1: Ja. 

  (Fokusgruppeintervju – Omsorgsarbeidere, Case A) 

En annen utløsende faktor til skjulte tjenester kunne være at brukeren fremmet 
et ønske om tjenester som det ikke fantes dekning for i vedtaket, dvs. et møte 
med brukerens grenseløse behov. I dette ligger at brukeren hadde et behov for 
mer enn det pleie- og omsorgstjenesten hadde ansvar for, og som den ansatte 
måtte forholde seg til i sitt daglige arbeid. En konsekvens kunne være at ansatte 
utførte merarbeid eller forbudt arbeid. 

Intervjuer:    Hvor ofte avviker dere vedtakene? 

Hjelpepleier 1:   Spørs hva det er. Jeg hadde en pasient i dag som spurte om jeg 

ville være så snill og være med henne på Bohus, da sa jeg at 

”beklager, men det kan jeg dessverre ikke gjøre”. Så det er litt 

stort avvik, men hvis dem sier ”kan du kjøre bortom på veien inn 

og ta med VG til meg på vei tilbake”, hvis jeg skal tilbake da gjør 

jeg det. Men det er ikke noe som skjer hver dag, det er kanskje 

et par ganger i året eller noe sånt.  

Intervjuer:    Hvor ofte opplever dere at brukere ber dere om å gjøre noe mer?  

Hjelpepleier 2:   Sånn i det store og hele med tanke på hvor mange brukere vi har 

så synes jeg ikke det er så veldig ofte.  

Hjelpepleier 3:   Synes ikke det er så mye. 
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Hjelpepleier 4:   Nei, men det er jo enkelte brukere som ikke forstår det helt og 

spør om litt mer. 

  (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case D) 

Sitatet viser hvordan ansatte kunne utføre tjenester som følge av forespørsler 
fra brukeren. Samtidig illustrerer sitatet at møtet med brukernes grenseløse be-
hov kunne utfordre de ansattes egne grenser. Til tross for at mange av de ansat-
te var villige til å yte tilleggstjenester måtte omfanget av tjenestene reguleres. Av 
den grunn måtte ansatte utøve en form for grenseregulering i møte med bru-
kernes grenseløse behov. 

Intervjuer:   Du sier noe om at brukerne har forventninger til dere. Da forven-

ter de ikke så mye? 

Omsorgsarbeider 1:  Nei, vi setter en sånn grense ganske fort når vi kommer inn på 

en måte.  Særlig i helgene, ja. Det tror jeg dem, de som følger litt 

med, dem vet at da har vi ikke tid.  

Intervjuer:   Så dere setter ikke noen grenser på hverdagen? 

Omsorgsarbeider 1:  Jo, vi gjør jo det, ellers så hadde jeg jo blitt sittende og..(latter). 

Omsorgsarbeider 3:  Hos ett menneske hele dagen. 

Omsorgsarbeider 1:  Ja, kanskje rukket to. 

    (Fokusgruppeintervju – Omsorgsarbeidere, Case A) 

En viktig faktor under grensereguleringen var tidsfaktoren, dvs. i hvilken grad 
man hadde tid til å yte tjenester utover det formelle arbeid uten at det hindret 
den ansatte i å fullføre arbeidslisten. En annen viktig faktor var brukerens egen 
tilgang på ressurser, enten i kraft av egne ressurser eller tilgang på ressurser 
gjennom eget nettverk, dvs. familie, venner, naboer med mer. Sannsynligheten 
for at ansatte var villig til å yte skjulte tjenester var større hos brukere som ikke 
hadde tilgang på egne ressurser til å tilfredsstille sine behov enn dersom bruke-
ren kunne klare seg selv.  

Det har litt med situasjonen til pasienten å gjøre. I forhold til om det er pårørende i bildet 

som kan hjelpe dem med det eller hvis dem da er helt alene, at vi da på en måte ser litt 

mer gjennom fingrene da. At vi hjelper til litt ekstra for folk som har mindre av pårørende 

rundt seg og har mindre hjelp. Ja, det kan det jo være at man har kjørt innom butikken for 

å kjøpe 1 liter melk til en pasient for eksempel. 

(Omsorgsarbeider, Case A) 

I tillegg til at det forekom ulike former og ulike utløsende faktorer for skjulte 
tjenester, viste analysen at utøvelsen av skjulte tjenester hadde en utilsiktet kon-
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sekvens for arbeidsmiljøet i organisasjonene, dvs. spenningen mellom de ”snil-
le” og de ”slemme” arbeidstakere. 

De ”snil l e” og de ”sl emme”  – Koll ektivet og  individuel l e handlinger  

Presentasjonen viser at det ble utført skjulte tjenester av ansatte under utøvel-
sen av nødvendig helsehjelp, samt at det forekom variasjoner i utøvelsen av 
skjulte tjenester mellom arbeidstakerne. Denne variasjonen var uavhengig av 
yrkesmessig bakgrunn eller organisatorisk tilhørighet. Noen ansatte valgte å yte 
tjenester utover det formelle arbeidsoppdrag, mens andre i større grad ønsket å 
avgrense sine tjenester til det formelle arbeidsoppdrag. 

Under intervjuene kom dette til uttrykk gjennom spenningen mellom de ”snil-
le” og de ”slemme” i organisasjonen. De ”snille” ansatte var personer som var 
villig til å utføre et stort omfang av skjulte arbeidsoppgaver, og som i større 
grad unnlot å sette grenser for brukeren enn de ”slemme” ansatte. De ”slem-
me” derimot var ansatte som i større grad forholdt seg til det formelle arbeids-
oppdrag, og med dette satte en grense for arbeidsoppgavene og brukernes be-
hov. Til tross for at forskjellen mellom de ulike kategoriene av arbeidstakere var 
knyttet til individuelle variasjoner og individuelle valg under arbeidet, hadde den 
enkeltes valg stor betydning for kollektivet, dvs. alle aktører som utøvet nød-
vendig helsehjelp. Utdraget som følger illustrerer dette. 

Intervjuer:   Gjør dere oppgaver som ikke finnes i vedtaket? 

Hjelpepleier 1:  Vi får hele tiden beskjed om å ikke gjøre det, eller vi vet at vi ikke skal 

gjøre det, men det er vanskelig da å sette grenser. Så er det noen av 

oss som gjør det og noen som ikke gjør det og sånn skal det egentlig 

ikke gjøres kanskje (ler). 

Hjelpepleier 3:  De skal jo egentlig ha kun hjelp til det som vedtaket gjelder. Ikke noe 

annet. 

Hjelpepleier 2:  Noen gjør veldig mye da.  

Hjelpepleier 3:  Gjør veldig mye, ordner alt mulig kan du si. Og folk blir jo gjerne sånn 

at, holdt jeg på å si at gir du dem lillefingeren så tar dem hele handa. 

Intervjuer:   Har det ført til noen spenning mellom ansatte at noen gir mye og noen 

gir lite? 

Hjelpepleier 3:  Ja, det har nok vært noen episoder. 

Intervjuer:   Hvordan kommer det til uttrykk? 

Hjelpepleier 3:  Vi får jo egentlig beskjed av sjefen våres at vi ikke skal gjøre det, så, 

det blir noen snille og noen slemme da vet du og det er ikke det vi vil. Vi 

vil jo gjerne være snille alle sammen. 
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Intervjuer:   Hvem er de snille? 

Hjelpepleier 3:  Det er dem som gjør alt de ikke skal gjøre. 

Hjelpepleier 2:  Alt mulig. 

Intervjuer:  Men hvem sier at de er snille? 

Hjelpepleier 3:  Brukerne. 

Hjelpepleier 1:  De sier det rett til oss. “Den som var her forrige gang gjorde det og det 

og hvorfor gjør ikke du det? Hva er det som er problemet med det?”. 

Dem er ikke noe leie på å si det. 

Hjelpepleier 2:  Jeg har hatt brukere som har hatt karakterbok på oss, fra 1-10 

Hjelpepleier 3:  Jeg vet ikke hvem du mener nå, men jeg tenker på han som bodde 

oppe i der. Han skrev jo inn i boka hvem som kom hver dag og hva vi 

sa og hva vi gjorde og hva vi ikke gjorde.  

Hjelpepleier 2:  Jo høyere poengsum, jo snillere og flinkere og greiere var du vel. Ja. 

Og så er det noen steder som ”å, ja du er en av A-laget eller B-laget”. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case C) 

Utsagnene illustrerer hvordan utførelsen av skjulte tjenester av en arbeidstaker 
skaper en forventning hos brukeren om at andre arbeidstakere også skal utføre 
skjulte tjenester. Brukerens vurdering av tjenesteyterne konstruerte de ”snille” 
og ”slemme” arbeidstakere, noe som påvirket den innbyrdes relasjonen mellom 
de som utøvet nødvendig helsehjelp. Konsekvensen ble en spenning mellom de 
som utførte skjulte tjenester og de som ønsket å begrense helsehjelpen til det 
formelle vedtak. Spenningen mellom de ”snille” og de ”slemme” forekom i alle 
fire organisasjoner, og var ofte gjenstand for diskusjoner i formelle og uformelle 
fora. 

Interessant i denne sammenhengen er at variasjoner i forekomsten av skjulte 
tjenester ved praktisk bistand, som følge av variasjoner i den private arbeidsre-
lasjonen blant hjemmehjelperne, ikke hadde samme effekt. Forklaringen ligger 
antakelig i at praktisk bistand ble utført av en og samme arbeidstaker og dermed 
ikke gav brukeren et sammenligningsgrunnlag, og av den grunn heller ikke ut-
fordret andre hjemmehjelpere. 

I og med at flere aktører utførte nødvendig helsehjelp hos en og samme bruker 
måtte spenningen kontinuerlig bearbeides i organisasjonen. Dette foregikk på to 
måter. For det første ved hjelp av det administrative normsystem der leder un-
der diskusjoner om grensereguleringen fremholdt organisasjonens formelle 
rammer for arbeidet. Dette forsterket det formelle aspektet ved arbeidet, men 
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bidro i mindre grad til å regulere det skjulte arbeid, som tross alt var årsaken til 
spenningen og muligheten for konflikt i organisasjonen.  

Derimot var det en annen reguleringsmekanisme som hadde større betydning 
for den kontinuerlige bearbeidelsen av kimen til konflikt mellom de ”snille” og 
de ”slemme”. Denne grensereguleringen forekom ved hjelp av kollektive nor-
mer i det kollektive normsystem, som var basert på kollektive arbeidsrelasjoner 
mellom alle aktører i hjemmesykepleien. De kollektive normene satte en annen 
standard for arbeidsprosessene enn det administrative normsystem, men som 
kunne godtas av både de ”snille” og de ”slemme”. Kollektive normer var med 
dette av betydning for å sikre relasjonene mellom arbeidstakerne, samt en viktig 
mekanisme for å legitimere skjulte tjenester, dvs. brudd med det administrative 
normsystem. 

Kollektive arbeidsrelasjoner og det kollektive normsystem 

Arbeidslivsforskningen har vist at det etableres kollektive normer med betyd-
ning for arbeidet og arbeidsprosessene i en organisasjon (Dabney 1995; Feld-
man 1984; Lysgaard 2001 [1961]; Mintzberg, Quinn og Ghoshal 1995; Roeth-
lisberger og Dickson 1947; Scott 1981; Wadel 2007). De kollektive normene 
dannes og opprettholdes gjennom den formelle og uformelle samhandlingen 
mellom aktørene i organisasjonen, og resulterer i en felles forståelse for arbeidet 
og arbeidsprosessene i organisasjonen.  

Utgangspunktet for dannelsen av kollektive normsystemer er samhandling mel-
lom aktørene i organisasjonen. I hjemmesykepleien var denne samhandlingen 
organisert gjennom team som besto av omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og sy-
kepleiere. Hvert team hadde ansvar for flere arbeidslister og hvert teammedlem 
kjente brukerne på listene. På den måten kunne hvert teammedlem yte helse-
hjelp til den samme gruppe av brukere. Dessuten hadde arbeidslistene to ansat-
te fra teamet som primærkontakter for brukerne på listen. Hovedmålet med 
denne organiseringen var at flere ansatte kunne utføre helsehjelpen hos de 
samme brukerne. Dette medførte samtidig et behov for koordinering av infor-
masjon rundt brukerne slik at de ansatte kjente til det formelle vedtak til bruke-
ren, brukernes behov og utvikling i helsetilstanden. Et behov som ble ivaretatt 
gjennom skriftlige og muntlige rapporter, samt formelle og uformelle diskusjo-
ner rundt brukerens utvikling av helsetilstanden og effekten av helsehjelpen. Til 
de formelle møtene hørte rapportene og personalmøtene i organisasjonene, 
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mens de uformelle diskusjonene var knyttet til avviklingen av spisepauser, sam-
taler i røykepausen og lignende.  

Organiseringen av arbeidet og utvekslingen av informasjon førte av den grunn 
til at ansatte i hjemmesykepleien hadde en relativ stor grad av samhandling med 
hverandre. Frekvensen i samhandlingen økte dessuten dersom de ansatte for-
holdt seg til de samme brukerne, som for eksempel primærkontaktene i et team. 
Dette førte til dannelsen av kollektive arbeidsrelasjoner og grunnlaget for etab-
leringen kollektive normer.  

Ansatt

Arbeidsgiver – Organisasjonen

Arbeidstaker

F
or
m
el
l

Ansatt

Form
ell

Arbeidstaker

Kollega Kollega Kollektiv

Formell

 

Figur 5:1  Formell e og koll ektive arbeidsrelasjoner 

Figuren viser de formelle arbeidsrelasjonene mellom ansatte og organisasjonen, 
samt den kollektive arbeidsrelasjonen mellom ansatte som kolleger. Den kollek-
tive arbeidsrelasjonen etableres gjennom tilhørigheten til samme organisasjon 
og ved å ta del i felles arbeidsprosesser med andre ansatte i organisasjonen. Det 
er med andre ord de formelle arbeidsrelasjonene som danner forutsetningen for 
etableringen av kollektive arbeidsrelasjoner. De formelle arbeidsrelasjonene be-
tinger etableringen av kollegiale arbeidsrelasjoner og gjør relasjonen til en ar-
beidsrelasjon. 

De kollektive arbeidsrelasjonene var forutsetningen for dannelsen av et kollek-
tivt normsystem i organisasjonen, dvs. et sett av uformelle regler og som var re-
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latert til arbeidet og arbeidsprosessene i organisasjonene.  De kollektive norme-
ne i normsystemet hadde betydning for modifiseringer av det formelle hand-
lingsrom, dannelsen av et kollektiv handlingsrom, modifiseringen av den private 
arbeidsrelasjonen og muligheten for støtte.  

Kollektive normer og det formelle handlingsrom 

Det administrative normsystem definerte gjennom juridiske og organisatoriske 
regler arbeidstakerens formelle handlingsrom. Samtidig var det begrenset i hvil-
ken grad formelle normer kunne definere alle sider ved nødvendig helsehjelp. 
Det var med andre ord behov for utfyllende informasjon for å planlegge og å 
utføre oppgavene knyttet til helsehjelpen. Scott (1981) omtaler dette som en til-
pasning av administrative normer, der man fyller hullene med praktisk informa-
sjon. Denne informasjonen kan omhandle hva som trengs for å utføre arbeidet, 
bidra til at mangler ved formelle regler blir korrigert og formidles gjennom 
samhandling med kolleger. På den måten blir administrative normer overholdt 
og akseptert (Scott 1981:83). Kollektive normer kan med dette bidra til proses-
ser som fører til en aksept og forsterkning av det administrative normsystem.  

En prosess der dette kom til utrykk var gjennom modifiseringen av inkompatib-
le vedtak, dvs. vedtak som ikke samsvarte med brukerens behov for nødvendig 
helsehjelp. Forekomsten av inkompatible vedtak var et generelt fenomen i alle 
organisasjoner og skyldtes i overveiende grad kontinuerlige variasjoner i bru-
kernes hjelpebehov. Vedtak som ble fattet av bestillerenhetene kunne av den 
grunn være for omfattende, dvs. tilgodese brukeren med flere tjenester enn den 
ansatte opplevde nødvendig, eller være mangelfulle, dvs. at tilbudet var mindre 
enn behovene som den ansatte identifiserte hos brukeren. 

Sykepleier 1: Så syns jeg vi fikk ofte vedtak med mange besøk. Som var unødvendig. 

Sykepleier 3:  Mange store vedtak som ikke stemte overens 

Sykepleier 2:  Nei det er det jeg mener jeg og. For at de vedtaka vi fikk, dem stemte jo 

ikke overens med virkeligheten, så du gikk jo ikke etter vedtaket når du 

var ute hos brukeren. 

Sykepleier 1:  Nei. 

Sykepleier 2:  For hvis du skulle gjøre det så fikk jo ikke brukeren det han hadde krav 

på, eller så enten det eller så fikk en mye mer enn det han skulle ha.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B) 
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Koblingen mellom modifiseringen av vedtaket og brukerens rettmessige krav i 
utsagnet til sykepleier 2 i sitatet avslutningsvis indikerer en anerkjennelse av 
vedtaket som formell norm, men også et behov for tilpasning. Behovet for mo-
difisering var størst i organisasjonene med ”harde” vedtak siden de i større grad 
var spesifikke og avgrenset på helsehjelpens omfang og innhold. Ansatte i case-
ne C og D derimot opplevde vedtakene mer som et utgangspunkt for arbeidet, 
der innholdet kunne tilpasses til variasjoner i brukerens helsetilstand. 

Intervjuer:   Nå styres jo mye av jobben deres gjennom vedtak. Og så er det 

forvaltningskontoret som fatter vedtaket. Så kommer dere inn 

hos brukeren. Opplever dere at vedtaket stemmer? 

Omsorgsarbeider 1:  Ikke bestandig, nei. 

Omsorgsarbeider2:  De er for å endres.  

Intervjuer:    Ja vel? 

Omsorgsarbeidere 2:  Vedtaket er til for å endres.  

Omsorgsarbeidere 1:  Ja, vi kan endre vedtakene som de har gjort da.  

    (Fokusgruppeintervju – Omsorgsarbeidere, case C) 

Dette viser at vedtakene i casene C og D var utformert slik at man hadde mu-
ligheten til å utføre arbeidet i tråd med virkeligheten og siden gjøre en formell 
endring. I casene A og B derimot måtte vedtakene endres formelt før man kun-
ne yte en annen tjeneste enn den som var formulert i vedtaket. Konsekvensen 
av rigiditeten i de ”harde” vedtak var at ansatte ”kontinuerlig” sendte end-
ringsmeldinger til bestillerenheten for å modifisere vedtaket slik at det samsvar-
te med brukerens behov for nødvendig helsehjelp. Anerkjennelsen av vedtaket 
som administrativ norm resulterte med dette i en økt byråkratisering, gjennom 
en økt formell korrespondanse mellom bestiller- og utførerenheten34. 

De ansattes modifisering hadde dessuten betydning for det formelle handlings-
rom for arbeidet til alle arbeidstakere, siden modifiseringen berørte alle som ut-
førte helsehjelpen hos brukeren som var omtalt i vedtaket. Av den grunn var 
det av stor betydning at alle modifikasjoner av vedtaket ble avgjort i kollegiet, 
eks. teamet. Dette skjedde blant annet ved hjelp av diskusjoner under rapporter. 

                                              
34 Et interessant fenomen i denne sammenhengen er at bestiller- / utfører modellen ble avviklet i ca-

sene A og B under datasamlingen og bestillerfunksjonen ført tilbake til utførerenheten. Bestillerenhe-

tens manglende evne til å håndtere vedtaksendringene fra utførerenheten ble nevnt som en av årsa-

kene. 
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Intervjuer:  Når det gjelder endringer i vedtaket, er det primærkontakten som 

vil foreslå det eller kan det være hvem som helst?  

Omsorgsarbeidere 1:  Det blir vel egentlig bare sagt på rapporten eller diskutert på en 

måte. 

Omsorgsarbeidere 2:  Ja, sagt på rapporten. Det skal ikke bli gjort noe før det har blitt 

tatt opp. 

Omsorgsarbeidere 1:  Nei. 

Omsorgsarbeidere 2 Du kan ikke bare gå inn og rette på noe. 

Omsorgsarbeidere 1:  Du kan ikke gå inn og gjøre det alene. 

Omsorgsarbeidere 2:  Nei, det må være tatt opp for å bestemme endringer. 

    (Fokusgruppeintervju – Omsorgsarbeidere, Case A) 

Sitatet viser at de ansatte forutsatte at alle forslag til endring ble løftet frem for 
kollektivet, siden endringene var med på å definere det formelle handlingsrom. 
Modifiseringen av inkompatible vedtak og kravet om kollegiale diskusjoner før 
vedtak skulle endres indikerer en anerkjennelse av administrative normer, selv 
om normene ble komplementært med kollegiale normer for arbeidet og definer-
te det kollektive handlingsrom. Det forekom med andre ord kollektive normer 
som anerkjente administrative normer. 

Kollektive normer og det kollektive handlingsrom 

Det administrative normsystem hadde blant annet som mål å regulere arbeidet 
og dens prosesser, samt relasjonen mellom bruker og tjenesteyter, og satte med 
dette grenser for de ansatte under utøvelsen av helsehjelpen. Samtidig opplevde 
de ansatte at de formelle grensene hindret dem i å yte tjenester som samsvarte 
med brukernes behov. Av den grunn hendte det at ansatte utførte tjenester som 
ikke var definert i det administrative normsystem, men som samsvarte med de-
res vurderinger eller brukernes ønsker, dvs. skjulte tjenester. 

Legitimiteten for å kunne handle utover det formelle handlingsrom hentet man 
blant annet i kollektive normer, som definerte et annet og oftest mer utvidet 
handlingsrom enn det formelle, dvs. det kollektive handlingsrom. Etableringen 
av det kollektive handlingsrom var imidlertid ikke knyttet til et mål om å bryte 
eksplisitt med organisasjonens regler, men å gjøre det mulig å utøve nødvendig 
helsehjelp ut fra kollektivets forståelse av arbeidet. Skjulte tjenester var av den 
grunn ikke først og fremst bevisst motstand mot formelle regler, men en kon-
sekvens av en kollektiv forståelse av arbeidet. 
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En av hovednormene for det kollektive handlingsrom var å skape rom for å yte 
helsehjelp i samsvar med brukerens behov. 

Intervjuer:   I hvilken grad styrer vedtakene jobben din? 

Hjelpepleier 1:  Ingen ting, detaljstyrer ikke min i det hele tatt.  

Flere stemmer:  Nei, nei ikke noe.. 

Hjelpepleier 1:  Jeg går inn og ser det sjøl hva brukerne har behov for og finner ut det 

der og da og går inn og sender en endring hvis jeg.., eller skriver min 

egen plan hvordan vi skal gjøre det. 

Hjelpepleier 2:  Jo da, vedtaka der det står hjelp til stell x 2 per dag, ikke sant, men 

man skal ha jo mat også. Kanskje oppvaskmaskinen må tømmes og 

settes inn. Altså, det er behovet vi må se etter. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case D) 

Den kollektive forståelsen som illustreres her, og som fantes i alle organisasjo-
ner i studien, var at brukerens behov dannet utgangspunkt for vurderingen av 
hvilke tjenester som skulle ytes. Samtidig var det en relativ stor variasjon i det 
kollektive handlingsrom på tvers av alle organisasjonene, dvs. en variasjon på 
hvor langt de ansatte skulle strekke seg for imøtekomme brukerens behov.  

Denne variasjonen var til en viss grad uavhengig av operasjonaliseringen av be-
stiller- / utfører modellen siden case B, som til tross for en ”hard” operasjonali-
sering, hadde det mest omfattende kollektive handlingsrom. Følgende fortelling 
basert på feltnotatene fra den innledende datasamlingen er et eksempel på det. 

En av brukerne denne dagen hadde vært på listen over lang tid. Alle i organisasjonen kjen-

te brukeren, dens livshistorie, helsetilstand og mangelfulle nettverk. Grunnet sin sykdom 

var brukeren låst til sin bolig og hadde ingen mulighet til å utføre dagligdagse gjøremål, 

deriblant å handle. Av den grunn bestemte primærkontakten seg for at man skulle arrange-

re en ”shopping” dag for brukeren, der hun skulle dra på et handlesenter med brukeren. 

Ideen ble presentert for de andre i organisasjonen, deriblant lederen som syntes det var en 

god ide. Det ble leid inn ekstra hjelp som skulle ta arbeidslisten til primærkontakten den 

dagen og ”shopping” dagen ble en realitet, selv om ressursbruken og tjenesten ikke sam-

svarte med vedtaket. 

(Bearbeidet feltnotat – Case B) 

Fortellingen viser hvordan en felles forståelse blant alle aktørene, deriblant lede-
ren i organisasjonen, gav et handlingsrom som gikk langt utover de formelle 
rammene som lå i vedtaket. Det kollektive handlingsrom åpnet med dette for 
tjenester som det administrative normsystem ikke definerte som nødvendig hel-
sehjelp. 
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Det kollektive handlingsrom hadde dessuten betydning for den relative forde-
lingen av de ulike typer oppgaver i nødvendig helsehjelp, dvs. stell og pleie og 
medisinsk faglige oppgaver. Dette kom spesielt til uttrykk gjennom rettferdig-
hetsnormen for fordelingen av stell og pleie, der den uskrevne regelen var at 
alle skulle utføre ”stell og pleie”. 

Vi har vel kanskje hatt noen runder på det, nettopp det der med stell. Omsorgsarbeider, 

hjelpepleier føler kanskje at sykepleierne er, ganske fredet på en måte. at det forventes 

ikke at de skal gå ut klokka 2 og legge pasienter, mens de samtidig da, de synes at det 

burde vi faktisk, vi og burde trå til på det området der. Så vi har jo hatt noen runder på det. 

Og så hører du noen ganger noen slengkommentarer om at sykepleierne har lite stell. 

(Sykepleier under fokusgruppeintervju – Case C) 

Rettferdighetsnormen i forbindelse med stell og pleie forekom i alle organisa-
sjoner, og var sterkest i case B der sykepleierne fortalte at det skulle være for-
budt med sykepleierlister. Dette var arbeidslister som i langt større grad inne-
holdt medisinsk faglige oppgaver. Det kollektive handlingsrom omfattet av den 
grunn stell og pleieoppgaver for alle ansatte i kollegiet, og reduserte arbeidsdif-
ferensieringen mellom sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. 

Kollektive grenser for private arbeidsrelasjoner 

Det er tidligere omtalt hvordan variasjoner i de ansatte imøtekommenhet for 
brukernes behov skapte forventninger om at alle ansatte i organisasjonen skulle 
være like ”snille”. Dette ble fremholdt som en kime til konflikt mellom de an-
satte. En måte å håndtere spenningen mellom de ”snille” som skapte forvent-
ningene og de ”slemme” som avviste krav fra brukerne, var ved hjelp av en kol-
lektiv standard for grensereguleringen i møtet med brukernes grenseløse behov.  
Den kollektive grensen ble etablert og vedlikeholdt ved hjelp av kontinuerlige 
diskusjoner i teamet og organisasjonen for øvrig. 

Intervjuer:   Er det store variasjonene i hvor langt andre er villig til å strekke seg i 

forhold til dere selv? 

Sykepleier 1:  Ja 

Intervjuer:   Kan dere illustrere litt? 

Sykepleier 4:  For eksempel var det en annen ei som hadde gjort noe og da fikk jeg 

høre fra brukeren ” Det kan vel du gjøre, for det gjorde den for meg i 

fjor”. Ja, men det kan jeg ikke gjøre, for jeg har ikke lov til å gjøre det. 

”Hvorfor kan ikke du gjøre det, når ho gjorde det”. 

Sykepleier 1:  Da blir den ene snill og den andre slem. 
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Sykepleier 4:  Ja. 

Intervjuer:  Det ordet har jeg hørt ofte, det her de snille og de slemme. 

Sykepleier 2:  Jeg tror det er veldig sånn med de som er nyutdanna. For det ser vi de 

som kommer nye inn til oss, eller trenger ikke være nyutdanna, men 

nyansatte. Dem er snillere for å bruke det uttrykket. Så det er ofte at vi 

må si ” Vet du, det gjør vi ikke. Det kan du ikke gjøre. Der setter vi 

grensa liksom”.  

Intervjuer:   Et møte mellom de snille og de slemme. Hvordan utarter det seg? 

Sykepleier 1:  Nei det utarter seg bra det. Stort sett. Det vi må gjøre er å finne en fel-

les plattform. 

Intervjuer:   Hvordan kommer dere frem til det? 

Sykepleier 1:  Da må jeg gi litt og ho gi litt, og ta litt. Og så må vi si at Sånn gjør vi og 

så må alle være enig i det og alle må gjøre det. Selv om jeg har lyst til å 

gå og hente den avisa, men vi har faktisk bestemt det i fellesskap at det 

klarer ho sjøl. Så må alle forholde seg til det. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleier, Case B) 

Utraget fra intervjuet illustrerer for det første de individuelle variasjonene som 
fantes mellom ansatte, og sosialiseringsprosessen til de som kommer inn i orga-
nisasjonen. Den nyutdannede eller nyansatte fikk raskt møte den kollektive 
grensen for arbeidet. – ”Vet du, det gjør vi ikke”. Om man som ansatt ikke viss-
te det fra før, så sørget kollektivet for at normen ble presentert og sanksjonert. I 
tillegg viser sitatene hvordan den kollektive standarden satte en grense for bru-
kernes ønsker, og bandt aktørene i kollektivet til denne grensen. 

Denne kollektive grensen satte med dette en grense for omfanget av tjenester 
fra de ”snille” kollegene i organisasjonen, som følge av deres private arbeidsre-
lasjon. På den måten fikk de ”slemme” redusert forventningene som de ”snille” 
skapte, samt dempet spenningen mellom de ”snille” og de ”slemme” og hindret 
konflikter i organisasjonen. Under datasamlingen ble diskusjoner rundt grenser 
nevnt som et evigvarende tema som ”blusser opp” med jevne mellomrom og 
”så er det godt å få lufta det litt og da er vi ferdige med det” (Sitater fra fokus-
gruppeintervju – Hjelpepleiere, Case C). 

Kollektive arbeidsrelasjoner som sosialt støttesystem 

Arbeidet i hjemmesykepleien forutsatte at ansatte mestret ulike utfordringer i 
møte med brukeren. I og med at ansatte i all hovedsak jobbet alene hos bruker-
ne kunne ansvaret for valgene man tok oppleves som belastende. Til tross for at 
lederen i kraft av sin faglige bakgrunn kunne bli kontaktet for å diskutere valg 



 

 

 

 

134 

man hadde tatt eller var usikker på, forekom den type diskusjoner først og 
fremst med kolleger. Kollegiet kunne støtte, supplere eller gi råd og dermed re-
dusere noe av påkjenningen som ansvaret førte med seg. 

Intervjuer:   Hvor ofte har dere på en måte anledning til å ha diskusjoner som dette 

her med kolleger? 

Sykepleier 1:  Det kan vi egentlig ta daglig. Vi har en rapport etter spisepausa. Da tar 

vi opp ting. Tar en runde rundt bordet, sånn om det er noe spesielt som 

har vært på formiddagen. Og da kan vi diskutere ting. Det gjør vi ofte. 

Sykepleier 2: Vi kan diskutere rundt et tema og da er vi åpne for andre sine syns-

punkter. At vi diskuterer litt rundt det og da egentlig også kan sette 

spørsmål om hvorfor jeg gjør som jeg gjør, hvorfor ikke gjøre sånn for 

det er kanskje en bedre måte å.., du vil alltid ha.., jeg synes det er vel-

dig viktig det å kunne diskutere rundt et tema.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B) 

Intervjuer:   Hvordan møter, håndterer du utfordringer i møte med brukere?  

Hjelpepleier:  Du kan jo rådføre deg med kollegaene dine da.  

Intervjuer:   Hvilke utfordringer bruker du kollegaer til? 

Hjelpepleier:  Det kan jo være alt fra brukere med smerte for eksempel, hva gjør vi, 

åssen forholder vi oss og sånn da. Det kan være utfordringer, som jeg 

sa i stad, at det er vanskelig å møte brukeren i hjemmet på grunn av at 

dem ikke vil ha oss eller, ja har et dårlig inntrykk av oss eller et eller 

annet sånt. Og da, jobber vi jo sammen om det. 

   (Individuelt intervju – Hjelpepleier, Case A) 

Utdragene viser at ansatte fikk anledning til å diskutere spørsmål rundt arbeidet 
regelbundet, dvs. under de faste møtene i teamene under rapporten. Problem-
stillingene var som regel knyttet til situasjoner man hadde opplevd i løpet av ar-
beidsdagen, men kunne også være rettet mot overordnete prinsipper som, 
”Hvorfor gjør jeg som gjør?”.  

I tillegg til den faglige støtten gav kollegene hverandre andre former for sosial 
støtte, blant annet oppmuntring og trøst når man opplevde vanskelige brukere, 
ubehaglige situasjoner eller andre hendelser. 

Hjelpepleier 1:   Det var en bruker hvor datteren kommer hjem på døra mi, ho hyl-

te og ropte og skrek og tårene rant. Ho mente at broren hadde 

sagt at jeg hadde sagt at hun aldri var hjemme hos mor.  

 Og da måtte jeg sette meg inn i hennes situasjon, sa ho. For ho 

var uføretrygdet ho og, og hadde nok med seg selv og hylte og 

ropte. Det synes jeg ikke var noe hyggelig, jeg tenkte at jeg orker 
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ikke å gå på seinvakt og skulle dra hjem til den familien etterpå. 

Jeg tenkte skulle jeg si det eller ikke si det, men jeg sa det ikke 

på grunn av den broren og gamle mor så sa jeg ikke noe. Men 

det var ikke noe hyggelig.  

 Intervjuer:   Fikk du bearbeidet det etterpå? 

 Hjelpepleier 1:  Jeg sa det når jeg kom på jobben her, til alle sammen. Så det 

gikk jo over igjen. 

 Intervjuer:   Hvordan takler dere andre sånne opplevelser?  

 Hjelpepleier 2:  Veldig dårlig, jeg kan ta meg selv da som har blitt kasta ut et sted 

og ikke får vise mine ben der mer. Det er jo ikke noe hyggelig, 

men kjemien er bare helt på bånn, så det fungerer ikke, nei. 

 Intervjuer:   Men får dere noe støtte hos hverandre på en måte? 

 Hjelpepleier 2:  Absolutt. 

 Intervjuer:   Hvordan støtter dere hverandre? 

 Hjelpepleier 2:  Hver og en setter seg inn i vår situasjon og skjønner at vi har det, 

at vi sliter og skjønner hvorfor det er sånn fordi de kjenner bruke-

ren selv, ja sånn opplever jeg det i hvert fall, så. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case D) 

Til tross for at den typen hendelser hørte til sjeldenhetene opplevde ansatte et 
behov for feedback på lignende situasjoner. Både den faglige og sosiale støtten 
hadde en manifest og en latent funksjon. Den manifeste funksjonen var å støtte 
de valg kollegaen hadde gjort i arbeidet, enten valgene var knyttet til faglige as-
pekter eller til ubehagelige møter med brukeren og dens pårørende. Den latente 
funksjonen innebar at diskusjonene og støtten førte til en kontinuerlig revide-
ring av det kollektive handlingsrom. Det ble etablert kollektive normer som 
standardiserte valgene for lignende fremtidige situasjoner i arbeidet. 

Til slutt bidro det kollektive normsystem til at man forventet hjelp og avlastning 
i arbeidet. Dette kom spesielt til uttrykk gjennom ringerunden, dvs. kravet om å 
ringe til kollegaene i teamet for å tilby sin hjelp når man var ferdig med arbeids-
listen. 

Intervjuer:  Har dere noen måte dere avlaster hverandre på? 
Hjelpepleier 1:  Vi prøver jo å hjelpe hverandre. 

Hjelpepleier 2:  Vi ringer. Den som er tidlig ferdig, vi ringer jo rundt til alle sammen og 

spør om vi skal hjelpe dem med noe. Så vi prøver jo å, ja ikke sant vi 

prøver å hjelpe hverandre alle sammen. Vi gjør jo det. Vi ringer jo rundt. 

Hjelpepleier 1:  Vi er plikta til å hjelpe hverandre altså.  

Hjelpepleier 2:  For jeg ringer først og fremst min egen gruppe, ikke sant.. 
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Hjelpepleier 3:  Om jeg hadde jobba til kvart på 1 og lista mi var fullstappa og jeg var 

ferdig kvart på 1 og ingen hadde ringt til meg, så tar jeg det som en 

selvfølge at jeg skal ringe rundt til dem andre, for jeg skal ikke gå inn 

der på kontoret hvis andre er ute og jobber som har enda mer enn meg.  

Hjelpepleier 2:  Tar du det som en selvfølge at du skal ringe? 

Hjelpepleier 3:  At jeg skal ringe rundt og hjelpe de andre, ja. 

Hjelpepleier 1:  Ja, det gjør jeg og. 

Hjelpepleier 3:  Hvorfor skal jeg være inne noe tidligere enn de andre og hvorfor skal 

jeg jobbe noe mindre enn de andre? 

   (Fokusgruppeintervju - Hjelpepleiere, case C) 

Ved å anvende ord som plikt illustrerer sitatet styrken i normen om å ringe 
hverandre, der formålet er å sørge for rettferdighet mellom kolleger. En rettfer-
dighet knyttet til fordelingen av arbeidsbyrden, som ble målt ved at alle skulle få 
anledning til å ta lunsjpausen samtidig. Det interessante i denne sammenhengen 
er at arbeidslistene i utgangspunkt skulle sørge for en rettferdig fordeling av ar-
beidet, jamført tidligere presentasjon av arbeidslister som redskap for oppgave-
fordeling. Av den grunn ble ringerunden ansett som unødvendig av lederen i en 
av virksomhetene, og som en unødig forstyrrelse i det formelle arbeid. 

Intervjuer: Jeg har opplevd ringerunden før lunsj. Hvordan kom den i stand? 

Leder:  Den har vært i alle år. Før jeg kom og den er utrolig vanskelig å bli kvitt.  

Intervjuer:  Du synes ikke noe om det? 

Leder:  Nei, jeg synes at, for det første blir de ansatte veldig forstyrra, og hvis man er 

inne hos brukeren synes jeg ikke om at den mobilen skal kime i lomma hele 

tida. Så jeg har.., jeg mener jo at det går an å fordele arbeidet før man går slik 

at man slipper den ringerunden. Og den som da eventuelt kommer på etter-

skudd, hvis man har fått masse alarmer eller at det har skjedd noe hos bru-

kerne, at den som på en måte har et behov for å få hjelp, at den alene ringer 

for å få hjelp. Ikke at alle skal ringe alle. 

Intervjuer:  Hvem er det som kjemper for den? 

Leder:  Veldig mange. Opplevelsen min er at man skal liksom være litt på tilbudssida, 

man skal være samarbeidsvillig og være litt kollegial ved å ta en telefon uten 

at man ser at det kanskje ikke er så veldig nyttig.  

Jeg tenker da, at hvis du da er en bruker og nå kommer endelig hjemmesyke-

pleien og så må du ta tre telefoner mens du er der, da har du ikke brukeren i 

fokus. Da er det noe annet som er i fokus som vi egentlig kunne klart å gjøre 

på en annen måte.  

  (Individuelt intervju – Leder, Case C) 
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Eventuelle tjenester som følge av ringerunden førte til en annen kategori skjulte 
tjenester enn de som er nevnt hittil, dvs. det kollegiale arbeid. Det kollegiale ar-
beid innebar at man utførte formelle tjenester som i utgangspunkt skulle vært 
utført av en annen i organisasjonen. I likhet med tidligere kategorier av skjulte 
tjenester er heller ikke dette arbeid anerkjent av eller registrert i det administra-
tive normsystem. Samtidig gav det kollegiale arbeid mulighet til at andre i kolle-
giet kunne utøve andre former for skjulte tjenester, siden kollegene ville sørge 
for at deres formelle arbeidsoppgaver ble ivaretatt. I tillegg utfordret ringerun-
den den formelle organiseringen av arbeidet gjennom arbeidslistene siden den 
indikerte en skjevhet i fordelingen av tjenestene, noe som blant kom til uttrykk i 
lederens syn på ringerunden. 

Kollegiets krav om og lederens avstand til ringerunden er med dette også et ut-
trykk for en spenning mellom administrative og kollektive normer, der de for-
melle reglene underkjenner kollektive normer. Samtidig er det de positive kon-
sekvensene ved de kollektive normene, blant annet sosial støtte og legitimitet 
for egne valg i arbeidet, som øker sannsynligheten for at ansatte ved en konflikt 
mellom normene vil handle i tråd med normer i det kollektive normsystem. 

Nødvendig helsehjelp og kollektive arbeidsrelasjoner – et sammendrag 

I dette kapittelet er nødvendig helsehjelp presentert ut fra et generelt perspek-
tiv, dvs. som et arbeid der flere yrkesgrupper utfører både ”stell og pleie” og 
”medisinsk faglige oppgaver”. Dette arbeidet ble opplevd som meningsfylt, nyt-
tig og utfordrende av de ansatte, og står i kontrast til arbeidsoppgavene ved 
praktisk bistand, som ble opplevd som monotone og fysisk belastende. Arbei-
det i seg selv fungerte av den grunn som et positivt arbeidsvilkår for ansatte 
som utøvet nødvendig helsehjelp. 

Studien viser dessuten at også de ansatte i hjemmesykepleien utførte skjulte tje-
nester og at legitimiteten for å utføre skjulte tjenester ble hentet i det kollektive 
normsystem, dvs. et sett av felles kollektive normer som ble dannet under sam-
handlingen i kollektive arbeidsrelasjoner. De kollektive normene hadde i tillegg 
til å legitimere skjulte tjenester også andre funksjoner av betydning for arbeidet. 
De bidro til å anerkjenne og opprettholde administrative normer, til en modifi-
sering av private relasjoner mellom ansatte og brukere, samt førte til samhold 
mellom arbeidstakerne og støtte i forhold til ulike arbeidsrelaterte situasjoner. 
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Tabellen 5:1 oppsummerer hvordan kollektive normer påvirket ulike aspekter 
ved organisasjonene, samt varierte mellom organisasjonene. 

Tabell 5:1  Koll ektive normer i de hjemmebaserte t j enestene 

Virksomhet 

Aspekt  
Case A Case B Case C Case D 

Kollektiv anerkjennelse av formelle normer.  Arbeidets formelle 

handlingsrom 
Hyppige vedtektsendringer sen-

des. 

Kollektiv modifisering av vedtak 

under arbeidet  

Forekomst av kollektive normer som definerte et kollektivt handlingsrom 

i alle virksomheter, men varierte i forholdet til administrative normer. 

Arbeidets kollektive 

handlingsrom 

Høyt spenningsnivå mellom admi-

nistrative og kollektive normer. 

Både i konflikt med og overlap-

pende med administrative normer. 

Den private arbeidsre-

lasjonen 

Kollektive normer for grenseregulering – pga. ”Snille” kolleger i private 

arbeidsrelasjoner 

Kollektivets sosiale 

funksjon  

Kollektive normer om sosial støtte gjennom diskusjoner, tilbakemel-

dinger på arbeidet og avlastning under arbeidet 

Tabellen viser at kollektive normer først og fremst hadde tilnærmet lik betyd-
ning for virksomhetene som deltok i studien. De anerkjente formelle normer i 
det administrative normsystem, definerte et kollektivt handlingsrom, satte kol-
lektive grenser for private arbeidsrelasjoner og krevde at alle ansatte støttet 
hverandre i det daglige arbeid. Forskjellen mellom kollektive normer og deres 
betydning for organisasjonene var knyttet til ulike operasjonaliseringer av bestil-
ler- / utfører modellen. Tabellen viser blant annet hvordan en ”hard” operasjo-
nalisering førte til økt formell korrespondanse med bestillerenheten fordi kol-
lektivet hadde valgt å følge reglene og de ansatte dermed sendte hyppige ved-
tektsendringer. I tillegg førte en høy grad av byråkratisering i de ”harde” virk-
somhetene til en større spenning mellom administrative og kollektive normer, 
enn i de ”myke” virksomhetene. 

Til tross for at kollektive normer hadde betydning for ulike aspekter ved arbei-
det i hjemmesykepleien, er hovedpoenget at kollektive normer er en av meka-
nismene for å forklare forekomsten av skjulte tjenester. De legitimerte alternati-
ve måter å utføre arbeidet på, samt utøvelsen av skjulte tjenester. 
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I likhet med administrative og private normer forutsetter dannelsen av kollekti-
ve normer en sosial struktur av relasjoner mellom aktører i organisasjonen. Kol-
lektive arbeidsrelasjoner mellom ansatte i organisasjonen dannet denne struktu-
ren, og inngikk i organisasjonens sosiale struktur. Figur 5:2 oppsummerer og il-
lustrerer hvordan ulike kategorier av arbeidsrelasjoner inngår i organisasjonens 
sosiale struktur, genererer mekanismer av betydning for arbeidet i de hjemme-
baserte tjenestene og dermed definerer arbeidstakerens handlingsrom. 

Organisasjonens sosiale struktur

Private 
arbeidsrelasjoner

Arbeidstakernes handlingsrom

Arbeidet i organisasjonen – De formelle og skjulte 
tjenestene

Formelle 
arbeidsrelasjoner

Mekanismer – normer for utøvelsen av arbeidet

Private  normer
Administrative 

normer

Kollektive arbeidsrelasjoner

Kollektive normer

 

Figur 5:2 Organisasjonens sosial e struktur,  mekanismer og arbeids-

takernes handlingsrom 

Dermed er det til nå presentert to mekanismer som i tillegg til å modifisere 
normene i det administrative normsystem legitimerte utøvelsen av skjulte tje-
nester, dvs. private og kollektive normer som følge av private og kollektive ar-
beidsrelasjoner. I neste kapittel presenteres den siste mekanismen, dvs. profe-
sjonelle normer som følge av profesjonelle arbeidsrelasjoner, og avslutter sam-
tidig presentasjonen av empirien i denne avhandlingen. 
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Kapittel 6 

Nødvendig helsehjelp og profesjonelle arbeidsrelasjoner 

Dette kapittelet handler om de profesjonelle aktørene i hjemmesykepleien, dvs. 
sykepleierne, og deres utøvelse av nødvendig helsehjelp. Denne yrkesgruppen 
hadde i kraft av sin formelle akademiske kompetanse juridisk legitimitet; til å 
lede pleie- og omsorgstjenesten, til å utføre spesialiserte oppgaver og til å kont-
rollere andre aktører, dvs. omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, når arbeidet falt 
inn under deres jurisdiksjon. Sykepleierne tilhørte av den grunn til profesjonene 
i pleie- og omsorgstjenesten35.  

Forskjellen i formell kompetanse mellom sykepleierne og de andre arbeidsta-
kerne hadde betydning på flere viktige områder. For det først førte kompetan-
seforskjellen til en forskjell i arbeidets innhold, der sykepleierne utførte en stør-
re andel spesialiserte oppgaver enn de andre yrkesgruppene. For det andre had-
de sykepleiere større grad av kontroll over eget arbeid og med dette større grad 
av autonomi enn de andre yrkesgruppene. Et tredje aspekt var at sykepleiere, i 
tillegg til de kollektive normene, forholdt seg til et eget sett av normer under yr-
kesutøvelsen. Sykepleierne hadde under utdanningen blitt sosialisert til et sett av 
normer, basert på deres verdi- og kunnskapssystem, dvs. profesjonelle normer 
som ble opprettholdt og forsterket gjennom samhandlingen med andre syke-
pleiere. De profesjonelle normene tilhørte det profesjonelle normsystem, og 
hadde en selvstendig betydning for arbeidet og arbeidsprosessene til denne yr-
kesgruppen. 

Til slutt tilhørte sykepleierne, på grunn av forskjellene i formell kompetanse, to 
sosiale arenaer i organisasjonen, dvs. den kollektive og profesjonens arena. Den 
kollektive arena inkluderte alle yrkesgruppene i organisasjonen, og dannet ut-
gangspunkt for kollektive normer som følge av de kollektive arbeidsrelasjonene. 
Samtidig hadde de tilgang til profesjonens arena, der formell medisinsk og sy-
kepleiefaglig kompetanse var inngangsbilletten. Sykepleierne tilhørte av den 

                                              
35 Abbott (1988) forutsetter akademisk kunnskap for å kategorisere en yrkesgruppes arbeid som pro-
fesjonelt arbeid (Abbott 1988:52-53). Han åpner dermed opp for en annen profesjonsforståelse enn 
den idealtypiske, som forutsetter en rekke absolutte kriterier.  Dette innebærer at sykepleiere i kraft 
av sin akademiske kunnskap kan kategoriseres som profesjon og av den grunn utøver profesjonelt 
arbeid.  
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grunn flere arbeidsfellesskap basert på ulike arbeidsrelasjoner, dvs. arbeidsfelles-
skap basert på kollektive og profesjonelle arbeidsrelasjoner. 

Utgangspunktet for kapittelet er profesjonsperspektivet, dvs. en forståelse av 
arbeid som handlinger og prosesser basert på profesjonelle standarder av be-
tydning for den profesjonelle arbeidstakeren under utøvelsen av arbeidet. Av 
den grunn presenteres innledningsvis nødvendig helsehjelp ut fra dette perspek-
tiv, dvs. sykepleiernes utøvelse av nødvendig helsehjelp som profesjonelt ar-
beid. 

Profesjonene og nødvendig helsehjelp 

Et av hovedtrekkene ved sykepleiernes beskrivelse av sin egen arbeidssituasjon 
var den kontinuerlige vurderingen av eget og andres arbeid. Vurderinger av hel-
sehjelpen som ble gitt, endringer i brukerens helsetilstand eller forholdet mel-
lom tilbudet om helsehjelp og brukerens behov. 

Intervjuer:   Så hva er det særskilt sykepleiefaglige? 

Sykepleier 1:  Det blir jo det helt konkrete da, å følge opp de mer sånn tekniske tinge-

ne som CVK, kateter, intravenøst, vanskelige sår. 

Sykepleier 4:  Administrering av medisiner er det jo vi som har det fulle ansvar for. 

Sykepleier 2:  Så er det jo vurderinger, ofte. Til syvende og sist så er det jo vi som tar 

vurderingene før vi tar kontakt med lege. 

Intervjuer:   Ikke noen av de andre i teamet som gjør noe av det? 

Sykepleier 2:  Jo, de gjør jo det, men ofte så henviser de jo videre til oss. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case C) 

Utsagnene viser at sykepleierne fremhevet evnen til å vurdere som et særskilt 
trekk ved deres arbeid. Sykepleiernes kunnskapsgrunnlag førte til at de hadde 
ansvar og delegert myndighet for vurderinger av brukernes helsetilstand og be-
hovet for andre typer av helsehjelp. Dette medførte at sykepleierne ikke bare ut-
førte nødvendig helsehjelp, men samtidig utøvet en kontinuerlig vurdering av 
helsehjelpen som ble utført. Deres vurderinger var legitimert av og knyttet til 
deres formelle utdanning og det ”sykepleiefaglige kunnskapssystem” 36. 

                                              
36 Sykepleierne refererte ofte til det ”sykepleiefaglige” som referanse for arbeidet, men har ingen en-
tydig definisjon av begrepet. Deres beskrivelser av begrepet omfatter både medisinsk kunnskap, 
praktiske ferdigheter og etiske retningslinjer for arbeidet. Samtidig omtales de ulike elementene som 
et sett av områder som til sammen danner en selvstendig referanseramme. 
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Nødvendig helsehjelp – et profesjonelt arbeid 

Profesjonelt arbeid beskrives av Andrew Abbott (1988) som: ”… three acts of 
professional practice.”, og inneholder elementene diagnostisering, behandling 
og vurdering (Abbott 1988:40-52) 37. Elementene er ulike egenskaper ved ar-
beidsprosessene som til sammen utgjør det profesjonelle arbeid. Diagnostise-
ringen omfatter prosessen der den profesjonelle samler informasjon om den ak-
tuelle problemstillingen for å kunne kategorisere problemet i henhold til profe-
sjonens klassifiseringssystem, og for å utelukke det som er irrelevant for prob-
lemforståelsen. På samme måte som ved diagnostiseringen foregår behandling-
en rundt et klassifiseringssystem som definerer hvilke tiltak som er best egnet i 
henhold den diagnostiserte problemstillingen38. 

Til tross for at diagnose og behandling er viktige prosesser i det profesjonelle 
arbeid er vurderingsprosessen selve kjernen. Under vurderingen skapes det en 
logisk forbindelse mellom diagnose og behandling ved hjelp av profesjonell 
kunnskap, informasjonen fra de andre arbeidsprosessene og relevante hand-
lingsalternativer. Fellesnevneren for arbeidsprosessene i det profesjonelle arbeid 
er at arbeidet tar utgangspunkt i og blir vurdert ut fra profesjonens kunnskaps-
system. Kunnskapssystemet gjør arbeidet mulig, og legitimerer at det er den 
profesjonelle som utfører arbeidet (Abbott 1988:54). Det er med andre ord be-
hovet for profesjonell kunnskap som avgjør om arbeidet er profesjonelt.  

Et annet viktig aspekt ved det profesjonelle arbeid er profesjonens selvstendig-
het under anvendelsen av kunnskapen i arbeidsprosessen. Profesjonelt arbeid er 
i stor grad et autonomt arbeid. Den profesjonelle arbeidstakeren har kontroll 
over arbeidssituasjonen og står ansvarlig for utfallet av de valg som blir tatt i 
prosessen. Samtidig foretas valgene i arbeidsprosessen med referanse til kunn-
skapssystemet og normene til profesjonene (Freidson 2001:214). Med dette er 
det profesjonelle arbeid både autonomt og begrenset. Det er autonomt i kraft 
av arbeidstakerens myndighet til å foreta valg i arbeidssituasjonen, og begrenset 

                                              
37 Abbott (1988) bruker begrepet ”inference” som direkte oversatt betyr å konkludere. Valg av begre-
pet vurdering er begrunnet ut fra at vurdering i større grad sammenfaller med prosessen som Abbott 
(1988) beskriver, der den profesjonelle kontinuerlig analyserer og binder sammen informasjonen fra 
diagnose- og behandlingsfasene (Abbott 1988:48-52). 
38 I følge Abbott er det viktig for opprettholdelsen av profesjonell status at klassifiseringssystemene 
under diagnostiseringen og behandlingen håndteres som to atskilte systemer, selv om de ofte sam-
menfaller ved ulike problemstillinger (Abbott 1988:45). 
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gjennom den profesjonelle rammen for forståelsen av situasjonen og utfallet av 
arbeidet. 

Ved tidligere organisering av nødvendig helsehjelp inneholdt sykepleiernes ar-
beid alle de ovennevnte elementene (Modell 1 – Figur 6:1). De formulerte prob-
lemstillinger som følge av observasjonene i møtet med brukeren (diagnostise-
ring) som resulterte i formelle vedtak om helsehjelp og satte i verk tiltakene i 
vedtaket (behandling). I tillegg pågikk det et fortløpende vurderingsarbeid un-
der både diagnostiseringen og behandlingen, der de i kraft av sin profesjonelle 
kunnskap vurderte helsehjelpens omfang og innhold i forhold til brukerens be-
hov, og effekten av helsehjelpen på brukerens helsetilstand. Konsekvensen var 
at sykepleierne hadde et profesjonelt handlingsrom med relativ høy grad av 
kontroll under de ulike fasene i arbeidet. 

Dette handlingsrom ble utfordret av den nye organisasjonsmodellen, dvs. inn-
føringen av bestiller- / utfører modellen, ved at arbeidsprosessene ble adskilt og 
kontrollen over den kontinuerlige vurderingen tildelt bestillerenheten.  

Bestiller- / utfører modellen og profesjonelt arbeid 

Innføringen av bestiller- / utfører modellen førte til et brudd i de profesjonelle 
arbeidsprosessene. Kontinuiteten og muligheten til å utføre de ulike prosessene 
samtidig under utøvelsen av profesjonelt arbeid ble fordelt på ulike organisato-
riske enheter.  

Bestillerenheten fikk ansvaret for å ivareta diagnostiseringen og vurderingen av 
hvilke behandlingstiltak som bør settes i verk, mens utførerenheten fikk ansva-
ret for å gjennomføre behandlingen og vurderingen av behandlingens effekt på 
brukerens helsetilstand. Kjernen i det profesjonelle arbeid, dvs. vurderingene, 
endret med dette karakter. Istedenfor å være bindeleddet mellom de ulike fase-
ne i det profesjonelle arbeid ble vurderingsarbeidet separert og fordelt på to or-
ganisatoriske enheter, dvs. bestiller- og utførerenhetene. 

Figur 6:1 illustrerer hvordan ulike modeller for organisering av profesjonelt ar-
beid påvirker arbeidsprosessene og med dette det profesjonelle handlingsrom.  
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Diagnose Vurdering Behandling

Modell 1 – Tidligere organisering

Vurdering

Modell 2 – Bestiller / Utfører organisering

Diagnose Vurdering

Behandling Vurdering

Vedtak

Diagnose Vurdering

Behandling

Vedtak

Utførerenheten

Bestillerenheten

 

Figur 6:1  Besti l l er-  / utfører  model l en og prof esjonelt  arbeid 

Modell 1 i figuren gjenspeiler organiseringen av sykepleiernes arbeid forut for 
innføringen av bestiller- / utfører modellen, der alle fasene i det profesjonelle 
arbeid foregikk i en og samme organisasjon. Modell 2 i figur 6:1 viser hvordan 
de ulike fasene i det profesjonelle arbeid er fordelt mellom bestiller- og utføre-
renheten. 

Arbeidsprosessen starter i bestillerenheten der en saksbehandler gjør observa-
sjoner av brukeren, vurderer brukerens behov for helsehjelp og fatter et vedtak. 
Saksbehandlerne i bestillerenheten var i all hovedsak sykepleiere, men var kurset 
i de juridiske aspektene ved saksbehandlingen og hadde myndighet til å utarbei-
de formelle vedtak. Vedtaket blir så videreformidlet til utførerenheten som 
hadde ansvaret for å iverksette helsehjelpen og vurdere effekten av tjenestene 
på brukerens helsetilstand. Eventuelle endringer i brukerens helsetilstand eller 
hjelpebehov innebar at utførerenheten kontaktet bestillerenheten for å revurde-
re diagnosen og eventuelt endre det opprinnelige vedtak.  

Konsekvensene ved bestiller- / utfører organiseringen ble at sykepleierne i utfø-
rerenhetene fikk redusert sitt profesjonelle handlingsrom betraktelig. Dette 
skyldtes for det første at diagnosefasen og vurderingene i denne fasen ble utført 
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av bestillerenheten, samt at handlingsrommet for behandlingen ble innsnevret 
av et juridisk vedtak som definerte arbeidets omfang og innhold. Dette kom 
spesielt til uttrykk i casene A og B der kommunen hadde valgt en ”hard” opera-
sjonalisering av modellen. Utdraget nedenfor viser sykepleiernes beskrivelse av 
overgangen fra gammel (Modell 1) til ny organisering (Modell 2), og hvordan 
den nye organiseringen ble tatt imot av sykepleierne i case B. 

Intervjuer:  Så dem som var ledere av sona fattet vedtakene før? 

Sykepleier 1: Ja. 

Intervjuer:   Så kom brukerkontoret? Fikk det noen endring for dere i jobben? 

Sykepleier 2:  Det ble jo en del vedtak å forholde seg til da. For før så var det jo aldri 

vedtak (ler) som var ferdig. Veldig mye på etterskudd med vedtaka på 

en måte. Du gjorde, det du skulle, men det fantes ikke noe juridisk ved-

tak på det. De ble sjelden oppdatert hvis vi trengte mer. 

Sykepleier 3:  Men du og jeg gjorde jo ikke jobben noe annerledes for om dem skrev 

vedtaka. Vi gjorde det samme. 

Sykepleier 4:  Vi gjorde det samme. 

Intervjuer:   Så vedtak fra brukerkontoret endret ikke på jobben deres? 

Sykepleier 3:  Nei. Syns ikke det. 

Sykepleier 1:  Jo på en måte så syns jeg det, fordi at du ble mye mer bevisst på at 

dem skulle ha det som vedtaket inneholdt og at ikke du skulle gjøre 

andre tingen. 

Sykepleier 5:  Så syns jeg vi fikk ofte vedtak med mange besøk, som var unødvendig. 

Sykepleier 1:  Mange store vedtak som ikke stemte overens 

Sykepleier 4:  Ja, ikke så veldig mye heller. 

Sykepleier 3:  Nei det er det jeg mener jeg og. For at de vedtaka vi fikk, dem stemte jo 

ikke overens med virkeligheten, så du gikk jo ikke etter vedtaket når du 

var ute hos brukeren. 

Sykepleier 5:  Nei. 

Sykepleier 3:  For hvis du skulle gjøre det så.. fikk jo ikke brukeren det han hadde 

krav på, eller så enten det eller så fikk en mye mer enn det han skulle 

ha. Så dem vedtaka dem så jeg omtrent ikke på. Sånn mener jeg. Du 

var veldig opptatt av og fikk beskjed om at vi skulle følge vedtaka, dem 

stemte jo aldri med terrenget. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B)  

For det første viser man til handlefriheten som lå i den gamle modellen, der 
man ”gjorde det man skulle gjøre”. Riktignok innså man mangelen ved dette 
system, der arbeidet ikke var formalisert tilstrekkelig gjennom vedtak. Samtidig 
bidro ikke den økte formaliseringen ved innføringen av bestiller- / utfører mo-
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dellen til at vedtakene fikk kontroll over arbeidet deres, man ”gjorde det sam-
me”. Begrunnelsen til dette var manglende samsvar i diagnosene mellom bestil-
lerenheten og sykepleierne i utførerenheten, ”dem stemte jo aldri med terreng-
et”.  

Uenigheten om diagnosene viser at arbeidsprosessen i den nye modellen var 
oppdelt, der bestillerenheten (”Brukerkontoret”) hadde ansvaret for diagnosti-
seringen. Samtidig er uenigheten et uttrykk for motstand mot bestillerenhetens 
diagnose når den ikke samsvarte med deres egen diagnose under utøvelsen av 
helsehjelpen. Konsekvensen ble at sykepleierne stilte en ny diagnose og utførte 
helsehjelpen i tråd med deres egen vurdering, noe som blant annet resulterte i 
skjulte tjenester.  

Sykepleiernes formelle og skjulte tjenester 

Sykepleiernes status som profesjon førte til forskjeller i arbeidsinnholdet mel-
lom sykepleierne og de andre yrkesgruppene. Av den grunn belyses presenta-
sjonen av sykepleiernes formelle og skjulte tjenester ut fra denne status. 

Til tross for at alle ansatte i hjemmesykepleien utførte både ”stell og pleie” og 
spesialiserte medisinsk faglige oppgaver, viste dataene at sykepleierne skilte seg 
ut. De både utførte en relativ større andel spesialiserte oppgaver enn de andre 
yrkesgruppene og var i større grad autonome i forhold til utførelsen og vurde-
ringen av alle oppgavene som hørte til nødvendig helsehjelp. 

Sykepleiernes formelle tjenester  

I all hovedsak førte statusen som profesjon til at deres formelle tjenester inne-
holdt en overvekt av spesialiserte oppgaver, og som forutsatte profesjonell 
kunnskap. Kunnskapen resulterte dessuten til at det fantes oppgaver som var 
knyttet til utøvelsen av kontroll over de spesialiserte arbeidsoppgavene. 

I tillegg hadde sykepleierne myndighet til å utøve en avgrenset kontroll over de 
andre yrkesgruppene i de hjemmebaserte tjenestene. Med dette fikk statusen 
som profesjon ikke bare betydning for innholdet i det formelle arbeid, men 
også for forholdet til de andre yrkesgruppene og deres utøvelse av de formelle 
oppgavene i helsehjelpen. 
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Det spesial i serte arbeid 

Selv om de andre yrkesgruppene utførte spesialiserte oppgaver, som for eksem-
pel stelle et sår eller dele ut medikamenter, var det sykepleierne som definerte 
de spesialiserte oppgavene som deres ansvarsområde. I den daglige driften kom 
dette til uttrykk gjennom sykepleierlister, dvs. arbeidslister som i større grad in-
neholdt oppgaver som forutsatte profesjonell kompetanse. 

Intervjuer:   Jeg husker fra den tiden jeg hospiterte at dere hadde sykepleierlister. 

Hvordan skiller disse listene seg fra de andre listene?  

Sykepleier 2:  Injeksjoner på sykepleierlistene og tyngre sår, større sår. 

Sykepleier 1:  Ja. 

Sykepleier 3:  Det er ikke så veldig forskjellig med sykepleier og hjelpepleier. Vi har 

mye mer å gjøre enn å stelle pasienter. Vi gir medisiner, skifter sår og 

setter injeksjoner. Sånne ting, men det er ikke så mye forskjell. Vi stel-

ler mye. 

Sykepleier 2:  Ja, men på sykepleierlisten er det tyngre, sykere pasienter. For eksem-

pel er kreftpasienter ofte på en sykepleierliste. 

Sykepleier 1:  Intramuskulære injeksjoner er det stort sett vi som tar.  

Sykepleier 2:  Ja, stort sett. 

Sykepleier 1:  Prioritering for sykepleiere når de gjelder sårskift og sånne ting, men 

hjelpepleierne gjør også veldig mye. 

Sykepleier 3:  Ja, de gjør mye. Hjelpepleiere leverer medisiner, de gjør det. 

Intervjuer:   Du nevnte stell. Er det stellet likt fordelt blant alle på vakta eller er mind-

re stell på sykepleierlistene enn de andre listene. 

Sykepleier 2:  Det er nok færre stell på sykepleierlistene tror jeg, men de er kanskje 

større og mer tidskrevende. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case D) 

Sykepleierlistene bekreftet forskjellene i det formelle arbeidsinnhold mellom yr-
kesgruppene, ved at omfanget av spesialiserte oppgaver var større blant syke-
pleierne enn hos de andre arbeidstakerne. I tillegg viser utdraget at denne for-
skjellen utfordret forståelsen av et felles arbeidsinnhold for alle yrkesgruppene 
slik det er presentert i forrige kapittel, som for eksempel retteferdighetsnormen 
knyttet til fordelingen av ”stell og pleie”.  

Ulike studier tyder på at forskjellen på arbeidsoppgaver mellom sykepleiere og 
de andre yrkesgruppene opprettholdes og styrkes av prosesser utenfor organisa-
sjonene. For det første er det vist at den kommunale overtakelsen av institu-
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sjonsansvaret i 1988, dvs. sykehjemmene, førte til en øyeblikkelig endring i 
pleie- og omsorgstjenesten (Kalseth, Midttun, Paulsen og Nygård 2004:20). 

Overtakelsen bidro til en avinstitusjonalisering som i neste omgang førte til at 
tjenester som tidligere ble gitt i sykehjemmene ble gitt i hjemmet, dvs. en drei-
ning av tjenester som tidligere var tillagt spesialisthelsetjenesten (Kalseth, Midt-
tun, Paulsen og Nygård 2004:36). I tillegg skjedde det endringer i spesialisthelse-
tjenesten. Eksempelvis har reduksjonen i antall liggedøgn på sykehusene bidratt 
til at deler av den medisinske behandlingen er blitt overført til kommunehelse-
tjenesten (Hofseth og Norvoll 2003:67). Konsekvensen av prosessene er en 
omfordeling av det formelle arbeidsinnhold mellom yrkesgruppene i pleie- og 
omsorgstjenesten, og der den profesjonelle arbeidstaker i større grad utfører 
spesialiserte tjenester. 

Kontrol l  over spesial i serte t j enester 

I kraft av sin utdannelse hadde sykepleierne ikke bare kompetansen til å utføre 
spesialiserte tjenester, men også myndighet til å kontrollere at andre arbeidsta-
kere utførte de spesialiserte oppgavene på en forsvarlig måte. Utøvelsen av 
kontroll tilhørte blant annet til det sykepleierne omtalte som det sykepleiefaglige 
ansvar. 

Intervjuer:   Hva er det sykepleiefaglige ansvar? 

Sykepleier:   Jeg vil jo si det vi er utdannet til, det er derfor vi er sykepleiere og er på 

en måte, har litt annet utgangspunkt enn det en hjelpepleier og om-

sorgsarbeider har. Vi har jo.., det er vi som har ansvaret i forhold til pa-

sienter, vil jeg si. Alle hjelpepleierne kommer jo til oss når det er det 

noe dem føler går over sitt kunnskapsområde, så er det vi som tar det 

videre. Jeg klarer liksom ikke si noe kort definisjon av det.  

Intervjuer:   Du sa at utdannelsen er utgangspunkt for dette ansvaret. Hva gir ut-

dannelsen deg som de andre ikke har? 

Sykepleier:   Det er jo veldig mye i forhold til medisiner, medikamenter som.., det er 

klart en hjelpepleier har jo kurs, medisinkurs, men det er jo veldig be-

grensa og veldig.., i hvert fall sånn jeg har forstått det så er det ikke så 

veldig mye de lærer på disse kursa, det er vel mest bare for at dem skal 

få dele ut medisiner. Vi lærer jo mye i forhold til medikamenter og virk-

ning av medikamenter. Så det er vel det dem føler at er litt mer vår bit 

igjen, at da skorter det litt for dem. 

   (Individuelt intervju – Sykepleier, Case A) 
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Sykepleier 2:  Nei, vi har jo ansvaret, det er vi som skriver prosedyrer (for sårbehand-

ling) og sårkortprosedyrer slik at de andre kan komme dit og lese og se 

hva de skal.., hvordan de skal behandle såret. 

Intervjuer:   Så prosedyrene utarbeides alltid av en sykepleier? 

Sykepleier 1:  Stort sett så. 

Sykepleier 2:  Eller at man har diskutert det og så kan vi jo delegere det til en hjelpe-

pleier som kan skrive det, men vi har liksom blitt enige. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case C) 

Sitatene ovenfor illustrerer sykepleiernes ansvar og kontroll over to spesialiserte 
oppgaver, dvs. administrasjonen av medikamenter og behandlingen av sår. An-
svaret for administrasjonen av medikamentene i virksomheten førte blant annet 
til at deler av arbeidet var knyttet til medisinrommet, der medikamentene til 
brukerne ble fordelt og kontrollert. Medisinrommet var sykepleiernes arena og 
gav dessuten anledning til en annen type samhandling, dvs. samhandling mel-
lom profesjonelle der blant annet faglige diskusjoner kunne finne sted. 

Utarbeidelsen av sårprosedyrer var et annet eksempel på kontroll, der sykeplei-
erne standardiserte spesialiserte arbeidsoppgaver. Dette arbeid samsvarer med 
standardisering av arbeidsprosesser og styrket sykepleiernes kontroll over spesi-
aliserte oppgaver (Mintzberg 1995:351, 354). Et annet viktig aspekt ved dette 
arbeid var at standardiseringen bidro til at sykepleiere hadde anledning til å mo-
difisere det administrative normsystem, siden prosedyrene ble administrative 
normer for utøvelsen av arbeidet.  

Profesjonens overordnede ansvar 

Den siste kategorien av formelt arbeid, knyttet til sykepleiernes status som pro-
fesjon, var deres kontinuerlige vurdering av nødvendig helsehjelp som ble ut-
øvet av de andre yrkesgruppene. Dette kunne blant annet føre til at sykepleierne 
grep inn i andres arbeid for å sikre en forsvarlig drift av virksomheten.  

Intervjuer:   Hva mener dere er det sykepleierfaglige ansvar, som er annerledes 

enn det andre har? 

Sykepleier 1:  Å litt være veiledende funksjon og kanskje. Sånn i forhold til andre ar-

beidsgruppene. Yrkesgruppene, mener jeg. 

Intervjuer:   Ja gjør du mye av det? 

Sykepleier 1:  Ja om jeg gjør det så mye så.. Jo da det hender jo det. Blir spurt om 

råd og tips i forskjellige situasjoner. Gjør jo det. 

Sykepleier 2:  Det er jo vårs dem kommer til da.  



 

 

 

 

150 

Sykepleier 1:  Ja det er jo det. 

Sykepleier 2:  For å få bekrefta det dem sjøl kanskje trur eller om dem vil ha tips eller 

veiledning. Har jo et overordnet ansvar overfor dem andre. 

Intervjuer:   Hva tenker du på da, et overordnet ansvar for de andre? 

Sykepleier 2:  At dem utfører oppgavene sine på riktig måte. Forsvarlig måte kanskje. 

Sykepleier 3:  Vi har jo litt mer fagkunnskap enn dem. Så det er jo naturlig det.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B) 

Sykepleierne koblet det overordnete ansvar til den formelle utdannelsen. Den 
legitimerte deres veiledende funksjon i forhold til de andre yrkesgruppene, og 
rettferdiggjorde at de så til at andre utførte arbeidet ”på riktig måte”. I tillegg 
førte ansvaret for forsvarlig virksomhet til at sykepleierne hadde myndighet til å 
gripe inn i andres arbeidsdag. 

Intervjuer:   Hva har dere ansvar for da? 

Sykepleier 1:  Nei, vi er ansvarlige for at. 

Sykepleier 2:  For at ting skal gå rett for seg. 

Sykepleier 3:  Det kan være en telefonhenvendelse fra brukere.. 

Sykepleier 4:  Legevakta. 

Sykepleier 3: Pårørende, legevakten fra sykehuset. Det kan være kollegaer, det kan 

være pasientene våre, det kan være alt slik at det på en måte blir tatt 

hånd om. For vanligvis på dagtid vet du så har vi kontoret. Vi har jo for 

så vidt det samme om kveldene også. 

Sykepleier 1:  Sykdom og sånn og, da må jo vi enten beordre eller få folk til å. 

Intervjuer:   Er dere gitt myndighet til å beordre andre? 

FLERE:   Mm. 

Intervjuer:   Ja. Og det gjelder da på vakter, altså alt annet enn dagvakt? 

Sykepleier 1:  Ja. Og så helgene. Helger, kvelder, helligdager. 

FLERE:   Mm, ja. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case C) 

Sykepleiernes inngripen i andres arbeidsdag forutsatte legitimitet, som ble etab-
lert gjennom deres kunnskapsbaserte vurderinger. Det var deres kunnskap som 
identifiserte trusler mot forsvarlig drift og dermed legitimerte inngripen i andres 
arbeid. Kritiske hendelser eller alvorlige endringer i helsetilstanden til en bruker 
var typiske eksempler på trusler, men forekom sjeldent og hørte av den grunn 
til unntakene i sykepleiernes formelle arbeid. 
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Sykepleiernes skjulte tjenester 

I likhet med de andre yrkesgruppene utførte sykepleierne skjulte tjenester som 
gikk ut over de formelle arbeidsoppgavene. Tjenestene sammenfalt i stor grad 
med kategoriene som er presentert tidligere i det forutgående kapittel, dvs. mer-
arbeid og forbudt arbeid. I likhet med de andre yrkesgruppene krøllet sykepleie-
re håret til brukeren, selv om det fantes regler som ville sette en stopper for det, 
eller utførte en rekke tilleggstjenester som å handle, hente avisen med mer. 

Forskjellen mellom sykepleierne og de andre yrkesgruppene derimot var knyttet 
til en profesjonsbasert argumentasjon for å legitimere skjulte tjenester. Sykeplei-
erne utførte sine helsetjenester ut fra deres egen diagnostisering og vurdering av 
brukeren, samt brukerens behov for helsehjelp. Skjulte tjenester var med dette 
en konsekvens av at sykepleiere forholdt seg til de profesjonelle arbeidsproses-
sene nærmest uavhengig av administrative normer, som for eksempel vedtaket 
til bestillerenheten. 

Intervjuer:   Når brukerkontoret satt et vedtak. Har det på en måte satt grenser for 

hva dere gjør? 

Alle sykepleiere:  Nei. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B) 

Intervjuer:   Spørsmålet mitt er, i hvilken grad er det vedtaket som styrer eller er det 

de behovene dere møter hos brukeren? 

Sykepleier 1: Det er behovet. 

Sykepleier 2:  Ja, det er behovet.  

Sykepleier 1:  Det er behovet.  

Sykepleier 3:  Behovet. 

Sykepleier 1:  Ja, det er det. 

Intervjuer:   Hvorfor det? 

Sykepleier 1:  Man må bruke hodet (ler). 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case D) 

I tekstene ovenfor viser sykepleierne til brukerens behov for å begrunne arbei-
det, noe som var svært vanlig blant alle sykepleiere i studien. På direkte spørs-
mål om vedtaket hadde betydning for arbeidet så svarte man riktignok at vedta-
ket var et viktig utgangspunkt for arbeidet, men at selve innholdet i arbeidet ble 
definert ut fra deres vurdering.  
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Det var med andre ord konklusjonene som følge av sykepleiernes arbeidspro-
sesser som hadde betydning for arbeidet som ble utført. Av den grunn var det 
avstanden mellom sykepleiernes profesjonelle arbeid og de på forhånd definerte 
arbeidsoppgavene i vedtaket som avgjorde om arbeidet var merarbeid eller for-
budt arbeid. Spesifikke formelle regler på arbeidets omfang og innhold førte av 
den grunn til at det var en større omfang av skjulte tjenester i casene A og B, 
der man hadde valgt en ”hard” operasjonalisering av bestiller- / utfører model-
len. I casene C og D derimot gav vedtaket brukeren rett til helsehjelp, men der 
innholdet ble definert av utøveren. 

Intervjuer:   I hvilken grad stemmer vedtaket med den virkeligheten dere møter når 

dere går ut?  

Sykepleier 1:  Det hender at det er mer i vedtaket enn det som er nødvendig eller om-

vendt, det hender. Men jeg synes ikke det er mye av det egentlig for vi 

har på en måte anledning til å justere det for det skal vi observere ofte 

og så. Sånn som med en bruker nå nylig ble satt på morgen og kveld 

med medisinutdeling og masse sånn uten at det var nødvendig i det 

hele tatt. Og da var det på en måte antakelig et signal fra sykehuset 

hvor hun ble utskrevet fra og at de ikke visste at hun bodde sammen 

med noen, en sønn som kunne ta seg av det. Så sånn skjer av og til. 

Sykepleier 2:  Det endres jo hele tiden litt ut fra hva vi synes også og vi hvor ser be-

hovet ligger.  

Intervjuer:   Er vedtakene på en måte veldig presise eller er det rom for skjønn? 

Sykepleier 1:  Vedtakene, altså jeg føler på en måte at de er fleksible. Altså, hvis vi 

synes noe bør være annerledes liksom eller at de bør ha mer eller de 

ønsker seg, så får de det på en måte. Altså, det er lett å legge til eller 

trekke fra, egentlig. Synes jeg da.  

Intervjuer:   Vedtakene er lette å endre? 

Sykepleier 1:  Ja, altså det som kommer fra forvaltningskontoret går jo ofte på, altså 

det går på liksom litt mer sånne hovedting. Og så de kommentarene vi 

har i forhold til det de trenger det er sånn som vi legger til eller hva skal 

jeg si, la oss si de har besøk 2 ganger om dagen, da er det veldig lett 

for de å.., altså vi kan sette dem opp på dusj. Jeg føler på en måte at 

det er greit å forandre på, at det ikke er noe problem.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case D) 

Fraværet av spesifikke bestillinger i vedtakene førte til at sykepleierne i casene C 
og D ikke opplevde sitt profesjonelle handlingsrom truet, siden de fikk beholde 
muligheten til å utføre arbeidet ut fra egne observasjoner og vurderinger. Av 
den grunn var omfanget av skjulte tjenester blant sykepleierne i casene C og D 
noe mindre. Innholdet i det skjulte arbeid var av den grunn først og fremst til-
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leggstjenester, dvs. merarbeid som en utførte samtidig med alt det andre som 
ble gjort.  

Sykepleierne casene A og B derimot opplevde at de i større grad gikk ut over og 
brøt med administrative normer siden de formelle tjenestene ikke samsvarte 
med deres profesjonelle forståelse av behovet for helsehjelp. Legitimiteten for å 
kunne definere innholdet i helsehjelpen og å bryte med administrative normer, 
var knyttet både til private og kollektive normer, men hadde for sykepleierne 
sitt hovedutgangspunkt i profesjonelle normer i det profesjonelle normsystem. 

Profesjonelle arbeidsrelasjoner og det profesjonelle normsystem 

Hittil er private og kollektive normer presentert som mekanismer for å legitime-
re skjulte tjenester i de hjemmebaserte tjenestene. Dette er mekanismer som 
også berørte sykepleierne, men som ble modifisert av enda et sett av normer, 
dvs. normene i det profesjonelle normsystem. De profesjonelle normene var 
hovedmekanismene i deres arbeid og basert på normer fra sosialiseringsproses-
ser under utdannelsen og arbeidsrelasjonene mellom de profesjonelle i de 
hjemmebaserte tjenestene. 

Profesjonelle arbeidsrelasjoner 

I tillegg til å etablere uformelle relasjoner til brukerne og de andre yrkesgruppe-
ne i de hjemmebaserte tjenestene, hadde sykepleiere særskilte arbeidsrelasjoner 
med sin profesjonelle kolleger. Utgangspunktet for relasjonene var deres for-
melle kompetanse og profesjonens normer som man hadde blitt sosialisert til 
under den teoretiske og praktiske utdannelsen. Profesjonens normer konstituer-
te det profesjonelle normsystem, som ble vedlikeholdt og sanksjonert under 
samhandlingen mellom de profesjonelle aktørene i organisasjonene.  

Sykepleierne hadde ulike sosiale arenaer for samhandling, noe som gav dem 
muligheten til å opprettholde og forsterke profesjonelle normer. For det første 
førte ansvaret for spesialiserte oppgaver til at de hadde ulike formelle arena for 
profesjonell samhandling. For eksempel ble formelle retningslinjer utarbeidet i 
samarbeid med andre profesjonelle, samt at ansvaret for administrasjonen av 
medikamenter forutsatte samhandling der man kontrollerte hverandres arbeid. 
På den måten fikk sykepleierne anledning til å ta opp faglige diskusjoner med 
andre kolleger under utøvelsen av formelle arbeidsoppgaver. 
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Intervjuer:   Du nevnte rapporten som et naturlig diskusjons forum. Hvilke andre 

fora har dere? 

Sykepleier:  Eh, det blir veldig lett under pausa vår da. Da blir det vel at en sitter og 

diskuterer og prater rundt forskjellige ting. Men ellers så er det vel ikke 

så, selvfølgelig når vi har tid i løpet av en dag så, og det er noe vi 

trenger å prate om, så gjør vi jo det. Men det kommer liksom der det 

passer seg, når vi har tid så gjør vi det, for å si det sånn. 

Intervjuer:  På medisinrommet? 

Sykepleier:  Der blir det også litt diskusjoner (ler). Der blir det naturlig hvis det sitter 

et par stykker og holder på med hver sin.., hver sin dosett så blir det litt 

at en prater og diskuterer litt og.., det gjør det jo.  

Intervjuer:   Er det noen temaer som er de vanlige tema på medisinrommet?  

Sykepleier:   Det går jo mye på medisiner, det gjør jo det. Det blir jo veldig naturlig 

sånn sett, men det går jo også på andre ting, men der sitter det folk 

(sykepleiere) fra forskjellige team stort sett. I og med at det stort sett 

bare er 1 sykepleier på hvert team. 

Intervjuer:   Ja, hvilke andre ting tar man opp? 

Sykepleier:  Ja, det er rett og slett i forhold til kanskje ting vi er usikre på, om vi gjør 

de riktig, åssen vi skal håndtere forskjellige ting. Det blir litt om psykiat-

ribrukere, men vi har en del psykiatribrukere så da.., litt i forhold til ås-

sen vi forholder oss, hvor vi setter grenser, at alle.., ja at alle holder den 

samme linja.  

   (Individuelt intervju – Sykepleier, Case A) 

Utdraget illustrerer hvordan profesjonelt arbeid i seg selv, gjennom formelle ar-
beidsoppgaver, legger til rette for samhandling og muligheten til å forsterke 
profesjonelle normer under arbeidet. I tillegg til de formelle samhandlingsare-
naene, som følge av arbeidet, var sykepleierne den eneste gruppen som hadde 
etablert sykepleiermøter. Møtene var uformelle faglige diskusjonsfora, noen 
ganger arrangert utenfor arbeidstiden, der man drøftet aktuelle problemstillinger 
i arbeidet. 

Intervjuer:   Har dere sykepleiemøter? 

Sykepleier 1:  Ja på tvers av sonene, men det er jo lenge siden vi har hatt. 

Sykepleier 2:  Det hadde på en måte ikke noe med sonene å gjøre. 

Sykepleier 3:  Nei. 

Sykepleier 1: Det som vi hadde i kjelleren 

Sykepleier 4:  Ja men det er jo opphørt det vet du. 

Sykepleier 3:  Ja. 

Sykepleier 1:  Ja er det helt borte. 
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Sykepleier 4:  Ja. Virksomhetsleder skulle ikke ha det. 

Sykepleier 1:  Men da har vi sørga for å ha bare vi i sonene hos oss da.  

Sykepleier 3:  Ja. 

Sykepleier 1:  Men det er jo noe vi styrer sjøl. At vi.. Det er ikke så lenge sida vi hadde 

det nå. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B) 

Utdraget fra intervjuet ovenfor viser hvordan sykepleierne, til tross for mot-
stand fra virksomhetsleder, fikk etablert en egen arena der sykepleierne satte 
dagsorden. Forekomsten av denne typen arena for de profesjonelle arbeidsta-
kerne varierte på tvers av de fire organisasjonene. I et case hadde man ingen 
egne sykepleiermøter, i et annet derimot hadde man jevnlige møter i arbeidsti-
den, mens man i de andre casene møttes utenfor arbeidstiden.  

Dette viser at sykepleiere i tillegg til arbeidsrelasjonene til organisasjonen, bru-
kerne og kollegaene, også hadde profesjonelle arbeidsrelasjoner. Arbeidsrelasjo-
ner som vedlikeholdt og forsterket de profesjonelles forståelse og normer for 
arbeidet, og som legitimerte avvik fra den kollektive forståelsen. 

Intervjuer:   Kollegaer er det sykepleiere eller er det alle? 

Sykepleier 1:  Sykepleiere (ler). 

Sykepleier 2:  Det er vel mest sykepleiere, må innrømme det, mest sykepleiere.  

Sykepleier 1:  Vi har jo noen hyggelige hjelpepleiere og.. 

Sykepleier 2:  Ja, selvfølgelig.  

Sykepleier 1:  .. og omsorgsarbeidere og, men det er liksom.., men det er vel syke-

pleierne på en måte vi forholder oss til rent sånn faglig hvis det er noe 

vi lurer på, så går vi til en sykepleier kollega.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleier, Case C) 

Normene i det profesjonelle normsystem 

Profesjonelle normer er formelle og uformelle regler med omfattende betyd-
ning for reguleringen av profesjonelt arbeid, deriblant sykepleiernes arbeid i de 
hjemmebaserte tjenestene. De omfatter og avklarer etiske perspektiver ved ar-
beidet, formalisert gjennom profesjonens etiske kodeks, og definerer utøvelsen 
av arbeidsprosessene, basert på profesjonens kunnskapssystem (Freidson 1984, 
Freidson 2001:214, Grimen 2008:157, Mintzberg 1983:192, Mintzberg 
1995:354-355). De innlæres under utdannelsen og vedlikeholdes av det profe-
sjonelle kollegiet, dvs. profesjonelle relasjoner, i og utenfor arbeidsorganisasjo-



 

 

 

 

156 

nene. Profesjonelle normer er av den grunn mekanismer som eksisterer uav-
hengig av profesjonens organisatoriske tilknytning. 

Samtidig bidrar profesjonens tilknytning til en organisasjon at normene applise-
res på arbeidet som utføres i organisasjonen, og betyr i denne sammenhengen 
sykepleiernes utøvelse av nødvendig helsehjelp. 

Til forskjell fra de andre mekanismene som er presentert i denne studien relate-
res de profesjonelle normene til en avgrenset yrkesgruppe i organisasjonen og 
deres profesjonelle arbeidsrelasjoner, dvs. sykepleierne. Til tross for at profe-
sjonelle normer har en selvstendig effekt på arbeidet påvirker og påvirkes nor-
mene av de andre normene. Styrken i administrative, private eller kollektive 
normer vil med dette kunne svekke eller styrke de profesjonelle normene. Styr-
ken i de profesjonelle normene, eller i de andre normene, er med andre ord av-
hengig av det innbyrdes styrkeforhold mellom alle mekanismer.  

Av den grunn vil beskrivelsen av de profesjonelle normene ved sykepleiernes 
normsystem, og deres betydning for arbeidet, bli diskutert i forhold til normer i 
det administrative og kollektive normsystem39. 

Profesjonens normer i nødvendig hel sehj elp 

Under datasamlingen kom sykepleierne i de fire organisasjonene ofte tilbake til 
ulike handlingsregler, dvs. normative prinsipper, som dannet profesjonens refe-
ranseramme for utøvelsen av nødvendig helsehjelp. Handlingsreglene hadde sitt 
utgangspunkt i deres formelle utdannelse og utgjør av den grunn de profesjo-
nelle normene i det profesjonelle normsystem. De omfattet ulike aspekter ved 
utøvelsen av deres profesjonelle arbeid, og gav retning for de ulike arbeidspro-
sessene. De mest fremtredende profesjonelle normene i denne studien var det 
profesjonelle ansvar, samt helhets- og omsorgsperspektivet.  

Det profesjonelle ansvar 

Allerede tidlig i datasamlingen ble det tydelig at sykepleierne anså vedtaket fra 
bestillerenheten som et utgangspunkt for deres arbeid, og forkastet vedtak som 
på forhånd standardiserte og definerte grenser for arbeidet og arbeidsprosesse-
ne. Begrunnelsen var at deres faglige vurdering av behovet for helsetjenester 

                                              
39 I og med at private normer i stor grad varierte som følge av stor variasjon mellom private arbeids-
relasjoner utelates dette perspektiv i diskusjonen. 
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skulle være styrende for arbeidets innhold og omfang. I ulike sammenhenger 
ble dette omtalt som det sykepleiefaglige ansvar, og var nært knyttet til den pro-
fesjonelle vurderingsfasen. Dette ansvar ble dessuten bekreftet og forsterket av 
juridiske regler og sykepleiernes etiske kodeks. 

Intervjuer:   La oss si at du gjør noen valg da, at du gjør en vurdering, du gjør et 

valg og så står du alene med det ansvaret. Du opplever ikke det som 

tungt? 

Sykepleier 1:  Det er det som er ålright da. 

Sykepleier 2:  Hvis jeg blir usikker så ringer jeg.  

Intervjuer:   Det er det som er ålright? 

FLERE:   Ja.  

Sykepleier 3:  Som trigger.  

Sykepleier 4:  Men samtidig så har du alltid noen bak deg du kan bruke. Er jeg usikker 

ringer jeg alltid legevakta eller kollega, står jeg alene sykepleier på 

kvelden og det er noe så ringer jeg heller en gang for mye til legevakta 

enn å ikke ringe. Da føler jeg på en måte at jeg har fått en bekreftelse 

på det jeg har vurdert er riktig.  

FLERE:   Ja, mm. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case C)  

I all hovedsak ble skjulte tjenester begrunnet ut fra deres selvstendige ansvar for 
å utøve en tjeneste som var i samsvar med deres profesjonelle vurdering. Sam-
tidig førte dette ikke til at alle sykepleiere utførte den samme tjenesten i lignen-
de situasjoner, men at hver og en hadde et selvstendig ansvar og kunne begrun-
ne sin tjeneste ut fra en profesjonell vurdering. 

Intervjuer:   Hvis jeg nå hadde spurt dere 4, hva er et stell? Og dere skulle svart i en 

lukket konvolutt hver for dere, tror dere at dere hadde gitt samme svar? 

FLERE:   Nei. Nei, det tror jeg ikke.  

Intervjuer:   Hva ville forskjellen bestå i? 

Sykepleier 1:  Skjønn (ler). Personlige vurderinger. 

Sykepleier 2:  Tilstedeværelsen, kvaliteten på tilstedeværelsen tror jeg.  

Intervjuer:   Sier du nå implisitt at det er forskjellige kvaliteter på dere? 

Sykepleier 2:  Nei, jeg tror.., altså jeg tror ikke rent det praktiske, ikke sant, som det å 

skifte på en bleie.., men kvaliteten på tilstedeværelsen, sa jeg.  

Intervjuer:   Så den tekniske oppgaven blir utført likt, men omfanget av stellet vil 

være forskjellig eller?  

Sykepleier 1:  Eller at vi gjør ulike vurderinger av brukeren, hva han trenger hjelp til.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case C)  
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Dette viser at sykepleierne vurderte hverandre som like i sin utøvelse av ulike 
prosedyrer, men innrømmet en variasjon mellom sykepleiernes vurderinger. 
Dette ble i liten grad problematisert siden ansvaret for vurderingen og konse-
kvensene for arbeidet lå hos den enkelte yrkesutøver, den profesjonelle.  

Sykepleier:   Det var en pasient som ikke klarte å smøre maten og i mange dager 

hadde han ikke spist mat, og de andre sier han klarer det, ikke ta job-

ben fra ham. 

 Så jeg var litt svak, trodde ikke han spiste mat, så jeg gjorde det, jeg 

smurte maten hans. Da ble han kjekkere. Noen ganger blir han bare 

skikkelig deprimert og sånt, så da smører jeg maten. Så kan jeg ha pa-

sienten i tre dager og smøre maten. Og så den 4. dagen har jeg fri. Da 

kommer en annen sykepleier inn. Hun smører ikke mat fordi det ikke 

står i vedtaket. Og så sier hun, ”du må ikke skjemme bort pasienten”. 

Ja, men når han ikke klarte å smøre mat så gjorde jeg det i 3 dager. 

Han var jo så dårlig, hadde ikke spist, ikke drukket, ikke sant. Da fikk 

jeg den at jeg er så dumsnill.  

Men jeg kan vurdere selv hva pasienten trenger og så slutte når jeg ser 

at han blir bra. Den dagen var jeg litt sint på den sykepleieren, men ho 

får vurdere litt selv. Jeg har nå gjort det sånn, ja.  

   (Fortelling til en sykepleier – Fokusgruppeintervju – Case D) 

Til tross for at sykepleierens fortelling ovenfor peker på individuelle aspekter 
ved yrkesutøvelsen, som for eksempel ”Så, jeg var litt svak”, handler fortelling-
en i all hovedsak om den faglige vurderingen hos sykepleieren. Koblingen mel-
lom mangelfull ernæring og en psykiatrisk lidelse innebar at hun vurderte beho-
vet for en tjeneste som ikke var definert i vedtaket. Identifiseringen av et util-
fredsstilt behov og vurderingen av konsekvensene ut fra det sykepleiefaglige 
kunnskapssystem ble av den grunn retningsgivende for arbeidet. 

Normen om å utføre et selvstendig arbeid basert på faglige vurderinger ble yt-
terligere forsterket gjennom koblingen til juridiske regler og sykepleiernes etiske 
kodeks.  

Sykepleier 1:  En sykepleier har i utgangspunktet jo både informasjons- og opplys-

ningsplikt, ikke sant. Det er hjemlet i, hvilket skriv var det igjen, sånn 

etiske.. 

Sykepleier 2:  Yrkes etiske retningslinjer. 

Sykepleier 1:  Ja. Så der ligger også instruksen, føler jeg ofte. Så jeg har den jo 

egentlig der, så jeg vet hva jeg kan gjøre og hva jeg ikke kan gjøre 

ovenfor pasientene mine. Men også ovenfor kollegaene mine. Så det.., 
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jeg synes jo det er.., jeg synes det er veldig viktig med opplysningsplikt 

og informasjonsplikt.  

  (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case C)  

Til tross for at det i liten grad skilles eksplisitt mellom de ulike normene viser 
utdraget ovenfor at både juridiske og etiske normer forsterket normen om et 
selvstendig profesjonelt ansvar. Ser en nærmere på deres etiske kodeks, dvs. Sy-
kepleiernes Yrkesetiske Retningslinjer (2007), vises det flere steder eksplisitt til 
sykepleiernes selvstendige profesjonelle ansvar. ”Sykepleieren har et faglig, etisk 
og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av syke-
pleie”, (Norsk Sykepleierforbund 2007:8). Etiske og juridiske normer bekreftet 
dermed en av hovednormene for profesjonell yrkesutøvelse, dvs. at sykepleie-
ren har et profesjonelt ansvar og skal handle ut fra selvstendige faglige vurde-
ringer. 

Helhetsperspektivet 

Grunnlaget for sykepleiernes faglige vurdering, og den andre profesjonelle 
normen, var kravet om en helhetlig behovsorientering under vurderingen av 
brukerens behov for helsehjelp. Alle menneskelige behov hos brukeren dannet 
utgangspunktet for diagnostiseringen og vurderingen og konstituerte helhets-
perspektivet. 

Intervjuer:   Et provoserende spørsmål kanskje. Rekker dere ikke oppgavene fordi 

dere gjør mer enn vedtaket sier? Eller er vedtakene i utgangspunktet så 

omfattende at tiden ikke strekker til? 

Sykepleier 1:  Det er vel litt mer på brukers behov, du kan ikke bare gå inn og gjøre 

det du skal, men du må gjøre litt menneskelig også.  

Intervjuer:   Hvorfor det? Hvorfor må man gjøre det menneskelige også? Hvorfor 

opplever dere at dere må det? 

Sykepleier 2:  Jeg vil si at det lærer vi på sykepleierskolen med forholdet mellom, alt-

så det mentale. Det er ikke bare sånn at man kan bli så smal. Jeg er 

sikker på at jeg kan gjøre den lista kjempefort hvis jeg bare løper inn, 

gjør det jeg skal, løper ut. Gi medisiner, dokumentere ut, det kan gjøres 

på 1 minutt mange steder, men resultatet av å på en måte ikke se mer 

behov enn akkurat det å gi medisin kan jo bli at man kommer inn i en 

sånn ond sirkel med mer sykdom. De vil sitte igjen og føle seg avviste. 

De blir deprimerte. Altså alt henger sammen med alt.  

Sykepleier 1:  Det er litt for min skyld også. Jeg skulle ikke ha det bra om jeg bare 

skulle gå og gjøre det jeg skal gjøre. Jeg må liksom få se helheten.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case D) 
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Dette viser hvordan helhetsperspektivet var knyttet til den formelle utdannel-
sen, dvs. et kunnskapssystem basert på menneskets behov og deres gjensidige 
relasjon, som fikk konsekvenser for den videre yrkesutøvelsen. Den gjensidige 
påvirkningen mellom behovene førte av den grunn til at sykepleierne måtte 
vurdere andre aspekter enn de som var omtalt i vedtaket. Av den grunn måtte 
alle behov en bruker gav uttrykk for inngå i vurderingen av behovet for helse-
hjelp. 

Dette perspektivet forutsetter i neste omgang en fleksibilitet, der sykepleieren 
måtte tilpasse arbeidet til variasjoner i brukerens behov. Mange av sykepleierne 
gav uttrykk for at de var fleksible og at særlig den ”harde” vedtaksformen ikke 
passet til endringene hos brukerne. ”Det er jo derfor det er vanskelig å skrive 
vedtak og da, for behovet endrer seg hele tida.” (Sykepleier – Case B). 

Et siste aspekt ved helhetsperspektivet er at det kunne danne grunnlag for gren-
seløst arbeid, legitimert ut fra et profesjonelt kunnskapssystem. Brukerens gren-
seløse behov ble i kraft av sykepleiernes kunnskapssystem legitime, siden alle 
behov inngikk i helheten og anerkjent som sykepleiernes ansvar. På denne må-
ten fantes det ingen tydelige grenser for det profesjonelle handlingsrom, enn de 
grenser den enkelte sykepleieren satte med bakgrunn i vurderingen av bruke-
rens behov. 

Omsorgsperspektivet 

Den siste profesjonelle normen, som var med på å danne en profesjonell refe-
ranseramme for sykepleiernes arbeid, var omsorgsperspektivet. Til tross for at 
dette perspektivet var nært knyttet til helhetsperspektivet var det et skille mel-
lom perspektivene. Helhetsperspektivet var knyttet til sykepleiernes profesjonel-
le kunnskapssystem, mens omsorgsperspektivet i større grad var knyttet til og 
definert av sykepleiernes etiske kodeks. Dette illustreres med blant annet føl-
gende sitat fra sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer. ”Sykepleierens funda-
mentale plikt er å vise omsorg for mennesker som lider, uansett hva årsaken til 
lidelsen måtte være.”, (NSF 2007:5). 

Intervjuer:  Du snakket om omsorgsrollen, kan du definere den? 

Sykepleier 1:  Omsorgsrollen ja. 

Sykepleier 2:  Det å være et medmenneske. 

Sykepleier 1:  Å være et medmenneske ja.  

Intervjuer:   Hva vil det si konkret? 
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Sykepleier 1:  At du tar deg tid, at du lytter, at du kan trøste, gi.., ja informasjon er 

også.., det har med omsorg å gjøre.  

Sykepleier 3:  Mm 

Sykepleier 2:  Undervisning i forhold til helsen, veiledning.  

Intervjuer:   Andre sider ved omsorgsrollen? 

Sykepleier 3:  Det er snakk om å være et medmenneske, ikke sant.  

Sykepleier 2:  Medmenneske. 

Sykepleier 3:  Så det blir på en måte å tenke de tingene som du selv, empati ikke 

sant. Veldig mange av de pasientene er gamle. Å sette seg inn i deres 

rolle, hvordan du kan bistå, hjelpe. Noen ganger skal du kanskje ikke 

hjelpe. Det er sånn at de skal hjelpe seg selv, men du kan jo se at det 

blir gjort. Du vet at de klarer det selv. For eksempel det å pusse tenner 

kan de gjøre selv, skal du gre håret? Er det du som skal ta på strømpe-

ne? Kanskje du vet at de har dårlige ben, dårlig rygg. Ta på klær, per-

sonlig hygiene, få på klærne, se at alt er i orden, gi dem mat, så de skal 

kunne liksom fungere så godt som mulig til eventuelt neste gang vi 

kommer.  

Sykepleier 2:  Jeg tenker litt på det at ofte så er vi de eneste som kommer.  

FLERE:   Mm 

Sykepleier 2:  Det er veldig mange ensomme mennesker. At vi er faktisk de eneste 

personene som viser omtanke, som viser at vi er interesserte. 

Sykepleier 1:  Setter av tid. 

Sykepleier 3:  Ikke nødvendigvis.., ja ensomme eldre i hvert fall, det er ikke alle som 

er ensomme, men alene. At dem liksom.. 

Sykepleier 2:  Ja. 

Sykepleier 4:  Tenker litt på sånn på det med at jeg prøver å tenke meg i den situa-

sjonen hvis det hadde vært meg, hvordan ville jeg ha blitt stelt, hvordan 

ville jeg ha blitt behandlet? Prøve liksom å føle meg litt frem på den må-

ten også. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case C) 

Sykepleiernes vektlegging av medmenneskelighet, empati og omtanke under be-
skrivelsen av omsorgsdimensjonen ved arbeidet, illustrerer at omsorgsprinsip-
pet er en ideologisk overordnet norm for både den profesjonelle vurderingen 
og helhetsperspektivet. Normen definerer en kvalitet på relasjonen mellom 
bruker og den profesjonelle som går ut over det å være en arbeidstaker som yter 
en tjeneste for en bruker, og som den profesjonelle avkreves å etablere. Ved å 
definere seg som medmenneske i arbeidet sidestilles aktørene i relasjonen som 
likeverdige, og legitimerte samtidig skjulte tjenester. 
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Intervjuer:   Om dere nå hadde gjort det vedtaket faktisk sa og ikke noe annet enn 

det. Hadde dere fått bedre tid? 

Flere:   Ja. 

Sykepleier 1:  Men vi er omsorgspersoner. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B) 

Dette viser hvordan omsorgsperspektivet, helhetsperspektivet og det profesjo-
nelle ansvar er profesjonelle normer i det profesjonelle normsystem. Til tross 
for at normene var integrert i og knyttet til hverandre under yrkesutøvelsen kan 
de skilles analytisk fra hverandre slik det er vist i presentasjonen. 

Profesjonel l e normer i møte med det administrative normsystem 

Profesjoners kontroll over arbeidsprosessene utfordret og ble utfordret av for-
melle administrative regler. Litteraturen omtaler dette som den tradisjonelle rol-
lekonflikten mellom profesjonell autonomi og byråkratisk organisering av ar-
beidet, og har blitt viet stor oppmerksomhet siden begynnelsen av 1960 tallet 
(Perrow 1986:42-46, Svensson 2008:141, Thompson og McHugh 2002:290, 
Winroth 2007). Denne konflikten tilskrives spenningsforholdet mellom profe-
sjonenes behov for kontroll over eget arbeid og organisasjonens behov for 
kontroll over egne ressurser. Samtidig er det i senere tid diskutert om forholdet 
mellom organisasjoner og profesjoner er så konfliktfylt (Svensson 2008:139-
140). 

Spenningen mellom organisasjonens regler og behovet for kontroll over eget 
arbeid, blant annet for å ivareta det profesjonelle ansvar, var til stede i alle virk-
somheter i denne studien. Samtidig anerkjente sykepleierne det administrative 
normsystem, siden det hadde en legitimerende funksjon for deres arbeid. Syke-
pleierne hadde med dette et motstridende forhold til det administrative norm-
system. Normsystemet både utfordret og tilrettela for profesjonelt arbeid. 

Legitimeringen av det profesjonelle handlingsrom 

For det første legitimerte administrative normer sykepleieres kontroll over virk-
somheten ved hjelp av juridiske kompetanseregler. I tillegg tilrettela formelle 
normer for at utøvelsen og kontrollen over spesialiserte oppgaver i helsehjelpen 
var tillagt sykepleierne. Eksempelvis fantes det formelle krav til kompetanse for 
administreringen av medikamenter, noe som samtidig legitimerte differensie-
ringen av arbeidsoppgavene i virksomhetene. Med dette legitimerte det admi-
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nistrative normsystem et profesjonelt handlingsrom, der sykepleiere hadde 
kontroll. 

Denne kontrollen ble forsterket når sykepleiere fikk utforme formelle organisa-
toriske normer med utgangspunkt i deres kunnskapssystem. Under utarbeidel-
sen av organisatoriske regler ble profesjonelle normer transformert til normer i 
det administrative normsystem. Utarbeidelsen av prosedyrer, dvs. standarder 
for ulike arbeidsprosesser i nødvendig helsehjelp, var et tydelig eksempel på den 
type transformasjonsarbeid.  

Sykepleier 1:  Det er sykepleier som har ansvaret for prosedyre og så kan de (hjelpe-

pleiere og omsorgsarbeidere) følge den og stelle sår videre.  

Intervjuer:   Så en hjelpepleier vil ikke lage en egen prosedyre for et sår? 

Sykepleier 1:  Nei, nei, egentlig får de ikke lov til å lage prosedyre. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleier, Case D) 

Et tilleggsmoment i denne sammenhengen er at profesjonelle normer anvendes 
som juridiske standarder og kriterier for vurderingen av arbeidet ved eventuelle 
rettssaker. Juridisk anerkjennelse av profesjonelle normer vil av den grunn ytter-
ligere bekrefte deres betydning og legitimere transformasjonsarbeidet (Jayarat-
ne, Croxton og Mattison 1997).  

En annen administrativ norm av betydning var det administrative vedtak fra be-
stillerenheten, siden vedtaket både legitimerte utøvelsen av helsehjelpen og de-
finerte deres formelle handlingsrom. Sykepleierne anerkjente behovet for en 
formell legitimering av arbeidet, men uttrykte samtidig motstand mot vedtakets 
definisjon av arbeidet. Av den grunn ble vedtaket først og fremst oppfattet som 
et administrativt dokument, som bekreftet at brukeren oppfylte kriteriene om 
rett til nødvendig helsehjelp. 

En ser med dette at sykepleiernes aksept og anerkjennelse av det administrative 
normsystem først og fremst var knyttet til et samsvar mellom normsystemene. 
Sykepleierne anerkjente administrative normer når de bekreftet legitimiteten av 
profesjoners normer og profesjonenes sosiale status i organisasjonen, men kun-
ne handle uavhengig av administrative normer dersom de var i konflikt med 
profesjonens standarder for arbeidet. 
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Spenningsforholdet til administrative normer 

Administrative normer, som for eksempel formelle vedtak fra bestillerenheten, 
kunne komme i konflikt med og utfordre sykepleiernes prinsipp om et selv-
stendig profesjonelt ansvar. Dette gjaldt spesielt administrative normer som ty-
delig definerte arbeidet og med dette samtidig satte en formell grense for hand-
lingsrommet. Konsekvensen ble et spenningsforhold mellom den administrati-
ve normen, dvs. vedtaket, og prinsippet om et selvstendig profesjonelt ansvar. 

Resultatet var at sykepleierne i all hovedsak var lojale mot deres profesjonelle 
normer.  Dersom vedtaket kom i konflikt med deres forståelse, dvs. diagnosti-
sering og vurdering av behovet for helsehjelp, valgte sykepleierne i de fire orga-
nisasjonene å utføre sine tjenester uavhengig av det administrative normsystem. 

Intervjuer:   Hva om en bruker ber om noe mer enn det som står i vedtaket.  

Sykepleie 1:  Så gjør vi en vurdering der og da.  

Intervjuer:   Hender det at dere gir mer enn det som står på vedtaket? 

Alle sykepleiere:  Ja. 

Intervjuer:   Hva skal til for å gi mer? 

Sykepleier 2:  At vi ser at det er et behov.  

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleier, Case D) 

Dette viser at sykepleiere ved et misforhold mellom profesjonelle og administ-
rative normer foretrakk å handle i tråd med det profesjonelle normsystem. 
Skjulte tjenester var av den grunn først og fremst knyttet til konflikter med ad-
ministrative normer som ikke samsvarte med deres egen vurdering og som re-
duserte det profesjonelle handlingsrom. Dette innbar ikke nødvendigvis at ved-
taket ble ignorert, men at det ikke var grenseregulerende for arbeidet. 

Dette indikerer at det til tross for en gjensidig avhengighet mellom det admi-
nistrative og profesjonelle normsystem ser ut til å være en hierarkisk struktur 
mellom normsystemene. Administrative normer for arbeidet anerkjennes ved 
samsvar med profesjonelle normer, men underordnes og sees bort fra dersom 
de er i konflikt med og utfordrer profesjonelle normer.  
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Profesjonel l e normer i møte med det kol l ektive normsystem 

Kollektive normers betydning for arbeidet og samhandlingen med de andre yr-
kesgruppene i organisasjonene omfattet også sykepleierne. Sykepleierne kunne 
for eksempel legitimere skjulte tjenester med utgangspunkt i kollektive normer 
og det kollektive handlingsrom, eller gi sin tilslutning til kollektive regler om so-
sial støtte. Samtidig forekom det at det profesjonelle normsystem kunne kom-
me i konflikt med kollektive normer. Dette førte til at de profesjonelle yrkesut-
øverne måtte forholde seg til et spenningsforhold mellom flere normsystemer.  

I møte med det kollektive normsystem ble sykepleierne først og fremst utford-
ret når kollektive normer utøvet press på det profesjonelle handlingsrom, gjen-
nom kollektive grenser. Dessuten førte deres doble status som profesjon og ar-
beidskollega til at rollen som profesjon kunne utfordre den sosiale strukturen i 
kollektivet. 

Kollektive grenser for profesjonelt arbeid 

Alle yrkesgruppene var delaktige i diskusjoner som berørte grensereguleringen i 
møtet med grenseløse behov. Diskusjonene resulterte i neste omgang i en kol-
lektiv grense for skjulte tjenester. Til tross for at den kollektive grensen utvidet 
handlingsrommet for alle yrkesgruppene, deriblant sykepleierne, førte den også 
til en ny grense for arbeidet, den kollektive grensen. Med dette måtte sykeplei-
erne forholde seg både til administrative og kollektive grenser for det profesjo-
nelle arbeid. Eksempelvis viste et tidligere presentert utdrag hvordan kollektive 
normer satte grenser for arbeidet til sykepleiere. 

Intervjuer:   Et møte mellom de snille og de slemme. Hvordan utarter det seg? 

Sykepleier 1:  Nei det utarter seg bra det. Stort sett. Det vi må gjøre er å finne en fel-

les plattform. 

Intervjuer:   Hvordan kommer dere frem til det? 

Sykepleier 1:  Da må jeg gi litt og ho gi litt, og ta litt. Og så må vi si at Sånn gjør vi og 

så må alle være enig i det og alle må gjøre det. Selv om jeg har lyst til å 

gå og hente den avisa, men vi har faktisk bestemt det i fellesskap at det 

klarer ho sjøl. Så må alle forholde seg til det. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleier, Case B) 

Utsagnet viser hvordan en felles plattform kunne sette grenser for arbeidet, og 
der grensen også omfattet sykepleierne i organisasjonen. Samtidig vil profesjo-
nenes deltakelse i diskusjoner om grenseregulering kunne bidra til at den kollek-
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tive grensen ikke svekket profesjonens normer for utøvelsen av arbeidet. Av 
den grunn var det av betydning hvilke aktører som deltok i diskusjonene og de-
res status i organisasjonene, der formell kompetanse og lang yrkeserfaring økte 
statusen. 

En annen kollektiv grense som hadde betydning for det profesjonelle hand-
lingsrom var den kollektive rettferdighetsnormen. Rettferdighetsnormen, dvs. 
forståelsen av at arbeidsoppgavene skulle være likt fordelt mellom yrkesgruppe-
ne, utfordret for eksempel differensieringen i arbeidet. Dette kom tydelig frem 
under diskusjoner om sykepleierlister, dvs. arbeidslister der sykepleierne hadde 
mindre ”stell og pleie” og mer spesialiserte oppgaver enn de andre yrkesgrup-
pene. 

Sykepleier 3:  Sykepleielister er tabuord. Da lyser det rødt i øya på dem hjelpepleier-

ne. Ikke noe sånn sykepleierting her. 

Sykepleier 1:  Jeg tror den sona deres er helt annerledes enn vår altså, for det er vel-

dig sånn sterke hjelpepleiere 

Sykepleier 3:  Veldig. 

Sykepleier 1:  Godt voksne som har vært der i mange år og sånn. Det er helt annerle-

des eh.. ikke for det at vi på noen måte kjører over dem eller sånn, det 

tror jeg ikke vi gjør. Men dem er. Vi er liksom mer en sånn. Ja jeg vet 

ikke jeg. Litt annen gruppe tror jeg. 

   (Fokusgruppeintervju – Sykepleiere, Case B) 

Utsagnet illustrerer hvordan den kollektive normen om fordelingen av de spesi-
aliserte oppgavene i en del av organisasjonen førte til at man unngikk å utfordre 
normen ved å underkommunisere eksistensen av sykepleierlister. Dessuten vises 
hvordan styrken i den kollektive normen er avhengig av aktørenes status i orga-
nisasjonen, som for eksempel statusen en kan få gjennom lang yrkeserfaring. 

Kollektivts anerkjennelse av profesjonelt arbeid 

Til tross for at kollektive normer kunne utfordre profesjonenes forståelse av ar-
beidet fantes det også en kollektiv anerkjennelse av profesjonenes status og 
kunnskap. 

Intervjuer:   Men er det kurstilbudet, sånn likt for alle eller er det litt forskjell mellom 

folk eller yrkesgrupper? 

Hjelpepleier 1:  Det er nok flere for sykepleiere enn det er for hjelpepleiere og om-

sorgsarbeidere. 

Hjelpepleier 2:  Ja, det er det. 
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Hjelpepleier 1:  Det er det. 

Intervjuer:   Oppleves det greit sånn, eller? 

Hjelpepleier 1:  Ja det syns jeg, for dem har jo litt større ansvar også på ting. Så dem 

burde jo holde seg oppdatert hele tida. Når det gjelder både medisiner 

og sårstell og forskjellige ting dem kommer borti når det gjelder bruker-

ne og hva dem trenger og.. demenskurser og alt mulig sånt noe. Jeg 

syns dem bør holde seg mer oppdatert kanskje enn det vi må. Syns jeg 

da. 

Hjelpepleier 2:  Ja. 

Hjelpepleier 1:  I og med at dem har det ansvaret som dem har. For det ansvaret vil 

ikke jeg ha. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case B) 

Dette viser hvordan det overordnede ansvar til sykepleierne var akseptert og le-
gitimerte variasjoner i fordelingen av organisasjonens ressurser, eks. kurs. Sam-
tidig ble sykepleierne i neste omgang forpliktet til å gå inn i og vurdere situasjo-
ner der de ikke-profesjonelle kollegene opplevde usikkerhet. 

Intervjuer:   Er det noe skille mellom hva sykepleiere gjør, omsorgsarbeidere gjør 

og det dere gjør? 

Hjelpepleier 1:  Ja. 

Hjelpepleier 2:  Om det er forskjell, ja. 

Intervjuer:   Ja, hva er forskjellen? 

Hjelpepleier 1:  Det er klart det må være forskjell. Dem har jo tross alt gått 3 år på sko-

len. De har jo mye sårstell da. 

Hjelpepleier 2:  Ja, de er vel.. 

Hjelpepleier 3:  Medisiner. 

Hjelpepleier 2:  .. hvis vi har behov for mer vurdering så stoler vi litt mer på sykepleier-

ne da når det gjelder vurdering av sårstell og sånn. 

   (Fokusgruppeintervju – Hjelpepleiere, Case C) 

Behovet for sykepleiernes kunnskap var med dette knyttet til egen yrkesutøvelse 
i de andre yrkesgruppene. Sykepleierne kunne bidra til å vurdere deres valg, 
komme med råd og med dette bidra til en større mestring i arbeidet. På den må-
ten bidro profesjoners standarder til å styrke den kollektive støtten i arbeidet. 

Til sammen viser dette hvordan profesjoners møte med det kollektive normsys-
tem kan føre til ulike og til dels motstridende utfall. På den ene siden en kollek-
tiv grenseregulering av det profesjonelle handlingsrom, og på den andre siden 
en anerkjennelse av profesjonell kunnskap og standardene denne kunnskapen 
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satte for arbeidet. Konsekvensen var at det kollektive normsystem anerkjente 
profesjonelle normer i den grad de bidro til å styrke kollektivet, og reagerte med 
negative sanksjoner dersom de profesjonelle normer avvek fra fellesskapets 
”plattform”. 

Nødvendig helsehjelp og profesjonelle arbeidsrelasjoner – et sammen-

drag 

I dette kapittelet er det vist hvordan sykepleiere, i kraft av sin status som profe-
sjon i de hjemmebaserte tjenestene, hadde myndighet over egen og andres yr-
kesutøvelse. Anerkjennelsen av deres formelle kompetanse i det administrative 
normsystem, samt muligheten til å påvirke utformingen av formelle normer  
på grunnlag av denne kunnskapen, som for eksempel ved å utforme standarder 
for helsehjelpen, bidro til at sykepleierne sto i en særstilling i organisasjonene. 

Denne særstillingen kom til uttrykk under utøvelsen av både de formelle og 
skjulte tjenestene. Sykepleierne utførte et større omfang av spesialiserte oppga-
ver, hadde større kontroll over arbeidet enn de andre yrkesgruppene, samt had-
de myndighet til å kontrollere utøvelsen av helsehjelpen til de andre yrkesgrup-
pene.  

Til tross for at skjulte tjenester som ble utført av sykepleierne hadde de samme 
egenskapene som de skjulte tjenestene utført av andre yrkesgrupper, var det en 
forskjell i argumentasjonen for tjenestene. Sykepleierne argumenterte ut fra pro-
fesjonelle normer, mens de andre yrkesgruppene i større grad argumenterte 
med utgangspunkt i kollektive normer. 

Dette innebar ikke at sykepleierne handlet uavhengig av normene i det kollekti-
ve normsystem, men at de opprettholdt og forfektet enda et normsystem, dvs. 
det profesjonelle normsystem. Et normsystem som inneholdt normer basert på 
den formelle utdannelsen og det profesjonelle arbeidsfellesskap. Profesjonelle 
arbeidsrelasjoner er med dette det siste element i organisasjoners sosiale struk-
tur som presenteres i denne studien. 

Figur 6:2 oppsummerer de forutgående kapitlene og illustrerer hvordan profe-
sjonelle arbeidsrelasjoner opererer parallelt med formelle, private og kollektive 
arbeidsrelasjoner, samt genererer og opprettholder profesjonelle normer i de 
hjemmebaserte tjenestene.  
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Organisasjonens sosiale struktur
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Figur 6:2 Organisasjoner sosial e strukturer og arbeidstakernes hand-

l ingsrom 

Figuren illustrerer at distinkte arbeidsrelasjoner i de hjemmebaserte tjenestene 
danner grunnlag for mekanismer av betydning for arbeidstakernes handlings-
rom, og dermed utøvelsen av de hjemmebaserte tjenestene. Mekanismene både 
legitimerte og modifiserte utøvelsen av de formelle tjenestene, og skapte samti-
dig legitimitet til å utøve skjulte tjenester. 
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Kapittel 7 

De skjulte tjenestene og organisasjoners sosiale strukturer 

Denne studien stadfester at ansatte i de hjemmebaserte tjenestene i offentlig 
sektor utførte, og høyst sannsynligvis fortsatt utfører, skjulte tjenester. Dette er 
tjenester som verken anerkjennes eller registreres i organisasjonen, og som ytes i 
tillegg til de formelle tjenestene som er formulert i administrative normer. Der-
med yter ansatte i de hjemmebaserte tjenestene to typer tjenester, formelle tje-
nester som legitimeres gjennom det administrative normsystem, og skjulte tje-
neste, som henter sin legitimitet i andre normsystemer. Presentasjonen av ansat-
tes formelle og skjulte tjenester i de forutgående kapitler er med dette mitt svar 
på det første forskningsspørsmål, dvs. hvilke tjenester ansatte faktisk yter til 
brukere av de hjemmebaserte tjenestene. 

I tillegg gis det i presentasjonen og analysen av empirien i kapitlene 4-6 et frag-
mentert svar på mitt andre spørsmål, dvs. i hvilken grad organiseringen av ar-
beidet ved hjelp av ulike organisasjonsmodeller får betydning for innholdet og 
omfanget av arbeidet. Et av formålene med dette kapittelet er å samle fragmen-
tene for å gi et mer eksplisitt og sammenfattende svar på dette spørsmålet. 

Samtidig ønsker jeg, før jeg svarer på spørsmålet, å plassere og diskutere feno-
menet skjulte tjenester i en teoretisk kontekst, der diskusjonen er knyttet til teo-
retiske bidrag om ”uønsket atferd”40 i organisasjoner.. Dette skyldes at skjulte 
tjenester innebærer motstridende perspektiver på organisasjonens mål. På den 
ene siden bryter skjulte tjenester med målet om effektivisering i den nye organi-
sasjonsmodellen, ved å tilby ekstra tjenester som kunne vært gitt til andre. På 
den annen side oppfyller skjulte tjenester offentlige organisasjoners mål om å 
yte velferdstjenester som dekker borgerens behov. På den måten både oppfyller 
og bryter skjulte tjenester med normer i offentlige organisasjoners administrati-
ve normsystem, og er dermed motstandsdyktige mot endringer som følge av 
omorganiseringer. 

                                              
40 Begrepet er et forsøk på å oversette det engelske begrep ”misbehavior” som er blitt et teoretisk 
anerkjent begrep på uønsket og/eller uventet atferd i forhold til organisasjonens retningslinjer 
(Ackroyd og Thompson 1999:2).  
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Til slutt er formålet med kapittelet å besvare det siste spørsmål som er reist, 
dvs. hvilke mekanismer som kan forklare forekomsten av skjulte tjenester. Me-
kanismene som har blitt presentert er normer som ble etablert, vedlikeholdt og 
modifisert som følge av private, kollektive og profesjonelle arbeidsrelasjoner. 
Normene definerte et utvidet handlingsrom, og gjorde det mulig for de ansatte 
å legitimere utøvelsen av skjulte tjenester. 

I tillegg til å forklare hvordan normer legitimerer skjulte tjenester viser denne 
studien dessuten hvordan sosiale strukturer danner grunnlaget og er forutset-
ning for etableringen av alternative arbeidsnormer. De sosiale strukturene i 
denne sammenhengen er arbeidsfellesskap, basert på private, kollektive og pro-
fesjonelle arbeidsrelasjoner mellom aktørene i organisasjonen. Arbeidsrelasjo-
nene var sosiale strukturer som dannet grunnlaget for mekanismene. Av den 
grunn vil en sammenfatning av arbeidsrelasjonene i denne studien, samt en teo-
retisk diskusjon av arbeidsrelasjonene i lys av annen teori være hoveddiskusjo-
nen i dette kapittel. 

Til slutt presenteres det en modell som omfatter og beskriver forholdet mellom 
arbeidsrelasjoner, mekanismer og arbeidet i organisasjoner. Modellen sammen-
fatter denne studien, og er en teoretisk modell på de skjulte tjenestene i de 
hjemmebaserte tjenestene. 

Skjulte tjenester og organiseringen av arbeidet 

Under presentasjonen har forekomsten av skjulte tjenester blitt kontrastert til 
organisasjoners forståelse av arbeidet, slik det kom til uttrykk i det administrati-
ve normsystem. Innledningsvis ønsker jeg av den grunn å sammenfatte feno-
menet og plassere det i en teoretisk referanseramme, før diskusjonen om og i 
hvilken grad endringer i det administrative normsystem har hatt betydning for 
utøvelsen av skjulte tjenester. 

Skjulte tjenester – et sammendrag 

I kapitlene 4 – 6 presenteres ulike kategorier av skjulte tjenester som de ansatte 
utførte i tillegg til de formelle tjenestene som var definert og regulert av det 
administrative normsystem. Merarbeidet, dvs. tilleggstjenester som gikk ut over 
omfanget av tjenester som var formulert i vedtaket. Forbudt arbeid, dvs. tjenes-
ter som var eksplisitte brudd på normer i det administrative normsystem. Det 
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kollegiale arbeid, som innebar at ansatte utførte oppgaver for arbeidskolleger 
som ikke hadde tilstrekkelig tid til å fullføre sine egne arbeidsoppgaver på ar-
beidslisten. Og til slutt det terapeutiske arbeid, som innebar at hjemmehjelperne 
utøvet en annen tjeneste enn de formelle tjenestene, dvs. praktisk bistand. 

Utgangspunktet for kategoriseringen var ulike egenskaper ved de skjulte tjenes-
te, noe som blant annet medfører at kategoriene ikke er gjensidig utelukkende. 
En tjeneste, som for eksempel å rulle håret til en pasient, kan av den grunn 
både være merarbeid og forbudt arbeid, dersom man gjorde arbeidet i tillegg til 
vedtaket og det fantes administrative regler som var imot utøvelsen av denne 
tjenesten. Tabell 7:1 sammenfatter forekomsten av de ulike kategoriene for 
skjulte tjenester og hvilke yrkesgrupper som utførte dem. 

Tabell 7:1 Skjulte t j enester ett er kategori og  yrkesbakgrunn. 

Skjulte tjenester 

 

Yrkesgruppe 

Forbudt arbeid Merarbeid Kollegialt  

arbeid 

Terapeutisk 

arbeid 

Hjemmehjelper X X  X 

Omsorgsarbeider X X X  

Hjelpleier X X X  

Sykepleier X X X  

Tabellen viser for det første at alle yrkesgrupper utførte merarbeid og forbudt 
arbeid. Dessuten viser den at det terapeutiske arbeid var en skjult tjeneste som 
først og fremst gjaldt for hjemmehjelperne, dvs. ansatte som utøvet praktisk 
bistand. Dette forklares med at det terapeutiske arbeid ikke samsvarte med opp-
gavene i praktisk bistand, men hørte til nødvendig helsehjelp. Ivaretakelsen av 
det psykososiale perspektiv hos brukeren, som blant annet omfatter terapeutisk 
arbeid, var en del av nødvendig helsehjelp og dermed ingen skjult tjeneste for 
de andre yrkesgruppene.  

Til slutt viser tabellen at kollegialt arbeid først og fremst forekom blant ansatte 
som utøvet nødvendig helsehjelp, dvs. sykepleierne, hjelpepleierne og omsorgs-
arbeiderne. Fraværet av regelmessig samhandling mellom hjemmehjelperne, 
samt hjemmehjelperne og de andre yrkesgruppene kan forklare mangelen på 
kollegialt arbeid for denne yrkesgruppen.  
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Det som ikke kommer frem av tabellen er fellestrekkene ved de skjulte tjenes-
tene. For det første innebar tjenestene at alle ansatte utøvde en mer omfattende 
tjeneste til brukerne enn om de kun hadde forholdt seg til det formelle oppdrag. 
Dette betyr at skjulte tjenester i all hovedsak ikke førte til en reduksjon i arbei-
det, men at brukeren både fikk tjenestene man hadde fått vedtak om, samt 
skjulte tjenester i tillegg41. Konsekvensen var at skjulte tjenester førte til en ar-
beidsintensivering for alle yrkesgruppene i denne studien. 

Det andre fellestrekk var at skjulte tjenester var knyttet til brukernes behov, si-
den ansatte utførte skjulte tjenester når de identifiserte og anerkjente et behov 
hos brukeren som ikke ble tilfredsstilt av det formelle arbeid. Dette utelukker 
ikke at skjulte tjenester kunne ha innslag av protestatferd mot organisasjonen el-
ler være motivert ut fra arbeidstakerens behov. For eksempel var forbudt arbeid 
også protest mot rigide normer i det administrative normsystem, eller hjemme-
hjelperne terapeutiske arbeid et eksempel på tjenester for å kompensere for de 
monotone og tunge arbeidsoppgavene i praktisk bistand. Poenget i denne 
sammenhengen er at andre intensjoner eller motiver for skjulte tjenester kan ha 
vært tilstede, men at hovedmotivet var å tilby en tjeneste som var tilpasset bru-
kerens situasjon.  

Til slutt var skjulte tjenester handlinger som organisasjonen ikke ønsket ansatte 
skulle utføre, noe som var mest tydelig i virksomheter med en ”hard” operasjo-
nalisering av organisasjonsmodellen. Av den grunn reises spørsmålet hvordan 
fenomenet skjulte tjenester forholder seg til teorier om uønsket atferd i organi-
sasjoner, dvs. ”organizational misbehavior”. 

Uønsket atferd i et teoretisk perspektiv 

Uønsket atferd i organisasjoner, dvs. ansattes handlinger som verken er forven-
tet eller ønsket av organisasjonen42, er i liten grad blitt forstått som en ”ufravi-
kelige” del av organisasjoner og det som skjer i dem (Ackroyd og Thompson 

                                              
41 I noen tilfeller kunne utøvelsen av skjulte tjenester innebære et bytte av tjenester, der skjulte tje-
nester erstattet det formelle arbeidsoppdrag i vedtaket. Et eksempel er hjemmehjelperens bytte av 
terapeutisk arbeid med praktisk bistand. 
42 Ackroyd og Thompson (1999) definerer ”misbehaviour” med alle handlinger ansatte gjør som er 
uønsket av organisasjonen. Karlsson (2009) utvider dette innholdet i begrepet ”misbehaviour” ved å 
legge til ansattes tanker og identitetsbevarende handlinger (Karlsson 2009). I denne sammenhengen 
er definisjonen alle handlinger som er uønsket av organisasjonen, og der handlingsbegrepet omfatter 
de ulike aspektene ved handling (tenke, føle, være osv). 
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1999:21-24, Vardi og Weitz 2004:8). Uønsket atferd som konflikter, motstand 
og ulike former for boikott eller sabotasje har blitt beskrevet som separate fe-
nomener, og fremstår i all hovedsak som ansattes dysfunksjonelle, irrasjonelle 
eller patologiske handlinger i organisasjoner (Huzell 2005:30, Vardi og Weitz 
2004:3-9). Den menneskelige faktor, dvs. ansatte eller ledelsens mangel på kont-
roll over ansatte, er av den grunn ofte årsaksforklaringen til uønsket atferd 
(Ackroyd og Thompson 1999:9, Vardi og Weitz 2004:29). 

For eksempel presenterer Vardi og Weitz (2004) uønsket atferd som intenderte 
handlinger basert på individuelle valg, som fører til negative konsekvenser for 
organisasjonen (Vardi og Weitz 2004:28). Deres utgangspunkt er modellen til 
Vardi og Wiener (1996) som forklarer uønsket atferd ut fra personlige motiver43 
(Vardi og Weitz 2004:29). I følge modellen er det enkeltindividers motiver som 
fører til uønsket atferd, og man skiller mellom atferd som er motivert ut fra 
egen vinnings skyld, for å skape en fordel for egen arbeidsplass eller for å skade 
organisasjonen (Vardi og Weitz 2004:33-34, Vardi og Wiener 1996). 

I motsetning til dette står Ackroyd og Thompson (1999) som forklarer uønsket 
atferd med utgangspunkt i strukturelle forhold ved organisasjoner (Ackroyd og 
Thompson 1999:8). I likhet med Vardi og Weitz (2004) forstås uønsket atferd 
som intendert atferd med negative konsekvenser for organisasjonen, men fe-
nomenet forklares som en mekanisme mot organisatoriske strukturer som redu-
serer arbeidstakernes kontroll. Det er med andre ord en gjensidig sammenheng 
mellom strukturelle organisatoriske forhold og forekomsten av uønsket atferd, 
og bør av den grunn anses som ulike perspektiver ved organiseringen av arbeid.  

I lys av dette perspektivet vil enhver organisasjon og deres organisering av ar-
beidet, om enn i varierende grad, generere uønsket atferd, som for eksempel 
skjulte tjenester. Samtidig vil endringer i organisasjoners strukturelle forhold, 
som ved for eksempel innføringen av nye organisasjonsmodeller, føre til end-
ringer i omfanget og innholdt i uønsket atferd. Dette diskuteres nærmere i av-
slutningen av forholdet mellom skjulte tjenester og nye organisasjonsmodeller. 

                                              
43 Vardi og Weitz (2004) tar utgangspunkt i modellen til Vardi og Wiener (1996), som er den nest 
mest siterte artikkelen på søkeordene ”organizational misbehavior” i ISI Web of Science.  
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Klassifikasjonsskjemaet til Ackroyd og Thompson (1999) i figur 7:1 viser hvor-
dan ulike strukturelle forhold kan relateres til uønsket atferd (Ackroyd og 
Thompson 1999:25-26). 
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Figur 7:1  Uønsket atf erd i organisasjoner 
   (Kilde: Modifisert modell fra Ackroyd og Thompson 1999:25, Figure 1.2) 

Figuren viser hvordan ulike kategorier av uønsket atferd forholder seg til struk-
turelle aspekter ved organiseringen, samt styrken på uønsket atferd målt gjen-
nom avstanden fra konform handling. Den klassifiserer uønsket atferd ut fra 
fire strukturelle aspekter ved organisasjonen, dvs. om den uønskede handlingen 
berører arbeidstiden, arbeidsprosessen, produktet eller målet for organisasjo-
nen. Kjernen ved alle fire er at organisasjonen ønsker kontroll over de ulike si-
dene ved organiseringen, for å nå sine mål.  

Av den grunn definerer organisasjonen hva som er konform handling i forhold 
til de ulike aspektene, for å ha tilstrekklig kontroll over arbeidstakeren. Hand-
linger som ikke samsvarer med organisasjonens forståelse blir av den grunn 
uønskede handlinger, og der økt avstand til konformitet uttrykker en økt inten-
sitet i den uønskede atferden. Figur 7:1 illustrerer for eksempel at anerkjennelse 
av arbeidsgiverens arbeidstidsbestemmelser, som resulterer med at ansatte mø-
ter presis på jobb, er et utrykk for konform handling. Ulike former for fravær, 
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som for eksempel komme for sent eller ta oftere / lengre pauser i arbeidet, er 
med dette tegn på avvik fra konform handling og med dette uønsket atferd.  

Karlsson (2009) har tatt utgangspunkt i modellen til Ackroyd og Thompson 
(1999) og introduserer i tillegg en relasjonell kontekst, dvs. ansattes formelle og 
uformelle sosiale posisjon i organisasjonene, som et strukturelt aspekt (Karlsson 
2009).  For eksempel beskrives motstand mot sjefer og mobbing av underord-
nede som typer av uønsket atferd som er knyttet til de formelle relasjonene i en 
organisasjon (Karlsson 2009). Motstand defineres som uønsket atferd rettet 
oppover i hierarkiet, dvs. motstand mot overordnede i organisasjonen. Mob-
bing derimot kategoriseres som uønsket atferd nedover i hierarkiet, dvs. mot 
underordnede.  

Kollektiv disiplin, for å yte motstand mot organisasjonen, og den indre makt-
kampen blant uformelle grupper i organisasjonen beskrives som en annen un-
dergruppe av uønsket atferd. Felles for begge typene er deres utgangspunkt i 
uformelle laterale relasjoner. Til slutt kan den ansatte utføre handlinger som 
følge av relasjoner med aktører utenfor organisasjonen, og som omfatter mang-
foldet av relasjoner en ansatt har utover arbeidslivet. For eksempel kan en lege 
ha en privat praksis ved siden av arbeidet på et sykehus og av den grunn henvi-
se pasienter til seg selv for å ivareta arbeidet utenfor organisasjonen. 

Bidraget til Karlsson (2009) kobler de ulike kategoriene for uønsket atferd til en 
relasjonell kontekst, og legger dermed til rette for at en og samme type av 
uønsket atferd kan knyttes til ulike relasjoner, og dermed til ulike forklaringer på 
uønsket atferd. Et eksempel. Produksjonsbegrensing (se figur 7:1) kan være ba-
sert på motstand mot overordnede direktiver som følge av kollektiv enighet om 
å begrense arbeidet eller som en konsekvens av private relasjoner. En analyse av 
den relasjonelle konteksten for atferden åpner dermed i større grad for å finne 
frem til ulike forklaringer på atferden, og utdypes nærmere i hvordan arbeidsre-
lasjoner kan forklare skjulte tjenester. 

Analyser av uønsket atferd kan med dette ta utgangspunkt i minst fem struktu-
relle perspektiver, dvs. i forhold til organiseringen av arbeidstiden, arbeidspro-
sessen, produktet av prosessen, organisasjonens mål for arbeidet og arbeidsta-
kernes relasjonelle kontekst (Ackroyd og Thompson 1999, Karlsson 2005). 
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Er skjulte tjenester uønsket atferd? 

Sammenligner man de ulike kategoriene av skjulte tjenester med organisasjo-
nens forståelse av konform atferd, finner man at skjulte tjenester bryter med 
denne forståelsen. Det forbudte arbeid bryter med eksplisitte regler i det admi-
nistrative normsystem. Merarbeidet gir brukeren ulike tilleggstjenester ut over 
det formelle arbeid, og det terapeutiske arbeid gir brukeren en annen tjeneste 
enn den som er definert av organisasjonen. Til slutt bryter det kollegiale arbeid 
ledelsens organisering av arbeidet, siden man gav uttrykk for at hver ansatt skul-
le følge sin egen liste. De skjulte tjenestene bryter dermed med organisasjonens 
forståelse av konform atferd i forhold til flere av aspektene som en finner hos 
Ackroyd og Thompson (1999). 

Samtidig er det er et aspekt ved de skjulte tjenestene som skiller seg fra Ackroyd 
og Thompson (1999), ved at uønsket atferd resulterte i en ”overproduksjon”. 
Fellestrekket ved eksisterende definisjoner og kategorier av uønsket atferd er at 
de impliserer negative konsekvenser for organisasjonen, blant annet at organisa-
sjonen ikke får utnyttet potensialet i arbeidskraften til de ansatte. 

Skjulte tjenester derimot resulterte i at ansatte utøvet tjenester som gikk ut over 
de krav organisasjonen stilte til arbeidstakerne. Brukerne av de hjemmebaserte 
tjenestene mottok som følge av den uønskede atferden både de formelle tjenes-
tene og skjulte tjenester, noe som resulterte i en ”skjult overproduksjon” av tje-
nester. Med dette skiller denne kategorien av uønsket atferd seg fra kategoriene 
som er presentert hos Ackroyd og Thompson (1999), Karlsson (2009), Vardi og 
Weitz(2004) og andre arbeidslivsforskere44.  Samtidig var ”overproduksjonen” 
uønsket siden tjenestene gikk ut over ressursene man fikk tildelt for den formel-
le virksomheten og økte brukernes forventninger til organisasjonen.  

Skjulte tjenester både samsvarer og bryter med tidligere modeller og problema-
tiserer om uønsket atferd kan avgrenses til atferd som resulterer i en reduksjon i 
ansattes arbeid. Videre utvikling av dette teoretiske perspektivet bør av den 
grunn problematisere om og på hvilke måter økt arbeidsinnsats faller inn under 
begrepet uønsket atferd i organisasjoner.  

                                              
44 For eksempel handlet ingen av bidragene under en internasjonal konferanse i Edinburgh 2009 om 
arbeidstakere som ville yte mer under arbeidet. (International Labour Process Conference 2009) 
Kilde: http://www.ilpc.org.uk/ILPC2009/ILPC2009Papers.aspx  
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Skjulte tjenester og organisatorisk endring 

Utgangspunktet for diskusjonen om og i hvilken grad organisasjonsmodeller 
har betydning for arbeidet, deriblant de skjulte tjenestene, er at strukturelle for-
hold ved organisasjoner genererer både formelle og skjulte tjenester. Uønsket 
atferd er dermed også organisatorisk atferd (Karlsson 2009). Av den grunn vil 
endringer i organisasjoners strukturelle forhold føre til intenderte og uintender-
te endringer i de formelle tjenestene, samt intenderte og uintenderte endringer 
på uønsket atferd. 

Innføringen av en ny organisasjonsmodell, og den økte graden av formalisering 
og standardisering av de formelle tjenestene er et eksempel på det. Sammenlig-
nes de ulike operasjonaliseringene ser man at en høy grad av standardisering av 
arbeidet gjennom detaljerte vedtak, i den ”harde” modellen, hadde størst betyd-
ning for arbeidet. 

Samtidig berørte innføringen av bestiller- / utfører modellen de ulike yrkes-
gruppene på ulike måter og i ulik grad. En viktig årsak til det var variasjoner i 
yrkesgruppenes grad av autonomi, dvs. kontroll over arbeidet. Hjemmehjelper-
ne, dvs. yrkesgruppen med lavest autonomi, var av den grunn mest påvirket av 
endringene enn de andre yrkesgruppene. Endringen i vedtaksformen førte til at 
kontrollen ble flyttet fra brukeren til organisasjonen, og dermed en sterkere or-
ganisatorisk regulering av de formelle tjenestene. Konsekvensen av dette var at 
utøvelsen av skjulte tjenester ble satt under press og flere rapporterte om at om-
fanget av skjulte tjenester var blitt redusert. Spesielt utsatt var det terapeutiske 
arbeid som kompenserte for de negative sidene ved de formelle tjenestene. Og 
det kan tenkes at rapportene fra enkelte hjemmehjelpere om at man vedlike-
holdt den private arbeidsrelasjonen også utenfor arbeidstiden, indikerer en kon-
sekvens av dette. 

De andre yrkesgruppene hadde derimot større grad av autonomi over sitt arbeid 
forut for omorganiseringen. Grunnlaget for denne autonomien var todelt. For 
det første innebar arbeidet i seg selv, dvs. selvstendigheten under yrkesutøvel-
sen, en kontroll over arbeidet. For det andre innebar formell kompetanse at 
man fikk en større selvråderett over arbeidet. Sykepleierne, dvs. yrkesgruppen 
som utførte et selvstendig arbeid og hadde formell akademisk kompetanse, 
hadde av den grunn høyere grad av kontroll over arbeidet og var dermed mind-
re affisert av endringene enn de andre. 
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Innføringen av standardiserte vedtak hadde størst betydning for graden av au-
tonomi knyttet til arbeidet, dvs. muligheten til et selvstendig arbeid. Vedtak som 
spesifiserte omfanget og innholdet reduserte selvstendigheten og fikk dermed 
større konsekvens for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere enn sykepleierne, si-
den de kunne bruke sin kunnskap for å gjenvinne kontroll.  

Eksempelvis brukte sykepleiere sin kunnskap når de fortløpende sendte end-
ringsmeldinger til bestillerenheten i den ”harde” modellen (casene A og B). 
Dette førte til at brukerenheten ikke kom à jour og måtte gi opp. Endringen 
førte med andre ord til en uintendert protestatferd der anvendelsen og rendyr-
kingen av de nye reglene i utførerenheten førte til at den nye modellen måtte 
endres. 

Til slutt to viktige aspekter, der det ene kobler de skjulte tjenestene til organise-
ringen av aktørene i organisasjonen Organiseringen av samhandlingen mellom 
aktørene i organisasjonen hadde betydning for muligheten til motstand mot or-
ganisasjonsendringen. For eksempel arbeidet hjemmehjelperne i likhet med de 
andre yrkesgruppene alene hos brukerne, men manglet kontakt med de andre 
aktørene i organisasjonen. De inngikk av den grunn i mindre grad i kollektive 
arbeidsrelasjoner, noe som gjorde dem mer sårbare for organisasjonsendringer. 
De andre yrkesgruppene kunne dermed hente sin motstand mot endring i kol-
lektive arbeidsrelasjoner og modifisere endringene. 

Det andre aspektet er at skjulte tjenester oppfyller underkommuniserte organi-
satoriske mål. New Public Managment, og organisasjonsmodellene som svarer 
til denne trenden, er et svar på en antakelse om at offentlige velferdsorganisa-
sjoner er ineffektive og mangler kontroll over kostnadene. Av den grunn kom-
muniserer organisasjonene effektivitet og budsjettkontroll som mål for virk-
somheten, og som svarer til de formelle tjenestene i organisasjonen. Samtidig 
har offentlige velferdsorganisasjoner mål om å ta vare på borgeren, yte omsorg 
og brukermedvirkning. Skjulte tjenester oppfyller denne målsettingen. 

Dette illustrerer at det kan finnes motstridende mål i organisasjoner som legiti-
merer både formelle og skjulte tjenester, selv om det er et motsetningsforhold 
mellom dem. Motstridene og konkurrerende mål i organisasjonen kan av den 
grunn ha styrket legitimiteten til de skjulte tjenestene og motstanden mot end-
ringer i organiseringen. Den nye organisasjonsmodellen førte bare til en for-
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skyvning i hvilke mål som skulle fokuseres på, uten å revurdere eksisterende 
mål. 

Organisasjonsendring har betydning for omfanget og innholdet arbeidet. Sam-
tidig vil bl.a. graden av økt formalisering som følge av organisasjonsmodellen, 
arbeidstakernes autonomi, organiseringen av arbeidet og motstridende mål i or-
ganisasjonen påvirke og modifisere initierte endringer, og resultere i både inten-
derte og uintenderte konsekvenser for arbeidstaker og organisasjonen.  

Arbeidsrelasjoner i organisasjoner 

I denne siste delen av kapittelet samles trådene fra de forutgående kapitlene for 
å besvare mitt siste spørsmål, dvs. hvordan det er mulig for ansatte å avvike or-
ganisasjonens administrative normer for arbeidet og legitimere uønsket atferd, 
dvs. skjulte tjenester.  

Mitt svar er at det, i tillegg til de formelle arbeidsrelasjonene mellom ansatte, 
brukere og organisasjonen, eksisterte private, kollektive og profesjonelle ar-
beidsrelasjoner i organisasjonen. Arbeidsrelasjoner som i neste omgang generer-
te og vedlikeholdt alternative normer for arbeidet. Normene både modifiserte 
innholdet og omfanget av de formelle tjenestene, samt legitimerte de skjulte tje-
nestene. De alternative normene er med dette mekanismer, dvs. kausale krefter i 
relasjonen mellom aktørene (Danermark m.fl 2003:96).  

Arbeidsrelasjoner og deres betydning for arbeidet i organisasjoner er av den 
grunn utgangspunktet for den videre diskusjonen, som innledes med en sam-
menfatning av arbeidsrelasjonene som er presentert i studien. Diskusjonen av-
sluttes med en modell, der arbeidsrelasjonene inngår i den sosiale strukturen til 
de hjemmebaserte tjenestene. En struktur der arbeidsrelasjonene er gjensidig 
avhengig av hverandre, produserer mekanismer i organisasjonen som definerer 
arbeidstakernes handlingsrom, og dermed legitimerer og modifiserer arbeidet de 
hjemmebaserte tjenestene. 

Arbeidsrelasjonene i de hjemmebaserte tjenestene 

Utgangspunktet og forutsetningen for etableringen av ulike arbeidsrelasjoner er 
den formelle arbeidsrelasjonen. Alle andre arbeidsrelasjoner er relatert til og av-
hengig av at det finnes en formell relasjon, som gjør de ansatte til arbeidstakere 
og organisasjonen og dens representanter til arbeidsgivere. Det var formelle ar-
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beidsrelasjoner som regulerte ansettelsesforholdet, gav den ansatte en formell 
sosial posisjon i organisasjonens formelle sosiale struktur og definerte omfanget 
og innholdet i de formelle tjenestene i organisasjonen.  

Formelle arbeidsrelasjoner etablerte, legitimerte og regulerte relasjonene mellom 
alle aktørene i organisasjonen, dvs. ansatte, brukere og organisasjonen, og dan-
net grunnlaget for andre arbeidsrelasjoner. Private, kollektive og profesjonelle 
arbeidsrelasjoner var av den grunn betinget, avhengig av og relatert til formelle 
arbeidsrelasjoner (Pahl 1997:44).  

Tabell 7:2 oppsummerer arbeidsrelasjonene i de hjemmebaserte tjenestene, dvs. 
de formelle, private, kollektive og profesjonelle arbeidsrelasjonene, og deres 
kjennetegn. 

Tabell 7:2  Arbeidsrelasjonene i de hj emmebaser te t j enestene 

Kategori Kjennetegn 

Formelle 

arbeidsrelasjoner  

Formaliserte relasjoner mellom aktørene, f. eks. ansatte, brukere, 

ledere, som reguleres og defineres av administrative normer. (ka-

pittel 3)  

Åpen 

Private 

arbeidsrelasjoner 

Uformelle relasjoner mellom enkeltansatte og brukere av de 

hjemmebaserte tjenestene. (kapittel 4) 

Skjult 

Kollektive  

arbeidsrelasjoner 

Relasjoner mellom ansatte som deler samme sosiale posisjon og 

samarbeide under arbeidsprosesser i organisasjonen. (kapittel 5) 

Skjult 

Profesjonelle  

arbeidsrelasjoner 

Relasjoner mellom ansatte som deler et felles kunnskapsgrunnlag 

for arbeidet og arbeidsprosessene.(kapittel 6) 

Åpen / 

Skjult 

En ser av tabellen at formelle arbeidsrelasjoner har en åpen karakter gjennom 
skriftlige juridiske og organisatoriske regler, dvs. normer i det administrative 
normsystem. Normene etablerte og definerte formelle sosiale posisjoner til an-
satte, brukere og organisasjonen og legitimerte utøvelsen av formelle tjenester. 
Private og kollektive arbeidsrelasjoner derimot var skjult, i den forstand at de 
ble konstituert og modifisert som følge av uformelle relasjoner mellom aktøre-
ne i organisasjonen. De fremkom ikke av organisasjonskartet, selv om de for-
melle posisjonene på dette kartet var grunnlaget for relasjonene.  

Profesjonelle arbeidsrelasjoner på sin side var arbeidsrelasjoner mellom syke-
pleierne i organisasjonen som kunne ha karakter av å være åpne og skjulte ar-
beidsrelasjoner. Den formelle organisasjonsstrukturen mellom sykepleiere, dvs. 
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virksomhetsledere, koordinatorer og andre sykepleiere i organisasjonen er et ek-
sempel på åpne profesjonelle arbeidsrelasjoner, der kunnskapsgrunnlaget legi-
timerte formelle sosiale posisjoner i organisasjonen og fordelingen av arbeidet. 
Dette er relasjoner som kan være knyttet opp mot de formelle relasjonene, ved 
at formelle relasjoner kan legitimere profesjonelle relasjoner, som for eksempel 
sykepleieres ansvar for administrasjonen av medikamenter. Samtidig eksisterte 
det skjulte profesjonelle arbeidsrelasjoner mellom sykepleiere, som for eksem-
pel uformelle møter mellom sykepleierne for å diskutere faglige spørsmål. 

Et interessant poeng som ikke fremkommer av tabellen er brukerens rolle og 
posisjon i lys av de ulike arbeidsrelasjonene. Formelle arbeidsrelasjoner reguler-
te både samhandlingen med brukeren, samt innholdet og utøvelsen av de for-
melle tjenestene. Brukeren og de ansatte hadde med dette klart definerte ram-
mer for relasjonen, som tildelte aktørene rettigheter, plikter og grenser for ar-
beidet. Private arbeidsrelasjoner derimot skapte rom for anerkjennelse av bru-
kerens grenseløse behov og med dette skjulte tjenester. Kvaliteten på den priva-
te arbeidsrelasjonen vil dermed være avgjørende for omfanget og kvaliteten på 
de skjulte tjenestene45. Brukeren var ikke aktører i kollektive og profesjonelle 
arbeidsrelasjoner. Samtidig fikk arbeidsrelasjonene konsekvenser for brukeren, 
siden de etablerte en felles referanseramme for utøvelsen av tjenestene til bru-
keren.  

Med utgangspunkt i forekomsten av ulike arbeidsrelasjoner kan ansatte av den 
grunn være aktører i flere arbeidsrelasjoner. Omfanget av arbeidsrelasjoner vil 
variere og avhengig av den formelle sosiale posisjonen, det formelle arbeids-
oppdrag og variasjoner i formell kompetanse. Dette forsterker betydningen av 
formelle arbeidsrelasjoner som grunnleggende forutsetning for de andre relater-
te arbeidsrelasjonene.  

Tabell 7:3 viser hvordan ansatte, på bakgrunn av yrkesbakgrunn og formelle ar-
beidsoppgaver, var aktører i ulike arbeidsrelasjoner i de hjemmebaserte tjenes-
tene. Den illustrerer blant annet at ansatte fra alle yrkesgrupper, til tross for va-
riasjoner i den private arbeidsrelasjonen mellom enkeltansatte og brukerne, inn-

                                              
45 Det foreligger ingen data i denne studien som tyder på at private relasjoner har ført til negative 
konsekvenser for brukeren. Samtidig har private arbeidsrelasjoner potensialet til ulike konsekvenser, 
både positive og negative. 
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gikk i uformelle arbeidsrelasjoner med brukere som hadde betydning for arbei-
det. 

Tabell 7:3  Ansattes deltakelse i  formell e,  private,  kol l ektive og 

prof esjonel l e  arbeidsrelasjoner  et t er yrkesbakgrunn. 

Yrkesgruppe 
 

 

 

 

Arbeidsrelasjon 

Hjemmehjelper Omsorgsar-

beider 

Hjelpepleier Sykepleier 

Formelle 

arbeidsrelasjoner  
X X X X 

Private 

arbeidsrelasjoner 
X X X X 

Kollektive  

arbeidsrelasjoner 
 X X X 

Profesjonelle  

arbeidsrelasjoner 
   X 

Tabellen viser at hjemmehjelperne forholdt seg til færre arbeidsrelasjoner enn 
de andre ansatte i organisasjonen, noe som blant annet førte til at den private 
arbeidsrelasjonen fikk en større betydning for yrkesutøvelsen enn for de andre 
yrkesgruppene (kapittel 4).  

De andre yrkesgruppene derimot var, som følge av samhandlingen under ut-
øvelsen og forberedelsen av arbeidet, deltakere i kollektive arbeidsrelasjoner og 
tilhørte dette uformelle arbeidsfelleskap. Dette arbeidsfelleskapet inkluderte alle 
yrkesgruppene som utøvet nødvendig helsehjelp, også sykepleiere. Av den 
grunn var sykepleierne deltakere i flere arbeidsfelleskap enn de andre yrkes-
gruppene, siden deres kunnskapsgrunnlag utelukket de andre yrkesgruppene fra 
profesjonelle arbeidsrelasjoner. 

Arbeidsrelasjoner i et teoretisk perspektiv 

I all hovedsak har arbeidsliv- og organisasjonsforskningen vært rettet mot en-
keltkategorier av arbeidsrelasjoner og deres betydning for arbeidet i organisa-
sjoner, og i mindre grad fokusert på samspillet mellom dem. For eksempel har 
arbeidene til Trist og Bamforth (1951), samt Roethlisberger og Dickson (1947) 
fokus på kollektive arbeidsrelasjoner, mens Abbott (1988) og Freidson (2001) 
tar utgangspunkt i profesjonelle arbeidstakere. Av den grunn vil de ulike ar-
beidsrelasjonene bli diskutert som selvstendige perspektiver, før jeg avslut-
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ningsvis presenterer en modell der arbeidsrelasjonene relateres til hverandre 
som elementer i organisasjonens sosiale struktur. 

Formell e arbeidsrelasjoner 

I kapittel 3 beskrives organisasjonenes formelle strukturer ved hjelp av ulike ka-
tegorier av normer i det administrative normsystem. Den ene kategorien var ju-
ridiske normer, dvs. lover og forskrifter, som dannet et felles utgangspunkt for 
alle organisasjoner i denne studien. Til den andre kategorien hørte organisato-
riske normer, blant annet regler som operasjonaliserte juridiske regler og orga-
nisasjonens egne regler som definerte aktørenes formelle sosiale posisjon og ar-
beidets formelle handlingsrom.  

Organisasjonsanalysen viste at variasjonene i de organisatoriske normene i det 
administrative normsystem skapte variasjoner i det formelle handlingsrom, og 
der skillet mellom ”hard” og ”myk” operasjonalisering av bestiller- / utfører 
modellen hadde stor betydning. En ”hard” operasjonalisering førte i større grad 
til en byråkratisering av organisasjonen og dermed en større vektlegging av de 
formelle strukturene for arbeidet. 

I litteraturen finnes det et spenningsforhold i synet på formelle strukturer og 
deres betydning for aktørene i organisasjonen. På den ene siden fremheves det 
formålsrasjonelle aspektet ved formelle strukturer, der en rasjonell organisering 
av arbeidet er nødvendig for en effektiv utnyttelse av ressursene for å nå orga-
nisasjonens mål. Samtidig har formelle strukturer, spesielt ved en høy grad av 
formalisering, uheldige konsekvenser, og der arbeidstakerens tap av kontroll er 
sentral blant dem. 

Byråkratimodellen til Weber (1992:105-158), maskinbyråkratimodellen til 
Mintzberg (1983:163-188) og prinsippene for vitenskapelig bedriftsledelse hos 
Taylor (2005) er eksempler på idealtyper av organisasjoner der formelle struktu-
rer skal sikre en rasjonell og effektiv organisering av arbeidet. Standardisering av 
ansvaret for de ulike posisjonene, av kvalifikasjonene for utøvelsen arbeidet, av 
samhandlingen mellom aktørene og av arbeidsprosessene i organisasjonsmodel-
lene skal ikke bare formalisere arbeidet, men også relasjonene mellom de som 
utfører det. Konsekvensen blir en formell hierarkisk organisasjonsstruktur for å 
sikre en formålsrasjonell drift, og der arbeidstakerne er et middel (en maskin) i 
organisasjonens produksjon av varene eller tjenestene.  
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Samtidig finnes det en distinksjon mellom modellen til Weber (1992) og de for-
melle strukturene i maskinmodellene til Taylor (2005) og Mintzberg (1983). 
Weber (1992) forutsetter at embetsmannen, dvs. arbeidstakeren i byråkratiet, er 
i besittelse av kunnskap for å kunne ivareta sin formelle posisjon (Weber 
1992:107-108). Til tross for dette gir kunnskapen ingen legitimitet til å handle 
utover de reglene som er bestemt for posisjonen i hierarkiet. Dette leder til nes-
te aspekt ved formelle strukturer, dvs. er arbeidstakerens mangel på kontroll 
over arbeidet og arbeidsprosessene som følge av sin formelle sosiale posisjon i 
organisasjonen. 

Kritikken mot organisasjonsmodeller med høy grad av standardisering er det in-
strumentelle syn på arbeidstakeren. Ansatte betraktes som et middel for å nå 
organisasjonens mål. Motstanden mot tayloristiske prinsipper i masseproduk-
sjonen henviser blant annet til de umennesklige trekkene ved maskinorganise-
ringen (Ramsdal og Skorstad 2004:167) I tillegg reduserer en høy grad av for-
malisering av arbeidet og arbeidsprosessene arbeidstakerens muligheter for an-
vendelsen og videreutviklingen av kunnskap. Braverman (1998) reiser blant an-
net kritikk mot innføringen nye arbeidsmetoder i organisasjoner, der metodene 
anvendt i organisasjonsstrukturer med høy grad av formalisering har et maskin-
perspektiv på arbeidstakeren (Braverman 1998:117-126). Dette viser hvordan 
formelle strukturer har ulike konsekvenser, ved at forutsetningen for effektivitet 
i organisasjonen betinges av arbeidstakernes tap av kontroll over arbeidet. 

Et siste perspektiv på betydningen av formelle strukturer er dens betydning for 
ivaretakelsen av offentlige idealer. Næss (2004) henviser blant annet til juridiske 
rettsregler for å ivareta offentlige idealer om kvalitet og menneskeverd til mot-
takere av offentlige pleie- og omsorgstjenester (Næss 2004). I tillegg vil ekspli-
sitte regler i offentlige organisasjoner kunne bidra til dannelsen av en organisa-
torisk etos, der et sett av verdier definerer og legitimerer handlingene i organisa-
sjonen (Jørgensen 2003:30-33). For eksempel kan serviceerklæringer, som omta-
ler brukermedvirkning og tilgjengelighet som uttalte mål for organiseringen av 
arbeidet, tas til inntekt for ivaretakelsen av offentlige verdier. 

Til tross for at organisasjonene i denne studien hadde serviceerklæringer som 
kommuniserte brukermedvirkning, viste dataene imidlertid at hovedformålet 
med serviceerklæringen var å avgrense tjenesten til brukeren og med dette sikre 
en effektiv utnyttelse av ressursene. Organisasjonene kommuniserte med dette 
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to motstridende målsetninger for tjenesten, brukerkontroll gjennom medvirk-
ning, og organisatorisk kontroll, gjennom formelle grenser for tjenesten. 

I denne studien er de formelle arbeidsrelasjonene både et produkt av organisa-
sjonsformer som vektlegger formaliserte strukturer, samt en generell tendens 
mot den byråkratiske idealtypen. Innføringen av bestiller- / utfører modellen 
var motivert av mulighetene for en kostnadsreduksjon i offentlig sektor (Bruns-
son og Sahlin-Andersson 2000; Henriksson m.fl. 2006; Ramsdal og Skorstad 
2004:134-135, Vabø 2005:73). Av den grunn ble formelle normer for produk-
sjonen av tjenestene og relasjonen mellom bestiller- og utførerenhetene et viktig 
redskap som styrket de formelle perspektivene ved arbeidsrelasjonene. 

Samtidig viser studien at en og samme modell fikk ulike konsekvenser for byrå-
kratiseringsgraden i organisasjonen, der en ”hard” operasjonalisering av model-
len førte til større byråkratisering av organisasjonene enn den ”myke”. I tillegg 
til dette kommer generelle byråkratiseringsprosesser46, som har ført til en økt 
omfang og vektlegging av juridiske og organisatoriske normer i offentlig sektor.  

Private arbeidsrelasjoner 

Til tross for at private arbeidsrelasjoner i kapittel 5 er presentert i tilknytning til 
hjemmehjelpernes utøvelse av praktisk bistand argumenteres det i denne studi-
en for at private arbeidsrelasjoner er et generelt trekk for alle yrkesgruppene i de 
hjemmebaserte tjenestene. De utgjør distinkte og selvstendige arbeidsrelasjoner 
selv om de er avhengig og påvirket av formelle arbeidsrelasjoner. De genererer 
mekanismer, dvs. private normer som modifiserer den formelle arbeidsinstruk-
sen og legitimerer skjulte tjenester. 

Tidligere forskning viser i liten grad til distinkte skillelinjer mellom arbeidsrela-
sjonene hos ansatte i de hjemmebaserte tjenestene, men forklarer skjulte tjenes-
ter som et produkt av en og samme relasjon som innebærer ulike roller. 

I sin analyse av endringer i de hjemmebaserte tjenestene viser Christensen 
(1998) hvordan hjemmehjelperne opplever det som et dilemma å inneha ulike 
roller under arbeidet (Christensen 1998:234). Arbeidstakerrollen som hjemme-
hjelper, dvs. utøveren av praktisk bistand, var den ene, mens den andre var hus-

                                              
46 Weber (1992) skiller mellom byråkratiet som idealtype og prosesser som formaliserer strukturene i 
organisasjoner, dvs. prosesser mot et byråkrati. 
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morrollen. Rollen som husmor resulterte i husmorarbeidet, som omfattet om-
sorgen for brukerne og tilførte arbeidet en ekstra dimensjon (Christensen 
1998:320). Dilemmaet består i den iboende motsetningen mellom rollene, der 
en formalisert arbeidstakerrolle skaper avstand til husmorrollen, og at hjemme-
hjelperne vurderte arbeidet som husmor og omsorgen for brukerne som viktig 
forutsetning for det formelle arbeid. 

Husmorrollen, dvs. den uformelle relasjonen mellom hjemmehjelper og bruke-
ren, hos Christensen (1998) har fellestrekk med den private arbeidsrelasjonen. 
For det første er dette en relasjon som opererer samtidig og på grunn av en 
formell arbeidsrelasjon, samt utfordres av de formelle reglene som regulerer re-
lasjonen. Dessuten gjør husmorrollen arbeidet meningsfylt ved at man i den rol-
len utfører oppgaver som skaper variasjon og kontakt med brukerne. Hennes 
svar på dilemmaet er å betrakte rollene som komplementære og nødvendige for 
utøvelsen av omsorgsarbeid, og der de formelle tjenestene er underordnet den 
uformelle relasjonen (Christensen 1998:430).  

Liknende resonnementer finnes hos Wærness (1984) og Næss (2005) der ut-
øvelsen av omsorg, dvs. medfølelsen for brukeren, omtales som kjernen i pleie- 
og omsorgstjenester. Det etterlyses av den grunn en omsorgsrasjonalitet under 
utøvelsen av arbeidet som inkluderer både formålsrasjonelle og emosjonelle 
handlinger (Wærness 1984). 

Til tross for at Christensen (1998), Næss (2005) og Wærness (1984) har samsva-
rende funn med denne studien, dvs. at ansatte yter tjenester utover organisato-
riske krav, forklares fenomenet ulikt. Forskjellen ligger i forståelsen av om-
sorgsarbeidet som arbeid. Forfatterne betrakter arbeidet i pleie- og omsorgstje-
nesten som omsorgsarbeid, dvs. et relasjonelt arbeid som skal inneholde om-
sorg og arbeid. Distinksjonen mellom arbeid og omsorg forkastes og man opp-
hever dermed forskjellen mellom formelle og private arbeidsrelasjoner. De 
skjulte tjenestene forklares med dette som en side av samme sak, dvs. omsorgs-
arbeidet. Private arbeidsrelasjoner derimot bygger på at det eksisterer et reelt 
skille mellom formelle og private arbeidsrelasjoner som legitimerer ulike typer 
arbeid, men at formelle arbeidsrelasjoner er forutsetningen for private arbeids-
relasjoner. 

Åberg (2007) presenterer et slikt skille ved hjelp av ulike former for logikk i tje-
nestemøtet mellom ansatte og kunder. I sine analyser av samtaler mellom ansat-
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te og kunder i forsikringsbransjen skiller hun mellom kommersielle, byråkratis-
ke og sosiale logikker, dvs. forståelser av arbeidet og relasjonen mellom ansatt 
og kunde, som hver for seg påvirker samhandlingen (Åberg 2007:148). Den so-
siale logikken i hennes avhandling tar utgangspunkt i at samtalen mellom ansatt 
og kunde er et møte som er menneskeorientert og frikoblet fra organisatoriske 
strukturer (Åberg 2007:121-144). Den kobles til den sosiale responsen som all-
tid foregår mellom mennesker, og som gir rom for ustandardiserte handlinger 
(Åberg 2007:127-128). Ansattes arbeid som stedfortreder, dvs. at man hjelper 
kunden med å dekke deres behov for kunnskap i samtalen, forklares blant ut fra 
den sosiale logikken, siden den forutsetter at man kan ta kundens perspektiv 
(Åberg 2007:136-141).  

Skillet mellom ulike former for logikk, som er relatert til ansattes ulike relasjo-
ner i organisasjonen, og kundens mulighet til å påvirke tjenesten som følge av 
en sosial logikk sammenfaller på mange måter med det analytiske skillet mellom 
formelle og private arbeidsrelasjoner. Samtidig ser det ut til at de ulike formene 
for logikk først og fremst skaper en forskjell i de formelle tjenestene, uten at det 
resulterer i skjulte tjenester. Rollen som stedfortreder som følge av den sosiale 
logikk fører for eksempel til at kunden får bedret kvaliteten på sin henvendelse, 
ved at de ansatte hjelper han med å stille de riktige spørsmål eller gi relevant in-
formasjon, uten at dette kan kategoriseres som tilleggstjeneste. Private arbeids-
relasjoner derimot både modifiserer de formelle tjenestene, samt danner grunn-
lag for skjulte tjenester. 

Koll ektive arbeidsrelas joner 

Studien viser at etableringen av kollektive arbeidsrelasjoner ikke bare forutsatte 
formelle arbeidsrelasjoner, som gjorde aktørene til kolleger i en og samme or-
ganisasjon, men forutsatte også samhandling mellom aktørene i organisasjonen. 
Mangel på samhandling mellom hjemmehjelperne og de andre aktørene i denne 
studien forklarer av den grunn fraværet av kollektive arbeidsrelasjoner for den-
ne yrkesgruppen. 

Ansatte som utøvet nødvendig helsehjelp derimot hadde gjennom organisering-
en og koordineringen av arbeidet et grunnlag for å etablere, vedlikeholde og 
modifisere kollektive arbeidsrelasjoner. Samarbeid mellom primærkontakter for 
en arbeidsliste, arbeidsfordelingen i et team eller på tvers av avdelinger i en og 
samme organisasjon førte til et mangfold av kollektive arbeidsrelasjoner, men 
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der det formelle arbeidet og deres formelle sosiale posisjon dannet utgangs-
punkt for relasjonene. 

Kollektive arbeidsrelasjoner handler om uformelle relasjoner mellom arbeidsta-
kerne, og det er et mangfold av studier som tar utgangspunkt i uformelle rela-
sjoner mellom ansatte og deres betydning for arbeidet og forholdet til organisa-
sjonen47. Blant de tidlige arbeidene hører studien til Roethlisberger og Dickson 
(1947), der de påpeker arbeidsgruppers betydning for utarbeidelsen av alternati-
ve standarder for arbeidet enn organisasjonens produksjonsmål. Gruppens 
normer resulterte blant annet i at man holdt igjen i sitt arbeid, samt manipulerte 
organisasjonens måling av produksjonen (Roethlisberger og Dickson 1947:445). 
Arbeidsgruppens normer hadde dermed en regulerende funksjon på den interne 
reguleringen av arbeidsprosessene i gruppen, samt å hindre organisasjonens 
kontroll over gruppen. 

Liknende funn gjør Lysgaard (2001) i sin presentasjon av Arbeiderkol lektivet  
(Lysgaard 2001). Dette kollektivet etableres som følge av uformelle relasjoner 
mellom arbeidstakere. Forutsetningene er at aktørene innehar den samme for-
melle sosiale posisjon i organisasjonen, samt deler eller er involvert i de samme 
arbeidsoppgavene i organisasjonen, dvs. et fellesskap av jevnbyrdige (Lysgaard 
2001:92-103). I likhet med Roethlisberger og Dickson (1947) dannet arbeider-
kollektivet normer for arbeidet som beskyttet arbeidstakeren gjennom et kollek-
tivt forsvar mot organisasjonens krav, der nyttemaksimeringen av organisasjo-
nens ressurser sto i fokus (Lysgaard 2001:131). Samtidig begrenset kollektivets 
normer den individuelle utfoldelsen, ved at kollektivet påla sine medlemmer 
”ensidige” roller (Lysgaard 2001:140). Arbeidstakeren ble forpliktet til de kol-
lektive normene for utførelsen av arbeidet og måtte av den grunn må modifise-
re egne, individuelle normer for arbeidet. 

Funnene til Roethlisberger og Dickson (1947) og Lysgaard (2001) illustrerer et 
motsetningsforhold mellom arbeidsnormer som følge av uformelle arbeidsrela-
sjoner og organisasjonens standard for arbeidet. Av den grunn er uformelle ar-
beidsrelasjoner ofte koblet til motstand og uønsket atferd i organisasjoner 
(Ackroyd og Thompson 1998, Feldman 1984). På den annen side har man i ny-
ere studier også påpekt hvordan uformelle arbeidsfelleskap kan være utgangs-

                                              

47 Et søk i ”Academic Search Premier”, en database på over 4650 vitenskapelige tidsskrifter, retur-
nerte for eksempel 800 treff, der både ”informal”, ”group” og ”work organisation” forekom i teksten.  



 

 

 

 

190 

punkt for regler som er i samsvar med formelle regler og av den grunn ikke all-
tid i konflikt med organisasjonens krav.  

Wadel (2007) viser blant annet til hvordan uformell samhandling mellom ar-
beidskolleger bidrar til at problemer under arbeidet blir løst, samt sørger for en 
hensiktsmessig distribusjon og koordinering av arbeidsoppgavene. Uformelle 
arbeidsrelasjoner bidrar dermed til at arbeidet i organisasjonen blir utført, ved å 
komplementere og å operasjonalisere formelle regler, og dermed kompensere 
for utilstrekkeligheten i formelle regler (Scott 1982:83). 

Et siste aspekt ved uformelle arbeidsrelasjoner er potensialet for sosial støtte. 
McGuire (2007) viser blant annet til hvordan arbeidstakere, som følge av ufor-
melle relasjoner mellom arbeidere, gir hverandre ulike former for sosial støtte 
under arbeidet, men der den sosiale støtten er knyttet til forhold utenfor ar-
beidslivet. Wadel (2007) på sin side viser hvordan sosial støtte også kan være 
arbeidsrelatert, der arbeidstakere ved hjelp av uformelle diskusjoner eller vei-
ledning under arbeidet bidrar til mestring av arbeidsoppgavene (Wadel 
1984:147, Wadel 2007). Uavhengig av formålet viser begge studiene at uformel-
le arbeidsrelasjoner har en støttende funksjon, og er betydningsfull for arbeids-
takerne i organisasjoner (Johnson 1991). 

Denne studien viser at kollektive arbeidsrelasjoner i de hjemmebaserte tjeneste-
ne fylte mange funksjoner. De gav rom for avvik fra organisasjonens krav, be-
grenset individets handlingsrom ved å regulere de private relasjonene, tilpasset 
og komplimenterte organisasjonens regler og bidro med sosial støtte under ar-
beidet. Kollektive arbeidsrelasjoner kan av den grunn kategoriseres som ufor-
melle arbeidsrelasjoner, men bidrar samtidig til en avgrensing i mangfoldet av 
uformelle relasjoner i en organisasjon. 

Kollektive arbeidsrelasjoner samsvarer i stor grad med Arbeiderkollektivet til 
Lysgaard (2001), der kollektivets relasjoner forutsetter at arbeidstakerne innehar 
samme formelle sosiale posisjon og deltar i de samme arbeidsprosessene. I til-
legg hadde kollektive arbeidsrelasjoner og deres normer mange av de samme 
funksjonene til Arbeiderkollektivet. De dannet et forsvar mot krav til arbeidsta-
kerne og begrenset individuell variasjon. Samtidig var det brukerens og ikke or-
ganisasjonens krav de skulle beskytte mot ved å regulere individuelle variasjoner 
som følge av private arbeidsrelasjoner.  
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Et annet skille er at Arbeiderkollektivet er en kategori av kollektive arbeidsrela-
sjoner i en organisasjon, dvs. de underordnedes kollektiv. Variasjonen mellom 
de fire organisasjonene, samt innenfor hver organisasjon, viste derimot at det 
forekom ulike kategorier, og der hver av dem hadde betydning for arbeidet.  Av 
den grunn nyanserer kollektive arbeidsrelasjoner dette uformelle arbeidsfelles-
skap og danner et analytisk redskap for å skille mellom uformelle sosiale struk-
turer og deres betydning for arbeidstakerne, arbeidet og organisasjonen. 

Profesjonel l e arbeidsrelasjoner 

Formell kunnskap, som dannet et selvstendig kunnskapsgrunnlag under utøvel-
sen av arbeidet, og et felles sett av normer knyttet til kunnskapen og arbeidet 
var forutsetningen for å etablere profesjonelle arbeidsrelasjoner. Sykepleierne i 
denne studien etablerte slike relasjoner, og hadde av den grunn en annen type 
legitimitet for utøvelsen av skjulte tjenester enn de andre yrkesgruppene, dvs. 
alternative valg basert på kunnskap og en etisk kodeks. 

Grimen (2008) omtaler profesjoner som nettverk av kollegiale organisasjons-
former, der profesjonene tillater forskjeller i formell kompetanse, er egalitære, 
tjener som argumentasjonsfellesskap og leder til kollektive handlinger, basert på 
demokratiske vedtak (Grimen 2008:144). Kunnskapsgrunnlaget både danner fo-
rutsetningen for tilhørigheten til profesjonen, samt danner grunnlaget for rela-
sjonene mellom de profesjonelle. Konsekvensen av profesjonelle relasjoner er 
etableringen av egne normer for arbeidet og samarbeidet (Grimen 2008:145). 
Dette er normer som avklarer etiske problemstillinger i arbeidet og standardise-
rer arbeidsprosesser, der profesjonenes kunnskapsgrunnlag danner basis for 
standardiseringen (Freidson 2001:214, Grimen 2008:144, Mintzberg 1983:192, 
Mintzberg 1995:354-355). 

Normene som følge av dette fellesskapet kontrasteres ofte til byråkratiske nor-
mer, og er beskrevet som den tradisjonelle rollekonflikten mellom profesjonell 
autonomi og byråkratisk organisering av arbeidet (Freidson 1984, Nylehn 
2002:63-67, Thompson og McHugh 2002:96, Winroth 2007). Profesjonelle by-
råkratier, dvs. organisasjoner der ansatte med høy fagkunnskap utfører arbeidet, 
er i følge Mintzberg (1983) en organisasjonsform der spenningen mellom de 
profesjonelle og organisasjon er mest fremtredende. For å forhindre at det ska-
pes standarder som begrenser det profesjonelle handlingsrom vil de profesjo-
nelle av den grunn søke etter å kontrollere avgjørelser som berører deres arbeid, 
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og der standardene for arbeidet samsvarer med profesjonens krav (Mintzberg 
1983:197).  

Samtidig er profesjonene i mange tilfeller avhengig av organisasjoner for utøvel-
sen av arbeidet. Ahrne (1993) argumenterer blant annet for at tilhørigheten til 
organisasjoner legitimerer og muliggjør menneskers handling. Svensson (2008) 
utdyper dette ved å vise til at profesjonalisme er avhengig av et visst nivå av by-
råkrati, dvs. formelle strukturer og kollektive ressurser, som skaper det nødven-
dige handlingsrom for profesjonelt arbeid (Svensson 2008:140). Til slutt reiser 
Perrow (1986) kritikk mot påstanden om et motsetningsforhold mellom organi-
sasjoner og profesjoner. Perrow (1986) poengterer at administrative strukturer 
skaper rom for profesjonelt arbeid, samt at hierarkiske strukturer danner grunn-
lag for fremtidige posisjoner og makt til profesjonelle (Perrow 1986:42-46). 
Slutningen en kan trekke er at profesjonelle arbeidstakere og organisasjonene 
står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre og betinger hverandre eksis-
tens, og at profesjonelle dermed vil være opptatt av byråkratiske strukturer for å 
ha det nødvendige handlingsrom 

Sykepleiernes handlinger, som følge av de profesjonelle arbeidsrelasjonene, 
støtter i stor grad opp om synet om gjensidig avhengighet. Til tross for at syke-
pleierne i denne studien etablerte selvstendige normer for arbeidet, som blant 
annet legitimerte skjulte tjenester, jobbet de samtidig for at profesjonelle nor-
mer ble formalisert og del av det administrative normsystem. Dette illustrerer 
både motsetnings- og avhengighetsforholdet mellom sykepleierne og organisa-
sjonen. 

Et siste moment i denne sammenhengen er profesjonsmoralens betydning som 
følge av profesjonelle arbeidsrelasjoner. Profesjonsmoralen er knyttet til profe-
sjonens etiske kodeks og har til formål å løse moralske problemer i samhand-
lingen mellom profesjonelle og i forhold til brukerne (Grimen 2008:144). I til-
legg bidrar profesjoners etiske kodeks til å legitimere det arbeidet som utføres 
og etableringen av en solidaritet mellom profesjonelle (Freidson 1984, Grimen 
2008:156). Helhets- og omsorgsperspektivet til sykepleierne i denne studien kan 
betraktes som elementer i deres etiske kodeks og bidrag til legitimeringen av 
skjulte tjenester. 
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Arbeidsrelasjoner - arbeidets sosiale kontekst 

Hovedhensikten med gjennomgangen av arbeidsrelasjonene i denne studien, 
samt diskusjonen mot eksisterende teorier og tidligere forskning er å plassere 
denne studien i forskningsfeltet. Diskusjonen kan sammenfattes i følgende på-
stand: Det eksisterer distinkte arbeidsrelasjoner i organisasjoner. De genererer 
normer som, i tillegg til å regulere samhandlingen mellom aktørene, har betyd-
ning for arbeidet og arbeidsprosessene i en organisasjon. Normene er selvsten-
dige mekanismer som modifiserer og regulerer tjenestene i organisasjonen, samt 
initierer og legitimerer utøvelsen av skjulte tjenester. Arbeidsrelasjoner er av den 
grunn distinkte sosiale strukturer i en organisasjon og danner arbeidets sosiale 
kontekst. 

Organisasjoners sosiale struktur og arbeidstakernes handlingsrom 

Gjennomgangen viser hvordan formelle, private, kollektive og profesjonelle ar-
beidsrelasjoner både samsvarer med og er forskjellig fra eksisterende forskning 
og teori. Til tross for denne variasjonen forkaster ikke eksisterende teoretiske 
perspektiver forekomsten av ulike arbeidsrelasjoner mellom aktører i en organi-
sasjon, eller at de kan danne grunnlag for alternative måter å forstå og utføre 
arbeidet på.  

I tillegg til å være fire separate interne sosiale relasjoner, dvs. relasjoner som er 
nødvendige for aktørenes posisjon og status, var arbeidsrelasjonene gjensidig 
avhengig og under påvirkning av hverandre (Danermark m.fl. 2003:84). De 
konstituerte organisasjonens sosiale struktur. Denne strukturen påvirket og re-
gulerte de ansattes yrkesutøvelse, samtidig som yrkesutøvelsen etablerte og mo-
difiserte den sosiale strukturen (Danemark m.fl. 2003:121).  

Figur 6:2 som avsluttet den empiriske presentasjonen sammenfatter konklusjo-
nene i denne studien og beskriver forholdet mellom sosiale struktur og handling 
i de hjemmebaserte tjenestene. Den viser at arbeidsrelasjoner inngår i organisa-
sjonens sosiale struktur, genererer mekanismer, dvs. normer for utøvelsen av 
arbeidet, og etablerte arbeidstakernes handlingsrom. 

Figuren utgjør avhandlingens teoretiske modell, som sammenfatter mine funn 
og konklusjoner, og som kan danne grunnlag for fremtidig forskning. Av den 
grunn ønsker jeg avslutningsvis å oppsummere mine konklusjoner ved hjelp av 
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modellen, samt skissere mulige anvendelsesområder for videre organisasjons- 
og arbeidslivsforskning. 

Organisasjonens sosiale struktur

Private 
arbeidsrelasjoner

Arbeidstakernes handlingsrom

Arbeidet i organisasjonen – De formelle og skjulte 
tjenestene

Formelle 
arbeidsrelasjoner

Profesjonelle 
arbeidsrelasjoner

Mekanismer – normer for utøvelsen av arbeidet

Private  normerFormelle normer

Kollektive 
arbeidsrelasjoner

Profesjonelle 
normer

Kollektive normer

 

Modell Organisasjoner sosial e strukturer og arbeidstakernes 

handlingsrom 

Modellen viser for det første at formelle, private, kollektive og profesjonelle ar-
beidsrelasjoner er med på å konstituere organisasjonens sosiale struktur. Struk-
turen i modellen avviker fra formelle organisasjonsstrukturer som skapes for å 
nå organisasjonens mål, ved at den omfatter alle sosiale relasjoner som berører 
arbeidet i organisasjoner (Etzioni 1965:650, Leavitt 1965:1144-1148). 

Organisasjoners sosiale struktur danner en kontekst for handling; ”et vev av so-
siale relasjoner som mennesker beveger seg i.”, der også uformelle relasjoner er 
deler av strukturen (Danermark 2003:122, Scott 1981:15,81-84). Organisasjo-
ners sosiale struktur er av den grunn en forutsetning for handling til aktørene i 
en organisasjon (Bhaskar 1998:214). 

For det andre differensierer modellen mellom ulike arbeidsrelasjoner. Hver ar-
beidsrelasjon har en autonom betydning for arbeidstakernes handling, som føl-
ge av etableringen og sanksjoneringen av distinkte mekanismer. Mekanismene 
er normer som definerer ulike handlingsregler for utøvelsen av arbeidet, og ut-
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øver dermed kausale krefter på arbeidstakeren (Danermark 2003:96). Mekanis-
mene fortolket, modifiserte og komplementerte de administrative reglene for 
arbeidet, og etablerte alternative handlingsregler i tillegg til reglene i det admi-
nistrative normsystem. Til sammen definerte mekanismene arbeidstakernes 
handlingsrom, som omfattet, legitimerte og regulerte både formelle og skjulte 
tjenester.  

Et tredje aspekt ved modellen er at arbeidsrelasjonene i den sosiale strukturen 
står i et gjensidig forhold til hverandre. Av den grunn vil endringer i en arbeids-
relasjon få betydning for andre arbeidsrelasjoner i den sosiale strukturen. En 
konsekvens som følge av denne gjensidigheten er variasjoner i styrken på me-
kanismene de produserer. For eksempel viser studien at sterke kollektive ar-
beidsrelasjoner utfordret normene i de profesjonelle arbeidsrelasjonene, der den 
kollektive normen om lik fordeling av ”stell og pleie” sto i opposisjon til nor-
men om kontroll over det spesialiserte arbeid. Styrken i arbeidsrelasjonene vil 
av den grunn få betydning for styrken i mekanismene. 

Til slutt argumenteres det i modellen for at mekanismene hadde betydning for 
alle ansatte i organisasjonen uavhengig av deres yrkesbakgrunn. Normene defi-
nerer et handlingsrom for alle tjenester, ved å legitimere fordelingen, koordine-
ringen, omfanget og innholdet i de formelle og skjulte tjenestene. For eksempel 
vil en omsorgsarbeider, som er utenfor de profesjonelle arbeidsrelasjonene, 
være under påvirkning av normene som er utarbeidet som følge av det profe-
sjonelle arbeidsfellesskap. 

Modellen konkluderer med dette at arbeidet i de hjemmebaserte tjenestene kan 
forklares ved hjelp av åpne og skjulte arbeidsrelasjoner. Dette er interne sosiale 
relasjoner som danner utgangspunkt for normer som legitimerer og regulerer 
arbeidet i organisasjoner, og omfatter både formelle og skjulte tjenester. 

”Fortsettelse følger …” 

Sluttmodellen oppsummerer hovedkonklusjonen i avhandlingen, og danner 
samtidig utgangspunkt for videre forskning på organisasjoner. Av den grunn 
skisseres to mulige fortsettelser på arbeidet som en avslutning på kapittelet.  

Èn er å videreutvikle modellen, med fokus på dynamikken mellom arbeidsrela-
sjonene, der styrken i de ulike arbeidsrelasjonene og deres gjensidige påvirkning 
vil stå sentralt. En annen er å utforske modellens overføringsverdi på andre or-
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ganisatoriske forhold, siden normene omfattet handlingsregler for flere forhold 
enn utøvelsen av arbeid i organisasjonen. 

Arbeidsrelasjoner i  et  dynamisk perspektiv 

Modellen konkluderer at distinkte arbeidsrelasjoner generer mekanismer av be-
tydning for arbeidet i offentlige organisasjoner, og at arbeidsrelasjoner står i et 
gjensidig forhold til hverandre. Det finnes med andre ord en dynamikk mellom 
arbeidsrelasjoner som kan være verdt å studere nærmere. 

For eksempel forteller modellen i liten grad om relasjonenes og normenes inn-
byrdes styrke, og hvilke faktorer som forskyver styrkeforholdet mellom dem. 
Mulige problemstillinger er da knyttet til i hvilken grad det er konsensus eller 
konflikt mellom normene i de ulike normsystemene, og aktørenes gjensidige 
styrkeforhold under dannelsen av normene. 

Eksempelvis refererte sykepleierne i stor grad til profesjonelle normer for å legi-
timere arbeidet, og vektet de profesjonelle normene over normene i de andre 
normsystemene for å legitimere utøvelsen av arbeidet og sin posisjon i organi-
sasjonen. Hjelpepleierne derimot var i større grad kollektivt orientert og opptatt 
av kollektive normer for å dempe profesjonelle normer, eksempelvis gjennom 
normen om rettferdig fordeling i ”stell og pleie” oppgaver. Dermed eksisterer 
det spenninger mellom normsystemer, og det hadde vært interessant å studere 
mulige konsekvenser av motsetningsforhold mellom normsystemer, samt om 
organisering av tjenesten har betydning i denne sammenhengen. 

Arbeidsrelasjoner,  normer og atf erd i organisasjoner 

Avhandlingens fokus har vært arbeidet i de hjemmebaserte tjenestene. Av den 
grunn har spørsmålene underveis og sluttmodellen vært rettet mot å finne svar 
på ulike aspekter ved arbeidet. Samtidig viser studien at normene ikke bare be-
rørte arbeidet i de hjemmebaserte tjenestene, men etablerte handlingsregler for 
flere forhold i organisasjonen. For eksempel viser studien at kollektive normer 
la sterke føringer på samhandlingen mellom ansatte, der man forventet gjensi-
dig praktisk og emosjonell støtte. Av den grunn kan det være relevant å anven-
de modellen på andre forhold i organisasjoner.  
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Et område kan være sykefravær blant ansatte i helsesektoren, som følge av yr-
kesrelatert stress i arbeidslivet48, der fravær kan være et uttrykk for legitim at-
ferd for å beskytte seg mot krav i organisasjonen (Saksvik, Dahl-Jørgensen og 
Mo 2002). 

For eksempel fant Sørensen, Dahl-Jørgensen og Skogstad (1998) en signifikant 
sammenheng mellom opplevelsen av yrkesrelatert stress og opplevelsen av rol-
lestress. Rollestress, dvs. at ansatte møter flere uforenlige krav og uklare forven-
tinger til yrkesrollen, har også i andre studier vært knyttet til opplevelsen av yr-
kesrelatert stress og (Peiro, Gonzales, Tordera og Manas 2001; Su, Boore, Jen-
kins, Liu og Yang 2009). Ansattes møte med uforenlige krav førte blant annet 
til en vedvarende usikkerhet omkring arbeidets omfang og innhold, og resulter-
te i neste omgang i sykefravær og utbrenthet. Sykefravær blir med dette hand-
linger for å beskytte seg mot yrkesrelatert stress, og forutsetter til en viss grad 
legitimitet for å kunne bruke fravær som en mestringsstrategi.  

Arbeidsrelasjoner og normene som genereres og sanksjoneres mellom aktørene 
i organisasjonen byr på analytiske redskaper, og dermed et potensial til å studere 
og forklare ulike typer atferd i organisasjoner, i tillegg til utøvelsen av arbeid. 

                                              
48 Med yrkesrelatert stress forstås forholdet mellom kravene arbeidstakeren møter under yrkesut-
øvelsen og dens ressurser til å mestre kravene. 
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Epilog 

Denne avhandlingen berører en stor utfordring ved våre velferdstjenester, dvs. 
spenningsforholdet mellom samfunnets begrensede ressurser og brukernes 
grenseløse behov. Studien bekrefter i likhet med tidligere studier at brukerne av 
offentlige tjenester, til tross for omfattende utgifter til offentlig sektor, har be-
hov som ikke dekkes av eksisterende velferdstjenester. Utøvelsen av skjulte tje-
nester kan av den grunn forstås som et svar på denne motsetningen, der fleksib-
le arbeidstakere imøtekommer brukerens omsorgsbehov (Vike m. fl. 2002:142).  

I tillegg viser avhandlingen at organisasjonsmodeller med mål om å effektivisere 
velferdstjenestene, ved hjelp av standardisering av arbeidet og økt byråkratisk 
kontroll, ikke rokker ved dette spenningsforholdet. Dette skyldes først og 
fremst at organisasjonsmodellene er et svar på kostnadsveksten i offentlig sek-
tor, og ikke tar utgangspunkt i borgernes forventninger til offentlige velferds-
tjenester. Forventninger som har sitt grunnlag i det som er betegnet som 
”kompromissløse politiske ambisjoner” (Vike m. fl. 2002:12). Derimot førte 
NPM inspirerte organisasjonsmodeller til en aktualisering og forsterkning av 
spenningsforholdet, ved at standardiseringen av arbeidet satte tydelige grenser 
for brukernes behov. 

Det kan virke forlokkende å presentere skjulte tjenester som et svar på utford-
ringene og manglene ved velferdstjenestene. I dette etterordet vil jeg imidlertid 
presentere noen kritiske refleksjoner mot en aksept av skjulte tjenester som sva-
ret på velferdsstatens kapasitetsproblem. Kritikken tar utgangspunkt i at utøvel-
sen av skjulte tjenester har uintenderte negative konsekvenser for både bruker 
og arbeidstaker. 

Skjulte tjenester i et kritisk velferdsperspektiv 

Skjulte tjenester kan fortone seg som løsningen på manglene ved våre velferds-
tjenester, som ”olje i maskineriet” og noe som sikrer velferdsstatens idealer, 
som likhet, solidaritet, rettferdighet og humanisme (Halvorsen 2002:31-34). 
Szebehely (1995) derimot illustrerer hvordan uformelle tjenester kan undergrave 
brukernes rettigheter knyttet til tjenestene, forsterke asymmetrien i relasjonen 
mellom bruker og arbeidstaker, og dermed bryte med velferdsstatens idealer.  

Argumentasjonen er at uformelle tjenester skaper en takknemlighetsgjeld hos 
brukeren, fordi brukeren ikke har krav på ekstra tjenester eller personlig enga-
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sjement. Takknemlighetsgjelden gjør det i neste omgang vanskelig for brukeren 
å stille krav til de formelle tjenestene, noe som svekker brukerens formelle rett 
til å klage og yte krav til velferdstjenestene. I tillegg forsterker brukerens av-
hengighet av uformelle tjenester og fleksibilitet hos arbeidstakeren asymmetrien 
mellom bruker og tjenesteyter (Szebehely 1995:219).  Skjulte tjenester bidrar 
dermed til en svekkelse i brukerens formelle rettigheter til velferdstjenesten. 

Skjulte tjenester i et kritisk arbeidslivsperspektiv 

I tillegg til å svekke brukernes formelle rettigheter kan skjulte tjenester svekke 
arbeidstakernes rettigheter, samt få negative konsekvenser for et viktig arbeids-
vilkår, dvs. arbeidsmiljøet i organisasjonene. 

Skjulte tjenester – Et ubeskyttet arbeid 

Omsorgsarbeid er et synonym som anvendes relativt hyppig på pleie- og om-
sorgstjenestene. Samtidig forholder begrepene omsorg og arbeid seg til ulike 
former for rasjonalitet, der medfølelse og medmenneskelighet er knyttet til om-
sorg, mens formålsrasjonalitet og byråkratiske regler er knyttet til arbeid (Sze-
behely 1995:223). Det eksisterer med andre ord et motsetningsforhold mellom 
omsorg og arbeid, og er tydelig illustrert i en gjennomgang av arbeidsrettssaker 
der arbeidstakere ønsket å yte omsorg, i form av uformelle tjenester, under ut-
øvelsen av arbeidet (Szebehely 1995:222-226). Omsorgen, i form av skjulte tje-
nester, utfordret organisasjoners strukturer og rett til kontroll over arbeidet.  

De formelle tjenestene er regulert av arbeidslivets regler og omfatter både ret-
tigheter og plikter hos arbeidstaker og organisasjon. Skjulte tjenester derimot er 
utenfor arbeidslivets regler. Dermed fører utøvelsen av omsorgen, slik den 
kommer til uttrykk i skjulte tjenester, til en svekkelse i arbeidstakerens rettighe-
ter. Omsorgsarbeidet er ikke inkludert i organisasjonens formelle tjenester. Av 
den grunn står arbeidstakeren alene til ansvar for eventuelle krav eller kritikk 
mot tjenestene, uten beskyttelse i organisasjonens formelle regler. Av den grunn 
innebærer utøvelsen av skjulte tjenester en risiko og en svekkelse av arbeidsta-
kernes rettigheter. 
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Skjulte tjenester – En kime til konflikt 

I avhandlingen beskrives det hvordan variasjoner i omfanget av skjulte tjenester 
som følge av private arbeidsrelasjoner etablerte et motsetningsforhold mellom 
arbeidstakerne i organisasjonen, dvs. forholdet mellom de ”snille” og de ”slem-
me”. 

Til tross for at ”snille” arbeidstakere utførte tjenester som var skjult for organi-
sasjonen, ble tjenestene synlige og reelle utfordringer for de andre arbeidstaker-
ne i organisasjonen. Dette kan forklares med at brukerne oppfattet de ”snille” 
som representanter for organisasjonen. I kraft av å være organisasjonens repre-
sentanter legitimerte de ”snille” arbeidstakerne brukernes krav til organisasjo-
nens tjenestetilbud. 

Forventingene som ble legitimert av de ”snille” ble imidlertid oppfattet som uri-
melige krav hos de ”slemme”, siden det formelle arbeidskrav utelukket skjulte 
tjenester. Av den grunn forekom det i alle fire organisasjoner en kime til kon-
flikt mellom de ”snille” og de ”slemme”. Utøvelsen av skjulte tjenester fikk på 
den måten betydning for arbeidsmiljøet i organisasjonene, og ble forsterket når 
”slemme” kolleger etter hvert ble trett av å avhjelpe de ”snille” som aldri ble 
ferdig med arbeidet. Skjulte tjenester utfordret forholdet mellom arbeidstakerne 
og var av den grunn en konstant trussel mot arbeidsmiljøet, og av den grunn 
kontinuerlig bearbeidet. 

Skjulte t j enester er  ikke svaret 

Gjennomgangen viser hvordan utøvelsen av skjulte tjenester kan føre til en 
svekkelse av brukernes rettigheter, samt få negative konsekvenser for arbeidsta-
kerne og deres arbeidsvilkår. Av den grunn er skjulte tjenester, til tross for å 
oppfylle reelle behov i befolkningen, ikke svaret på utfordringene i vår velferds-
stat. 

Samtidig er det et behov for å finne svar på hvordan man kan ivareta velferden i 
Norge og de som forvalter den, dvs. arbeidstakerne. Av den grunn kreves det 
en kontinuerlig offentlig debatt, der politikere, samfunnsforskere og borgere 
diskuterer velferdsstatens muligheter og begrensinger i åpenhet. 
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Summary 

This thesis focuses on the work in primary health care enterprises, and is based 
on a work study of employees in these enterprises. The work of the enterprises 
included practical assistance and various health care services, which in Norway 
mainly are managed by organisations from the public sector. Health care ser-
vices are expensive. They represent the largest expenditure for Norwegian mu-
nicipalities, and it is expected that public organisations endeavour to utilize re-
sources efficiently and manage costs. Because of this, the emergence of New 
Public Management (NPM) in the late 1980's was related to the need for a 
streamlining of the public sector. 

NPM builds on the assumption that the public sector is slow-paced and need 
market-oriented principles from the private sector to achieve change. The con-
sequence was the introduction of new organisational models, with the aim of 
ensuring effective and flexible public organisations. The introduction of new 
organisational models attuned to NPM ideologies thus produced the starting 
point for this study. 

Background 

The study has been linked to a research project at Østfold University College 
under the leadership of Professor Egil Skorstad. The objective of the project 
was to study the consequences for working conditions ensuing the reorganisa-
tion in private and public sector. Therefore, the link between new forms of or-
ganisation and employees' working conditions became the starting point for the 
study. 

The organisational model studied was the purchase – provider model and op-
erationalise several of the principles in NPM ideology, including contract regu-
lation, competition, decentralization and management. The main idea of the 
model was that using market mechanisms such as competing for the right to 
deliver public services could generate more effective organisations. 

It early became evident that the "new" organisational model was not so new af-
ter all. It had features in common with tayloristic principles, including the sepa-
ration between planning and execution of work, and it brought about a loss of 
opportunities for the employee’s flexibility. For this reason, the relationship be-
tween the formalization of work, as a consequence of the new organisational 



 

 

 

 

202 

model, and its significance for the employee's perception of control over work 
became the main focus for this study. 

Purpose of the study - research questions 

One of the purposes of this study was to produce an extensive description of 
the work's content and scope in facing the user. Thus the following questions 
formed the starting point for the study: 

Which servi ces do workers in home care enterpr ises provide to users who 

have been granted respectively  practical assistance and primary health care? 

In addition, the study intended to answer whether the organisational model had 
implications for the content and scope of the work. Because of this, the first 
question was supplemented by the following research question. 

To what extent and in what ways does the organisation of work, as a result  

of  the organisational model ,  af f ec t servi ces,  content and scope? 

Given that the project had an inductive approach, I was open to the fact that 
questions could be adjusted during the research process. This happened subse-
quent to findings in the results from the initial analysis of the material showing 
that employees in nursing and care services performed hidden services. Thus it 
was necessary to extend the scope to be able to explain the wide variety of the 
work uncovered, which resulted in the concluding research question. 

What can explain the occurrence and regulat ion of the scope and content of  

the hidden servi ces in primary heal th care enterprises? 

Design and methods 

The data are based on a comparative intensive case study of four organisations, 
i.e. enterprises that performed nursing and care services. The enterprises be-
longed to two municipalities that had introduced the purchaser – provider 
model to organize its activities. The respondents in the study were home assis-
tants, care workers, auxiliary nurses and registered nurses (RN); all of which 
performed the work, i.e. practical assistance and primary health care. The data 
was collected using participant observation, individual interviews and focus 
group interviews. 

The participant observation was carried out by participating in the work of the 
different professions in all of the enterprises. In addition, I was allowed to par-
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ticipate in some of the formal and informal meetings of the employees in each 
business. The observations were noted during the work and by the end of the 
working day, summarized in a field note. Field notes were in turn subjected to a 
descriptive analysis to identify important conditions for the work that could be 
followed up during the focus group and in-depth interviews of the respondents. 

The main method for the collection of data was 12 focus group interviews. The 
use of focus groups as a method differs from other group interviews in that one 
explicitly uses group interaction to produce data. At the same time its strength 
lies in being apt for mapping collective norms and processes that help to create 
norms. In addition, four in-depth interviews were conducted because some or-
ganisations did not have enough respondents to form focus groups or only one 
respondent from the professional group had the opportunity to participate. 

The interviews were based on a semi-structured interview guide with the fol-
lowing themes: the extent and distribution of work tasks in the enterprise, the 
ability to control their own work (autonomy), also relations to users, colleagues 
and other employees. In addition, the ongoing analysis during the observations 
led to questions which were added to the data collection. These were linked to 
boundary regulation in relation to the user, as well as the legitimization of de-
viation from orders.  

The data base of this study consists of 16 field notes, eight interviews with ex-
ecutives and middle managers, and 16 interviews with employees who per-
formed practical assistance or necessary health care. The data were analyzed us-
ing pre-coding, open coding, as well as the use of display. Pre-coding was based 
on variables from previous research shown to be important for working condi-
tions. In addition, concepts were developed by means of open coding of the 
texts. The methods for display were essentially network and causal diagrams. 

Findings 

The enterprises had as a result of the new organisational model emphasized a 
stricter standardization of the work to define the scope and content of services. 
This was most clearly prominent in the two organisations that operationalised 
the purchaser - provider model based on a market-oriented management ideal, 
which is founded on mutual mistrust between parties. The two other organisa-
tions operationalised the purchaser - provider model in a manner that gave em-
ployees a decentralized responsibility for the design of services. Because of this, 
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different operationalisation led to variations in the formal rules of the organisa-
tion, the main difference consisting in the degree of regulation of work through 
formal rules. 

In the thesis the organisations’ own formal rules and external legal rules are dis-
cussed as the administrative norm system. This norm system and the organisa-
tions’ formal social structure, i.e. the employees ' formal positions and the rela-
tions between them, defined the official scope of work for the workers. All ser-
vices in compliance with, or conducted within the official scope of work was 
thus the formal work. 

The study however revealed that all employees in the four organisations did 
work neither documented nor required by the organisation, in addition to for-
mal work. This work is discussed in the thesis as hidden services because the 
services were not recognized by the organisation's formal rules and hence not 
registered. 

Hidden servi ces as organisat ional  misbehavior   

Hidden services are in the thesis categorized as organisational misbehaviour, 
since this service was neither expected nor wanted, and sometimes even in con-
flict with the organisation's rules. The different categories of hidden services 
had all in common that they came in addition to formal basic work tasks, and 
thus resulted in an increased production of services in the organisation. 

The study distinguish between five types of hidden work through which these 
employees expanded their output: surplus work, additional work, forbidden 
work, inappropriate basic work and collective work.  

‘Surplus work’ is related to the employees’ basic work within the organisation, 
but encompasses work provided more often or in a greater amount than pre-
scribed in organisational work standards. ‘Additional work’ includes favours 
given to the clients beyond basic work, e.g. shopping or delivering the mail – 
tasks that they were not expected to perform but could on other occasions be 
part of basic work. ‘Forbidden work’ is directly related to the breaking of organ-
isational rules that define the legitimate range of work tasks, e.g. to provide hair 
styling while bathing a client in spite of an explicit rule not to do so. ‘Inappro-
priate basic work’ occurs when a occupational group provides basic work which 
is designated to other occupational groups by organisational rules. In this case, 
for example, home aid workers sometimes helped clients in critical situations, 
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by listening to them in order to relieve emotional pressure, although organisa-
tional rules restricted their formal basic work to domestic work, i.e. to clean and 
facilitate clients’ residences. Finally, there is ‘collective work’, meaning that 
workers carried out basic work on behalf of colleagues who were unable to do 
it themselves, usually because they expanded their output by performing addi-
tional or forbidden work for clients.  

The existence of hidden services is explained in the thesis by three mechanisms, 
which had its origin in distinct informal working relations between staff and us-
ers and between employees in the organisation. The mechanisms were norms 
that modified the formal official scope of work, and legitimized the occurrence 
and regulation of hidden services. 

Private employment relations and private norms 

The first mechanism that legitimized hidden services was private norms, 
formed through the establishment of private work relations between clients and 
employees. The prerequisite for the establishment of private employment rela-
tions however, was the formal employment relation between employee and or-
ganisation. 

Through the formal employment relation, employees came in contact with the 
users, and established private working relations with users. Private employment 
relations are thus informal working relations within the organisation, acting in 
parallel with and subject to formal employment relations. 

They formed the foundation for the development of private norms, which 
modified the significance of formal work relations and the administrative norm 
system. Private employment relations and private norms thus laid the founda-
tion for an extension of the scope of work, which amongst other things legiti-
mated hidden services. 

Collec tive work relations and col l ect ive norms 

Collective norms of the collective norm system were another mechanism that 
legitimized the exercise of hidden services. The collective norm system was a 
product of informal relations among all employees in the organisation, i.e. col-
lective work relations. As with the private employment relations the formal rela-
tions formed the prerequisite for collective work relations. By virtue of the em-
ployee's formal social position in the organisation, and their relation to the for-
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mal social positions of others in the organisation, collective relations were 
formed. These developed and sanctioned collective norms. 

Collective norms had different functions. They helped to recognize and modify 
administrative norms, sat limits on the scope of work as a result of private em-
ployment relations, lead to cohesion and support related to various work-
related situations, and legitimized hidden services. 

Profess ional  working relations and prof essional norms 

Finally, professional norms were important for the legitimization of hidden ser-
vices. Professional norms were norms professional employees socialized during 
their formal education, and afterwards maintained in relation to other profes-
sional employees, i.e. in professional work relations. The registered nurses (RN) 
were the professional group categorized as professional workers in this study. 

Three normative principles were stated by the professionals in the organisations 
as significant as part of the professional conduct. The principle of an independ-
ent responsibility in the execution of the work, which meant that registered 
nurses had to make their own assessments at work and thus could be able to re-
assess the scope and content of the formal work. In addition, RN had during 
their education been taught to consider the users from a holistic perspective, 
where all human needs of the user were legitimate. This resulted in a greater 
range of services to meet the needs. Finally, RN associates themselves with the 
care ideal rooted in the nurses’ ethical codex. The care ideal required the nurses 
to meet the needs of the users and thus reinforced the holistic perspective. 
Nurses' normative principles consequently provided them with legitimization 
for violation of the formal work, and lead to the execution of hidden services. 

Conclusion 

This thesis concludes that hidden services are carried out, in addition to formal 
work, by all employees in the home-based services. The services are hidden be-
cause they do not play a part of the administrative norm system and they are 
therefore not recognized and recorded in the organisation. In addition, the ser-
vices can be categorized as organisational misbehaviour, in that the work was 
neither expected nor desired by the organisation. 

The thesis also concludes that there are distinct work relations in the social 
structure of organisations that explains employees' execution of hidden services. 
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Formal, private, collective and professional work relations are part of the social 
structure in organisations. These work relations generates mechanisms, i.e. 
norms, which modifies and legitimises work in primary health care services. 

The model below summarizes the main findings of the thesis and provides a 
theoretical framework that illustrates how distinct work relations form the so-
cial structure of organisations. Work relations are furthermore origins for the 
development and sanctioning of mechanisms that construct the employees’ 
scope of work, which includes formal and hidden services in primary health 
care enterprises. 

The social structure of the organisation

Private work 
relations

Employees’ scope of work

Formal work and hidden services

Formal work 
relations

Mechanisms – Norms for execution of work

Private norms
Administrative 

norms

Collective work 
relations

Collective norms
Professional 

norms

Professional work 
relations

 

Model Social  structures,  mechanisms and employees’  scope of work. 
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Vedlegg 1 – Intervjuguide for leder av de hjemmebaserte tjenestene 

BAKGRUNN OG LEDERROLLEN 

1. Din historie og rolle som virksomhetsleder i denne virksomheten. (ansvarsområde, oppgaver, 
kontroll av virksomheten, osv.) og om innføringen av bestiller- / utførermodellen har ført til 
endringer for deg som leder av virksomheten?  

OM VIRKSOMHETEN 

2. Hvilke oppgaver / tjenester yter din virksomhet? Finnes det en prioritering blant oppgavene, 
eksempelvis hvilke oppgaver må gjøres dersom du har for lite personell?  

3. Hvilke personalgrupper ivaretar de ulike oppgavene? 
4. Hvordan fordeles oppgavene blant personalet og hvem foretar fordelingen av disse? 
5. Hvordan koordineres / samordnes oppgavene og hvem har ansvar for dette? 
6. Hvilke møteplasser finnes i virksomheten? Hvor ofte møtes man og hva blir diskutert der? 

FLEKSIBILITET 

7. Hvordan synes du at din virksomhet burde være organisert for å fungere best mulig? 
8. I hvilken grad og på hvilke måter synes du at virksomheten møter skiftende behov i organisa-

sjonen? (bemanning, ytre press, kommunens ledelse og lignende) 
9. I hvilken grad og på hvilke måter synes du at virksomheten møter skiftende behov og krav fra 

brukerne? 

BESTILLER / UTFØRER MODELLEN  

10. I hvilken grad mener du at bestiller- / utførermodellen er en god måte å organisere din virk-
somhet på? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, hvorfor ikke? 

11. Har denne modellen fått konsekvenser for organiseringen av din virksomhet? 
 
OM DAGENS ARBEIDSVILKÅR 

12. Hvilke forventninger har du til dine ansatte i forhold til arbeidsutførelsen? 
13. Hvilke betingelser knyttet til arbeidet i virksomheten anser du som gunstig / fordelaktig for 

dine ansatte? 
14. Hvilke betingelser knyttet til arbeidet i virksomheten anser du som krevende / utfordrende for 

dine ansatte? 
15. Har det skjedd endringer i arbeidsvilkårene som følge av omorganiseringen til bestiller- / utfø-

rermodellen? Hvis ja, hvordan? 
16. Hvordan opplever du samarbeidet innad i personalgruppene og mellom dem? 
17. I hvilken grad og på hvilke måter delegeres ansvar til de ansatte og finnes det forskjeller i an-

svarsfordelingen mellom personalgruppene? 
18. Hvordan organiseres opplæring / kompetanseutvikling i virksomheten? (nyansatte og ansatte 

med lengre erfaring) 
19. Tror du de ansatte får brukt den kompetansen de er utdannet til og har ervervet seg? 
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Vedlegg 2 – Samtykkeerklæring 

 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

 

Undertegnende samtykker i å delta som informant i forbindelse med undersøkelsen: 

 

FLEKSIBILISERING I PLEIE – OG OMSORGSTJENESTEN 

 

Som informant vil jeg stille opp til intervjuer og tillater observasjon av mitt daglige arbeid i pleie- og 

omsorgstjenesten. Jeg aksepterer også at det benyttes diktafon under gruppeintervjuet. Det skal ikke 

tas opp samtaler annet enn der det er spesifikt avtalt på forhånd. 

 

Det er også en forutsetning at intervjuer og andre data jeg bidrar med, vil bli behandlet konfidensielt. 

Etter at prosjektet er avsluttet vil opptakene av alle intervjuer bli slettet. Ingen data vil bli benyttet til 

andre formål enn det de er samlet inn for. 

 

Jeg er klar over at deltakelse som informant er frivillig, at jeg kan la være å svare på spørsmål og at 

jeg når som helst i løpet av prosjektet kan trekke meg fra videre deltakelse. 

 

Dato og underskrift: 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

   Signatur 
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Vedlegg 3 – Intervjueguide – Koordinator i de hjemmebaserte tjenestene 

 

ROLLEN SOM KOORDINATOR/TEAM-/GRUPPEANSVARLIG 

1. Kan du/dere presentere deg/dere og de roller du/dere har hatt fra og med ansettelsen i virk-
somheten og til nå? 

2. Hvordan ble du koordinator/ team-/ gruppeansvarlig? 
3. Kan du beskrive din rolle som koordinator/ team-/ gruppeansvarlig (dvs. ansvarsområde, 

oppgaver, kontroll av virksomheten, forholdet til de andre personalgruppene osv.)? 
4. Hvordan forholder dere som koordinator/ team-/ gruppeansvarlig dere til hverandre og til lede-

ren av virksomheten? 

OM VIRKSOMHETEN 

5. Kan du/dere gi meg beskrivelse av virksomheten, dvs. oppgavene og hvordan dere fordeler 
oppgavene dere i mellom med mer? 

6. Hvilke enheter/team finnes i virksomheten og hvordan forholder delene seg til hverandre? Ek-
sempelvis samarbeid, koordinering og lignende. 

7. Kan du/dere beskrive ansvarsfordelingen i virksomheten? (eks. lederens ansvar, koordinato-
rens ansvar og den enkelte ansattes ansvar) 

BESTILLER / UTFØRER MODELLEN  

8. Hva betyr bestiller- / utførermodellen for organiseringen av din virksomhet / tjeneste? 
9. Er det skjedd noen endringer som følge av bestiller- / utførermodellen? 
10. Hvilken betydning har vedtakene for tjenestene (nødvendig helsehjelp og renhold) som ytes 

av virksomheten? 

OM DAGENS ARBEIDSVILKÅR 

11. Hvilke forventninger har dere til de ansatte eller til dere selv i det daglige arbeid? 
12. Hva er det som gjør at det er verdifullt å arbeide her? Hvorfor? 
13. Hva er det som kan gjøre at det tungt arbeide her? Hvorfor? 
14. Hvilke muligheter har man / dere til å påvirke sitt eget arbeid?  
15. Har det skjedd endringer i disse betingelsene som følge av omorganiseringen til bestiller- / ut-

førermodellen? Hvis ja, hvordan? 
16. I hvilken grad og på hvilke måter delegeres ansvar til de ansatte og finnes det forskjeller mel-

lom personalgruppene? 
17. Hvordan opplever du samarbeidet innad i personalgruppene og mellom dem?                      
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Vedlegg 4 – Forespørsel om deltakelse i prosjektet 

 

INVITASJON TIL INTERVJU 

Du inviteres med dette til å delta i et intervju, eller rettere sagt en samtale omkring dagens 

organisering av de hjemmebaserte tjenester (Bestiller- / utførermodellen) og dens konse-

kvenser for de ansattes arbeidsvilkår (se vedlegg). 

Samtalen kommer til å vare ca. 1 time og vil foregå på (navn på lokalet / rommet) 

Dersom du møter i fritiden vil deltagelsen gi deg rett til avspasering på et senere tidspunkt 

(Studien er godkjent av virksomhetsleder). 

Tidspunkt for samtalen er 

Dato og klokkeslett 

Jeg håper at du kommer og deltar slik at studien munner ut i et korrekt bilde av dine ar-

beidsforhold. Deltakelsen er frivillig og all informasjon kommer til å bli anonymisert (se ved-

legg - Samtykkeerklæring). 

 

Med vennlig hilsen 

 

(signatur) 

___________________________________________________________ 

Stipendiat ved Høgskolen i Østfold 

Avdeling for helse – og sosialfag 

Telefon + 47 69 30 31 36 / +47 41 41 80 16 
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Vedlegg 5 – Informasjonsskriv om prosjektet 

Informasjon om studien - Bestiller- / utførermodellen og dens konsekvenser for de 

ansattes arbeidsvilkår! 

I løpet av (navnet på måned) besøkte jeg virksomheten din ved å følge arbeidet til noen av 

kolleganene i virksomheten. Formålet var å bli kjent med arbeidet til de ulike yrkesgruppe-

ne og få frem informasjon som kan være utgangspunkt samtaler med et utvalg ansatte. 

Samtalene er knyttet til min studie av arbeidsvilkårene til de ansatte i hjemmebaserte tje-

nester, der virksomheten er organisert etter bestiller- / utførermodellen. Spørsmålet jeg stil-

ler meg er om bestiller- / utførermodellen har noe effekt på organiseringen av arbeidet og 

de ansattes arbeidsvilkår. Med arbeidsvilkår menes bl.a. muligheten til å bestemme over 

sitt eget arbeid, kravene som er knyttet til det daglige arbeid, muligheten til å påvirke av-

gjørelser i virksomheten med mer. Studien omfatter 4 virksomheter som yter hjemmeba-

serte tjenester og der målet er å se om bestiller- / utførermodellen får de samme konse-

kvenser i alle virksomheter som inngår i studien. 

For å få svar på disse og andre relevante spørsmål trenger jeg informasjon om hvordan du 

som ansatt i virksomheten opplever dagens arbeidssituasjon. Av den grunn inviteres du til 

en samtale, for å få frem informasjon om dagens organisering og mulige konsekvenser av 

det. Samtalen vil vare ca. 1 – 1,5 timer. I tillegg har jeg fått godkjenning av virksomhetsle-

der til å love avspasering dersom du møter på din fritid. 

Deltagelse. 

All deltagelse er frivillig og alle data / informasjon kommer til å bli anonymisert slik at ingen 

andre enn de enkeltpersoner som har deltatt i studien vil kunne kjenne seg igjen. (Les 

også samtykkeerklæringen, der jeg går enda nærmere inn på de forpliktelsene jeg binder 

meg opp til i forbindelse med innsamlingen av informasjon.) Mitt mål er at deltagelsen i 

denne studien ikke skal skade noen, men bidra til en kartlegging av hvordan arbeidet og 

dagens organisering av de daglige arbeidsoppgavene kan påvirke arbeidstakernes ar-

beidsvilkår. 

Denne typen kartlegging er ressurskrevende og dermed ikke alltid mulig å gjennomføre in-

nenfor dagens budsjetter. Av den grunn håper jeg at du ser muligheten for deg som ar-

beidstaker ved å delta i denne studien. Dersom du har spørsmål kan du kontakte meg på 

telefon (41418016) eller via e-post jorg.kirchhoff@hiof.no. 

 

Med vennlig hilsen  

(signatur) 

___________________________________ 

Stipendiat ved Høgskolen i Østfold 

Avdeling for helse – og sosialfag 

Telefon + 47 69 30 31 36 / +47 41 41 80 16 
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Vedlegg 6 – Intervjuguide for ansatte i de hjemmebaserte tjenestene 

Arbeidet 
1. Hva hører til jobben deres? Hva er deres arbeidsoppgaver?  
2. Hvordan er det blitt bestemt?  
3. Hvor stor andel av oppgavene dere gjør er nødvendig helsehjelp / praktisk bistand? 
4. Hvilke oppgaver er det dere har et eget ansvar for? 
5. Fordelingen av stell mellom ansatte? 
6. Hvilke oppgaver er det som ikke finnes i stillingsbeskrivelsen, dvs. ubetalt arbeid? 
7. I hvilken grad opplever at dere får gjort det dere skal gjøre? Hva får man ikke gjort så 

mye av og hvorfor? 
8. Gjør dere nye oppgaver som dere ikke gjorde tidligere som følge av modellen eller er 

det oppgaver som ble borte ved innføringen av modellen? 
9. Hvem opplever dere krever mest av dere på jobben? Finnes det ubehagelige sider ved 

arbeidet? (fysisk, psykisk vold) 
 
Vedtaket 
10. Har vedtaket noe betydning for jobben deres? 
11. I hvilken grad styrer brukerens behov jobben din? 
12. Hvem fatter vedtakene og i hvilken grad stemmer de overens med den virkeligheten 

dere møter, eks. behovene til brukeren? 
13. Hvordan håndtere dere det at en bruker ber om mer enn det er fattet vedtak om?  
14. Finnes det noen regler for hvor mye ekstra en bør gjøre? 
15. Hvor langt skal man strekke seg for å møte brukernes behov? 

Primærkontaktrollen – Nærhet til Bruker 
16. Er dere primærkontakter? Hvilke krav opplever du som følge av primærkontaktord-

ningen? 
17. Hvordan oppleves det å ha faste brukere / lister? 
18. Har det hendt at brukere har kontakt dere på fritiden deres? 
19. I hvilken grad opplever dere nærhet i forhold til brukeren og hvordan oppleves det å 

komme brukeren nær? 
  

Generelt om de ansattes arbeidsvilkår 
20. Muligheten til å regulere tempo / ta seg pauser ved behov? 
21. Muligheten til å påvirke arbeidet, organisasjonen – endre vilkårene? 
22. Hvem bestemmer om det arbeidet dere gjør er bra nok? 
23. Hva er det som er bra ved å jobbe her? 
24. Hva er det som er dårlig / negativt ved å jobbe her? 
25. Er det noen som forteller dere hvordan jobben skal gjøres? 
26. I hvilken grad opplever dere at jobben gir muligheter for å få utviklet seg? 
27. Hva gjør dere når du møter problemer på jobben? 
28. Hvem samarbeider dere med og om hva?  
29. Hender det at folk er uenige på jobben? Uenig om hva? Hvordan håndterer dere 

uenighet? 
30. Gis det tilbakemeldinger på ditt arbeid fra kollegaene? Hvis ja, hvilke typer tilbakemel-

ding gis? 

Synes dere alt i alt at det har skjedd en endring i arbeidsforholdene etter at bestiller- 

/ utførermodellen har blitt innført? 
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