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Abstract  
 

Author: Armin Karagic 

 

Title: Professional qualifications in home care: Two occupational groups about the importance of 

education in home care 

 

In accordance with the Social Services, all Swedish municipalities work to ensure that older 

people should be given the opportunity to live independently in safe conditions. For that reason 

they offer them extra help and support in their own homes. This help and this support is provided 

by the home care and their health care workers in form of assistant nurses and orderlies. 

 

The National Board of Health and Welfare emphasizes in several of its investigations that 

competence in elderly care is one of the major challenges in the future. They consider this a must 

to meet the needs that come with an aging population and to meet the current lack of quality in 

health care. According to The National Board of Health and Welfare, competence development is 

the main element to ensure quality in elderly care. Therefore they establish that all health care 

workers should as a minimum have basic professional skills for their work in elderly care.  

 

The aim of this study has been to investigate whether the National Board's goal that all staff in 

elderly care should have the basic professional skills is relevant to professional categories: 

assistant nurses and orderlies in home care. The study has been based on sociological theory of 

professions that intend to explain the relations between occupational groups, how professional 

status is developed and maintained within the organization. In order to meet the aim of this study 

a total of twelve semi-structures and qualitative interviews have been conducted with nurses and 

orderlies at three different home care services. 

 

The results show us how differences between the occupational groups may affect the status and 

reputation of the profession when questions of competence emerges. 
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1. Inledning 

 

Kommunal äldreomsorg är ett av de största yrkesområdena i Sverige. Majoriteten av de anställda 

utgörs av vårdpersonal, undersköterskor och vårdbiträden, som arbetar nära vårdtagarna. 

Vårdpersonalens arbete är att ge stöd och omsorg i form av att utföra vardagliga sysslor så som 

hushållsgöromål, bistå med personlig hygien, samt bidra till gemenskap och meningsfullhet.1 

 

I enlighet med socialtjänstlagen ska samtliga av Sveriges kommuner verka för att äldre 

människor ska ges möjligheten att bo självständigt under trygga förhållanden genom att erbjuda 

dem extra hjälp och stöd i det egna hemmet. Denna hjälp och detta stöd härleds i många 

avseenden till hemtjänstverksamheter och dess insatser hemma hos framför allt äldre människor.2  

 

Traditionellt kommer hemtjänstarbetet från något som tidigare anordnats ideellt och setts som en 

självklarhet där man alltid, genom alla tider, gett varandra en hjälpande hand om någon varit sjuk 

eller haft det svårt och inte kunnat utföra något själv. Under 1970-talet när hemtjänstarbetet blev 

allt vanligare i Sverige utvecklades även verksamheten från att bara ha handlat om service i form 

av hushållsarbeten till att även handla om social rehabilitering av äldre.3 

 

Prognoser visar att andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 

2050. Denna demografiska förändring kommer leda till att behovet av hjälp, stöd och omsorg 

kraftigt kommer öka och att samtliga kommuner kommer möta stora utmaningar i att tillgodose 

detta ökade behov.4 Socialstyrelsen pekar i flera av sina utredningar på framtida utmaningar 

gällande kompetensförsörjning med utgångspunkt att en stor del av de redan anställda i dagsläget 

saknar formell yrkesutbildning. Kompetensförsörjning är enligt Socialstyrelsen den viktigaste 

frågan för att säkra god kvalitet inom äldreomsorgen.5 

 

                                                           
1 Dunér & Olin 2011 s. 336 
2 Sveriges Riksdag 2001 
3 Socialstyrelsen 2007 s. 11ff 
4 Folkhälsomyndigheten odat. 
5 Socialstyrelsen 2004 s. 7f 
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1.1. Problemformulering 

 

Socialstyrelsen fastslår att all personal bör ha grundläggande yrkeskompetens för sitt arbete inom 

äldreomsorgen i form av gymnasieskolans omvårdnadsutbildning. Detta innebär att all personal 

bör ha undersköterskekompetens. Vidare påpekar Socialstyrelsen att en grundläggande 

yrkeskompetens gärna kan kompletteras med en specialiserad kompetens inom socialt arbete, 

pedagogiskt arbete eller hälso- och sjukvård. Vid sidan av detta efterfrågar Socialstyrelsen fler 

anställda med universitets- eller högskoleutbildning. Samtliga av dessa målsättningar kommer 

enligt Socialstyrelsen resultera i att personalen får en bättre och högre professionell status.6  

 

För att uppnå ovanstående målsättningar har Socialstyrelsen tidigare, på regeringens uppdrag, 

fördelat ut extra ekonomiskt bidrag till kommuner för att möjliggöra en kompetenssatsning inom 

bland annat äldreomsorgen. Satsningen som gick under namnet Omvårdnadslyftet har resulterat i 

en kompetenshöjning bland vårdpersonal. Medarbetarna som berörts av satsningen har 

nödvändigtvis inte upplevt att dem blivit bättre på att utföra sitt jobb utan snarare har dem 

upplevt att deras yrkesidentitet blivit stärkt.7  

 

Trots olika kompetenshöjande satsningar fastslår Socialstyrelsen att en hög andel av personalen 

inom hemtjänsten fortfarande saknar grundläggande yrkeskompetens, där var fjärde anställd 

saknar omvårdnadsutbildning.8 Krav på utbildning bland vårdpersonal i hemtjänsten är extra 

viktigt då arbete i äldre personers hem i många fall är ett ensamarbete vilket ytterligare ställer 

krav på god kompetens hos vårdpersonalen.9 

 

I sin senaste undersökning om äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende från 

2015 redogör Socialstyrelsen för att bilden av äldreomsorgen i Sverige generellt sätt är positiv. 

Majoriteten av dem som deltog i undersökningen, 89 procent, är nöjda med hemtjänsten och det 

var få som svarade att de är missnöjda. Likaså svarade 87 procent att personalen utför sina 

                                                           
6 Socialstyrelsen 2004 s. 7f 
7 Socialstyrelsen 2016 s. 31f 
8 Socialstyrelsen 2013 s. 132  
9 Ibid. s. 147f 
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arbetsuppgifter mycket eller ganska bra.10 Socialstyrelsen betonar att personalen är en viktig 

faktor om inte den viktigaste faktorn för att de äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg.11  

 

Socialstyrelsen har som målsättning att alla som arbetar inom äldreomsorgen bör ha 

grundläggande yrkeskompetens eller med andra ord; vi ska ha utbildade undersköterskor inom 

äldreomsorgen. Dels för att höja statusen på yrket och dels för att möta vårdtagarnas behov och 

upprätthålla en god kvalitet inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har genom olika insatser försökt 

höja kompetensnivån bland vårdpersonal inom äldreomsorgen och delvis lyckats med detta. Det 

har dock inte alltid resulterat i en utveckling av det dagliga arbetet - vårdpersonal anser i många 

fall att de inte blivit bättre i utförandet av arbetet. Samtidigt pekar Socialstyrelsen på att var fjärde 

anställd inom hemtjänsten fortfarande är outbildad. Dessa outbildade vårdbiträden bör enligt 

målen om hur framtida svensk äldreomsorg ska se ut, utbilda sig, för rätten att tillträda yrket. Till 

detta framkommer det enligt Socialstyrelsens senaste undersökning om äldres uppfattning om 

kvaliteten i hemtjänst och äldreboende att vårdtagare generellt sätt är nöjda med hemtjänsten och 

de insatser som utförs i deras hem. 

 

Undersköterskor och vårdbiträden, inom hemtjänsten, utför samma arbete under lika premisser.12 

Skillnaden här är att undersköterskorna erhåller en utbildning. Det är den utbildning 

Socialstyrelsen anser att samtliga anställda bör ha inom äldreomsorgen; dels för att höja statusen 

på undersköterskeyrket men även för att tillgodose vårdtagarnas behov och för att i framtiden 

kunna möta en allt äldre befolkning och de behov de kan tänkas ha. Givet att det finns två 

yrkeskategorier: undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten som arbetar likadant och 

under lika premisser har denna studie ämnat att undersöka relationen mellan status, utbildning 

och faktiskt arbete, hur dessa hör samman och vilka variabler som är beroende av vilka. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie har varit att utifrån teorier om vad utbildning gör med en profession 

(professionsteori) undersöka huruvida Socialstyrelsens målsättning om att all personal inom 

                                                           
10 Socialstyrelsen 2015a s. 9ff 
11 Ibid. s. 28 
12 Socialstyrelsen 2006 s. 14f 
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äldreomsorgen bör ha grundläggande yrkeskompetens är relevant för yrkeskategorierna: 

undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten. Vilka erfarenheter har vårdpersonal av 

närvaro respektive frånvaro av utbildning på sina hemtjänstverksamheter, vad anser de är viktigt 

för yrket och hur påverkar närvaro respektive frånvaro av utbildning yrkeskategorierna och 

hemtjänsten i fråga om bland annat yrkesstatus och arbetsuppgifter. 

 

Studiens specifika frågeställningar sammanfattas på följande sätt: 

 

 Vilken betydelse har utbildning för hemtjänstyrkena? 

 Vilka för- respektive nackdelar finns det med utbildad och outbildad personal inom 

hemtjänsten? 

 

1.3. Bakgrund  

 

Nedan behandlas studiens bakgrund med syfte att ge läsaren en inblick och förförståelse för 

socialtjänstens verksamhet och deras arbete med äldre människor. 

 

1.3.1. Socialtjänsten  

 

Socialtjänsten är den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd vars 

arbetsområden är individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med 

funktionsnedsättning, stöd till missbrukare och äldreomsorg. Alla delar av socialnämndens arbete 

ska utgå ifrån socialtjänstlagen där mål och förutsättningar för verksamheten återfinns.13 

 

Socialtjänstens målsättning är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

människors levnadsvillkor samt aktivera människors deltagande i samhället. Socialtjänsten ska 

därmed inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser utan att inskränka 

självbestämmanderätt och integritet hos den enskilde. Det är varje enskild kommuns skyldighet 

                                                           
13 Socialstyrelsen odat. 
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att se till att samtliga arbetsområdena erbjuds på ett säkert och jämlikt sätt för alla invånare 

utifrån den hjälp och det stöd invånarna behöver.14 

1.3.2. Socialtjänsten och äldre människor 

 

En av socialtjänsten fokusgrupper är äldre människor. Socialtjänstens målsättning gällande äldre 

människor är att de ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I och med detta ska varje 

enskild socialnämnd verka för att äldre människor ges möjligheten att bo självständigt under 

trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I 

socialtjänstlagen framgår det även att socialnämnden genom vårdpersonal, undersköterskor och 

vårdbiträden, ska erbjuda extra hjälp och stöd i det egna hemmet för dem äldre som är i behov av 

det.15 

 

Detta stöd i det egna hemmet ska syfta till att hjälpa äldre som med anledning av fysiska, 

psykiska eller andra skäl upplever svårigheter i sin vardag.16 Samtliga insatser som vårdpersonal 

utför hos de äldre ska utföras med ett gott och professionellt bemötande. Detta bemötande 

grundas på vårdpersonalens förmåga att kommunicera och tolka de äldres situation och utifrån 

denna tolkning anpassa hjälpen och stödet.17 

 

Med anledning av att äldre människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag befinner sig i en 

beroendeställning gentemot vårdpersonal är det extra viktigt att vårdpersonalens bemötande 

upplevs som respektfullt av de äldre. Utöver ett gott bemötande ställs stor vikt på relationen 

mellan vårdpersonal och de äldre. En förutsättning för att denna relation ska vara av god kvalitet 

och utföras korrekt är att omsorgen sker på de äldres villkor.18 

 

                                                           
14 Sveriges Riksdag 2001 
15 Sveriges Riksdag 2001 
16 Ibid. 
17 Socialstyrelsen 2015 
18 Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen 2015 s.43ff 
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2. Forskningsöversikt 

 

I boken Sjukhus och hem som arbetsplats. Omsorgsyrken i Norge, Sverige och Finland från 1995 

ger Stina Johansson och Elizabeth S. Arensen läsaren möjlighet att bekanta sig med hemtjänsten 

som verksamhet och som profession. Tillsammans går de igenom hur hemtjänsten sett ut genom 

sin historia fram till 1995. Slutsatser som ”kan man sköta ett hem med dess hemsysslor så kan 

man även arbeta inom hemtjänsten” visar tydligt hur hemtjänsten på den tiden enbart grundades 

kring hjälp i det egna hemmet med främst städning, inköp, tvätt och matlagning som 

huvudsyssla.19 I sin avhandling Vardag i olika världar: om dementa och vårdbiträden på tre 

gruppboenden från 1998 undersöker Ulla Merlin Emilsson hur vardagen ser ut i tre olika 

gruppboenden för dementa. Genom att intervjua 90 vårdbiträden och chefer fastställer 

avhandlingen att vårdpersonal i mångt och mycket saknade en yrkesmässig utbildning vilket 

resulterade i att vårdpersonalen utgick från sin egen uppfattning om hur saker och ting skulle 

utföras.20 

 

Regeringen lämnade 2002 uppdrag till Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljö- verket, Centrala 

Studiestödsnämnden, Integrationsverket, Högskoleverket, Migrationsverket, Myndigheten för 

kvalificerad yrkesutbildning, Riksförsäkringsverket, Skolverket samt Socialstyrelsen att utarbeta 

en gemensam plan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre och 

funktionshindrade personer. I rapporten och regeringsuppdraget Investera nu! Handlingsplan för 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg från 2004 analyserade ovan nämnda myndigheter 

statliga regelsystem och styrmedel som direkt eller indirekt påverkade förutsättningarna för 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I rapporten fastställdes det att utbildningsnivån hos 

personal inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade var låg där endast 56 procent av 

personalen hade en formell yrkesutbildning 2003.21 Myndigheterna som sammanställt rapporten 

ansåg att all omvårdnadspersonal som lägst skulle ha en grundläggande yrkeskompetens, vilken 

borde vara en omvårdnadsutbildning på gymnasienivå. Myndigheterna ansåg detta vara ett måste 

                                                           
19 Johansson & Arnesen 1995 s. 38ff 
20 Emilsson 1998 s. 274ff 
21 Socialstyrelsen 2004 s. 14ff 
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för att kunna möta de behov som kommer med en allt äldre befolkning och för att kunna möta 

den rådande kvalitetsbristen inom omsorgsvården.22 

 

Bristande kvalitet i form av kompetensbrist när något som Johan Axelsson och Sölve Elmståhl 

lyfter i sin studie Outbildad personal i hemtjänsten utsätter vårdtagaren för risk. Bättre 

kunskaper i läkemedelshantering måste krävas. Genom studiens titel hävdar Axelsson och 

Elmståhl att det råder brist på kompetens bland outbildad hemtjänstpersonal. Studien omfattade 

341 anställda inom öppen hemtjänst i Malmö kommun som medverkade i en enkätundersökning 

med flervals- respektive frisvarsfrågor. Studiens fastslog att 95 procent av hemtjänstpersonalen i 

studien deltog i läkemedelshantering samtidigt som det förekom stora kunskapsbrister gällande 

just läkemedelshantering. För att råda bot på den bristande kompetensen i läkemedelshanteringen 

dras slutsatser om att all hemtjänstpersonal som lägst bör ha en vårdutbildning.23 

 

I sin litteraturgenomgång Vård- och omsorgsassistenters kompetens - en litteraturgenomgång 

från 2006 ger Socialstyrelsen en bild av vårdpersonalens yrkeskompetens. 

Litteraturgenomgången är baserad på en sammanställning av avhandlingar, vetenskapliga artiklar 

och rapporter. Socialstyrelsen fastställer i genomgången att utbildningsnivån bland nyanställda 

inom äldreomsorgen sjunker. En förutsättning för att kunna höja utbildningsnivån är att 

nyanställda är bättre utbildade än de som slutar och helst bättre utbildade än genomsnittet av dem 

redan anställda.24 En av litteraturgenomgångens slutsatser är att kraven på vårdpersonal kommer 

förändras till att innefatta fler egenskaper som nödvändigtvis inte införskaffas via utbildning, så 

som sociala färdigheter och kommunikationsförmåga. Genomgången fastställer att 

erfarenhetsgrundad kunskapen är lika viktig om inte viktigare än den utbildningsgrundande 

kunskapen då varje möte med den en vårdtagare är unik.25 

 

Att utbildning höjer omvårdnadsyrkets status betonas i Inga-Lill Petterssons rapport Ökat 

inflytande genom empowerment från 2002. Rapporten syftar till att vara en utvärdering av ett 

interventionsprojekt inom Solna stads äldreomsorg. Interventionsprojektets syfte var att förbättra 

                                                           
22 Ibid. s. 25 
23 Axelsson & Elmståhl 2002 s. 1182 
24 Socialstyrelsen 2006 s. 8  
25 Ibid. s. 16f 
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hälsa, välbefinnande och arbetstillfredsställelse och minska risken för ohälsa bland 

undersköterskor och vårdbiträden. Rapporten fastställer att kompetensutveckling bland 

personalen eventuellt skulle kunna öka personalens självförtroende. En av rapportens slutsatser är 

att vårdpersonal via utbildning blir mer motiverade i sitt dagliga arbete då deras arbete erkänns 

med en högre status vilket i sin tur ökar omsorgskvalitén.26 

 

Rafael Lindqvist lyfter fram ett annat perspektiv på utbildning med utgångspunkt från 

funktionshinderverksamheten. I sin bok Funktionshindrade i välfärdssamhället från 2007 redogör 

Lindqvist för att brukarorganisationer är oroliga över att ökade utbildningskrav eventuellt kan 

resultera i att vårdtagarnas självbestämmanderätt och rätten till valfrihet minskar och att vården i 

allt mindre utsträckning handlar om att hjälpa den enskilde. I boken resonerar Lindqvist kring vad 

utbildning egentligen kan bidra med och om utbildning per automatik leder till att verksamheten 

blir bättre. Lindqvists sammanfattande slutsatser är att mer fokus bör ligga på personlig 

lämplighet.27 

 

Att personlig lämplighet i vissa kontexter och yrken är av större betydelse än den formella 

kompetensen som tillhandahålls genom utbildning är något som Anna Dunér och Elisabeth Olin 

också resonerar kring i sin artikel En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och 

kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg. Genom sina genomförda 

interjuver diskuterar Dunér och Ohlin personalens kompetens och professionella status inom 

funktionshinderverksamhet och äldreomsorg.28 

 

I artikeln Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn 

från 2006 undersöker Petra Ahnlund och Stina Johansson hur enhetschefer och personal på några 

äldre- och handikappomsorgsenheter förhåller sig till dagens formella utbildningskrav. Vidare 

undersöker dem vad som anses vara relevant kompetens för att arbeta inom 

omsorgsverksamheter.29 Genom sina intervjuer når Ahnlund och Johansson slutsatsen att 

undersköterskans kompetens genom en undersköterskeutbildning inte kommer till användning 

                                                           
26 Pettersson 2002 s.51 
27 Lindqvist 2007 s. 147ff 
28 Dunér & Olin 2011 s. 339f 
29 Ahnlund & Johansson 2006 s. 212 
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inom äldreomsorgen. Det är en utbildning som förespråkas för anställda inom äldreomsorgen 

men den är inte relevant för arbetet. De menar att kunskapen man erhåller genom utbildning i 

form av bland annat medicinsk kunskap inte kommer till användning då arbetet handlar om så 

mycket mer. Vårdtagarna i äldreomsorgen är i behov av att personalen har en bred kompetens, 

däribland förespråkas konkreta vårdspecifika kunskaper men även personliga egenskaper.30 

 

Agneta Törnquist har i sin avhandling Vad man ska kunna och hur man ska vara. En studie om 

enhetschefer och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 

studerat utbildning i relation till äldreomsorgen med inriktning mot särskilda boendeformer. 

Avhandlingen har undersökt hur yrkeskompetens uppfattas inom äldreomsorgens särskilda 

boendeformer genom intervjuer med enhetschefer och vårdbiträden.31 Studiens slutsatser är, 

bland andra, att det utöver yrkeskompetens även behövs personlig kompetens i form av bland 

annat social förmåga. Törnquist menar att utbildning per automatik inte är någon garanti för god 

omsorg men att det delvis är en nödvändighet för att kunna möta framtidens utmaningar inom 

området som kommer med en allt äldre befolkning.32 

 

Att döma av tidigare forskning råder det flera men vanligen två läger inom äldreomsorgen och 

inom jämförbara verksamheter. Det talas om yrkeskompetens och vikten av utbildad personal 

inom dessa verksamheter. I vissa fall råder det brist på kompetent personal som ställer till det 

med läkemedelshanteringen. I andra fall blir utbildning verkningslös när kunskap inte riktigt 

kommer till användning. Ökade kunskaps- och utbildningskrav tar ibland fokus från sociala 

färdigheter och personlig lämplighet när det kommer till frågan om vilka komponenter som hör 

ihop med god omsorg. 

 

Råder det kunskapsbrist i äldreomsorgen? Ska vi bara ha utbildad personal i äldreomsorgen? 

Personlig lämplighet eller utbildning - vad är viktigast? Det är frågor som genomsyrar den 

tidigare forskningen. Det som legat till grund för denna studie handlar om hur närvaro respektive 

frånvaro av utbildning speglar sig i en verksamhet där outbildad och utbildad personal arbetar 

sida vid sida, har samma arbetsområde, äger samma rättigheter och utför samma arbetsuppgifter.  

                                                           
30 Ibid. s. 224 
31 Törnquist 2004 s. 17f 
32 Ibid. s. 243ff 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Nedan behandlas studiens valda teoretiska utgångspunkt: professionsteorin. Viktigt att poängtera 

är att studieobjektet i denna undersökning inte är en etablerad profession, även om 

professionsteorin används i studien. Professionsteorin klargör vad en utbildning gör med en 

profession och vilken betydelse utbildningen har för professionen. Den säger även något om vad 

en utbildning är för något. Kunskapen om professioner förklarar hur yrken fungerar och ger flera 

insikter om hur yrkesstatus lyfts och vidmakthålls, samt hur krav på utbildning påverkar 

yrkesstatus och kan leda till grupper kan lägga beslag på kunskapsområden inom yrken. Det är 

kunskap som är nödvändig för att veta om utbildning är relevant eller irrelevant för hemtjänsten 

och på vilka sätt detta påverkar verksamheten och dess två yrkeskategorier. Är utbildningskrav 

något man ska sträva efter inom hemtjänsten? Kan avsaknad av utbildning rentav vara skadligt 

för yrket eller är utbildningskrav till en nackdel för yrkeskategorierna inom hemtjänsten?  

 

3.1. Vad är en profession? 

 

Ordet profession härstammar från latinets professio och betyder erkännande, uppgift eller yrke 

och att vara professionell betyder samma sak som att vara yrkesmässig. En person som är 

professionell är enligt Staffan Selander i vardagligt tal en person med yrkesstolthet som tar 

ansvar för sin arbetsuppgift och utför arbetet på ett effektivt och ansvarsfullt sätt genom att iaktta 

de yrkesregler som gäller. Profession är ett begrepp med många betydelser i olika språk.33 I den 

svenska Nationalencyklopedin beskrivs ordet, i allmänt språkbruk, som yrke och i 

samhällsvetenskaplig terminologi som ”yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell 

utbildning”.34 

 

Slår man upp ordet professionalisering får man följande förklaring: ”Professionalisering, process 

som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är 

utmärkande för en profession. En vanlig strategi idag är att kombinera yrkesverksamhet med lång 

högskoleutbildning och forskning. Professionalisering leder ofta till att yrkesgruppen erhåller 

                                                           
33 Selander 1989 s. 12 
34 Nationalencyklopedin odat.a 
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legitimation, vilket tillsammans med regler för utövande av yrket innebär monopol på yrket och 

därmed också möjligheter att ställa högre krav på samhälleliga belöningar”.35 

 

Professioner är kunskapsbaserade yrken som bygger på och tillämpar kunskap. Därför vilar 

professionen på ett bakomliggande vetenskapligt paradigm som speglar hur professionen ser ut i 

praktiken. Den är i de flesta fall helt baserad på vetenskaplig forskning. I professionen omsätts 

vetenskapliga teoretiska principer i praktisk handling. Allmänt förklaras professioner som 

förmedlare av en form av högre kunskap som återfinns inom olika sociala domäner. Professionen 

blir därför den djupaste kunskaps- och handlingskällan i samhället. Genom att även inkludera inte 

alltför starkt förankrade vetenskapliga teorier utan mer ”abstrakta begrepp och teorier” går det att 

göra definitionen av professioner mer omfattande.36 Professionalisering syftar till att beskriva ett 

yrkes ställning på arbetsmarknaden utifrån olika kriterier. Sociologen Thomas Brante 

sammanfattar de vanligaste förekommande karakteristika för professioner enligt följande: 

 

 Professioner är organiserade i förbund i vilka medlemmarna ingår. Förbundet tillvaratar 

medlemmarnas intressen men har även rätt att kontrollera och sanktionera medlemmarna mot 

olika slag av icke-professionellt beteende. 

 Förbundet har egna yrkesetiska regler. 

 Professionen kontrollerar generellt sätt sin egen arbetsdelning. 

 Professionen har en hög grad av autonomi och kollegial organisering. Färdigheternas 

exklusiva natur gör att yrkesutövningen präglas av diskretion vilket gör att den professionella 

själv har mandat att fatta beslut om vilken åtgärd hen väljer att ta. 

 Professionen är politiskt konstituerad vilket innebär att staten ger exklusiv rätt till 

jurisdiktion. Eftersom professionen strävar efter kunskaps- och yrkesmonopol och använder 

man sig därför ofta av stängningsstrategier. 

 De professionella genomgår en lång specialiserad utbildning som samtidigt är systematisk 

och akademisk. Den avslutas alltid med examination. 

 

                                                           
35 Nationalencyklopedin odat.b 
36 Brante m.fl. 2015 s. 18f  
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I ju större utsträckning en yrkeskategori uppfyller ovannämnda karakteristika, desto högre grad 

av professionalitet kan man säga att yrkeskategorin förfogar över. 37 

 

Enligt traditionell professionsforskning har individerna inom en viss profession flera varaktiga 

gemensamma nämnare som en gemensam utbildning och bedriver i stort sett samma verksamhet, 

exempelvis att bota sjuka. De är även medlemmar i gemensamma förbund vilket för med sig att 

de delar gemensamma intressen, har en viss kollegialitet och lojalitet. Dessa är viktiga parametrar 

som förklarar de professionellas ideologier och politiska beteenden. Däremot kan man inom vissa 

professioner arbeta i olika sociala sammanhang och därför ha olika materiella förutsättningar. En 

privatpraktiserande läkare kan exempelvis ha mer gemensamt med en privatpraktiserande 

advokat än vad en privatpraktiserande läkare skulle ha med en läkare på ett storsjukhus. 

Skillnaderna mellan de olika läkarna är för stora vad gäller inkomst, prestige och trygghet men 

förmodligen även när det kommer till politisk uppfattning och världsbild. På så vis kan en 

profession innehålla flera olika professionstyper.38 Dessa olika typer kan ibland skapa spänningar 

inom professioner som kan förklaras på många olika sätt. Exempelvis kan ökad differentiering 

och stratifiering underminera känslan av det professionella samhället. Oenigheter inom 

professionen gör det svårare för professionen att försvara sin autonomi och därmed svårare att 

påverka allmänhetens och statens åsikter. En profession med många röster är ingen enad 

profession.39 

 

3.2. Vad gör utbildning med en profession? 

 

Rätten och lämpligheten att utöva yrket har varit en livlig kamp genom professionernas historia. I 

kampen om vem som får utöva yrket har det byggts upp inhägnader runt yrkesområdet. Inte 

alltför ovanligt är krav på examen, yrkespraktik och legitimering en typ utav metod för 

utestängande av ”obehöriga” från professionen. Den högre utbildningen används i en closure-

strategi för att dels reglera antalet yrkesutövare, dels för att kontrollera rätten att utöva yrket men 

                                                           
37 Brante m.fl. 2015 s. 19 
38 Selander 1989 s. 41f 
39 Ibid. s. 50f 
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även för att utestänga andra ”obehöriga” från yrkesverksamheten.40 Att det finns en kontroll av 

yrket som utövas av medlemmarna själva är en del av självaste definitionen av professionen.41 

 

Yrken som har krav på att utövaren har ett godkännande i form av legitimation är en form av 

framgångsrik professionell stängning. Utövaren får enbart med särskild examen och särskild 

utbildningsgång tillträda yrket och får med sin legitimation rätt att arbeta med särskilda 

arbetsuppgifter med därtill knutna rättigheter och sanktioner. Det kan vara en exklusiv rätt, som 

exempelvis läkarens rätt.42 Genom legitimation säkras professionens jurisdiktion i relation till 

andra yrken.43 På detta sätt sätter de professionella gränser gentemot andra i syfte att bevara och 

stärka sin jurisdiktion och autonomi i yrkesutövandet. Jurisdiktionen blir ett sätt att avgränsa sitt 

yrke gentemot andra yrkesgrupper.44 Sociologen Andrew Abbot hävdar att professionella grupper 

strider för och bevakar sina yrkesuppgifter i konflikt med andra i en så kallad 

jurisdiktionskamp.45 Om underordning och konflikt dominerar det arbetsdelade samarbetet rör det 

sig i första hand om den jurisdiktionella kampens centrala roll.46 

 

Sociologen och professionsforskaren Frank Parkin presenterar stängning som ett fenomen där 

grupper upprätthåller sina tillgångar genom att begränsa andra åtkomligheten från vissa resurser 

baserat på vissa kriterier. Social closure eller stängning medför att en yrkesgrupp tillskansar sig 

både kontroll över, och tolkningsföreträde, i verksamheten. Läkare har använt sig av social 

closure-strategier genom att utestänga andra som exempelvis kvackare från sitt egna ”inhägnade 

revir”. Till skillnad från Parkin hävdar en annan sociolog, Randall Collins, att professionen inte i 

första hand avgränsar ett faktiskt yrkeskunnande utan snarare ett symboliskt värde i form av 

social status.47 

 

Professionella, och kanske framförallt de vars anställning vilar på en legitimation, har en 

betydande självständighet i sin yrkesutövning. Arbetet blir således svårt att övervaka och 

                                                           
40 Selander 1989 s. 96 
41 Freidson 2001 s. 17 
42 Brante m.fl. 2015 s. 59f 
43 Ibid. s. 173 
44 Ibid. s. 185 
45 Ibid. s. 227 
46 Ibid. s. 279 
47 Selander 1989 s. 16f 
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kontrollera. Istället delegerar arbetsgivaren auktoritet, som i hög grad kompenseras med hög lön, 

bra anställningsvillkor och karriär till yrkesutövaren. I denna relation ingår ett stort förtroende för 

de professionella. Arbetet ska utföras lojalt och korrekt, men även tjäna befolkningen.48 

 

De flesta moderna sociologiska definitionerna av professioner understryker hur viktig 

utbildningen är för professionen, och då framförallt utbildning vid universitet. Anledningen till 

detta är den formella meriteringen utbildning ger i form av examensbevis som blir en 

”inträdesbiljett” till professionen. Det andra mest väsentliga för definitionen av professioner 

handlar om att yrket åtnjuter en relativt hög status och prestige.49 

 

3.3. Omgivningen definierar yrkesstatus utifrån kriterier om utbildning 

 

Enskilda individers och allmänhetens subjektiva uppfattningar om yrkens status bedömer i allra 

högsta grad hur yrken ska klassificeras. Bedömningen av vår yrkesstatus definieras av inlärda 

uppfattningar erhållna genom framförallt socialisation där individen redan från barnsben lär in 

vilket anseende yrken har i samhället. Barn skapar genom TV och media sig en uppfattning om 

yrken och hur de värderas i samhället. De ser även hur vuxna gör och bildar sig en uppfattning 

när vuxna bemöter olika typer av yrkesutövare med olika grad av aktning, bland annat genom de 

vuxnas användande av titlar i dessa möten. Vid bedömning av yrken tas vanligen hänsyn till 

kriterier som krav på utbildning och aktuell lönenivå, arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. 

Förhållanden som genererar högre status är bland annat högre lön och längre utbildningar, olika 

typer av förmåner och rena arbetsförhållanden.50 Det vanligaste förekommandet är att 

högstatusyrken (läkare, domare, professor, advokat) värderas högre av längre utbildade och 

lågstatusyrken (socialsekreterare, bibliotekarie, förskollärare) värderas högre av de med kortare 

utbildning. Människors uppfattning om yrkens status är i övrigt stabila över tid och likvärdiga 

mellan olika länder. Även när det kommer till hur det ser ut inom olika grupper, som kön och 

ålder.51 

 

                                                           
48 Brante m.fl. 2015 s. 94ff 
49 Brante 2009. s. 16f 
50 Rothman 2002 s. 119ff 
51 Brante m.fl. 2015 s. 117 
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3.4. Varför finns utbildningskrav inom professionen? 

 

Professioner uppnås med hjälp av bland annat utbildningskrav, dvs. närvaron av utbildning inom 

en yrkesgrupp öppnar upp en dörr för en profession. Inom professionsteorin refererar man till 

vikten av legitimation eftersom det utan legitimation blir svårt att tillträda en profession.  

En strävan efter en starkare professionalitet är en strävan efter en gemensam kunskapsbas, ett 

bakomliggande vetenskaplig paradigm som professionen vilar på och som ger yrkesutövarna en 

gemensam vetenskaplig grund. Något som inte går att uppnå utan utbildningskrav. Detta ger i sin 

tur yrkesutövarna en autonomi och befogenhet som gör att de blir fria att själva välja verktyg och 

arbetssätt inom sin yrkesutövning. Tillsammans formulerar yrkesgruppen egna etiska principer 

och regler som ska ligga till grund för hur yrket utförs. Om dessa inte efterlevs får yrkesgruppen 

rätt att utesluta medlemmar som en följd av att reglerna inte efterlevs. Utöver det innehar 

yrkesutövarna inom professionen en auktoritet att utföra yrket, t.ex. skulle enbart en auktoriserad 

undersköterska få kalla sig undersköterska och utföra de yrken där undersköterskeexamen krävs. 

Legitimation blir slutligen kvittot på att yrkeskategorin uppnått en status av hög professionalitet. 

Yrkesutövaren som innehar legitimation (eller: närvaro av utbildning) behärskar den autonomitet, 

yrkesetik och den vetenskapliga grund yrket vilar på och kräver av yrkesutövaren.  

 

4. Metod 

 

Nedan behandlas studiens valda metod, bearbetning och presentation av material samt studiens 

urval och respondenter. Avslutningsvis behandlas etisk överväganden, studiens validitet och 

reliabilitet samt övrigt material.   

 

4.1. Kvalitativ forskning 

 

Kvalitativ forskning kännetecknas genom dess vilja att undersöka och förstå naturligt 

förekommande händelser så som exempelvis sociala fenomen och samband. Med anledning av att 

studien ämnat undersöka vårdpersonalens åsikter föll det sig naturligt att tillämpa den kvalitativa 
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forskningsintervjun som metod.52 Inom kvalitativ forskning är relationen mellan undersökaren 

och informanterna av särskild betydelse för att därigenom möjliggöra en närhet till 

forskningsfältet.53 

 

4.2. Intervju som metod 

 

Studiens metod har utgjorts av kvalitativa intervjuer med syfte att återge och öka förståelsen 

kring de intervjuades perspektiv i frågor om bland annat arbetsuppgifter, utbildning och status. 

Intervjuer är ett professionellt samtal där kunskap skapas genom interaktion mellan intervjuaren 

och den intervjuade. En styrka med att tillämpa intervjuer som metod är att den intervjuade ges 

möjlighet att med egna ord lyfta och förklara det man själv upplever vara av vikt.54 

  

För att möjliggöra en något mer avslappnad intervjusituation har de genomförda intervjuerna 

varit semistrukturerade vilket innebär att intervjuerna utgått från redan förutbestämda frågor. 

Intervjuerna har även genomförts på ett sådant sätt att de möjliggjort för undersökaren att ställa 

nya frågor under intervjuernas gång för att exempelvis tydliggöra det sagda, synliggöra nya 

perspektiv eller för att utforska oväntade teman utifrån informanternas utsagor.55 

 

4.2.1. Genomförande av intervjuer 

 

Studiens intervjufrågor har utgått från fem frågeteman (se bilaga 1). Intervjufrågorna ställdes  

upp på sådant sätt att de först behandlar bakgrundinformation om informanterna så som om de är 

utbildade och hur länge de arbetet inom studiens valda hemtjänster till att handla om frågor 

baserade på deras upplevelser och åsikter om deras status, utbildning, arbetsuppgifter och 

yrkesbehörighet. Intervjufrågorna har därmed haft en lagom blandning av introducerande, öppna 

och mer slutna frågor med högre precision.56 

                                                           
52 Kvale & Brinkmann 2009 s. 42 
53 Kalman & Lövgren 2012 s. 1 
54 Kvale & Brinkmann 2009 s. 39ff 
55 Ibid. s. 43ff 
56 Ekengren & Hinnfors 2006 s. 89 
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Att människor i allmänhet tenderar att inta en försvarsposition när de ställs varför-frågor har att 

göra med man uppfattar det som att man ställs till svars för något. För att undvika korta och 

försiktiga svar, som kommer med denna typ av frågor, har intervjufrågorna i denna studie 

formulerats med frågor som inleds med ”vad anser du”, ”vad tycker du” och ”hur kommer det 

sig”, snarare än ”varför” och frågor där informanten inleder sitt svar med ”ja” eller ”nej”. Genom 

mer öppna frågor har informanterna getts möjlighet och utrymme att besvara samtliga frågor på 

sina egna sätt vilket har resulterat i utförligare svar.57 Möjligheten att kunna ställa följdfrågor till 

informanterna har gjort det möjligt att ytterligare fördjupa sig i frågor som ställts.  

 

Hur respektive intervju utvecklas och vad informanterna väljer att berätta och dela med sig utav 

handlar till viss del om hur den som intervjuar och informanten kan mötas och om ett förtroende 

kan etableras. I denna studie integrerades metoden intersubjektiv reflektion till genomförandet av 

samtliga intervjuer genom att undersökaren behandlade informanterna som medaktörer med 

möjlighet att göra invändningar. Samtliga genomförda intervjuer har dessutom utförts på sådant 

sätt att informanterna getts utrymme att göra egna avvikelser och invändningar.58 

 

Undersökaren har själv utfört sammanlagt tolv intervjuer vilket har resulterat i att intervjuerna 

varit enhetligt utförda. Intervjuerna ägde rum under februari till april månad 2016. Intervjutiden 

för varje intervju har varit mellan 30-50 minuter och ägt rum i ett konferensrum på studiens valda 

hemtjänstverksamheter. Samtliga genomförda intervjuer har spelats in och kompletterats med 

undersökarens egna anteckningar. Anteckningar fördes med syfte att minnas centrala följdfrågor 

som undersökaren ville ställa men även som en säkerhetsåtgärd om den digitala utrustningen eller 

ljudfilen skulle krångla.  

 

4.2.2. Bearbetning av intervjumaterial 

 

Som ovan nämnt, har samtliga intervjuer spelats in för att därefter transkriberas. Med syfte att 

undvika eventuella misstolkningar av data har transkriberingen skett i etapper med tidsintervaller 

för att därigenom öka noggrannheten. Det transkriberade materialet har därefter bearbetats på ett 

                                                           
57 Becker 2008 s. 69f 
58 Kalman & Lövgren 2012 s. 134 
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tematiskt tillvägagångssätt genom att intervjumaterialet analyserats och kategoriserats utifrån 

dess innehåll och relevans för studien och dess frågeställningar. Bearbetningen har resulterat i 

studiens tre övergripande teman som berör arbetsuppgifter, utbildning och status. Dessa teman 

återfinns i studiens resultatdel och presenteras i rubriker.59 

 

Vid användning av intervju krävs en viss förståelse för att informanterna delvis kan förlora sin 

autenticitet med anledning av att intervjuerna transkriberas. Anledningen till detta är att 

människor generellt sätt inte alltid talar i fullständiga och avslutade meningar. Undersökaren i 

detta fall har i så liten utsträckning som möjligt ”förfinat” och redigerat intervjumaterialet för att 

möjliggöra att intervjuerna i sin skriftliga form blir mer förståeliga för läsaren. Denna ”förfining” 

och redigering har utförts med omdöme för ursprungsmaterialet på ett noggrant sätt.60 En mening 

eller en bisats som tagits bort ur ett citat markeras i denna studie med två parallella snedstreck 

(//). En längre tvekan, paus eller oavslutad mening markeras med tre punkter (...). Direkta citat i 

texten anges inom två citationstecken (””). 

 

4.2.3. Urval och informanter 

 

Vårdpersonal från tre olika kommunala hemtjänstverksamheter har involverat i denna studie. De 

involverade hemtjänstverksamheterna är tre jämförbara hemtjänstverksamheter som är typiska för 

en medelstor stad i Sverige. Typiska på grund av det geografiska område de omfattar och det 

vårdtagarantal verksamheterna når ut till. De tre hemtjänstverksamheterna har på ett ungefär lika 

många anställda. Dessutom har verksamheterna vårdpersonal med och utan 

undersköterskekompetens. Eftersom studien undersöker två yrkeskategorier, undersköterskor och 

vårdbiträden, är det av vikt att båda representeras i det insamlade materialet. 

 

Undersökaren kontaktat enhetscheferna i de undersökande hemtjänstverksamheterna och 

presenterat studiens syfte. Avsikten var att fånga enhetschefernas intresse samt att få deras 

godkännande om att intervjua vårdpersonal inom deras hemtjänstverksamheter. Enhetscheferna 

godkände att intervjuerna kunde ske inom ramen för deras hemtjänstverksamheter. Undersökaren 

                                                           
59 Ekengren & Hinnfors 2006 s. 77f  
60 Denscombe 2009 s. 156 
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skickade en förfrågan om medverkan till enhetscheferna som de skulle överlämna till sin personal 

i samband med ett personalmöte (se bilaga 2).  

 

Samtliga informanters involvering i denna studie har sin utgångspunkt i deras eget intresse och 

vilja att delta. Informanternas involvering inleddes med att deras enhetschef muntligen 

informerade all personal om studien vid ett personalmöte. Enhetscheferna överlämnade därefter 

skriftlig förfrågan om medverkan till sina anställda. De som var intresserade fick därefter 

kontakta undersökaren via kontaktuppgifter som framgick i förfrågan. 

 

Totalt visade 19 personer intresse för att delta i studien. Av dessa 19 valde undersökaren ut tolv 

personer som skulle utgöra studiens informanter, fyra från respektive hemtjänstverksamhet där 

två var undersköterskor och två var vårdbiträden. Urvalsprocessen av informanter grundades 

delvis ett på förhand fastställt kriterium med anledningen av att undersökaren önskade få en 

spridning av informanter och därigenom en spridning i data. Undersökaren valde denna faktor 

utifrån sin förförståelse om att just utbildningsnivån skulle kunna bidra till olika åsikter om 

arbetsuppgifter, utbildning och status inom hemtjänsten. Begräsningen till tolv informanter har 

gjorts utifrån studiens begränsade tid. 

 

4.3. Etiska överväganden 

 

Etiken inom forskning står för en medveten reflektion över vad forskningen i sig kan innebära för 

de inblandande forskningsdeltagarna. Genomgående i studien har undersökaren försökt tillämpa 

strategier och metoder som baseras på rådande forskningsetiska riktlinjer i syfte att etiskt korrekt 

förhålla sig till informanterna och deras självbestämmande samt integritet. Dessa strategier och 

metoder kan sammanfattas i form av fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.61 

 

Samtliga informanter har i enlighet med informationskravet fått relevant och grundlig 

information om studien, så som dess syfte, rätten till anonymitet och att all data kommer hanteras 

konfidentiellt. I denna studie har inte bara informanterna fått förbli anonyma utan redan 

                                                           
61 Kalman & Lövgren 2012 s. 9ff 
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inledningsvis beslutade undersökaren att anonymisera hemtjänstverksamheterna och den berörda 

orten. Detta har gjorts för att ytterligare stärka informanternas anonymitet och integritet.62 

 

Samtyckeskravet i studien är uppfyllt genom att alla informanter involverats utifrån eget intresse 

och samtycke. Genom att de själva tagit ställning till om de vill och bör vara en del av studien är 

undersökarens förhoppning att samtliga informanter skyddas.63 Undersökaren har även 

informerat informanterna om de åtgärder denna vidtagit för att skydda deras anonymitet genom 

hela studien. Informanterna har även blivit informerade om att deras deltagande är fullt frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Informanterna informerades att även om de 

samtyckt till att delta i studien och intervjuas behöver de inte besvara samtliga frågor och att de 

när som helst kunde avsluta intervjun eller dra sig ur studien.  

 

Studiens informanter värnas av konfidentialitetskravet genom att undersökaren varit noggrann 

med hanteringen, förvaringen och slutligen presentationen av data. Samtliga informanter har av 

denna anledning avidentifierats och gets kodnamn i form av Informant 1, Informant 2 och så 

vidare. Undersökaren har dessutom ämnat uppfylla nyttjandekravet genom att i ett tidigt skede 

tydligt informera samtliga informanter om att deras utsagor endast kommer användas som data 

till denna studie.64 

 

Samtliga informanter har gett sitt samtycke till att intervjuerna spelas in och att studien kommer 

publiceras i den vetenskapliga databasen DiVA. I syfte att öka tilliten mellan undersökaren och 

informant men även för att eliminera felaktigheter och otydligheter, har samtliga informanter 

erbjudits att ta del av sin enskilda intervjus transkribering och getts möjlighet att eventuellt 

korrigera sina uttalanden. Samtliga informanter har dessutom erbjudits att ta del av studien när 

den väl varit färdig.65 

 

Undersökaren i denna studie har i så stor utsträckning som möjligt förhållit sig neutral och inte 

låtit sina känslor och värderingar involveras. Trots denna målsättning går det inte att undgå att 

                                                           
62 Kalman & Lövgren 2012 s. 9ff 
63 Ibid. s. 104 
64 Ibid. s. 13ff 
65 Ekengren & Hinnfors 2006 s. 126 
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undersökare inom kvalitativ forskning besitter en dubbelroll som undersökare och som människa. 

Denna dubbelroll handlar om att möjliggöra sin forskning genom att använda sin mänsklighet. I 

relation till denna studie och dess forskningsområde kan man resonera att utan undersökarens 

involvering skulle inte studiens syfte uppnås med anledning av att undersökaren varit den 

huvudansvariga för att leda såväl intervjuer som analysprocess.66 

 

4.4. Validitet och reliabilitet 

 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att mäta en studiens kvalitet genom att begreppen 

ställer viktiga frågor om precision och tillförlitlighet. Inom kvalitativ forskning arbetar 

undersökaren genomgående med begreppen validitet och reliabilitet genom såväl datainsamling 

som den efterföljande analysen.67 

 

Studiens validitet har härletts till att studien verkligen undersöker det som den säger sig 

undersöka.68 Med anledning av att denna studie använt sig av intervju som metod finns det ingen 

garanti att intervjusvaren varit statiska eftersom känslor och upplevelser kunnat ändras över tid. I 

denna studie har det därmed varit av värde att säkerställa intervjumaterialets trovärdighet för att 

säkerställa studiens validitet. I studien har detta försökt uppnås genom studiens urval av 

informanter samt att samtliga intervjuer gjorts personligen av undersökaren själv. I och med detta 

har undersökaren haft möjlighet att enhetliggöra intervjustrategin och kontrollera 

intervjumaterialet vad gäller dess riktighet och relevans under intervjutiden.69 Likaså finns det 

ingen garanti för att informanternas utsagor överensstämmer med hur de faktiskt agerar i sin 

yrkesvardag. Detta är utom studiens kontroll. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor, kunna höra 

tonfall och se hur informanten gestikulerar har gjort att valet av metod har varit att föredra 

framför exempelvis en enkätundersökning. Därigenom har undersökaren kunnat komma närmare 

sitt forskningsområde.  

 

                                                           
66 Kalman & Lövgren 2012 s. 119  
67 Ekengren & Hinnfors 2006 s. 79 
68 Ibid. 
69 Kvale & Brinkmann 2009 s. 246ff 
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En annan validitetsaspekt som varit av vikt i sammanhanget är läsarens möjlighet att urskilja de 

delar av studien som undersökaren själv står för i relation till studiens insamlade material. I denna 

studie har detta gjorts utifrån tydliga referenser.70 

 

Studiens reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten i denna studie grundas 

till större delen på undersökarens förmåga att etiskt korrekt förhålla sig till genomförandet av 

intervjuerna, hanteringen av intervjumaterialet samt granskningen och tolkningen av 

intervjumaterialet. En annan reliabilitetsaspekt för denna studie har varit att samtliga 

intervjufrågor har ämnat att vara öppna snarare än ledande som kan inverka på informanternas 

svar.71 Ytterligare en reliabilitetsaspekt är att samtliga intervjuer avslutats med frågan ”Är det 

någon mer du önskar tillägga?” vilket gjort att informanterna getts möjlighet att inflika med 

sådant de själva ansett vara relevant.72 

 

4.5. Material 

 

Studiens primära material har utgjorts av ge genomförda intervjuerna. Till studiens inledande 

kapitel med inledning, problemformulering och bakgrund har skriftligt sekundärt material 

använts. Det material som använts har hämtats från socialstyrelsens hemsida och deras 

dokumentationer sam rapporter gällande äldreomsorg och hemtjänst.   

 

Till studiens teoridel har material samlats in i syfte att förstå och förklara det som framkommit 

under intervjuerna med vårdpersonalen. För detta ändamål har främst Thomas Brantes bok 

Professionerna i kunskapssamhället: en jämförande studie av svenska professioner och Staffan 

Selanders bok Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: professionaliseringens sociala 

grund använts. Både Brante och Selander är verksamma sociologer som läge forskat om 

professionalisering. Deras böcker tydliggör vad en profession är och hur professioner upprätthålls 

genom bland annat organisering, inträdeskrav och stängningsstrategier. 

 

                                                           
70 Ekengren & Hinnfors 2006 s. 116 
71 Kvale & Brinkmann 2009 s. 262ff 
72 Denscombe 2009 s. 153 
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Studiens forskningsöversikt har utgått ifrån vetenskapliga artiklar och rapporter. Urvalet av 

tidigare forskning har gjorts utifrån syftet att ge en något heltäckande bild över forskningsfältet 

gällande utbildning inom äldreomsorgen och inom jämförbara verksamheter. De databaser som 

använts är främst Google Scholar och SwePub. Sökord som använts är: ”hemtjänst”, 

”yrkesbehörighet”, ”utbildning” och ”kompetens”. Sökorden har därefter även kombinerats till 

exempelvis: ”kompetens inom hemtjänst”. Kombinationerna har gjorts med hjälp av söktekniken 

trunkering som innebär att orden sökts med ändelser samt i kombination med OCH samt ELLER, 

detta för att utöka träffresultaten. 

 

5. Resultat 

 

Nedan presenteras de resultat studien fått genom sina semistrukturerade intervjuer med 

vårdpersonal inom tre olika kommunala hemtjänstverksamheter. Studiens resultat är indelat i 

rubriker utefter studiens frågeställningar, intervjufrågematris samt återkommande teman. Ordet 

vårdpersonal förekommer om undersköterskor och vårdbiträden som är anställda av hemtjänsten. 

 

5.1. Hemtjänstpersonalens yrkesroller 

 

Samtliga informanter upplevde att dem hade likartade arbetsuppgifter. De vanligaste 

arbetsuppgifterna kunde innefatta hjälp med personlig hygien, matlagning, städ och inköp, social 

rehabilitering (eller ”social kontakt” enligt somliga informanter) och ledsagning men även hjälp 

med mindre vårdinsatser som att ta blodtryck och att lägga om sår. Dessa var insatser som 

utfördes antingen i hemmet hos- eller tillsammans med vårdtagaren. Arbetsuppgifter som inte 

utfördes med vårdtagarens inblandning var bland annat dokumentation och beställningar av 

förnödenheter och packning av mat till matrundor men även kontakt med anhöriga till 

vårdtagarna ansågs vara en sådan arbetsuppgift.  

 

Majoriteten av informanterna beskrev omvårdnaden av vårdtagarna som den viktigaste 

arbetsuppgiften. Flera av informanterna förklarade det som att dem ska fungera som vårdtagarnas 

förlängda arm. En informant uttryckte: ”För många är vi deras enda kontakt och självklart 

förutsätter detta att vi finns där för dem oavsett behov och situation”. 
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En informant tyckte att mycket av dennes arbete bestod i att förstå vårdtagarna. Hon menade att 

det är viktigt att kunna se personen bakom sjukdomen och kunna hjälpa till både med det sociala 

och med omvårdnaden. Andra informanter uttryckte att det var viktigt att ha ett helhetsperspektiv 

när man arbetar inom hemtjänsten. En informant resonerar vidare kring att man som vårdpersonal 

inom hemtjänsten är så pass utlämnad i sin yrkesroll att man hela tiden måste vara ”två steg före i 

huvudet”. Hon utryckte det som: ”När jag är hemma hos en vårdtagare och hjälper denne tvingas 

jag redan tänka på mitt nästa besök. Jag skulle säga att en stor del av min yrkesroll handlar om att 

passa tider och hinna med alla insatser i schemat”. 

 

Flera informanter kom att belysa en viss problematik kring att deras arbetsuppgifter är på förhand 

bestämda av biståndshandläggare och planerare. En informant förklarade: ”Biståndshandläggare 

inom kommunen beslutar om vilka insatser som ska utföras hos vårdtagarna. För det mesta är det 

anpassat till vårdtagarens behov. Planeraren hos oss (på hemtjänsten) gör scheman där det bland 

annat framgår vilka vårdtagare man ska besöka, vid vilken tidpunkt detta ska göras och hur lång 

tid varje insats ska ta” och tillade: ”mitt i all denne planering ska jag hantera oförutsedda 

händelser. De är ju människor, allt kan hända och behoven kan vara fler än vad som framgår i 

schemat”. Ytterligare informanter gav snarlika redogörelser och poängterade vikten av flexibilitet 

och stresstålighet som det viktigaste inom deras yrkesutövning inom hemtjänsten. Flera 

informanter uttryckte att dem känner ett stort ansvar över hur självaste insatserna skulle utföras 

men att dem inte kände någon möjlighet att påverka utformningen av arbetsuppgifterna.  

 

Vårdpersonalen ansåg att flexibilitet även var viktigt när det kom till att ställa upp för varandra 

och ansåg att det inte gått att upprätthålla en hemtjänstverksamhet om personalen inte ställde upp 

som de gjorde för varandra. Ett exempel var att man inte hade något emot att arbeta övertid och 

att kunna ta varandras insatser. Ett vårdbiträde gav ett exempel på ett sådant tillfälle: ”Det är 

ganska vanligt att man fastnar hos en vårdtagare längre tid än vad man får för insatsen ifrån första 

början. Det kan vara att personen vägrar och eller inte är på humör eller att han eller hon känner 

sig ensam och är rädd för att vi ska lämna. Då behöver man mer tid för att lugna och säkerställa 

att allt är i sin ordning innan man lämnar och då kan det vara bra om någon annan kan ta över när 

det drar ut på tiden och det finns risk att insatserna hos andra vårdtagare blir försenade och inte 

utförs i tid”. 
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5.1.1. Undersköterskorna 

 

Även om vårdbiträdena till skillnad ifrån undersköterskorna saknade utbildning i omvårdnad 

utförde undersköterskorna samma arbete som vårdbiträdena. Det som möjliggjorde detta var 

internutbildningar och delegeringar i bland annat medicinhantering. Med delegering kunde 

vårdbiträdena utföra arbetsuppgifter som de tidigare inte varit kvalificerade till att utföra. En 

informant med undersköterskeutbildning uttryckte: ”Min uppfattning är att vårdbiträden och 

undersköterskor i de flesta fall har samma arbetsuppgifter” och tillade: ”fast vi har mer på 

fötterna och kan utföra långt fler arbetsuppgifter än vad vårdbiträdena kan”.  

 

En undersköterska uttryckte sin oro över att outbildad personal fick ge medicin till vårdtagare: 

”Det är farligt. De vet inte ens vad det är dem ger och då tänker man sig inte för. Man måste veta 

vad vårdtagaren får i sig för att kunna inse att detta är viktigt och det är superfarligt om det blir 

för mycket eller för lite av det... om man missar och så vidare”. 

 

Undersköterskorna uttryckte att många av arbetsuppgifterna som de är kvalificerade till att utföra 

utförs av sjuksköterskor. Exempel på dessa arbetsuppgifter som tagits över och delegerats till 

sjuksköterskorna var bland annat insulinhantering, kateterspolning och omläggning av större sår. 

 

Enligt undersköterskorna medförde delegering av arbetsuppgifter till sjuksköterskor att 

undersköterskor och vårdbiträden kunde utföra samma arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter 

krävde dock oftast inte kvalificerade yrkeskunskaper och kunde utföras utan krav på utbildning. 

En undersköterska förklarar en möjlig anledning till uppdelningen av arbetsuppgifter enligt 

följande: ”Det har nog att göra med att vi är för få undersköterskor på hemtjänsten och då kan 

man inte peta i vem som ska göra vad // Det blir lättast om vi alla gör samma sak och så får 

sjuksköterskorna göra något annat”. Hon uttrycker även: ”Det är lite synd, för med min 

utbildning ska jag ju få göra mycket mer än det mest basala som vi undersköterskor gör idag”. 

 

Mångfalden av arbetsuppgifter gjorde att man upplevde att många okvalificerade arbetsuppgifter, 

det vill säga arbetsuppgifter där yrkeskunskaper inte spelade någon roll, skapade stora 

förväntningar på undersköterskorna att kunna utföra uppgifter som inte ingick i utbildningen. En 
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undersköterska uttryckte att han aldrig hade flätat någons hår innan han började arbeta på 

hemtjänsten men att han i hemtjänsten lärt sig både fläta, styla och använda hårspolar för att 

skapa hårlockar på vårdtagarna. Han uttryckte: ”Jag trodde aldrig jag skulle behöva göra något 

sånt på hemtjänsten och det var hur svårt som helst början så det gäller att öva”. 

Undersköterskorna upplevde att många arbetsuppgifter var helt nya för dem och krävde 

vardagserfarenhet snarare än yrkeskunskaper. Krav som ställs på personalen innefattar fler 

egenskaper som nödvändigtvis inte införskaffas via utbildning. Erfarenhetsgrundade kunskaper 

som sociala färdigheter och kommunikationsförmåga upplevdes ibland som viktigare än den 

utbildningsgrundade kunskapen. 

 

5.1.2. Vårdbiträdena 

 

I enlighet med undersköterskorna upplevde samtliga vårdbiträden att dem hade snarlika, om inte 

identiska, arbetsuppgifter som undersköterskorna. Ett vårdbiträde uttryckte: ”Jag har samma 

arbetsuppgifter och lika mycket ansvar som en undersköterska”. Hon resonerade vidare att den 

enda skillnaden var att hon som vårdbiträde hade lägre lön än en vad undersköterskorna hade.  

 

Flera informanter som även var vårdbiträden förklarade en viss frustration över att deras 

arbetsgivare, kommunen, hävdar att utbildning är viktig samtidigt som dem ger outbildad 

personal samma arbetsuppgifter och ansvar som utbildad personal. En informant menade:  

”Eftersom min arbetsgivare ger mig samma arbetsuppgifter och samma ansvar som en 

undersköterska anser ju denne indirekt att vi har samma yrkeskunskaper” och tillade: ”därför vore 

det ju logiskt om vi lönesattes lika”. 

 

5.2. Utbildning 

 

Av de tolv informanterna i denna undersökning hade hälften gått omvårdnadsprogrammet som är 

en grundläggande utbildning i omvårdnad för att bli undersköterska. Några av dessa hade även 

gått internutbildningar och ett fåtal hade vidareutbildat sig till specialistundersköterska. Övriga 

informanter var vårdbiträden som formellt endast hade grundskolekompetens. De flesta hade valt 

att arbeta på hemtjänsten av ren tillfällighet. Många hade arbetat tillfälligt under en sommar som 
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vårdbiträden och valt att utbilda sig till undersköterska medan andra påpekade att de varit 

intresserade av att arbeta med människor och valt att arbeta på hemtjänsten för att kunna hjälpa 

andra. 

 

5.2.1. Undersköterskor om utbildningens roll i yrkesutövningen 

 

Undersköterskorna uttryckte att utbildningen gav dem en bra grund att stå på när det kom till 

omvårdnaden av vårdtagarna. Flera av informanterna berättade hur de kunde dra nytta av sin 

utbildning när det kom till att förstå olika situationer som uppstod med vårdtagarna. En informant 

beskrev att när andra i personalen kunde uppleva vårdtagare som besvärliga och krävande kunde 

han dra nytta av sin utbildning och förstå vad som sker när en person åldras och hur sjukdomar 

påverkar vårt sätt att vara som människa. Han uttryckte: ”Då har jag med mig det lite att det här 

förklarar varför personen känner så och varför han eller hon upplevs som besvärlig och 

krävande”. En annan undersköterska uttryckte att han lättare kunde se tecken på sjukdom eller 

symtom på sjukdom vilket gjorde att han kunde förutspå olika händelseförlopp och i god tid 

kontakta sjuksköterska eller akutmottagning. Han berättar att han utan utbildning skulle ha svårt 

att se dessa saker. 

 

Andra konkreta kunskaper från utbildningen som undersköterskorna kände att de kunde dra nytta 

av handlade om medicin och sjukvård. Dessa upplevde de var kunskaper som inte alltid 

värdesattes i hemtjänsten. Undersköterskorna var överens om att arbetet inom hemtjänsten 

innehöll färre medicinska och sjukvårdande arbetsuppgifter än vad det gjorde på andra 

arbetsplatser där undersköterskeutbildning är krav för anställning. Hälften av undersköterskorna 

beskrev sin utbildning som bortkastad eftersom de inte fick utföra några kvalificerade uppgifter - 

arbetsuppgifter som de ansåg delegeras till sjuksköterskorna. Flera informanter uttryckte att 

undersköterskorna hade kunnat avlasta sjuksköterskorna men att de inte gavs den möjligheten. En 

informant uttryckte frustration över att många arbetsuppgifter som hon själv var utbildad till att 

utföra delegeras till sjuksköterskorna: ”Vi är mycket närmre vårdtagarna. Därför kan det kännas 

konstigt att tvingas kontakta en sjuksköterska som ska åka in till vårdtagaren när man själv står 

där och kan göra jobbet; dela medicin i dosetten, ta insulin, göra en blåssköljning eller vad det nu 

kan tänkas handla om”. 
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Flera undersköterskor beskrev att arbetet på hemtjänsten framförallt handlade om att utföra 

okvalificerade arbetsuppgifter som hushållsarbeten snarare än medicinska uppdrag och specifik 

omvårdnad. Många undersköterskor uttryckte att de inte får nytta av det de lärt sig i sin 

utbildning vilket ibland har lett till att de presterat ett sämre arbete. Några undersköterskor hade 

funderingar på att byta arbete. En undersköterska uttryckte att han kände sig överkvalificerad för 

arbetet på hemtjänsten och att han personligen ansåg sig vara på ”fel ställe” och uttryckte: 

”Samtidigt så är det ett fantastiskt jobb att få jobba inom hemtjänsten och komma hem till 

människor och deras hemmiljö. Det är guldjobb att man kan få ge trygghet, service och känna att 

man gör något jättebra. Jag önskar att fler vårdbiträden ändå läser till undersköterskor för 

utbildning är aldrig fel”.  

 

Flera av undersköterskorna beskrev att utbildningen lett till en fördjupad kunskap i etik och 

livsfrågor. En informant beskrev att fördelarna med de teoretiska delarna av utbildningen har 

varit att man kunnat ”reflektera tillsammans med andra” från utbildningen ”för man kan ju inte 

bolla saker med en vårdtagare på samma sätt”. Undersköterskorna beskriver utbildningen som en 

bra träning för anställning inom hemtjänsten. En undersköterska uttryckte hur viktig variationen 

av fallstudier, fältstudier, teori och praktik var i utbildningen och jämförde sig själv med vikarier 

som arbetar periodvis utan utbildning: ”Våra vikarier som kommer in kastas in i en redan 

uppslussad och stressad verksamhet. De får gå bredvid i två-tre dagar och sedan ska de ut i 

verksamheten. De hinner knappt komma innanför dörren innan någon säger ’öh, kan du jobba 

ikväll?’” 

 

5.2.2. Erfarenhet viktigare än utbildning 

 

De flesta undersköterskorna bedömde att utbildningen gav de en bra grund för arbetet i 

hemtjänsten och att det praktiska arbetet förstärkte det de redan studerat i utbildningen. På frågan 

om kunskap kunnat införskaffas på andra sätt än genom utbildning hävdade undersköterskorna att 

den viktigaste kunskapen kom från det praktiska arbetet och kontakten med vårdtagare och 

arbetskollegor. Flera av informanterna uttryckte att de oftast vände sig till personal med mest 

erfarenhet om de behövde hjälp med något. En undersköterska berättade att det fanns vissa 

vårdbiträden som arbetat där kortare tid än vissa undersköterskor som hon kände större trygghet 
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hos än hos undersköterskorna. Anledningen till att hon kände så var att hon ansåg att de gjorde ett 

bättre jobb hos vårdtagarna.  

 

Flera av undersköterskorna uttryckte hur viktigt det var att vilja hjälpa vårdtagaren, vara lyhörd 

och att ha respekt för att arbetsplatsen är vårdtagarens hem och att den insikten inte kunde 

komma genom utbildningen. En undersköterska sa: ”Det är viktigt att passa in i arbetet och kunna 

det där med bemötande. // Kunna arbeta med människor. Då spelar det ingen roll hur mycket du 

studerat”. En informant med undersköterskeutbildning resonerade på följande sätt: ”Att man är 

utbildad innebär inte per automatik att du är bra på att ta kontakt och muntra upp människor. Jag 

möter i snitt sju-åtta vårdtagare varje dag. Nästan alla har olika behov... Man måste kunna 

anpassa sig om man tillföra jobbet något”. 

 

Undersköterskorna ansåg att erfarenheten som de fick av det praktiska arbete de utförde tillförde 

mer kunskap än den kunskap som kom med utbildningen. Det praktiska arbetet sågs även som ett 

komplement till utbildningen. Ett fåtal undersköterskor uttryckte att det gick att göra ett 

fullvärdigt arbete inom hemtjänsten utan utbildning. De medgav att det hade att göra med att den 

kunskap de fått från utbildningen inte fick komma till användning i och med avsaknaden av 

många kvalificerade arbetsuppgifter som delegeras till sjuksköterskorna.  

 

Många undersköterskor gjorde tydligt att utbildning betydde mer än bara kunskaper i omvårdnad. 

En uppfattning var att utbildning fick undersköterskorna att känna yrkesstolthet. En 

undersköterska uttryckte: ”Jag vill ju försvara min yrkesgrupp. Jag har gått en utbildning... och 

det har jag ju fått kämpa för. // Och då vill man också känna att man får valuta för det. // Syftet 

med en utbildning är alltid att du ska förkovra dig och fördjupa dig i något och höja en status. När 

man utbildar sig får man också kunskap om varför man gör vissa saker...  Utbildning är alltid bra. 

// Vi vill ha en yrkesstolthet och en lön att leva på.  Och då måste också känna att det måste 

generera någonting och då är utbildning ett sätt”. 
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5.2.3. Vårdbiträden om att arbeta sida vid sida med undersköterskor 

 

Vårdbiträdena uttryckte att de aldrig upplevde några svårigheter med att vara outbildade på 

hemtjänsten. Flera uttryckte att anledningen till det var att de alltid kunde få hjälp av kollegor 

eller sjuksköterskor. Ett vårdbiträde uttryckte att vårdpersonalen var ”som en förlängd arm för 

sjukgymnaster och sjuksköterskor” och att ”hjälpen alltid var ett samtal bort”. De flesta ansåg att 

den bredvidgång de hade när de fick anställning på hemtjänsten var tillräcklig för dem att kunna 

arbeta på hemtjänsten. Att gå bredvid befintlig personal och att själva få arbeta ”där ute”, ansåg 

vårdbiträdena, gav dem den erfarenhet som de ansåg behöva för att göra ifrån sig ett gott arbete. 

 

Några av vårdbiträdena uttryckte att de hade gått internutbildningar på hemtjänsten som de 

upplevde var väldigt kunskapsgivande för arbetet. Generellt ansåg vårdbiträdena att utbildning 

var kompetenshöjande men inte något som var a och o för att kunna utföra ett tillfredsställande 

arbete på hemtjänsten. Flera av vårdbiträdena poängterade att de utförde samma arbetsuppgifter 

som undersköterskorna trots att de till skillnad från undersköterskorna saknade 

omvårdnadsutbildning. Dessa ansåg även att de kunde utföra arbetet varken bättre eller sämre än 

undersköterskorna.  

 

5.2.4. Undersköterskor om att arbeta sida vid sida med vårdbiträden 

 

Undersköterskorna uttryckte att de upplevde sig som mer kvalificerade än vårdbiträdena när det 

kom till arbetsuppgifter som rörde omvårdnad. Samtidigt medgav de att dessa arbetsuppgifter 

som de ansåg sig vara kvalificerade för oftast utfördes av sjuksköterskorna vilket gjorde att 

undersköterskorna och vårdbiträdena arbetade med mer basala och okvalificerade arbetsuppgifter 

som exempelvis att hjälpa vårdtagare med påklädning, dusch, städ, matlagning, inköp, 

toalettbesök och lättare sjukvårdande insatser som att kontrollera blodtryck och mäta pulsen på 

vårdtagarna. Uppdelningen av arbetsuppgifter var något som undersköterskorna upplevde gjorde 

att vårdbiträden och undersköterskor kunde utföra ett likvärdigt arbete på hemtjänsten. En 

undersköterska berättade att hon genom sin utbildning hade kunskapen och kunde ge insulin och 

att det hade varit tal om att insulinsprutor ska kunna ges av vårdpersonalen på hemtjänsten men 

att de samtalen på senare tid tystats ned. Det är en arbetsuppgift som hon såg som sin egen men 
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som hon inte fick utföra på hemtjänsten. En sådan sak beskrev hon skulle göra skillnad på 

vårdbiträden och undersköterskor, särskilt om vårdbiträdena inte skulle få delegering och 

kunskap om hur insulinsprutor ska hanteras och ges till vårdtagarna med det behovet. 

 

Undersköterskorna uttryckte att de upplevde sig som mer kompetenta än vårdbiträdena. En 

undersköterska berättade att hon märker av det i jobbet och uttryckte att hon fick det bekräftat av 

vårdtagarna och sade: ”Vårdtagare kan uttrycka att det märks att du vet vad du gör, kunskapen, 

och då har jag sagt att det här har jag gjort sedan väldigt länge tillbaka”.  

 

En del undersköterskor beskrev att det var viktigt att personalen var kompetent och menade att 

många nyanställda var i stort behov av stöd av ordinarie personal. En undersköterska talade om 

vårdbiträden som ”inkompetenta” och uttryckte: ”Oftast får man en massa tröga frågor och måste 

lära upp vårdbiträdena för att de känner sig osäkra eller inte vet vad dem ska göra”. Samtidigt 

medgav hon att det fanns undersköterskor med, vad hon kallade, ”taskig människosyn” som 

saknar medkänsla och som hon upplevde kan vara minst lika ansträngande som de frågsamma 

vårdbiträdena.  

 

Att ständigt vara till lags och finnas till upplevde flera av undersköterskorna som påfrestande. En 

undersköterska uttryckte: ”Man måste kunna svara i telefon samtidigt som man är ute och arbetar. 

Det är inte alltid det går... typ om jag har duschning så pratar jag inte i telefon samtidigt och är 

man inte där och kan svara så kan det bli struligt sen och då måste man ringa upp och se till att 

allt blir bra”. Hon berättade att större ansvar låg hos undersköterskorna men påtalade att det även 

fanns ett fåtal vårdbiträden som fått detta ansvar: ”Det ansvaret får man dag ett som en vikarie 

eller vårdbiträde börjar jobba. Det kan vara att de går bredvid och från den dagen är du deras 

bollplank”. 

 

5.2.5. Personlig lämplighet kontra utbildning 

 

På samma sätt som undersköterskorna ansåg vårdbiträdena att erfarenheten av det praktiska 

arbetet var viktigast. Både undersköterskor och vårdbiträden uttryckte att det inte räckte med att 

bara ha goda kunskaper i yrket. Personliga egenskaper och att vara personligt lämplig för yrket 
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var minst lika viktigt och i enligt de flesta mycket viktigare. Att kunna möta vårdtagarnas behov 

och vara lyhörd för deras behov var en viktigt personlig egenskap tillsammans med tålamod. 

Dessa egenskaper kunde man ha oavsett utbildning menade de. Ett vårdbiträde uttryckte: ”För 

mig är det viktigt att man kan se den äldre bakom sin sjukdom. Att inte sucka och tycka att saker 

är jobbiga. De är inte mindre människor än du och jag”. En undersköterska uttryckte att en 

vårdtagare kan bete sig och vara helt annorlunda från ett besök till ett annat: ”Ena dagen är han 

(vårdtagaren) pigg och alert och har sån livsglädje och nästa dag kan man inte ens få upp honom 

ur sängen”. 

 

Vårdpersonalen uttryckte att det var viktigt att kunna vara mentalt förberedd på att kunna möta 

uppemot femton vårdtagare varje arbetsdag med olika behov och önskemål samtidigt som man 

arbetade med slimmade scheman och skulle utföra minutanpassade insatser hos vårdtagarna. En 

informant uttryckte: ”Det är viktigt att man kan ta människor på rätt sätt och samtidigt vara 

ödmjuk” och ”man måste kunna anpassa sig och samtidigt ha roligt”. Andra informanter talade 

om att det var viktigt att kunna dölja om man ”har en dålig dag” och att kunna muntra upp de 

vårdtagare man besökte. Ett vårdbiträde uttryckte: ”Ofta är man den enda kontakten vårdtagaren 

har den dagen och då vill man gärna visa sitt bästa jag.” 

 

5.2.6. Vårdtagarna om trygghet bland vårdpersonalen  

 

Både undersköterskor och vårdbiträden upplevde att den respons på de insatser de utförde hos 

vårdtagarna var positiv. Däremot gick åsikterna isär om vårdagarnas behov av 

undersköterskeutbildad personal. På frågan om informanterna ansåg att en yrkeskategori kunde 

upplevas som ”mer trygg” bland vårdtagarna ansåg vissa undersköterskor att vårdtagarna 

upplevde en skillnad i kompetens mellan vårdbiträden och undersköterskor. De ansåg att 

undersköterskor kunde inge en större känsla av trygghet hos vårdtagarna än vad vårdbiträdena 

kunde. Flera av undersköterskorna hävdade att utbildningen spelade roll för vårdtagarnas 

upplevda trygghet. En informant med undersköterskeutbildning uttryckte: ”Det finns vårdtagare 

som ibland frågar om vilka som är utbildade och känner sig trygga när de vet att det varit en 

utbildad hos dem. När det varit vissa saker eller när de vill ha hjälp med någon mer personlig 
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omvårdnad eller rådgivning. Då vill de ha en utbildad och man känner att behovet finns då de 

efterfrågar utbildad personal”. 

 

Vårdbiträdena hade dock en annorlunda syn på saken och ansåg att det var individuellt vad 

vårdtagarna upplevde och att det hade mer att göra med personkemi att göra. Ett vårdbiträde 

uttryckte: ”Jag tror vårdtagarna känner sig mest trygga med den person som oftast kommer till 

dem eller den dem känner sig mest bekväm med. Jag har själv aldrig fått frågan om jag har 

utbildning. Tror inte dom (vårdtagarna) tänker så. // De verkar ju överlag nöjda med både 

vårdbiträden och undersköterskor om vi ska tro brukarenkäterna”. 

 

5.3. Status  

 

Informanter talade mycket om att hemtjänsten med undersköterskor och vårdbiträden som 

yrkeskategorier både hade en låg status samtidigt som arbetet kunde ses som både viktigt och 

meningsfullt. Dåliga arbetsförhållanden, obekväma arbetstider, okvalificerat arbete, hög 

sjukfrånvaro, utbrändhet bland personal, låg lön, avsaknad av karriärvägar och en bild av 

hemtjänsten som kvinnodominerad var några av de faktorer som nämndes frekvent bland 

informanterna som talade om anledningar till varför yrkena inom hemtjänsten kunde upplevas 

som lågstatusyrken.  

 

En informant uttryckte att det, liksom äldreomsorgen i övrigt, inte satsats på hemtjänsten. Han 

uttryckte sin oro om personalbrist och hög sjukfrånvaro bland annat: ”Det är mycket prat om 

ekonomi och att det ska sparas. När jag började på 80-talet så fanns det väldigt mycket pengar 

och då var det otänkbart att man skulle vara en person mindre en kväll. Idag är det mer regel än 

undantag. För man ska spara. Man ser bara pengar i allting. // Det är hög sjukfrånvaro och det 

beror på att folk stressar. Det sänker statusen på jobbet”. Ett vårdbiträde uttryckte: ”Visst har vi 

kassa arbetstider med delade turer och snabba inhopp... och gör ett hästjobb och det kan man väl 

leva med men det är skamligt att vi inte prioriteras bättre”.  

 

Flera informanter upplevde att reaktionen från omgivningen var negativ när de berättat att dem 

arbetat inom hemtjänsten. De menade att dem då ofta fick höra saker som ”varför jobbar du där?” 
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och ”skulle inte du studera?” och upplevde i och med det att folk dömde de på förhand. Samtidigt 

upplevde flera informanter att omgivningen också kunde reagera positivt och hylla dem för valet 

av yrke. En undersköterska uttryckte: ”När man sen berättar var man jobbar så kan man få 

mängder med frågor och folk är verkligen intresserade och vill veta för att de tycker det är 

spännande”. 

 

En del undersköterskor upplevde själva att yrket hade en låg status och förklarade att en 

bidragande faktor var den negativa uppmärksamhet hemtjänsten fått i media. En undersköterska 

uttryckte: ”De (media) tar också gärna upp undantagsfall och missar, brister hos vårdbiträden 

som inte sköter sig och som stjäl och utnyttjar, nån som glömmer bort vårdtagare så att dem inte 

får någon hjälp och sånt där. // Det är många som klagar och tycker vi gör ett riktigt dåligt jobb 

verkar det som”. Hon menade dock att verkligen såg annorlunda ut och uttryckte: ”Jag tycker att 

vi gör ett fantastiskt jobb, men det är tyvärr inte det vi får läsa om... Folk vill inte läsa sånt. Det är 

mer intressant när man låter folk vara kritiska”. 

 

Några informanter upplevde att deras arbete kunde förminskas av andra yrkeskategorier som 

sjuksköterskorna. En undersköterska berättade att han hade hjälpt en vårdtagare att lägga om ett 

sår för att vårdtagaren var osäker på om sjuksköterskan skulle komma och göra detta åt honom. 

När sjuksköterskan sedan kom och såret redan var omlagt fick undersköterskan en utskällning. 

Undersköterskan berättade: ”Det var som om de inte trodde att jag var kompetent nog att lägga 

om ett sår... att jag inte kunde vira nytt bandage runt foten på honom”. Behandlingen av andra 

yrkeskategorier som den som beskrivits ovan berättade vårdpersonalen gjorde att de kände sig 

underordnade andra yrkesgrupper med högre status vilket skadade yrkesstoltheten. 

 

Den låga statusen berodde enligt informanterna delvis på deras egen syn på hemtjänsten. De 

flesta uttryckte att de upplevde att vem som helst kunde arbeta på hemtjänsten och utföra det 

arbete de själva utförde. Föreställningen av hemtjänsten som underbetalt och okvalificerat blev på 

så vis bekräftade. En undersköterska uttryckte att personalbristen gjorde ledningen ”desperata” 

vilket hade lett till att man kunde ta in vem som helst för arbete inom hemtjänsten. Hon fortsatte: 

”Det tycker jag är fel. Det är levande människor, det är viktigt. När du går in och jobbar inom 
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vissa grupper som exempelvis teknik, data, frisör så är det väldigt väldigt noga att det ska vara 

rätt person. Men inom äldreomsorgen tycker jag att det är lite för lätt att komma in och jobba”. 

 

5.3.1. Utbildning höjer status 

 

Föreställningen om att vem som helst var lämplig för att arbeta på hemtjänsten gjorde att 

undersköterskorna talade om krav på utbildning som en lösning till att höja den låga statusen. 

Utbildad personal skulle enligt undersköterskorna leda till att arbetet skulle bli effektiviserat. En 

undersköterska uttryckte: ”När man redan har en utbildad som kommer och jobbar så sparar man 

också tid och det blir mer effektivt då de redan har en kunskap. Någon som kommer utifrån ska 

kanske läras upp att göra detta. Det handlar om effektivitet, det gäller att ta vara på de resurser 

man har. Vi ska sträva efter status i våra olika yrken. Ett vårdbiträde blir en perfekt 

undersköterska och en undersköterska blir en fenomenal sjuksköterska ofta också. För att 

vårdjobbet går hand i hand. Man ser det själv, det finns jätte många vårdbiträden som är 

jätteduktiga och så tänker man läs till undersköterska för man utvecklas ju”. 

 

Flera av informanterna med undersköterskeutbildning lyfte avsaknaden av krav på utbildning 

inom hemtjänsten som en bidragande faktor till yrkets låga status. Dessa informanter ansåg att 

krav på utbildning är nödvändigt för att höja yrkets status. De upplevde det vara alldeles för lätt 

att få börja jobba inom hemtjänsten om så bara som timvikarie. Flera av dem uttryckte att dem 

ibland upplevde det som att deras arbetsgivare bara plockar folk från gatan. En av dem 

resonerade: ”Jag har egentligen ingenting emot att vi har vårdbiträden men lite måtta måste det 

ändå vara på vem man tar in. Halva vår arbetsstyrka består av personal som aldrig tidigare jobbat 

med människor”. Undersköterskorna uttryckte bland annat att de helt saknar inflytande när det 

kommer till resursfördelning och personalfrågor och att alla sådana beslut tas över deras 

huvuden. Flera undersköterskor berättade att de kände sig underordnade när beslut skulle tas 

inom verksamheterna och menade att de hamnade på botten av hierarkin. 

 

En annan informant menade att: ”Det bästa är ju om man har krav på utbildning genom att bara 

anställa undersköterskor, men som det ser ut idag så klarar vi oss inte utan vårdbiträden. Vi skulle 

inte kunna täcka upp behoven som finns där ute”.  



  

36 
 

Bland undersköterskorna var det tydligt att det fanns en statusskillnad mellan att vara vårdbiträde 

och att vara undersköterska och att det hade att göra med utbildningsnivån. Det som var 

gemensamt för både undersköterskor och vårdbiträden och som ledde till deras låga status var att 

de båda arbetade i den offentliga sektorn, att området de arbetade inom var kvinnodominerat och 

deras löner var låga. En undersköterska uttryckte att arbetet inom hemtjänsten måste bli mer 

attraktivt och då menade hon att arbetsgivaren hade ett stort ansvar i detta när det kom till 

lönenivån. Hon förklarade: ”Det är klart att arbetet inom hemtjänsten får en låg status, man 

anställer personal utan relevant utbildning och därigenom sjunker ju lönenivån för oss alla”. 

 

Undersköterskorna var överens om att krav på utbildning hade förändrat både statusen och 

arbetsuppgifterna. Flera undersköterskor nämnde att utbildningskrav skulle kunna leda till att de 

skulle få möjlighet att utföra mer kvalificerat arbete som sjuksköterskorna utförde. På detta sätt 

skulle de även kunna avlasta sjuksköterskorna samtidigt som hemtjänsten skulle få fler 

kvalificerade medarbetare. En undersköterska oroade sig för att bristen på yrkeskunnig personal 

skulle kunna skada yrkesstoltheten och uttryckte: ”Det är viktigt med kvalificerade medarbetare 

för yrkesrollen. Den måste bli tydligare. Fler måste vilja bli undersköterskor och då måste vi visa 

att här finns det saker att hämta”. 

 

6. Diskussion 

 

Nedan presenteras en utvärdering av de resultat studien fått genom sina semistrukturerade 

intervjuer med vårdpersonal inom tre olika kommunala hemtjänstverksamheter där 

undersköterskor och vårdbiträden arbetar sida vid sida med gemensamma uppdrag. Studien har 

syftat till att undersöka vilka erfarenheter vårdpersonal har om närvaro respektive frånvaro av 

utbildning i hemtjänsten i fråga om bland annat arbetsuppgifter och status samt vad de anser om 

utbildningens värde i yrkesrollen.  

 

6.1. Hemtjänstpersonalens yrkesroller 

 

Resultatet i denna studie har visat att yrkeskategorierna undersköterskor och vårdbiträden i 

hemtjänsten har väldigt omväxlande arbetsuppgifter som berör allt ifrån omvårdnad och omsorg 
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av vårdtagare till medicinsk hjälp i form av läkemedelsgivning. Omvårdnaden av vårdtagarna 

ansågs vara den absolut viktigaste delen i arbetet. Resultatet visar att vårdpersonal i hemtjänsten 

utför ett krävande arbete och att vårdpersonal dagligen hanterar stressiga situationer i en ofta 

problematisk arbetsmiljö och under tidspress. 

 

Till största del består arbetsuppgifterna av att så kallade insatser utförs av vårdpersonalen hos 

vårdtagarna. En insats är utformad enligt vårdtagarens behov och bestäms på förhand av 

biståndshandläggare på kommunen. I verksamheten utformar sedan planerare scheman till 

vårdpersonalen som är anpassade utefter de insatser vårdtagaren beställt. I scheman som ges till 

vårdpersonalen framgår det vilka insatser som ska genomföras, hos vilka vårdtagare och vid 

vilken tidpunkt insatsen ska utföras under arbetspasset. Resultatet i denna studie har visat att 

tidsbestämda insatser och på förhand planerade scheman ibland inte stämmer överens med de 

behov vårdtagaren har i verkligheten. Ofta har vårdtagare fler eller helt andra behov vid den 

tidpunkt vårdpersonal finns tillgänglig. Vårdpersonalen har dessvärre ingen möjlighet att påverka 

faktorer som påverkar de dagliga arbetsuppgifterna. Bristen av autonomi blir tydlig när 

vårdpersonalen själva inte kan fastställa sina egna scheman, dela upp vårdtagare och påverka 

arbetstider i den utsträckning de själva vill. Att arbetsuppgifterna på förhand är bestämda för 

hemtjänstpersonalen ger visserligen ansvar men inte auktoritet när vårdpersonalen inte kan 

påverka utformningen av dem.  

 

Resultatet i studien visar att många arbetsuppgifter som undersköterskorna tidigare utfört inom 

hemtjänsten numera delegeras till sjuksköterskorna. Även om undersköterskorna är kvalificerade 

till att utföra arbetet tillåts dem inte att göra det. Vårdpersonalen är därmed styrd av andra 

yrkesgruppers kontroll över dem, däribland sjuksköterskorna. 

 

Arbetsuppgifterna beskrivs som okvalificerade eller basala och gör att undersköterskor och 

vårdbiträden har lika lätt för-, och kan utföra samma arbetsuppgifter, även om undersköterskorna 

är mer kvalificerade för arbetet än vad vårdbiträdena är. När det kommer till vilka arbetsuppgifter 

som utförs och prioriteras av vårdpersonalen visar studien att det inte blir viktigt att behålla 

undersköterskornas yrkeskompetens. De organisatoriska orsakerna medför att yrkesstoltheten tar 

skada och de anställda undersköterskorna inte kan känna glädje över sitt arbete när kompetens 
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från omvårdnadsutbildningen inte värderas och möjligheter till att behålla kompetensen inte blir 

möjliga. Resultatet visar bland annat på att yrkeskunskaper från omvårdnadsutbildningen inte 

erkänns av varken arbetsgivare eller yrkeskategorier som sjuksköterskor och läkare i hemtjänsten. 

Inga-Lill Pettersson hävdar i sin rapport Ökat inflytande genom empowerment från 2002 att 

kompetensutveckling ökar självförtroendet hos vårdpersonal och att vårdpersonal via utbildning 

blir mer motiverade i sitt dagliga arbete när deras arbete erkänns med en högre status vilket i sin 

tur också ökar omsorgskvalitén.73 

 

En av studiens viktigaste resultat visar att det finns en allmänmänsklig kompetens inom 

hemtjänsten. Den förutsätter att vårdpersonalen har tålamod, är flexibla, kan anpassa sig och är 

beredda att ändra planer när rutinmässigt anpassade insatser inte fungerar. Den allmänmänskliga 

kompetensen är så pass utvecklad att den skapar en form av gemensam yrkeskompetens för 

undersköterskor och vårdbiträden inom verksamheterna. Det gör dock att inte alla passar in för 

arbetet inom hemtjänsten och skapar andra kriterier för vem som kan arbeta på hemtjänsten. I 

många fall måste vårdpersonal utgå från sin egen uppfattning om hur arbetsuppgifter ska utföras. 

Även Ulla Merlin Emilsson påvisar liknande resultat i sin avhandling om vårdbiträden på tre 

olika demensboenden där avsaknad av yrkesmässig kompetens frambringade alternativa 

lösningar där en allmänmänsklig kompetens kunde ersätta en yrkesmässig kompetens.74 

 

6.2. Lärdomar från utbildning och erfarenhet från arbetet 

 

Resultatet i studien visar att utbildning stärker självförtroendet och ger undersköterskorna en bra 

grund i omvårdnad. Utbildningen har lett till att undersköterskorna i arbetet har lättare att sätta 

sig in i, förstå och hantera situationer som kan uppstå med vårdtagarna. Dock visar studien även 

att arbetet innehåller färre medicinska och sjukvårdande arbetsuppgifter än vad 

undersköterskorna är kvalificerade till att utföra. Studien har visat att undersköterskor presterar 

sämre i arbetet när de inte får utföra arbetsuppgifter som de har lärt sig i utbildningen. 

Kvalificerade arbetsuppgifter som exempelvis kateterspolning, insulinhantering och omläggning 

av sår utförs av sjuksköterskor trots att undersköterskor med kompetens från sin utbildning i 
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omvårdnad är kvalificerade till att utföra dessa arbetsuppgifter. Detta medför att 

undersköterskorna blir underordnade sjuksköterskorna. Att sjuksköterskor vid tillfällen som dessa 

prioriteras framför undersköterskor visar på ett större intresse för sjuksköterskorna från 

ledningens håll. De arbetsuppgifter som utförs av undersköterskor och vårdbiträden är allt som 

oftast okvalificerade arbetsuppgifter som inte kräver delegering. Arbetsuppgifter som kräver 

delegering är medicingivning. Dessa arbetsuppgifter är i princip de enda som delegeras från 

sjuksköterskor till undersköterskor och vårdbiträden. När den yrkeskompetens som kommer med 

undersköterskeutbildning inte erkänns blir det heller inte till någon nytta att frambringa den.  

 

Oavsett om de anställda är undersköterskor eller vårdbiträden visar studien att rätt kompetens är 

viktig för att arbetet på hemtjänsten ska fungera. Flera undersköterskor uttrycker oro över att 

delegeringar i medicingivning ges till outbildad personal. Även Johan Axelsson och Sölve 

Elmståhl i den tidigare forskningen talar i sin studie om att bristen på kompetens hos outbildad 

personal på hemtjänsten leder till stora brister i hanteringen av läkemedel. De föreslår i sin studie 

att all hemtjänstpersonal som lägst bör ha en vårdutbildning.75 

 

En förklaring till att undersköterskorna är underordnade sjuksköterskor och inte ges möjlighet att 

utföra ett kvalificerat arbete som de själva upplever att de har rätt till har att göra med att 

vårdbiträdena saknar utbildning och kunskap för att utföra det kvalificerade arbetet. Om 

undersköterskor skulle få utföra kvalificerade arbetsuppgifter skulle risken vara att de 

vårdbiträden som finns på hemtjänsten inte skulle kunna hantera de arbetsuppgifterna på rätt sätt 

eller lika bra som undersköterskorna. Studien visar att många undersköterskor känner sig 

överkvalificerade för arbetet på hemtjänsten och att många går i tankar av att ta anställning på 

andra ställen där undersköterskekompetensen värdesätts högre av arbetsgivarna. 

 

För att undersköterskor ska prestera bättre och känna mer glädje i arbetet kan det finnas skäl för 

omstrukturering av arbetsfördelningen. En lösning som framkom var att man kunde dela upp 

hemtjänsten i två grupper. En grupp med vårdbiträden och en med undersköterskor. Grupp ett 

och grupp två. Där grupp ett, vårdbiträden, arbetar med enklare arbetsuppgifter som 

hushållsarbeten och basala omvårdnadsuppgifter och grupp två, undersköterskor, ägnar sig åt 

                                                           
75 Axelsson & Elmståhl 2002 s. 1182 
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arbetsuppgifter som rör sjukvård och omvårdnad – dvs. arbetsuppgifter som undersköterskorna är 

mer kvalificerade till att utföra än vårdbiträdena. På detta sätt skulle vårdbiträden kunna avlasta 

undersköterskorna som i sin tur skulle kunna avlasta sjuksköterskorna i deras arbete vilket 

hypotetiskt sätt skulle leda till en effektivare vård. Studiens resultat visar att hemtjänsten är 

hierarkiskt ordnad och att den främsta kunskapen som erkänns och värdesätts i nuläget är bunden 

till verksamheten. Dessutom skiftar denna kunskap mellan verksamheterna. En anledning är att 

kunskapsbasen inte erkänns undersköterskans yrkesgrupp. 

 

Resultatet visar att bristen på undersköterskeutbildad personal upplevs som problematisk bland 

undersköterskorna. Vårdpersonal som inte har tillräcklig utbildning och saknar kompetens måste 

ansvaras för. Vikarier och vårdbiträden behöver stöd av ordinarie personal. Ofta tar det upp 

onödig tid från undersköterskor som får ta ett större ansvar inte bara för arbetet men även för sina 

arbetskamrater. Studien visar att det kan medföra en risk till att insatser inte utförs i tid och att 

ökat ansvar kan leda till högre sjukfrånvaro bland undersköterskorna. Vårdpersonalen vittnar om 

att i tider när det råder brist på personal i hemtjänsten ökar antalet vårdbiträden inom 

verksamheterna. För att kunna fylla personalluckan sänks kompetenskraven och outbildad 

personal får tillträde till hemtjänsten. I sin tur leder sänkta krav till en sämre utbildning och sämre 

vård.  

 

När det kommer till arbetsuppgifter som rör omvårdnad upplever sig undersköterskorna som mer 

kvalificerade än vårdbiträdena. Genom att ideligen hänvisa till sin formella kunskap gör 

undersköterskorna skillnad på sig själva och vårdbiträdena. Bland annat anser undersköterskorna 

att de på grund av sin kompetens från utbildningen kan inge en större känsla av trygghet bland 

vårdtagarna än vad vårdbiträdena kan. Undersköterskorna ser denna trygghet som en anledning 

till att införa större krav på yrkeskompetens inom hemtjänsten. Det är dock något som 

vårdbiträdena inte vill kännas vid. Istället hävdar vårdbiträdena att trygghet inte handlar om 

utbildning utan om personlig lämplighet, rätt personkemi med vårdtagarna och kontinuitet – att 

man kan bygga upp en relation genom att besöka en och samma vårdtagare mer regelbundet. 

Likaså redogör Agneta Törnquist men även Petra Ahnlund och Stina Johansson i den tidigare 
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forskningen att bland annat personlig lämplighet och social förmåga är viktig för vårdtagarens 

upplevda trygghet.76 

 

Unika möten med vårdtagare och mångfalden av arbetsuppgifter dessa möten medför skapar nya 

krav på vårdpersonalen. Socialstyrelsen drar sin litteraturgenomgång Vård- och 

omsorgsassistenters kompetens - en litteraturgenomgång från 2006 slutsatser om att kraven på 

vårdpersonal kommer förändras till att innefatta fler egenskaper som nödvändigtvis inte 

införskaffas via utbildning, så som sociala färdigheter och kommunikationsförmåga och 

fastställer att erfarenhetsgrundad kunskap är lika viktig om inte viktigare än den 

utbildningsgrundade kunskapen.77 

 

6.3. Status 

 

Resultatet i denna studie visar att både den sociala omgivningen, vårdpersonalen och i viss mån 

även ledningen ser hemtjänstyrkena som lågstatusyrken. Vårdpersonalen anpassar sig efter andra 

gruppers krav på dem och ser sina yrkesroller som underordnade andra mer prestigefyllda 

yrkeskategorier, inte minst när det kommer till frågor som rör arbetsfördelningen. Den sociala 

omgivningen bestämmer hur undersköterskorna ska bete sig vilket är svårt att ändra på. 

Allmänheten gör att undersköterskorna inte upplever sig som mer än underordnade och med låg 

status. Inte minst spelar media en stor roll i hur vårdpersonalen ser på sitt yrke. Vårdpersonalen 

uttrycker bekymmer över att hemtjänsten och yrkeskategorierna svartmålats i media vilket 

oberättigat har lett till dåliga rykten om dem. 

 

Att många för undersköterskorna kvalificerade arbetsuppgifter dessutom utförs av sjuksköterskor 

skapar en bild av att närvaron av utbildad personal blir irrelevant för arbetet och gör att deras 

kompetens ständigt blir ifrågasatt. Undersköterskor upplever att arbetsuppgifter tagits ifrån dem 

och att de av den anledningen enbart utför de arbetsuppgifter som tidigare utförts av enbart 

vårdbiträden. Vårdpersonalen kan varken bevaka eller strida för sina arbetsuppgifter och saknar 

                                                           
76 Ahnlund & Johansson 2006 s. 212, 224 
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autonomi i sin yrkesutövning.78 En underordning och konflikt dominerar det arbetsdelade 

samarbetet.79  

 

Resultatet i denna studie visar på att krav på utbildning kan vara lösningen till en starkare 

yrkesidentitet. Medicinska och omvårdande kunskaper undersköterskor har från sin utbildning är 

visserligen kunskaper som kommer till användning men inte i den uträckning undersköterskorna 

själva vill och upplever det. Petra Ahnlund och Stina Johansson menar att 

omvårdnadsutbildningen inte ger personalen den rätta kompetensen för arbetet även om det är 

den utbildning som förespråkas för de anställda inom äldreomsorgen. Arbetet handlar om andra 

saker än att utföra medicinskt relaterade sysslor och vårdtagarna är i behov av att personalen har 

en bred kompetens. Däribland förespråkas konkreta vårdspecifika kunskaper men även personliga 

egenskaper.80  

 

Kvalificerade arbetsuppgifter är förpassade till andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor och 

läkare. Många undersköterskor menar att krav på utbildning skulle medföra att undersköterskorna 

skulle få tillbaka de kvalificerade uppdragen som tagits ifrån dem och givits till sjuksköterskorna.  

 

Kraven på yrkeskunnande och behörighet är i ständig förändring på hemtjänsten. Å ena sidan har 

man myndigheter som socialstyrelsen som strävar med sina mål om att höja status - bland annat 

genom införandet av krav på utbildad personal: det vill säga att enbart undersköterskor ska 

tillträda yrket. Å andra sidan påverkar konjunkturer och personalbrist vilka krav som ska gälla för 

anställning inom hemtjänsten. Bristen på yrkeskunnig personal blir allt större och för att 

motverka denna negativa trend är det viktigt att prioritera att statusen höjs och att möjliggöra att 

kunskaper från utbildning kommer till användning av dem som valt att utbilda sig. Detta skulle 

inte minst medföra en att undersköterskor skulle få en tydligare yrkesroll och en förhöjd 

yrkesstolthet.  

 

Studien visar bland annat att vårdpersonalen saknar en betydande självständighet i sin 

yrkesutövning. Det finns ytterst små möjligheter för vårdpersonalen att påverka sin 

                                                           
78 Brante m.fl. 2015 s.185 
79 Ibid s. 279 
80 Ahnlund & Johansson 2006 s. 224 
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arbetssituation. De saknar auktoritet, insyn och inflytande i viktiga frågor som rör scheman, 

arbetsuppgifter, personalfrågor och resursfördelning. 

 

Svårigheter som tunga lyft, dålig arbetsmiljö, obekväma arbetsställningar, oregelbundna 

arbetstider och små möjligheter för personalen att påverka sin arbetssituation leder också till låg 

status inom hemtjänsten. Stress och allt för stort ansvar på utbildad personal gör att de anställda 

mår sämre och att allt fler blir sjukskrivna. Dåliga anställningsvillkor, rådande arbetsförhållanden 

och aktuell lönenivå för de anställda vittnar om hur bedömningen av yrkets låga status går till. 81 

 

Förhållanden som genererar högre status är bland annat högre lön och längre utbildningar. Det 

vill säga att lågstatusyrken oftast är yrken där utbildningskrav inte förekommer.82 I och med 

avsaknaden av krav för utbildning inom hemtjänsten genererar yrket, från den aspekten, ingen 

status och hemtjänsten blir ett yrke alla kan ägna sig åt. Därtill kan man antyda att utbildningen 

inom hemtjänsten är en gymnasial och ur ett professionsteoretiskt perspektiv en väldigt kort 

utbildning. Vid bedömning av yrken tas vanligen hänsyn till kriterier som krav på utbildning och 

aktuell lönenivå, arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Inom hemtjänsten är dessa förhållanden 

inte till fördel för en bedömning av status. Förhållanden som genererar högre status är bland 

annat högre lön och längre utbildningar, olika typer av förmåner och rena arbetsförhållanden.83 

Studiens resultat visar på att de anställda inom hemtjänsten har en låg lön, att nära hälften av de 

anställda saknar relevant utbildning och resterande har gått en kortare utbildning i omvårdnad för 

att bli undersköterskor. Studien visar att vårdpersonalen eftertraktar bättre arbetsmiljö, goda 

arbetsförhållanden, mindre stress och tidspress och högre personaltäthet. 

 

När det kommer till vilka arbetsuppgifter som utförs på hemtjänsten är vårdpersonalen oeniga om 

hur stor vikt undersköterskeutbildning spelar in i arbetet på hemtjänsten. Å ena sidan menar man 

att man kan utföra ett fullgott och tillfredsställande arbete på hemtjänsten utan utbildning. Å 

andra sidan påpekar undersköterskorna fördelar som kommer med utbildad personal inom 

hemtjänsten när det kommer till att höja status, höja lönen, öka kvalitén och att möta framtidens 

behov med allt fler äldre och sjukare befolkning. Genom att ständigt påpeka vikten av utbildning 
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gör undersköterskorna försök till att ändra den allmänna uppfattningen av yrket som ett 

lågstatusyrke På detta sätt gör de skillnad på sig själva och vårdbiträdena. Denna ökade 

differentiering och stratifiering från deras sida kan göra det svårt för yrkena att försvara sin 

autonomi och därmed påverka allmänhetens åsikter om dem, exempelvis när det kommer till 

statusen av yrket. Ur ett professionsteoretiskt perspektiv är en profession med många röster ingen 

enad profession.84  

 

Studiens resultat visar att undersköterskor i dagsläget har svårt att avgränsa sitt yrke gentemot 

obehöriga. Undersköterskor menar att man utför mindre kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare 

samtidigt som man utför samma arbetsuppgifter som vårdbiträden. Den yrkesmässiga identiteten 

är således svag i hemtjänsten. Genom att återkommande referera till utbildning, och ibland även 

specialistutbildning, och genom att föreslå krav om utbildning för att få tillträda hemtjänstyrket 

använder sig majoriteten av undersköterskorna av försök till stängningsstrategier.85 Dessa 

används som försök att upprätthålla och vidhålla en position gentemot andra yrkeskategorier och 

kan ses som ett försök till att göra anspråk på en profession. 

 

Det ideala för undersköterskorna vore om enbart de själva, det vill säga undersköterskeutbildad 

personal, arbetar på hemtjänsten och med arbetsuppgifter som kommer med kvalifikationer från 

utbildningen utan inblandning från sjuksköterskor eller vårdbiträden. Detta skulle skapa en tydlig 

avgränsning i arbetsuppgifter som skulle stärka yrkets jurisdiktion i relation till andra yrken.86 

Denna jurisdiktion kan beskrivas som en autonomi i yrkesutövandet.87 På grund av utbildningen 

skulle de få rätt att arbeta med särskilda arbetsuppgifter med därtill knutna rättigheter och 

sanktioner där anställda själva skulle själva bevaka och kunna ha en kontroll över yrket med 

tillhörande yrkesuppgifter.88  

 

Som tidigare nämnt har socialstyrelsen utarbetat framtida mål i äldreomsorgen om att personal 

bör ha grundläggande yrkeskompetens i form av undersköterskeutbildning. I det fall krav på 

                                                           
84 Selander 1989 s. 50 
85 Ibid. s. 96 
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88 Freidson 2001 s. 17 



  

45 
 

utbildning skulle tillämpas skulle socialstyrelsen ge undersköterskeyrket exklusiv rätt till 

jurisdiktion och, genom stängningstrategier, skulle en strävan efter kunskaps- och yrkesmonopol 

inom yrket uppstå.89 Socialstyrelsen motiverar sina mål med att utbildning skulle leda till bättre 

och högre professionell status och säkra god kvalité inom äldreomsorgen. 

 

Ett tydligt resultat som framkommer med denna studie är undersköterskor och vårdbiträden 

saknar gemensam kunskapsbas. Möjligen har undersköterskorna det i och med att de är utbildade 

och därmed innehar en vetenskaplig grund för sin yrkesutövning som undersköterskor men det är 

dessvärre inget som är märkbart i yrkesutövningen inom hemtjänstverksamheterna. 

Undersköterskorna utför allt för sällan kvalificerat arbete och arbetsuppgifter som de har 

befogenhet för att utföra utförs av annan personal. Vårdpersonalen är inte fria att välja arbetssätt 

och verktyg i sin yrkesutövning vilket skapar en avsaknad av yrkesmässig autonomi. Etiska 

principer och regler som ska ligga till grund för hur yrket utförs formuleras inte av 

yrkeskategorierna. Studien har visat att yrkesutövarna, undersköterskor och vårdbiträden, inte är 

tilldelade en offentlig auktorisation. Hemtjänstarbetet kan utföras av båda utbildad och outbildad 

personal och både undersköterskor och vårdbiträden uttrycker att det ibland känns som om 

arbetsgivaren ”plockar folk från gatan”. 

 

7. Bidrag och framtida forskning 

 

Denna studie ger ny förståelse kring vårdpersonalens roll inom kommunal hemtjänstverksamhet 

och belyser organisatoriska hinder för yrkeskategorierna undersköterskor och vårdbiträden. 

Studien styrker tidigare forskningsresultat och ökar förståelsen av det komplexa arbete som utförs 

av vårdpersonal inom hemtjänsten. Studien ökar kunskapen om hur arbetsfördelning i 

organisationen skapar hinder för undersköterskor att försvara sin plats i hemtjänsten och 

omöjliggör för undersköterskorna att använda sin yrkesmässiga kunskap i omvårdnad. 

Vårdpersonalen har få möjligheter att påverka och kontrollera sin arbetssituation och saknar 

självständighet i sin yrkesutövning. Denna studie ökar därmed också förståelsen för 

yrkeskategoriernas låga status. Forskningen som framgår i denna studie kan utgöra 

utgångspunkten för organisatoriska förändringar som bör leda till en bättre arbetsmiljö och en 
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arbetstillfredsställelse som leder till att vårdpersonal presterar bättre, känner arbetsglädje och 

yrkesstolthet. 

 

Viktigt att antyda är att studien inte säger något om yrkeskategorierna undersköterskor och 

vårdbiträden i allmänheten utan enbart om vilken roll yrkeskategorierna spelar inom den 

kommunala hemtjänstverksamheten. Hur vårdbiträden och undersköterskor gör på andra 

vårdinrättningar och hur deras arbetsuppgifter skiljer sig åt där är inget som behandlats i denna 

studie. 

 

Studien väcker tankar om hur man gör i andra kommuner där undersköterskeutbildning är krav 

för anställning, hur yrkesstatusen inom hemtjänstverksamheter med enbart undersköterskor ut 

och hur deras arbetsuppgifter ser ut. Förslagsvis skulle man kunna göra en jämförande studie med 

dessa hemtjänstverksamheter och dem hemtjänstverksamheter med blandade yrkeskategorier som 

denna studie undersöker. Resultaten från en sådan studie skulle möjligen kunna lära 

verksamheterna något om varandra och därmed kunna lösa vissa av de problem som uppstår 

kring arbetsfördelning och status. 

 

Studien väcker även tankar om att det kan finnas fler anledningar till varför undersköterskorna 

vill göra anspråk på en profession än de som påpekas i denna studie. Studien väcker bland annat 

frågor om huruvida männens inträde i yrket skulle påverka att statusen höjs. Skulle det förändra 

bilden av hemtjänsten som ett kvinnodominerat yrken och skulle krav på utbildning leda till att 

fler män skulle söka anställning i hemtjänsten? Användandet av genusteorier skulle kunna ge en 

mer rättvis bild om åsikter yrkeskategorierna yttrar kring status.  En fördjupning i frågor om 

genus skulle dock kräva sin egen studie.  

 

I framtiden skulle man kunna göra en liknande studie där man inkluderar sjuksköterskor och 

fördjupa sig i jurisdiktionsarbetet mellan dessa, undersköterskor och vårdbiträden. 

En annan fråga som väcks är hur undersköterskor och vårdbiträden gör inom andra 

vårdinrättningar som exempelvis på sjukhus. Skulle undersköterskorna känna att de på ett djupare 

plan drar nytta av sin utbildning och skulle utbildningen komma till sin fulla rätt inom andra 
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verksamheter än den i hemtjänsten. Inte helt omöjligt skulle man även behöva undersöka hur 

utbildningen ser ut och vad den innehåller. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 
1. Hur länge har du varit anställd på hemtjänsten? 

2. Är du utbildad? Om ja: vad har du för utbildning? 

3. Skulle du kunna tänka dig att utbilda/vidareutbilda dig? 

 

Arbetsuppgifter 

 

4. Berätta allmänt om ditt arbete som undersköterska/vårdbiträde. Varför har du valt att 

arbeta på hemtjänsten? 

5. Vad är de viktigaste du hanterar i ditt arbete? 

6. Hur skiljer sig arbetsuppgifterna åt mellan vårdpersonalen? 

 

Yrkesbehörighet och gränser kring yrkesbehörighet (jurisdiktion) 

 

7. Om utbildad: Vad i din utbildning känner du att du konkret dragit nytta av som 

undersköterska på hemtjänsten? 

8. Om utbildad: Kan denna kunskap införskaffas på andra sätt än genom utbildning? 

9. Vad anser du är viktigast för att kunna arbeta på hemtjänsten? (Personlig lämplighet/ 

utbildning). 

10. Kan en outbildad/ett vårdbiträde utföra ett likvärdigt arbete på hemtjänsten som en 

utbildad/en undersköterska kan? 

11. Vilka är de största skillnaderna mellan ett vårdbiträde och en undersköterska?  

12. Gör du skillnad på undersköterskor och vårdbiträden? 

13. Är det svårare att vara vårdbiträde på hemtjänsten än att vara undersköterska – eller 

omvänt? 

14. Upplevs en yrkeskategori som "mer trygg" hos vårdtagare och/eller medarbetare? Hur 

kommer det sig? 

 

Status 

 

15. Vilka föreställningar tror du människor har kring ditt arbete? Varför tror du det ser ut så? 

16. Vilken status anser du att undersköterske-/vårdbiträdesyrket har? 

17. På vilket sätt påverkar statusen yrkena? 

18. Hur höjer man yrkesstatusen på hemtjänsten? 

 

Övrigt 

 

19. Är det något mer du önskar tillägga? 

  



  

 
 

Bilaga 2 

 

Förfrågan om medverkan i en intervjuundersökning 

 
Jag är en sociologistudent som läser min sista termin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver 

för närvarande min kandidatuppsats om vårdpersonal inom hemtjänsten och deras syn på 

yrkesbehörighet och status. Syftet med studien är att undersöka huruvida Socialstyrelsens 

målsättning om att all personal inom äldreomsorgen bör ha grundläggande yrkeskompetens är 

relevant för yrkeskategorierna: undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten. 

 

Jag söker nu frivilliga deltagare inom hemtjänsten som önskar medverka i studien. Min 

förhoppning är att just du vill ta chansen att i en intervju få reflektera kring hur kunskapskrav och 

status ser ut inom hemtjänsten. 

 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30-50 minuter och kommer efter ditt samtycke även spelas in för 

att underlätta bearbetning och analys av materialet. Allt insamlat material kommer transkriberas 

och behandlas konfidentiellt och efter att uppsatsen blivit godkänd kommer allt 

inspelningsmaterial att raderas. Du garanteras anonymitet i form av att ditt namn fingeras. För att 

ytterligare stärka din anonymitet kommer hemtjänstverksamheten och orten du arbetar i likaså 

anonymiseras i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan.  

 

Jag skulle gärna vilja träffa dig för en intervju under februari till april månad. 

 

Om du är intresserad att delta i studien kontakta mig via e-post: ak222by@student.lnu.se eller  

via telefonnummer: 0760-061 080. 

 

Vänliga hälsningar, 

Armin Karagic 


