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Abstract 
The dissertation What to do and how to be reflects upon the professional 
skills needed by unit managers and nursing staff within the institutions of 
eldercare. Throughout the study, three conceptions are essential: formal 
education and training, professional skills, and individual competence. In 
order to understand the professional skills within its proper context, on ac-
tivity perspective has been applied. 

The study is based on empirical materials, historical and present national 
and municipal documents, interviews with and observations of unit manag-
ers as well as questionnaires filled in by nursing staff members. 

A main result is the stress the respondents put on the importance of indi-
vidual competence among unit managers and nursing staff members. “How 
to be” is more important than formal training and professional skills. To 
work with – and develop – individual competence therefore becomes mo-
mentous both to job activities and to education. The result shows a discrep-
ancy between the way professional skills are discussed and the actual work 
performance. A lot of tasks carried out by unit managers and nursing stuff 
are never mentioned in connection with professional skills. The unit man-
ager’s task is to lead both unit operations and staff work. Such responsibili-
ties demand basic knowledge in social sciences, an overall understanding of 
the work activities from political management, job conditions and duties of 
the nursing staff. 

The professional skills given priority are those present in organisations 
and leadership. Problematic are economic and budget tasks whish may 
sometimes cause unit managers to give up their economic responsibility, 
favouring client – directed over economy – directed care. 

The main task of the nursing staff is the care of elderly. It calls for social, 
caring, medical and housekeeping skills. For this one needs on upper sec-
ondary level education supplying the students with solid knowledge within 
social science as well as basic medicine and an overall understanding of the 
situation and needs of the elderly. Throughout the study, knowledge of the 
demented and of other mental disorders is emphasized as well as treatment 
of elderly persons suffering from those disorders. Units still have a long 
way to go before reaching the goal that every nursing staff member be 
given a formal education. Some municipalities already offer employees 
shorter nursing staff training. As to the rest, the educational development is 
neglected. 

 
Key word: activity theory, professional skill, education and training, indi-
vidual competence, eldercare, unit managers and nursing staff. 
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Förord 
 

 
 
 
Att skriva om en angelägen samhällsfråga bereder oss alldeles speciella 
svårigheter men även, trots detta, en hel del intellektuell lockelse. Det gäll-
er, upplever jag, i första hand att inte dras med i ett allmänt massmedialt 
tyckande, utan att försöka förhålla sig något neutral och distanserad till 
forskningsobjektet och samtidigt göra rättvisa åt ämnets väsentliga aspek-
ter.  

Studiens huvudrollsinnehavare är enhetschefer och vårdbiträden verk-
samma inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. Dessa huvudrollsin-
nehavare har en alldeles speciell plats i mitt hjärta. Därför riktas mitt allra 
första tack till Er. Ni har inte bara varit delaktig i mitt projekt utan Ni har 
också delat mitt intresse för äldreomsorgens yrkespedagogiska frågor. Från 
Er alla fick jag med mig många pusselbitar och ahaupplevelser.  

Vi har alla olika förutsättningar att nå det mål vi har satt upp för oss själ-
va. När jag i början av 70-talet valde yrke fanns inte detta i min tankevärld 
– att jag skulle välja ett akademiskt yrke. Jag valde som så många andra 
kvinnor i min generation en medellång vårdutbildning, en eftergymnasial 
utbildning utan högskolepoäng. Först senare förstod jag att universitetsstu-
dier var möjliga för mig, vilket innebar kvällskurser på halvfart, heltidsar-
bete och småbarn på en och samma gång. Under mina magisterstudier på 
Lärarhögskolan uppmanades jag av professor Birgit Negussi att söka till 
forskarutbildningen, vilket jag mycket tveksamt gjorde och kunde sedan 
glädjas åt att vara antagen. Nästa person som bistod mig var professor  
Robert Höghielm som uppmanade oss, som läste yrkespedagogik på fors-
karutbildningen, att skriva en bok1 tillsammans och som sedan direkt upp-
manade mig att lämna in en forskningsanslagsansökan till Skolverket. Med-
finansiär för doktorandtjänsten blev också Samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid Stockholms Universitet. I fyra år, på heltid, har jag haft möjligheten att 
ägna mig åt mina forskarstudier, vilket är en ynnest. Robert Höghielm blev 
också min handledare efter det att Birgit Negussi gick i pension. Det ge-
mensamma för mina handledare har varit att ingenting varit omöjligt och 
till Er båda riktar jag ett stort tack för allt stöd jag har fått under åren som 
gått! 

                                              
1 Höghielm (1998) Från Wittgenstein till degknådning – om yrkeskunskap och yrkeskul-
turer. 
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Dessutom riktas ett stort tack till professor Ingrid Carlgren från Lärar-
högskolan i Stockholm och professor Rolf Rønning från Karlstad Universi-
tet och Lillehammers Universitet för att Ni granskande mitt avhandlings-
manus. Ingrid med kritisk blick för det som rörde pedagogik och Rolf för 
det som rörde social omsorg. 

Jag har haft förmånen att ingå i två olika doktorandgrupper, där mina 
texter har utsatts för hård men kärleksfull kritik och till Er alla i doktorand-
gruppen i vårdpedagogik och doktorandgruppen i yrkespedagogik vill jag 
rikta ett speciellt tack. Ett särkilt tack vill jag ägna Helena Tsagalidis för att 
Du alltid har ställt upp, när jag har haft behov av att diskutera mina teorier 
och även rikta ett stort tack till Tove Frisch för att Du har ägnat en del av 
sommaren åt att skriva engelsk summary och abstract.  

Jag upplever mig också stå i stor tacksamhetsskuld till Monika Olofsson, 
Eva Spångberg och Lennart Backlund för att Ni har besvarat alla mina frå-
gor som rör avhandlingens design.  

Mina rumskamrater Lars Kåreklint och Helena Rehn vill jag tacka för 
ynnesten att alltid ha några som jag kunnat störa med frågor om allt från 
stavningsregler till teoretiska resonemang. Hur trist vore inte forskarlivet 
utan Er – utan alla luncher, restaurangbesök, bioaftnar och casinokvällar 
som vi utforskat. Jag kan inte heller undgå att känna uppskattning och tack-
samhet för alla kollegor på Lärarhögskolan och på Socialhögskolan vid 
Stockholms Universitet; Ni som ställde de där besvärliga frågorna: Hur går 
det? När blir Du klar? Nu kan jag svara Er! 

Tillsist, men inte minst, vill jag i mitt tack innesluta min hejarklack be-
stående av familjen – min make Sten och så Lisa, Anders och Malin, min 
mamma Lotta, min syster Ingrid med familj och alla mina vänner och bar-
nens kompisar – Ni alla som frågat: Hur går det? Ett stort tack ska Ni ha! 
 
Stockholm i juli 2004 
 
Agneta Törnquist 
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1. Inledning 
 
 
 
 
Det har alltid funnits människor som är beroende av andras hjälp och om-
sorg under en kortare eller längre tid av sitt liv. Ju äldre vi blir desto sanno-
likare är det att vi behöver hjälp från någon i vår omgivning. Även om 
många äldre klarar sig utan andras omsorg, innebär själva åldrandet för fler-
talet en nedgång av kroppens fysiska resurser och därmed ett ökat behov av 
vård och omsorg. Endast ett fåtal av de allra äldsta klarar sig helt utan hjälp 
livet ut. 

Den svenska befolkningen, precis som i Europa i övrigt, kännetecknas av 
en växande andel äldre, och på sikt, en minskande andel av både personer i 
förvärvsaktiv ålder och yngre personer. Idag är drygt sjutton procent av 
Sveriges befolkning 65 år och äldre. De allra flesta är vid god hälsa när de 
går i pension. Omsorgsbehov uppstår oftast först i 80-års åldern och ökar 
med stigande ålder. Det mest omfattande vård- och omsorgsbehovet har 
dagens 85–90 åringar.2 Dessa, de allra äldsta, har oftast flera sjukdomar 
samtidigt och en försämrad funktionsförmåga. Prognosen enligt Svenska 
Kommunförbundet (2003, s 8) är att gruppen de allra äldsta kommer att 
fördubblas under en trettiårsperiod.3 Denna ökning av de allra äldsta är en 
av de största utmaningar som äldreomsorgen står inför. 

År 2000 utgjorde de allra äldsta drygt två tredjedelar av samtliga perso-
ner som fick hemtjänst/hemsjukvård och drygt tre fjärdedelar av dem som 
bor i särskilt boende för äldre (Socialstyrelsen 2001, s 17). Även om antalet 
av de allra äldsta ökar är antalet hemhjälpstimmar detsamma4 vilket rim-
ligtvis borde innebära att den gruppen av äldre kommer i åtnjutande av 
mindre antal hemhjälpstimmar, än gårdagens äldre. Det innebär också att 
den äldre med mindre hjälpbehov ofta står utan hemhjälp.  

Minskningen av den offentliga äldreomsorgen måste också relateras till 
strukturella förändringar i sjukvården. Under 1990-talet har antalet sjukhus-

                                              
2 I genomsnitt bor 19 procent i åldersgruppen 80 år och äldre i en särskild boendeform 
och 45 procent av de allra äldsta, som är över 90 år (Svenska Kommunförbundet & 
Landstingsförbundet 2003, s 18). 
3 År 2002 bestod gruppen 85 år och äldre av 209 000 personer. År 2035 kommer gruppen 
att bestå av drygt 400 000 personer (Svenska Kommunförbundet 2003, s 8 figur 2). 
4 År 1980 hade 62 procent av befolkningen 80 år och äldre hjälp i form av hem-
hjälp/hemsjukvård eller en plats i någon form av särskilt boende eller geriatrisk vård. År 
2000 var motsvarande andel 44 procent (Socialdepartementet 2002, s 41). Här råder stora 
kommunala skillnaderna (se Trydegård 2000). 
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sängar i det närmsta halveras och vårdtiden har förkortats. De äldre som 
skrivs ut från sjukhuset med stora vård- och omsorgsbehov tar därmed en 
större andel av den kommunala äldreomsorgens resurser (Svenska Kom-
munförbundet 2002, s 12). Dessutom förekommer en förskjutning från of-
fentlig omsorg till anhörigomsorg och köp av tjänster på den privata mark-
naden (SOU 2003:91, bil D) och denna förändring är inte alltid av godo. Ett 
flertal studier visar att en majoritet av de äldre föredrar att få omsorgshjälp 
av offentliganställd personal framför anhörigomsorg. Ju större omsorgsbe-
hov den äldre har, desto mer föredrar hon/han att få offentlig omsorg  
(Daatland 1990; Lundh 1992; Andersson 1994; 2002). I sin studie visar 
Andersson (2002, s 118) att endast fyra procent av de äldre som fick hjälp 
med att bada eller duscha av hemtjänsten föredrog att få denna hjälp av an-
höriga, medan 75 procent som fick anhörigas hjälp att bada eller duscha 
föredrog att få offentlig omsorg istället.5 

Konsekvensen av de strukturella förändringarna och ändrade priorite-
ringarna för dem som får omsorg har inneburit att innehållet i arbetet och 
arbetsförhållandena för personalen inom kommunernas äldreomsorg har 
förändrats. Bland annat finns en förskjutning från hushållsnära arbetsupp-
gifter till vårdande arbetsuppgifter. Med denna förskjutning har kraven på 
en god kompetens hos personalen ökat (Socialstyrelsen 2003b del I, s 23). 

 

Ett kvinnoyrke 
Kvinnor dominerar helt inom äldreomsorgen både som anställda och som 
mottagare av insatsen.6 Kvinnorna utgör drygt 90 procent av de anställda 
och dessutom upprätthåller ungdomars utbildnings- och yrkesval nuvarande 
könssammansättning (Socialstyrelsen 2003b del 1, s 26).  

Omsorgsarbetet har sin historiska, sociala och kulturella grund i det oav-
lönade kvinnoarbetet och detta präglar även dagens omsorgsarbete. Tradi-
tionellt har familjeidealet varit att mannen försörjer sin fru så att hon kan 
vårda barnen och sköta hemmet. Under 50-talet expanderade den offentliga 
sektorn med kvinnor som huvudsakliga arbetstagare. En orsak till denna 
tydliga arbetsdelning på arbetsmarknaden går förmodligen att finna i den 
uppfattning som funnits om familjens betydelse.7 För äldreomsorgens vid-
                                              
5 Se Szebehely:s (2004) artikel Nya trender, gamla traditioner – svensk äldreomsorg i 
europeiskt perspektiv och hennes reflektion över anhörigas omsorgsarbete. 
6 År 2002 fick 21 procent kvinnor (80 år och äldre) hjälp från hemtjänsten jämfört med 
14 procent män. På de särskilda boendeformerna var 22 procent av de boende kvinnor 
och 14 procent män (Socialstyrelsen 2003c, tabell 1 och 9). 
7 Se kvinnoforskare som Wærness 1984; Roman 1994; Gunnarsson 1994; Wikander 
1998; Abrahamsson 2000; Berg 2000. 
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kommande var det en medveten politisk strategi att anställa kvinnor. Den 
arbetskraftsreserv som fanns under 50- och 60 talet var medelålders och 
gifta kvinnor.8 Dessa anställdes per timme, oftast endast några få timmar 
per dag. Yrket anpassades därmed till kvinnornas hemmafrusituation och 
till omsorgsarbetets organisation. Någon yrkesutbildning ansågs inte nöd-
vändig. Vanligt husmodersvett och en godtagen vilja att hjälpa och vårda 
ansågs tillräckligt (Szebehely 1995, s 59). Äldreomsorgens kunskapskultur 
kan därför sägas vara baserad på kvinnors vardagskunskap eller husmo-
derskompetens. Arbetet för den äldre likställdes med hushållsarbete och 
kategoriseras som naturligt och okvalificerat (amatörmässigt), med effekten 
att ingen formaliserad kunskapsbas krävdes för yrkesutövarna. Amatöris-
men blir därmed den huvudsakliga kunskapsbasen (Hellström Muhli 2003, 
s 175). Denna struktur medför att omsorgsarbetet även idag egentligen an-
passats till hemmafruidealet många vårdbiträden arbetar fortfarande deltid9 
och har en förhållandevis låg utbildningsnivå. För att få män att söka till 
omsorgsyrket är det viktigt enligt Socialstyrelsen (2003b del 1, s 27) att ge 
omsorgsyrket en tydligare identitet, bland annat genom att kompetenskrav 
och yrkesbenämning klargörs. Det kan tolkas så att det krävs en förändring 
av omsorgsyrket för att locka män.   

 

Utbildningsfrågan 
Inom den kommunala äldreomsorgen finns sammanlagt 256 000 anställda10 
och av dessa utgör undersköterskor och vårdbiträden en klar majoritet. 
Andra yrkesgrupper är enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. Enligt kommunala beräkningar behövs cirka 180 000 per-
soner med omvårdnadsutbildning rekryteras inom de närmaste tio åren 
(Svenska Kommunförbundet 2003, s 39). Dessa fakta är bekymmersamma 
eftersom det redan idag är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen, 
oavsett om de har omvårdnadsutbildning eller ej. Under senare år har ande-
len anställda med gymnasiekompetens ökat, dock utan att andelen som har 
specifik yrkesutbildning för detta arbete har ökat. Nio av tio undersköters-
kor och vårdbiträden har gymnasieutbildning och sex av tio har en omvård-
nadsutbildning. För närvarande saknar 40 procent av omsorgspersonalen en 
                                              
8 Den arbetskraftsreserv som finns idag är i viss mån densamma; invandrarkvinnor. I 
dagens strategi är invandrarkvinnorna den tydligast formulerade målgruppen för rekryte-
ring till vårdbiträdesyrket. 
9 37,5 procent av personalen arbetar heltid (Svenska Kommunförbundet 2003, s 38). 
10 Uppgiften inkluderar alla anställda, det vill säga även lediga och sjukskrivna. Därut-
över arbetade 71 900 timavlönade i verksamheten (Svenska Kommunförbundet 2003,  
s 34). 
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omsorgsutbildning (Socialstyrelsen 2003b del I, s 28). En bidragande orsak 
kan vara den låga kapaciteten inom utbildningssystemet, samtidigt som 
gymnasieskolans omvårdnadsprogram inte har tillräckligt med sökande. Av 
de 21 000 undersköterskor och vårdbiträden som rekryterades år 2002 kom 
endast 4 300 direkt från studier (Svenska Kommunförbundet 2003, s 39). 
Även andelen högskoleutbildade som arbetar inom äldreomsorgen är myck-
et låg i jämförelse med närstående verksamheter som barnomsorgen.  

Utbildningskraven i kommunerna har sänkts under de senaste åren. En 
sådan utveckling riskerar att försämra yrkets attraktivitet. Kompetensför-
sörjningen inom äldreomsorgen anses så allvarlig att regeringen i juni 2002 
uppdrar till nio myndigheter11 att i samråd utarbeta en gemensam plan för 
kompetensförsörjning av personal inom vård och omsorg av äldre och funk-
tionshindrade (Socialdepartementet 2002–07–04). De nio myndigheterna 
finner bland annat att det saknas tydliga utbildningskrav för arbetet inom 
äldreomsorgen. Det krävs också nya former av vuxenlärande och en kraftig 
utökning av detta för att tillgången till omvårdnadsutbildad personal skall 
motsvara efterfrågan. Mycket av lärandet menar man också bör förenas med 
dagligt arbete. Det behövs även fler och bättre rustade ledare i verksamhe-
ten (Socialstyrelsen 2003b del I, s 78ff).  

Kunskap kan tillägnas på ett flertal sätt – i formella utbildningssituatio-
ner, under arbete och på fritiden. Idag anses inte husmoderskompetensen 
vara tillräcklig för att klara arbetet med de äldre. Det krävs också en formell 
utbildning. En omvårdnadsutbildning i skolform är inriktad mot vård och 
omsorg, men samtidigt skild från den fysiskt genom en annorlunda organi-
sation och kultur. Den formella utbildningen återfinner vi dels, på gymna-
sienivå med inslag av både teori och viss metodpraktik, dels på eftergymna-
sial utbildning. Den praktiska träningen i skolform får därmed andra drag 
än den på arbetsplatsen. Kunskapen organiseras och förmedlas på skolspe-
cifika sätt.  

När utbildningen institutionaliseras, inom ramen för en organisation eller 
arbetsplats, skiftar begrepp som kompetens, kunskap och lärande karaktär 
och blir till frågor om förståelse, gemenskap och deltagande i en social 
praktik. Detta hävdar i varje fall allt fler forskare (se Chaiklin & Lave 1993; 
Engeström 1993; Molander 1993). Yrkeskunskap är, menar dessa, inte 
primärt någonting som ”lärs in” utan något som formas i nära kontakt med 
yrkespraktiken. Därmed förstås också att det i första hand är verksamheten 
och dess mål som ger utbildningsplanen. Kompetenskraven ska med andra 

                                              
11 Följande myndigheter ingår: Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Högskole-
verket, Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbild-
ning, Riksförsäkringsverket, Skolverket och Socialstyrelsen. 
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ord komma från verksamheten och inte formuleras av andra. Blir då inne-
hållet annorlunda om utbildningsplanen formuleras av dem som är i verk-
samheten än om den formuleras av dem som är utanför verksamheten? 

Förändringar mot en mer vårdinriktad omsorg har medfört att andra eller 
helt nya krav ställs på de redan yrkesverksamma. Det kan också innebära att 
andra väsentliga arbetsuppgifter får en undanskymd roll. Generellt kommer 
kraven på den yrkesverksamme att öka menar Rönnqvist; Thunborg och 
Ellström (1999). I en större utsträckning än idag kommer det att krävas en 
förmåga att identifiera och analysera problem samt förmåga till planering, 
problemlösning och beslutsfattande. På grund av att arbetet i allt större ut-
sträckning organiseras i arbetslag ökar också kraven på sociala färdigheter 
och kommunikationsförmåga. Vidare kommer det att krävas av de yrkes-
verksamma en förmåga att utveckla den egna personen, vilket bland annat 
innebär en förmåga till reflektion över den egna arbetsinsatsen, (a a, s 19). 
Dessa generella krav omfattar naturligtvis även äldreomsorgens vårdbiträ-
den och enhetschefer.  

I och med att hälso- och sjukvården har genomgått strukturförändringar 
har vårdtyngden ökat inom äldreomsorgen så att omsorgen koncentreras till 
de allra äldsta. Detta har i sin tur motiverat förändringar av enhetschefernas 
och vårdbiträdenas arbetsuppgifter och yrkeskompetenser, samt medfört 
krav på ökade kunskaper och utbildning för alla. Samtidigt dras äldreom-
sorgen med stora kompetensförsörjningsproblem. Ett stort antal personer 
måste rekryteras inom en snar framtid och vi kan fråga oss vad som då hän-
der med kraven på kunskap och utbildning. 
 

Syfte 
I denna studie är det inte rekryteringsfrågan, som är i centrum, utan frågan 
om vilken yrkeskompetens som krävs för enhetschefers och vårdbiträdens 
arbete i de särskilda boendeformerna? Jag vill belysa denna yrkeskompe-
tens ur ett brett perspektiv alltifrån den historiska utvecklingen fram till hur 
dagens aktörer inom äldreomsorgen betraktar enhetschefers och vårdbiträ-
dens yrkeskompetens. Studiens syfte är därmed att beskriva och analysera 
hur yrkeskompetens uppfattas inom äldreomsorgens särskilda boendefor-
mer. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 
o Hur har kompetenskraven för enhetschefer och vårdbiträden förändrats 

över tid?  
o Hur uttrycks behovet av kompetens för enhetschefer och vårdbiträden i 

nationella och kommunala policydokument? 
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o Vilken kompetens anser enhetschefer och vårdbiträden att de behöver 
för att utföra sitt arbete?  

o Vilka kompetenser synliggörs i beskrivningen av enhetschefens och 
vårdbiträdets arbete? 

 
För att identifiera och strukturera yrkeskompetensen behandlas empirin i tre 
nivåer: den nationella, den kommunala och den lokala enhetsnivån. Dessa 
nivåer behandlas var och en för sig för att empirin ska bli tydlig, men också 
för att de ska kunna jämföras.  

Ett centralt antagande är att enhetschefer och vårdbiträden formas av den 
sociala och kulturella yrkeskontext hon/han befinner sig i. Av den anled-
ningen blir det av intresse att inte enbart se hur man resonerar om behovet 
av utbildning och kompetens, utan också att se vilken kompetens som be-
traktas som nödvändig i det dagliga arbetet.  

 

Studiens kontext 
I det följande ges en generell bild av de särskilda boendeformernas historia 
och framväxt samt deras nuvarande organisation och utformning. Avsikten 
är även att ge en bild av enhetschefers och vårdbiträdens arbetsuppgifter 
och hur omsorg och omsorgsarbete införs som begrepp inom detta område.  

 

Den institutionella äldreomsorgens historia 
Under 1900-talets början kan vi skönja en förändrad syn på fattigvården och 
en modern äldreomsorg börjar ta form. Kring sekelskiftet var det vanligt att 
äldre togs om hand av sina barn. Men de äldre som var fattiga och saknade 
anhöriga fick förlita till den kommunala fattigvården. Ålderdomshemmen 
var reserverade för fattiga gamla. Ålderdomshemmens funktion var att ge 
uppehälle, bostad och vård (Thullberg 1990). Samtliga funktioner var vikti-
ga då det inte fanns allmän pension och då fattiga äldre oftast inte hade eller 
bodde i en mycket dålig bostad. Utbildade föreståndarinnor och fungerande 
lokaler skulle borga för att de äldre fick en god omsorg (Edebalk 1991,  
s 14).  

Politikerna började ställa sig frågan: Var det vettigt att bo på ålderdoms-
hem på grund av fattigdom? En lösning på problemet var att betala ut kon-
tant fattighjälp så att den äldre kunde bo kvar hemma. En annan lösning var 
att bygga bostäder, som de äldre hade råd att bo i. Stockholms församlingar 
byggde med stöd av staden på 1920-talet små subventionerade lägenheter 
för äldre. Motivet var att förbättra bostadsförhållandena för gamla som kla-
rade sig själva (Thullberg 1990; Antman 1996). På 1950-talet började även 
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kommunerna att bygga pensionärslägenheter i vanliga bostadshus, så kalla-
de pensionärshem. Läkare och sjuksköterskor knöts dessutom till pensio-
närshemmen på speciella mottagningstider. När sedan den öppna hemtjäns-
ten och servicen byggdes ut knöts också vårdbiträdespersonal till pensio-
närshemmen.  

Under 1940-talet ändras synen på de äldre. I ett principbeslut i riksdagen 
år 1947, beslutades att ålderdomshemmen skulle skiljas från fattigvården 
(Proposition 1947:243). Att bli intagen på ålderdomshem skulle inte längre 
avgöras på basis av ekonomisk ställning utan av omsorgsbehoven. Avgiften 
för inackorderingen på ålderdomshemmet skulle betalas med pension och 
vara så låg att praktiskt taget alla skulle kunna betala för sig. Sjuka skulle 
däremot vårdas på sjukhem eller sjukhus (Broomé & Jonsson 1994, s 38). 
Intentionerna var att var tionde pensionär skulle kunna bo på ålderdomshem 
och med hjälp av statsbidrag skulle utbyggnaden stimuleras (Edebalk & 
Lindgren 1996, s 141).  

År 1952 trädde kommunindelningsreformen i kraft vilket innebar att små 
kommuner slogs ihop och blev större. Antalet äldre i kommunen blev i och 
med det fler och det utgjorde en stark anledning till att bygga större ålder-
domshem. Pensionärshemmen angav den materiella standarden för de nya 
ålderdomshemmen, vilket innebar att alla pensionärer som ville skulle få 
eget rum och ha med sig egna möbler. Antalet platser borde inte understiga 
25 (Edebalk 1990, s 37–42). I början av 1960-talet var antalet ålderdoms-
hem omkring 1 200 och antalet boende omkring 60 000. Av samtliga äldre 
över 67 år bodde åtta procent på ålderdomshem och något fler på pensio-
närshem (Elmér 1975, s 118). 

 
Hemmaboendeideologin 
Samhällsekonomin tillät dock inte den planerade utbyggnaden och upprust-
ningen av ålderdomshemmen. Istället utvecklades en ny ideologi, ”hemma-
boendeideologin”. Ett uttryck myntat av Ivar Lo-Johansson. Han beskrev i 
en reportageserie hur situationen var på de svenska ålderdomshemmen.12 
Ivar Lo-Johansson menade att placering på ålderdomshem innebar att den 
äldre rycktes ur sitt livssammanhang.  

Hemhjälp till äldre diskuterades i äldrevårdsutredning (SOU 1956:1) där 
man i direktiven bland annat skrev: 

 

                                              
12 Se Lo-Johanssons debattböcker i ämnet Ålderdom (1949) och Ålderdoms-Sverige 
(1952). 
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Man borde söka lösa åldringsvårdens problem även på andra vägar än an-
staltsvård bl a genom att vidtaga åtgärder för att göra det möjligt för åld-
ringarna att kvarstanna i sina hem (SOU 1956:1, s 7). 

 
Utredningen innebar hemmaboendeideologins genombrott. Ålderdomshem-
mens ställning blev oklar och en kraftig kritik mot ålderdomshemmen växte 
fram. Hemtjänsten ökade avsevärt och blev allt mer den vanligaste formen 
av äldreomsorg (Gaunt 1996, s 57). 

Hemtjänsten var inte belastad av någon fattigvårdskaraktär och var i 
princip till för alla äldre. Ålderdomshem skulle dock finnas kvar som ett 
nödvändigt alternativ. Vid mitten av 1960-talet satsades ånyo på förbätt-
ringar för de äldre. Problem med dåliga bostäder försökte statsmakterna 
lösa med hjälp av bostadsförbättringsverksamhet. För att få bort de lång-
tidssjuka13 från ålderdomshemmen gavs statligt stöd till byggandet av sjuk-
hem och för att stödja hemmaboendeideologin fick kommunerna statsbidrag 
till hemtjänstverksamheten. Samtidigt avskaffades statsbidragen för byg-
gande av ålderdomshem.14 Vårdbehövande äldre skulle bo kvar hemma, 
med stöd av hemtjänst, så länge som möjligt och för de som inte kunde vår-
das hemma fanns landstingens sjukhemsvård (Edebalk & Lindgren 1996,  
s 143). 

 
Servicehus 
Parallellt med hemtjänstens expansion utvecklades nya boendeformer för 
äldre. De traditionella ålderdomshemmen kompletterades med olika typer 
av kommunala servicelägenheter; och servicehus15 blir beteckningen på de 
nya lägenhetskomplexen. De boende hade eget hyreskontrakt16 och en bo-
endestandard på ett till två rum och kök (alternativt kokvrå) samt handi-
kappanpassat badrum (duschrum). I servicehuset skulle det finnas tillgång 
till fritidsaktiviteter och restaurang. Här tillhandahölls bland annat hemvård 
och personlig omvårdnad som omfattade bad, hårvård, fotvård, mat, tvätt, 
inköp och ärenden, sjukvårdsservice och bankservice. På vissa servicehus 
fanns insprängt i huset ålderdomshemsenheter med helinackordering för 

                                              
13 År 1951 lagstadgades att landstinget hade ansvaret för vården av de kroniskt sjuka. 
14 Statsbidraget för byggande av ålderdomshem återinfördes i början av 1990-talet i och 
med kvarboendeprincipens införande (Elmér 1994, s 195). 
15 I Stockholm användes namnen pensionärshotell och bostadshotell vilket tydligt åskåd-
liggör viljeinriktningen. Under 1970-talet byggdes 19 bostadshotell med sammanlagt  
3900 lägenheter i Stockholm (Thullberg 1990, s 97). 
16 Lägenheten hyrs av kommunala bostadsföretag. Hyresgästen kan söka kommunalt 
bostadsbidrag för sin hyreskostnad. Bostaden söks hos hemtjänsten. Hyresgästen kan inte 
själv använda lägenheten som en byteslägenhet. 
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äldre med stora hjälpbehov (Thullberg 1990, s 99). Servicehusutbyggnaden 
sker enligt Samuelsson (1985, s 53) med en uttalad ekonomisk argumenta-
tion. Genom att samla flera hundra lägenheter i ett huskomplex kan stor-
driftsfördelar i vård och service utnyttjas. Servicehus på mellan 200–400 
lägenheter byggdes utifrån det beskrivna ekonomiska synsättet. Samuelsson 
konstaterade att rationalitetsargumenten var viktiga vid tillkomsten av dessa 
eftersom, ”servicehusen skulle spara tid och pengar, jämfört med motsva-
rande hjälp i hemmet” (s 57). Dessa bostäder byggdes i stor utsträckning för 
äldre med dåliga bostadsförhållanden och det krävdes inte att den äldre 
skulle ha något vårdbehov för att få tillgång till en lägenhet. Servicehusen 
skulle inte vara så institutionslika som ålderdomshem och skulle motarbeta 
passivisering av de äldre (a a, s 57). Från år 1980 kom inga servicehus att 
byggas med fler lägenheter än 100.  

I 1982-års socialtjänstlag (SFS 1980:620) skriver lagstiftaren att social-
hjälpen ska ”verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt och ha en meningsfull tillvaro tillsammans med andra” (SoL 
19§). Socialnämnden ska också ”verka för att äldre människor får goda bo-
städer samt stöd och hjälp i hemmet”. För de äldre som har ”behov av sär-
skilt stöd skall kommunen inrätta bostäder med gemensam service (service-
hus)” (SoL 20§). I lagen har formuleringen servicehus ersatt den gamla 
skyldigheten för kommunen att hålla med ålderdomshem. Servicehusen 
börjar således ersätta ålderdomshemmen, men den totala omfattningen är 
den samma. Om servicehusen jämställs med ålderdomshemmen lever en 
lika stor andel av de äldre på någon av dessa institutioner år 1945 som år 
1985. Sjukhemmen och långvården har dessutom byggts ut under samma 
period. Samtidigt minskade utbyggnaden av hemtjänsten (Antman 1996,  
s 72). 

 
Ädelreformen 
I december år 1990 tillsatte regeringen ”Äldreberedningen”, vars uppgift 
var att behandla frågor om övergripande prioriteringar och samordning av 
samhällets insatser för äldre. De problem som föranledde reformen var: 
oklar ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, bristande samver-
kan mellan huvudmännen, allt fler medicinskt färdigbehandlade patienter 
inom sjukvården samt ökade kostnader (Socialstyrelsen 1996).  

Ädelreformen genomfördes år 1992. Denna reform innebar att kommu-
nerna fick det totala ansvaret för långvarig service och vård av äldre. Upp-
delning i ansvaret av långvarigt sjuka och personer med ålderskrämpor mel-
lan landstinget och kommunen upphör i och med det förändrade huvud-
mannaskapet. Intentionerna var att äldreomsorgen främst skulle innefatta 
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hemtjänst, hemsjukvård och stödinsatser, som underlättar ett fortsatt boende 
i hemmet. Institutionella alternativ ses som ett nödvändigt komplement 
(Antman 1996, s 72). Reformen ger enligt Gaunt (1996, s 62) starka incita-
ment till att utveckla sjukvård och rehabilitering i hemmet samt till att ut-
veckla mera hemlika miljöer inom institutionella vårdmiljöer.  

Ädelreformen innebar att drygt 55 000 landstingsanställda övergick till 
kommunal tjänst. Kommunerna blev nu skyldiga att inrätta särskilda boen-
deformer; till dessa räknas ålderdomshem, servicehus, gruppboende för 
demenssjuka och de sjukhem som kommunerna övertog från landstinget i 
samband med reformen.17 Kommunerna fick också ansvaret för hälso- och 
sjukvården samt ansvaret att bistå med tekniska hjälpmedel i särskilda bo-
endeformer och i dagverksamheter (Socialstyrelsen 1996).   

Idag ser vi att de som bor på de särskilda boendeformerna i allmänhet är 
äldre och sjukare och i behov av större hjälpinsatser än 1980-talets äldre. 
Hjälpen är numera koncentrerad till ett färre antal äldre, men i större om-
fattning till var och en. De som flyttar in i särskilda boendeformer är i all-
mänhet beroende av så omfattande vårdinsatser dygnet runt att de inte läng-
re har möjlighet att klara sig i det egna hemmet, ens med massiva insatser 
av hemtjänst och hemsjukvård (Svenska Kommunförbundet 2001b). De 
särskilda boendeformerna har i och med ädelreformen blivit ett boende för 
vårdkrävande äldre. De traditionellt sociala hemhjälpsinsatserna har fått stå 
tillbaka för omvårdnadsinsatser. Andelen äldre som beviljats hemtjänst är 
ungefär lika stor som andelen som beviljats särskilt boende år 2001,18 vilket 
innebär att trots en medveten politisk satsning på hemtjänst har institutio-
nerna en fortsatt stor betydelse för svensk äldreomsorg. Kostnaden för den 
kommunala äldreomsorgen år 2002 var totalt 75,6 mdkr. Merparten av 
pengarna, 68 procent, går till vård och omsorg i särskilt boende (Svenska 
Kommunförbundet 2003, s 44). 

Antalet platser på de särskilda boendeformerna beräknas minska med 
femton procent mellan åren 2000–2005 (Socialstyrelsen 2004, s 35). Det är 
främst servicehusen som har varit föremål för förändring. Servicehusen har 
byggts om till ålderdomshem och gruppboenden för demenssjuka och en-
dast en liten del av servicehuset består av servicelägenheter. En del av ser-

                                              
17 Även om det officiella namnet, på all form av institutionellt boende för äldre, är sär-
skilda boendeformer används begreppen ålderdomshem, servicehus, gruppboende för 
demenssjuka och sjukhem i kommunerna, kategoriseringarna är fortfarande aktuella. 
18 Ungefär 125 200 personer får hjälp i enskilt boende och cirka 115 500 personer bor i 
särskilt boende (Svenska Kommunförbundet 2003, s 25). Denna siffra är en minskning 
sedan år 2000 då Svenska Kommunförbundet (2001b) uppgav att 125 300 personer får 
hjälp i enskilt boende och 121 300 personer bor i särskilt boende (a a, s 14). 
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vicehusen har dessutom omvandlats till seniorboenden.19 De ”yngre-äldre” 
som vill ha ett tryggt boende på äldre dagar hänvisas till seniorboende. 
 

Äldreomsorgens organisation 
Äldreomsorg, liksom andra former av vård och omsorg, bedrivs i Sverige 
huvudsakligen i offentlig regi. Så är det fortfarande även om det de senaste 
åren har blivit allt vanligare att kommunerna lägger ut delar av äldreomsor-
gen i enskild regi.20 Målet med kommunernas insatser inom äldreomsorg 
utgår från ”Nationell handlingsplan för äldrepolitiken” (Proposition 
1997/98:113) där det fastställs att den äldre skall: 

 
o kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, 
o kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 
o bemötas med respekt, samt 
o ha tillgång till god vård och omsorg (a a, s 58). 

 
Dessutom tar äldreomsorgen stöd i socialtjänstlagen (SFS 1980:620) och 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Utifrån de nationella riktlinjerna 
formas den kommunala äldreomsorgen och preciseras närmare i kommu-
nernas policydokument. 

Äldreomsorgen är organiserad på ett hierarkiskt sätt, där politiker fattar 
beslut och tjänstemän utarbetar direktiv. Det är tjänstemän i mellanställning 
som möter de äldre och handlägger deras ansökan och beslutar om insatser-
na. De har också verksamhetsansvar, vilket innefattar personalledning. 
Lägst ner i hierarkin finns vårdbiträdena, den yrkesgrupp som utför det kon-
kreta arbetet hos de äldre. 

Förändringen av kommunallagen år 1992 och ändringar i socialtjänstla-
gen och hälso- och sjukvårdslagen år 1993 gav kommunerna stor frihet att 
fatta beslut om driftsformer, styr- och ledningsfunktioner samt avgifter 
(Edebalk & Lindgren 1996, s 148). Den nya lagstiftningen har varit bety-
delsefull för framväxten av beställar-utförarorganisationen21 inom äldreom-
sorgen. Den delade organisationen innebär att myndighetsutövningen/bi-
ståndsbedömningen skiljs från verkställigheten. Konkret innebär det att den 
äldre som vill ha hemtjänst eller särskilt boende ansöker om detta hos kom-
munens biståndshandläggare. Hjälpen omfattar både omsorg och mer servi-
cebetonade tjänster, omsorg innefattar då de insatser som behövs för 
                                              
19 Till en seniorbostad krävs inte ett biståndsbeslut. Seniorbostaden ska likna ett ”nor-
malt” boende och behöver inte erbjuda service och vård. 
20 Enligt Socialstyrelsen (2001b) är cirka 11 procent av de särskilda boendeformerna i 
enskild regi (a a, s 23). 
21 Idag är hälften av kommunerna organiserade i en beställar-utförarorganisation  
(Szebeheley 2000, s 172).   
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att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov; i detta ingår exempelvis 
personlig hygien, hjälp med påklädnad och förflyttning samt hjälp med att 
äta och dricka och vissa andra vårdande uppgifter. Serviceinsatser innefattar 
insatser som skötsel av hemmet, tvätt, inköp, mat, bank- och postärenden. 
Kommunens anställda är också skyldiga att bedriva sjukvård enligt hälso- 
och sjukvårdslagen i de särskilda boendeformerna (Svenska Kommunför-
bundet 2001b, s 18). 

När väl biståndshandläggaren har fattat beslut om vilken form av hjälp 
som den äldre ska få lämnas handlingarna över till verkställigheten, det sär-
skilda boendet, vilka kan vara i kommunal eller enskild regi. Enhetschefen 
tillsammans med enhetens sjuksköterska upprättar en arbetsplan. Arbets-
planen används sedan som vägledning för vårdbiträdenas arbete.  

De två yrkesgrupper som är av intresse för denna studie är enhetschefer 
och vårdbiträden och deras yrkesfunktion fördjupas i nedanstående text. 

 

Enhetschefer 
Under det förra seklets första del utgjorde enhetschefen22 i praktiken hela 
den fast anställda personalen på ålderdomshemmet, men med tiden blev allt 
fler vårdbiträden också fast anställda. År 1962 gick det drygt fyra vård-
biträden per enhetschef, år 1975 drygt sex. Under 1960- och 1970-talet har 
det totala antalet anställda ökat tre gånger från cirka 7 000 år 1962 till drygt 
22 000 år 1975 (Antman 1996, s 159). Idag beräknar Svenska Kommunför-
bundet (2003, s 35) att äldreomsorgen totalt har 192 200 vårdbiträden an-
ställda23 samt 9 100 enhetschefer. Enligt Socialstyrelsen (2002, s 18) är det 
inte ovanligt att en enhetschef på de särskilda boendena är chef över 80–
100 anställda.  

Enhetscheferna fick under 1990-talet vidgad makt och ökade befogenhe-
ter, vilket medför att arbetsgivaren idag kräver mycket mer av enhetschefen 
än vad de gjorde tidigare (Wetterberg 2000, s 162). Enhetschefens roll för-
ändrades enligt Schartau (1997, s 12) från att vara högsta ledningens red-
skap till att vara motor i verksamheten. Enhetschefernas tolkningar och pri-
oriteringar blir därmed av största vikt eftersom det är deras bedömningar av 
den lokala situationen som bestämmer servicens innehåll.  

Hemtjänstassistentens (enhetschefens) arbetsuppgifter delas av  
Trydegård (1991) upp i fyra delar: verksamhetsansvar, personalledning, 
socialt arbete och samverkan. Denna indelning av yrkesrollen ger också en 
                                              
22 Jag har här valt att genomgående använda mig av begreppet enhetschef. Andra begrepp 
som kan användas är områdeschef, resultatenhetschef, produktionschef, verksamhetschef. 
23 

I dagens statistik går det inte att särskilja anställda på särskilt boende eller i hemtjänst. 



 25

tydlig bild av enhetschefens arbetsuppgifter eftersom hemtjänstassistenten 
och enhetschefens arbetsuppgifter i mångt och mycket är desamma. Jag går 
därför närmare in på vad Trydegård avser att varje av dessa punkter inne-
håller: 

 
o Verksamhetsansvar: är de arbetsuppgifter som svarar mot krav från poli-

tiker och förvaltning i form av budget- och ekonomiarbete, lokalansvar, 
verksamhetsutveckling och verksamhetsledning. 

o Personalledning: innebär att handlägga personalfrågor, rekrytering, om-
placering, anställning och introduktion av nyanställda. Dessutom inne-
bär det handledning av personal, rådgivning, utbildning och bearbetning 
av konflikter i arbetsgruppen. 

o Socialt arbete: är det arbetet som är riktat mot den äldre och handlar 
bland annat om utredning, bedömning, beslut och uppföljning av social-
tjänstens insatser som hemhjälp och färdtjänst. Till detta kommer också 
kontakt med anhöriga för information, stöttning och samarbete och 
strukturinriktade insatser utifrån socialtjänstlagens intentioner. 

o Samverkan står för kontakt och kommunikation med andra organisatio-
ner som hälso- och sjukvård, ideella organisationer, pensionärsorganisa-
tioner med mera (a a, s 3–4). 

 
De två arbetsuppgifter som tog mest av hemtjänstassistentens arbetstid var 
personalledning och socialt arbete, 32 respektive 30 procent (Trydegård 
1991, s 25–27). Även Nordström (1998) och Westerberg (2000) har upp-
skattat arbetsuppgifternas tidsåtgång. De menar att hemtjänstassistentens 
arbete består av samverkan med andra aktörer och enligt Nordström åtgår 
hela 90 procent av arbetstiden till relationer med andra aktörer i direkta el-
ler indirekta möten. Resterande del av arbetstiden går främst åt till admi-
nistrativt arbete alternativt ”tankearbete” (Nordström 1998, s 129–130). 
Westerberg (2000, s 26) finner att av enhetschefens arbetstid åtgår 70 pro-
cent till interaktioner med olika människor, av denna tid är kontakten med 
vårdbiträdena beräknad till arton procent.  

I och med beställar-utförarorganisationens införande delades hemtjänst-
assistentens arbetsuppgifter upp i en myndighetsdel och i en verkställig-
hetsdel. I denna studie studeras enhetschefer verksamma i en beställar-
utförarorganisation. Därmed blir det aktuellt att främst studera vilken kom-
petens de två arbetsuppgifterna: verksamhetsansvar och personalledning 
(ansvar) förutsätter. 
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Vårdbiträden 
Ett vårdbiträdes24 arbete är enligt Blomdahl Frej (1993) indelat i tre huvud-
komponenter: det praktiska, det sociala och det existentiella, vilka förenas 
och integreras i relationen mellan den äldre och vårdbiträdet. Omsorgsarbe-
tet har en konkret sakdimension och en mellanmänsklig dimension (a a,  
s 8). Det handlar framförallt om att den äldre ska få hjälp att hantera sin 
vardag. Det är få äldre, menar Gustafsson (1999, s 7), som enbart har hjälp 
av sådan praktisk karaktär att vem som helst kan ge hjälpen. 

Den dominerande arbetsuppgiften för vårdbiträdena är enligt Ellström 
och Ekholm (2001, s 75) husmodersuppgifter. Dessa uppgifter är individ-
anpassade utifrån vad den äldre klarar själv. Astvik och Aronsson (2000) 
har kategoriserat vårdbiträdets arbetsuppgifter i tre uppgiftsområden. Det 
första uppgiftsområdet är inriktat på service och omsorg. Uppgifterna kan 
då innebära att ersätta och komplettera de äldres bristande mentala och fy-
siska förmågor och funktioner i det vardagliga livet, samt att agera som 
ställföreträdare i sociala sammanhang. Närmare besett så innefattar uppgif-
terna sådant som hemmets skötsel inklusive tvätt och mat, ärenden och in-
köp, personlig omsorg såsom att hjälpa den äldre att duscha, klä på sig, gå 
på toaletten och sköta tandhygien. Det andra uppgiftsområdet utgörs av 
sjukvårdande och rehabiliterande uppgifter. Sådana uppgifter kan vara sår-
vård, medicinutdelning, att sätta på stödstrumpor, men också att bevaka den 
äldres hälsotillstånd och kontakta sjukvård vid behov. Den fysiska rehabili-
teringen kan exempelvis innebära gångträning. Det tredje området enligt 
Astvik och Aronsson (2000) representerar en mer socialpedagogisk inrikt-
ning, där syftet är att stödja och utveckla den äldres resurser (a a, s 11ff).  

Utifrån ovanstående kan sägas att viktig kompetens för arbetet som 
vårdbiträde inom äldreomsorgen är kunskap om hur en annan människas 
hem och kropp kan beredas vård och omsorg, samt förmåga att lyssna till 
och se den andres behov och önskemål och anpassa hjälpen efter detta. I 
utbildningstermer krävs enligt Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000,  
s 53) medicinsk, psykiatrisk och social faktakunskap. Det krävs också en 
förmåga att kunna bedöma när andra yrkeskategorier med annan kompetens 
bör tillkallas. 

Dessutom är det en fördel om vårdbiträdets arbete är organiserat utifrån 
”klientgruppspecialisering” vilket kan innebära att enbart arbeta med perso-
ner med demenssjukdom. Detta ger vårdbiträdena möjlighet till fördjupade 

                                              
24 Jag har valt att genomgående använda mig av begreppet vårdbiträde, här som en yr-
kesbeteckning. I utbildningssammanhang har jag skiljt vårdbiträdet från undersköterskan, 
eftersom de har olika utbildningsbakgrund (detta utreds och förtydligas senare i studien). 
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kunskaper om en viss klientgrupp (Astvik; Bejerot & Pettersson 2001,  
s 19).   

Enhetscheferna och vårdbiträdena arbetar i det som betecknas som en 
omsorgsverksamhet. Här nedan ger jag en definition av begreppet omsorg 
för att på så sätt föra in studien både i dess kontext och i den vetenskapliga 
tradition som kan ses som adekvat. 

 

Omsorg 
Begreppet omsorg är närbesläktat med ”sörja, lida tillsammans med”.25 
Omsorg har som begrepp inte ett särskilt precist och avgränsat innehåll, det 
används för att beskriva kvalitet i olika sociala förhållanden mellan männi-
skor, från ytliga till intima. Det används dessutom som beteckning på be-
stämda verksamheter som har till uppgift att ta hand om människor, som 
inte kan ta vara på sig själva. När vi talar om äldreomsorgen används be-
greppet i denna betydelse. Nu kan begreppet sättas in i två relationer, som 
kan upplevas som motsägande. Att ha omsorg om andra kan ha innebörden 
att ingå i en asymmetrisk relation, där omsorgsgivaren är tvungen att ge mer 
än hon får. Att ha omsorg för varandra kan också innebära en symmetrisk 
relation där den enskilde växlar mellan att ge och ta (Wærness 1983, s 18). 

Wærness (1983) skiljer mellan omsorgsarbete och personlig service. 
Hon definierar omsorgsarbete som omsorg om de personer som enligt all-
mänt accepterande normer inte kan klara sig på egen hand. Omsorgsgivaren 
måste då alltid prestera mer än omsorgsmottagaren och de kan inte förvänta 
sig att omsorgssituationen skall förbättras. Omsorgsmottagaren är i beroen-
deställning till omsorgsgivaren för att få den hjälp och stöd hon behöver. 
Mottagarens hjälplöshet gör henne eller honom till den som statusmässigt är 
i underläge. Detta maktförhållande samt omsorgsgivarens grad av autonomi 
i arbetet, bestämmer karaktären i omsorgsrelationen (a a, s 19). Denna rela-
tion kan sägas gälla på de särskilda boendeformer som är i fokus för denna 
studie.  

Personlig service, å andra sidan, innebär att sysslorna är desamma, men i 
detta fall kan mottagaren själv klara av att utföra sysslorna i hemmet. Rela-
tionen mellan omsorgsmottagare och omsorgsgivare är därmed asymmet-
risk. Den som är mottagare av personlig service är alltid överlägsen i status. 
Här menar Szebehely (1995) att om relationen var symmetrisk skulle den 
som får personlig service antingen själv kunna utföra uppgiften, eller så 
skulle det vara fråga om ett ömsesidigt givande och tagande.  

                                              
25 Definitionen av omsorg är hämtad från Wærness (1983, s 18). 
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Omsorgsarbete och personlig service kan förekomma i såväl avlönad 
som oavlönad form, både på arbetsmarknaden och i familjen. I denna studie 
kommer jag att använda mig av begreppet omsorgsarbete, väl medveten om 
att personlig service också ingår i omsorgshandlingarna. 

 
Omsorgens hierarki 
Med hjälp av begreppen tillväxtomsorg och resultatlös omsorg har  
Wærness (1983, s 30) delat in omsorgsarbetet i tre skilda kategorier, vilket 
speglar en statusordning. Den första kategorin utgörs av omsorgsarbete som 
är knutet till tillväxt eller resultat. Här avses den attraktiva, resultatinriktade 
omsorg som vi möter i skola eller sjukvård där man är mer inriktad mot att 
behandla och därmed nå ett färdigt avläsbart resultat. Den andra kategorin 
är omsorgsarbete med anknytning till bevarande, som representeras av insti-
tutioner för kroniskt sjuka och handikappade. Den tredje kategorin är om-
sorgsarbete knutet till situationer som präglas av tillbakagång. Här avses 
äldreomsorg och vård av svårt sjuka och döende personer. 

Den resultatorienterade behandlingsideologins dominerande plats inom 
den offentliga hjälpapparaten knyter an till värden som effektivitet och tek-
nisk rationalitet. De sjuka som inte passar in vill tillväxtomsorgen bli 
”kvitt”. Utskrivningsfrekvensen blir då det synliga måttet på effektivitet. En 
effekt som vi idag ser då vårdtiden för de äldre inom sjukvården stadigt 
minskar. Omsorgsarbete som uteslutande siktar till att göra det så bra som 
möjligt för den äldre i hans eller hennes här och nu situation, och som inte 
har betydelse för behandlingens effektivitet, är lågavlönat och ger liten pre-
stige enligt Wærness (1983, s 33). 

 
Omsorgsbegreppets normativa sida 
Omsorgsbegreppet är ett ideologiskt begrepp som uttrycker ett ideal. Om-
sorg består av ”praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av 
en känslomässigt engagerad person” (Szebehely 1996, s 22). Begreppet 
omsorg säger därmed samtidigt något om vad som görs och relationen mel-
lan de inblandade parterna och kvaliteten i det utförda arbetet. Kvalitets-
aspekten får enligt Eliasson (1992b, s 208) innebörden av en relation som 
bygger på ömsedighet, kärlek eller vänskap. Wærness (1996) menar att ett 
bra omsorgsarbete innebär att man stärker omsorgsmottagarens förmåga till 
självhjälp så långt det är möjligt, samtidigt som omsorgsgivaren vet att obe-
roende av vad hon gör, får hon vara beredd på att omsorgsmottagarens 
hjälpbehov kan bli större. Omsorgsmottagaren skall varken överbeskyddas 
eller försummas, och omsorgsarbetet förutsätter en medveten och medkän-
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nande aktör. Denna typ av relation förutsätter inte att omsorgsmottagaren 
skall uppträda som rationell aktör, utan vi måste räkna med osäkerhet, ång-
est och ambivalens (a a, s 205). Det omsorgsarbete som inte kan leva upp 
till denna karaktärisering är inte omsorg enligt Szebehely (1996). Ingvad 
(2003) ifrågasätter detta normativa sätt att definiera omsorg på. Han menar 
att detta sätt att definiera arbetet begränsar omsorgsbegreppet. Det går då 
inte att skilja mellan bra och dålig omsorg. Det går bara att skilja mellan 
omsorg och icke-omsorg. Oavsett om omsorgsarbetet utförs noggrant eller 
engagerat eller inte är det ett omsorgsarbete skriver Ingvad (a a, s 39).   

Ett icke-normativt sätt att se på omsorgsarbetet har Wallin Weihe (1996) 
som finner att omsorgsarbetet består av tre delar vilka är beroende av var-
andra. De tre aspekterna är: omsorg om relationer, omsorg om ting och om-
sorg om den egna personen. Han poängterar att samtliga av dessa aspekter 
är viktiga i omsorgsarbetet och att ingen av aspekterna får ta överhand. Om 
omsorgsarbetet bara reduceras till omsorg om ting, det praktiska arbetet, 
eller till enbart relationer så blir omsorgsarbetet lidande. Om omsorgen om 
den egna personen tar överhand blir omsorgen narcissistisk och omsorgs-
mottagarens praktiska och emotionella behov riskerar att bli lidande (a a,  
s 71ff).  

En helt annan indelning av omsorgsbegreppet har Motevasel (2000, s 21) 
som påvisar två olika sätt att förhålla sig till omsorgsarbetet. Hon kategori-
serar omsorg i de två idealtyperna situationell omsorg och kontinuerlig om-
sorg. Den situationella omsorgen kännetecknas av att aktören verkar i nuet. 
Aktören upprätthåller inte relationen längre än handlingen pågår. Handling-
en är bunden till situationen. I den kontinuerliga omsorgen sträcker sig 
handlingen från gårdagen, över nuet, till morgondagen. Tiden är cirkulär 
skriver Motevasel och menar att omsorgsmottagaren alltid finns i omsorgs-
givarens medvetande. Men båda idealtyperna är omsorgsarbete. 

Sammanfattningsvis kan sägas att omsorgsarbete är ett arbete där om-
sorgsgivaren ger hjälp med sysslor, som den andre inte klarar av och om-
sorgsarbetet handlar ofta om den andres mer eller mindre bestående behov 
av hjälp. Det primära målet för arbetet blir därmed att ta ansvar för den and-
res välbefinnande där både praktiskt arbete och relationsbegreppen är sam-
manvävda. 

 
Omsorgsarbete ur ett kvinnovetenskapligt perspektiv 
Vi har tidigare i inledningen sett att äldreomsorgen ger arbetstillfällen åt 
kvinnor, med andra ord så är arbetsplatserna könssegregerade. Denna studie 
är baserad på förförståelsen av att det är en kvinnodominerad verksamhet 
som studeras. Jag har i denna studie ändå valt bort att använda mig av kvin-
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novetenskapliga teorier för att istället koncentrera mig på kompetensfrågan. 
Trots det finner jag det nödvändigt att belysa vad det innebär att verksam-
heten domineras av kvinnor. Jag önskar därför ta upp hur annan forskning 
än renodlad omsorgsforskning problematiserar omsorgsarbetets kvinnliga 
dimensioner och dess betydelse för verksamheten och de anställda.  

Orsaken till kvinnodominansen brukar mestadels förklaras med att när 
kvinnorna under 60-talet i större utsträckning började förvärvsarbeta var det 
framförallt inom den offentliga omsorgen som kvinnor efterfrågades (se 
bland annat Wærness 1983; Roman 1994; Gunnarsson 1994; Wikander 
1998; Abrahamsson 2000; Berg 2000). Vad är det som gör att denna kvin-
nodominans fortfarande är aktuell och ingen snar förändring verkar äga 
rum? En förklaring till könssegregeringen på arbetsmarknaden kan vara att 
utgå från Hirdmans (1988) tankemodell som ordnar kvinnor och män i ge-
nussystem. Modellen beskriver maktrelationerna mellan könen på en struk-
turell nivå. I könsmaktsystemet finns enligt Hirdman två könsordnade prin-
ciper, isärhållandet (segregering) och mannen som norm (hierarki) (a a,  
s 51).  

Isärhållandet innebär att kvinnliga och manliga aktiviteter inte blandas. 
Sysslor definieras utifrån kvinnliga eller manliga platser, och manliga eller 
kvinnliga egenskaper. Denna situation cementeras, enligt Hirdmans reso-
nemang, med hjälp av tre processer – kulturell överlagring, social integra-
tion och socialisering. Den kulturella överlagringen är delar av vårt histo-
riska arv av tankefigurer, och den sociala integrationen skapas med hjälp av 
institutioner och viss arbetsfördelning mellan könen. Socialiseringen är för-
äldrars och den närmaste omgivningens direkta vidareförande av dikotomin 
till barnen (Hirdman 1988, s 53).  

Hierarkin utgår från att mannen är norm. Detta regleras med ett genus-
kontrakt mellan könen. Varje samhälle och varje tidsepok har sitt kontrakt, 
som normalt har definierats utifrån mannens perspektiv. Dessa kontrakt 
ärvs från en generation till en annan (Hirdman 1988, s 54).  

För att särskilja kvinnors och mäns handlande har bland annat begreppen 
ansvarsrationalitet och begränsad teknisk rationalitet introducerats.26 Be-
greppet ansvarsrationalitet har sin bakgrund i Ås (1976) undersökning av 
kvinnokulturer och baseras på kvinnors värdesystem och förhållningssätt i 
avlönat arbete. Ansvarsrationalitetens överordnade mål är att alla upplever 
gemenskap och tillfredställelse i arbetet (se Sørensen 1982; Ve 1982;  
Gunnarsson 1994). Kvinnor socialiseras till att vara ansvarsrationella menar 

                                              
26 Terminologin utgår från Webers målrationalitet där Weber finner att människans hand-
lingar och maktförhållanden i samhället hela tiden får sin legitimitet genom hänvisning 
till vissa värden (Weber 1985, bok 1 s XXX). 
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Ve (1982, s 23), vilket i sin tur leder till att kvinnor har svårt att realisera 
sina intressen gentemot män. Ve menar att kvinnor och män utvecklar olika 
typer av rationalitet, något som är socialt konstruerat och vars bas är den 
könskulturella arbetsdelningen i samhället. För att beskriva den rationalitet 
som männen är bärare av använder Ve begreppet begränsad teknisk rationa-
litet, vilket syftar på att ansvaret är begränsat i tid och rum. Ansvarsrationa-
liteten gäller däremot alltid. Den begränsade tekniska rationaliteten objekti-
verar gärna människan – ser henne som utbytbar – och instrumentaliserar 
känslor. Det vill säga interaktion med andra motiveras av prestation och 
lön. Ansvarsrationaliteten ser däremot människan som ett mål i sig och inte 
som utbytbar (Gunnarsson 1994, s 52). Teknisk begränsad rationalitet ses 
som överordnad ansvarsrationalitet och får därför företräde när det till ex-
empel gäller synen på vad som är kunskap och vad som utgör arbetets värde 
(Westerberg-Wohlgemuth 1996, s 33). 

Ett i kvinnoforskningen ofta synonymt begrepp till ansvarsrationalitet är 
Wærness (1984; 1996) begrepp omsorgsrationalitet. Begreppet tar sin ut-
gångspunkt i både det oavlönade och det avlönade omsorgsarbetet, som 
personifierar kvinnor som utan krav på betalning ”ställer upp” på sin om-
sorgstagare. Omsorgsrationaliteten utgår från kunskap grundad på erfaren-
het och praxis i ett specifikt sammanhang För att lösa konkreta vardagliga 
problem krävs ett tänkesätt som är kontextuellt och beskrivande. Dessutom 
är personlig kännedom och förmåga till inlevelse i den enskildes situation 
en förutsättning för utövande av god omsorg (Wærness 1996, s 212).  

Båda begreppen ansvarsrationalitet och omsorgsrationalitet skapades i 
sammanhang där det var viktigt att argumentera för att kvinnor kunde vara 
rationella aktörer och inte enbart handla utifrån sina känslor eller utifrån 
normkonformitet (Wærness 1996, s 209). Begreppen avses som jag ser det, 
att fästa uppmärksamhet på att kvinnor och män, på grund av skilda lev-
nadsvillkor, förhåller sig till omvärlden på olika sätt. Arbetet inom familjen 
styrs av en logik och kräver en organisation, som skiljer sig från yrkesarbe-
tet och utgör viktiga kompetenser, som kvinnor tillägnar sig genom hemar-
bete, vilket består i enligt Gunnarsson (1994), förmågan till planering, flex-
ibilitet och behovsorientering. Genom den könsspecifika socialisations-
processen fostras kvinnor till ett ansvarstagande i relation till familjen och 
en förmåga till inlevelse – empati. Denna kompetens tar sig olika uttryck 
och riktas såväl mot den äldre och kollegor, som mot produkter och ting. 
Kvinnors kompetenser betraktas därmed som generella och ickeformella  
(a a, s 54). 

De skillnader som finns i omsorgshandlingar mellan män och kvinnor 
kan också förklaras med hjälp av hur arbetet är organiserat. Motevasel 
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(2000) visar att skillnaden i vilka omsorgshandlingar som utförs är beroen-
de av arbetsgemenskapen. Är arbetsgruppen kollektivt orienterad utförs i 
högre grad situationella omsorgshandlingar. Består däremot arbetsgruppen 
av självständiga yrkesutövare så utförs i högre grad kontinuerliga omsorgs-
handlingar. Motevasels studie visar att olika sätt att organisera arbetet ger 
upphov till större skillnader när det gäller omsorgshandlingar än vad tillhö-
righeten till en mans- respektive kvinnodominerad arbetsgrupp ger (a a,  
s 197).27 

Ett liknande resonemang för Hallberg (1998), där hon menar att istället 
för att knyta samman aktiviteter och ställningstaganden med kvinnlighet 
och manlighet, kan omsorgsrationalitet förbindas med de krav en viss verk-
samhet ställer. Vård och omsorg är verksamheter där reflekterande hand-
lingar och moraliska övervägande är oundvikliga. Dess praktik präglas av 
att: ”vi måste gå utöver oss själva och våra behov”. Den praktik som vård 
och omsorg utgör uppmanar och tränar ständigt sina utövare i att sätta sina 
egna behov åt sidan, att först se den andra och sedan sig själv. Därför, skri-
ver Hallberg, påverkar omsorgspraktiken dem som finns där (a a, s 67; se 
även Törnquist 2000, studie III). Omsorgen domineras, som vi har sett, av 
kvinnor och de kvinnor som finns i omsorgen påverkas av de krav som an-
svaret för den andre riktar mot dem. Det tycks som om kvinnor påverkas av 
att finnas i vård och omsorg och att kvinnodominansen i omsorgen i sin tur 
skapar föreställningar om kvinnlighet. Ett rimligt antagande, som jag gör 
utifrån detta resonemang, är att också de män som finns i en kvinnodomine-
rad organisation påverkas på ett liknande sätt. 

Kvinnors familjeorientering och omsorgsrationella förhållningssätt till 
arbete har studerats i studier av kvinnor som ledare (se Thylefors 1991; 
Wahl 1992; Boalt Boethius & Stavren-Eriksson 1992; Roman 1994; Sol-
berg 1995). De studerade cheferna är både högre chefer och mellanchefer i 
privat alternativt offentlig regi. Dessa studier har oftast ett feministiskt an-
slag medan studier av vårdbiträdens arbete utgår från en omsorgskontext (se 
Eliasson 1991; 1992b; Szebeheley 1995; Franssén 1997; Melin Emilsson 
1998; Gustafsson 1999; Ingvad 2003). Dessa studier har ett kvinnoperspek-
tiv med utgångspunkt i omsorgsarbetet som ett traditionellt kvinnoarbete, 
där arbete och kompetenskrav är ungefär desamma som att ta hand om hem 
och anhöriga.  

Som vi har sett påverkas verksamheter i sig och de kvinnor som är an-
ställda där av dess kvinnodominans. Detta kvinnoperspektiv kommer un-
derförstått att finnas med hela tiden i studien.  
                                              
27 Motevasel studerar fastighetsansvariga, kvarterspoliser, distriktssköterskor och vård-
biträden i hemtjänst. 
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Omsorg, omvårdnad och vård 
Begreppen omsorg, omvårdnad och vård används både i vardagliga och 
vetenskapliga sammanhang på ett mångtydligt och oprecist sätt. Ibland an-
vänds de för att beskriva en verksamhet och ibland för att förtydliga kvalite-
ter i det mänskliga samspelet. Begreppen används dessutom i många sam-
manhang synonymt. Omvårdnad och omsorg menar Lindberg-Sand (1994,  
s 41) är sammanfattande begrepp för hur vi behöver varandra och tar hand 
om varandra. I en del studier, påpekar Franssén (1997, s 59), där man stude-
rat hemtjänsten används omsorg och omvårdnad synonymt. På motsvarande 
sätt används vård och omvårdnad vid beskrivningar av det arbete som utförs 
inom hälso- och sjukvården. Vård är ett mer medicinskt begrepp än omsorg 
och är mer förknippade med insatser, som har till syfte att återställa indivi-
den till sitt ursprungliga tillstånd. Medan omsorg mer betonar omhänderta-
gande när det gäller individens hela livssituation. Begreppet omvårdnad kan 
då ses som ett mellanting mellan vård och omsorg. Omvårdnadsbegreppet 
associeras ofta med det arbete som utförs av sjuksköterskor, men kan även 
härledas till undersköterskors och sjukvårdbiträdens arbete inom sjukvår-
den. Omvårdnadens kärna menar Lindberg-Sand (1994, s 41) utgörs av etik 
och vad vi räknar som gott och rätt i mänskliga möten. Författaren menar 
också att omsorg är ett vidare begrepp än omvårdnad, och kan dessutom 
innefatta ”rena materiella relationer”. Här närmar sig Lindberg-Sand det 
som omsorgsforskarna vill definiera som omsorgens servicearbete. 

Omvårdnad och vård, menar jag, tar sin utgångspunkt i en sjukvårdande 
kontext där patientbegreppet ingår. I denna studie studeras äldreomsorgen 
där visserligen vårdande arbetsuppgifter kan och många gånger ingår men 
där de enbart ses som en del av individens hela livssituation. Därför an-
vänds genomgående i studien begreppet omsorg. När jag vill markera att 
arbetsuppgiften är av en mer medicinsk karaktär används begreppet medi-
cinsk. I äldreomsorgen används oftast inte begreppet patient28 utan termer 
som: pensionär, den äldre, kund, brukare, hyresgäst eller boende. Ibland 
används också de mer passiva begreppen vårdtagare och hjälptagare. I den-
na studie har jag valt att använda mig av termen den äldre. Detta kan verka 
högtravande, neutralt och distanserat, vilket också är avsikten. Eftersom jag 
i studien inte har studerat de äldre, varken direkt eller indirekt och de där-
med egentligen inte får sin röst hörd, så finner jag att det mer distanserade 
uttrycket den äldre är det mest adekvata begreppet i min studie. 

  

                                              
28 Patient kan användas i de sammanhang där den äldre ses som en vårdtagare. Sjukskö-
terskan använder således patientbegreppet när hon utför vårdande arbetsuppgifter. 
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Disposition 
Detta inledande kapitel följs av kapitel 2 som beskriver aktuell forskning 
om enhetschefer och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Kapitel 3 är studi-
ens teoretiska huvuddel. Kapitlet är uppdelat i tre delar. I den första görs en 
definition av begreppet yrkeskompetens. Därefter tas kunskapsbegreppet 
upp utifrån handlingens kunskap. I den sista delen av teorikapitlet förs verk-
samhetsteorin in. Avsikten med verksamhetsteorin är att strukturera 
resultatet. I kapitel 4 beskrivs studiens metoder och metodologiska över-
väganden, uppläggning, genomförande, urval och datainsamling, bearbet-
ning och analys av data. I studien har datainsamling som dokument, inter-
vju, observation och enkät används.  

Kapitel 5 är det första av studiens resultatkapitel. Här behandlas utbild-
nings- och kompetensfrågor inom äldreomsorgen utifrån ett historiskt per-
spektiv på nationell nivå. I resultatkapitel 6 behandlas kommunernas tolk-
ning av kunskap och kompetens. I nästföljande resultatkapitel, kapitel 7, 
fördjupas det kommunala utbildningsperspektivet med en granskning av 
förhållandet mellan kursplanens utbud av kurser och kommunens val av 
kunskapsinnehåll. I resultatkapitel 8 och 9 är utgångspunkten den konkreta 
organisationsnivån och en resultatredovisning av enhetschefers och vård-
biträdens yrkeskompetens. Strukturen i kapitlen utgår från Engeströms 
(1987) verksamhetsmodell. I kapitlet görs en fördjupad beskrivning av re-
spektive verksamhetssystem. I kapitel 10 studeras vilka förväntningar 
enhetschefen har på vårdbiträdets yrkeskompetens och vilka förväntningar 
vårdbiträdet har på enhetschefens yrkeskompetens. I det avslutande kapitlet 
görs en jämförelse mellan resultatkapitlen (kapitel 5–10) för att klarlägga 
hur yrkeskompetensen uppfattas inom äldreomsorgens särskilda boende-
former. Därefter diskuteras huvudresultaten i relation till studiens teoretiska 
utgångspunkter. I studien finns en bilagedel bifogad. 
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2. Forskningsöversikt  
 
 
 
 
Före 1990-talet fanns ytterst få vetenskapliga studier gjorda med inriktning 
på yrkesgrupper inom äldreomsorgen. Under 1990-talet och senare har det 
däremot skrivits ett antal avhandlingar som behandlar äldreomsorgens yr-
kesgrupper och deras yrkesroll. Det är främst yrkesverksamma inom hem-
tjänsten som har studerats. Forskning som handlar om arbetet inom särskil-
da boendeformer är begränsat till ett fåtal studier. För att göra en indelning 
av de studier som har gjorts under 1990-talet och framöver har jag priorite-
rat de svenska avhandlingar som tar upp enhetschefers och vårdbiträdens 
yrkesroll.29 Begränsningen motiveras med att studien speglar svenska för-
hållanden, svensk omsorgsorganisation och rådande yrkeskultur. Utifrån 
dessa avhandlingar får man också en bild av vilken yrkeskompetens som 
behövs för att utföra arbetet som enhetschef och vårdbiträde om än på en 
övergripande nivå. Ett fåtal av dessa avhandlingar har som syfte att studera 
yrkeskompetens, utbildningsfrågor och yrkeskunskap. Däremot problemati-
seras vårdbiträdenas yrkeskompetens i ett flertal studier från regionala FoU-
byråer vilket jag har kategoriserat i två teman: de som problematiserar och 
förordar erfarenhetsbaserad kompetens och de som finner ett värde i en ut-
bildningsbaserad kompetens. 

I nedanstående forskningsöversikt beskriver jag först de avhandlingar 
som tar upp enhetschefers och vårdbiträdens omsorgsarbete. Därefter tas 
studier upp som problematiserar den kunskapssyn som präglar äldreomsor-
gens vårdbiträden. 30 Kapitlet avslutas med de avhandlingar som tar upp den 
gymnasiala omvårdnadsutbildningen. 

 

Forskning om äldreomsorgens enhetschefer 
Enhetschefens31 yrkesroll har av Trydegård (2000, kapitel 2) beskrivit ur ett 
historiskt perspektiv. Hon visar hur yrket har växt fram från fattighusens 
kommandora till dagens omsorgschef.32 Trydegård beskriver parallellt äld-

                                              
29 För en mer detaljerad översikt av avhandlingar om äldreomsorgen se Fahlström 1999 
och Ingvad 2003. 
30Motsvarande studier finns inte om äldreomsorgens enhetschefer. 
31 Samtliga av de refererade avhandlingarna är utifrån en traditionell äldreomsorgsorga-
nisation där hemtjänstassistenten både är arbetsledare och biståndshandläggare. 
32 Se även Trydegård 1990; 1990b; 1991; 1996. 
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reomsorgens socialpolitiska utveckling, enhetschefens yrke och utbildning 
och hon finner att dessa faktorer är tätt sammanflätade. Yrkesgruppen har 
enligt Trydegård egentligen inte haft någon chans att utveckla en egen iden-
titet och professionell auktoritet. Orsaken till detta anges vara arbetets in-
riktning mot vardagliga omsorgsbehov, kvinnligt arbete och låg status. 
Hemtjänstassistentens yrke är en semiprofession under utveckling konstate-
rar Gynnerstedt (1993). I paritet med detta (att hemtjänstassistenten och 
enhetschefen utgör jämförbara/likvärdiga kategorier) kan det också kan sä-
gas gälla enhetschefer. Gynnerstedt finner i sin undersökning att hemtjänst-
assistenterna utgör en komplex och motsägelsefull yrkesgrupp, varav en del 
ser sig som omsorgsgivare, medan andra ser sig som myndighetsperson. 
Det finns en starkt uttalad känsla för och vilja till service och omsorg bland 
hemtjänstassistenterna. Hos vissa är denna inställning helt dominerande. 
Det är främst de som har varit yrkesverksamma på ålderdomshem eller ar-
betat som sjuksköterskor inom sjukvården, som inte kan förlika sig med sitt 
myndighetsansvar (s 151). Hemtjänstassistenten beskrivs också som relativt 
autonom i förhållande till politiker och högre chefer. 

Även Nordström (1998) finner att hemtjänstassistenten har ett stort hand-
lingsutrymme och att yrkets olika roller ger upphov till dilemman. Ett fram-
trädande dilemma är det, mellan att vara organisationens representant 
(myndighetsperson, enligt Gynnerstedt 1993), och samtidigt på ett indivi-
duellt och personligt plan möta de äldre och tillgodose deras behov och stöd 
i vardagen. Ett annat dilemma är respekten för den enskildes integritet och 
samtidigt ansvaret för tredje man (det vill säga i triaden enhetschef, vårdbi-
träde och den äldre). Vårdbiträdets krav på handlingsfrihet i arbetet och 
ledningens krav på ett effektivt resursanvändande är ett tredje dilemma. Det 
fjärde och sista av Nordströms (1998) angivna dilemman är motsättningen 
mellan sjukvården och den sociala omsorgens synsätt. 

I en jämförelse mellan den öppna hälso- och sjukvårdens läkare och sjuk-
sköterskor å ena sidan och socialtjänstens äldreomsorg å andra sidan finner 
Berg (1994) att hälso- och sjukvårdens representanter har ett tolk-
ningsföreträde. Berg ser en strid mellan de olika verksamhetsfälten och fin-
ner som Nordström (1998) att hemtjänstassistenten har svårt att hävda sig 
mot den medicinska professionen/legitimationen. Hemtjänstassistenten jäm-
förs av Boklund (1995) med socialkontorets övriga arbetsområden, barnom-
sorg, individ- och familjeomsorg. Boklund finner kulturella skillnader mel-
lan dessa olika verksamhetsområden. Hon finner också att den sociala bak-
grunden mellan yrkesgrupperna är olika; socialsekreterarna har en medel-
klassbakgrund. Hemtjänstassistenterna har i större utsträckning rekryterats 
från arbetarklassen. 
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Hemtjänstassistentens relation med de äldre och med vårdbiträdena tas 
upp av Larsson (1996) ur ett kvalitetsperspektiv och Gustafsson (1999) ur 
ett relationsperspektiv. Gustafsson pekar på betydelsen av att hemtjänstassi-
stenten möter den äldre och hon är negativ till tudelningen av hemtjänstas-
sistentens arbete, där enhetschefen inte har någon naturlig mötesplats med 
den äldre. Hon menar att myndighetsansvaret är en juridisk konstruktion 
och det som går förlorat enligt Gustafsson är mötet med den äldre, vilket är 
till för att den äldre ska kunna diskutera hjälpens utformning och vårdbiträ-
dets arbete. Känner enhetschefen den äldre har hon också en möjlighet att 
föreslå ett lämpligt vårdbiträde, vilket skulle ge bättre förutsättningar för det 
direkta omsorgsarbetet. 

Ett ledarskapsteoretiskt perspektiv på sin forskning har Schartau (1993) 
och Richard (1998). Schartau finner att enhetschefen får respekt om hon 
verkligen vågar vara chef. Den chef som inte kan hålla reda på vad som 
händer i organisationen och som inte kan ge klara besked förlorar snabbt 
medarbetarnas förtroende. Hemtjänstassistenten har enligt Richard inte kon-
troll över ”fältet” (vårdbiträdet och den äldre). Hemtjänstassistenterna vet 
alltför ofta inte alls som händer i de äldres hem. De får lita på vårdbiträde-
nas och de äldres och eventuellt anhörigas information. I realiteten är hem-
tjänstassistenterna enligt Richard utelämnade till dem man basar över och 
hon menar att vårdbiträdena har tagit över kontrollen över de äldre. Hem-
tjänstassistenternas arbetssituation innebär således svårigheter att följa upp 
ansvaret och avslöjar begränsningar i kontrollen över det arbete och de 
människor de har ansvar för. Bedömningar av vårdbehov får oftast göras på 
distans likväl som att ha kontroll över vårdbiträdenas arbetsmiljö. Konflik-
ten mellan socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen gör att arbetsledarna mås-
te balansera mellan respekten för den enskildes hem och vårdbiträdenas 
krav på god arbetsmiljö. 

Hemtjänstassistentens yrkesroll ur ett genusperspektiv tas upp av Berg 
(2000) och Westerberg (2000). Berg utgår från att hemtjänsten är kvinno-
dominerad men att de högsta chefstjänsterna innehas av män. Berg frågar 
sig vilken möjlighet hemtjänstassistenten har att göra karriär och finner att 
valen av yrkesstrategier styrs av familjesituationen. Westerberg för fram 
den ej förvånande tesen att kvinnorollen har stor betydelse i konstruktionen 
av yrkesrollen, både ur ett historiskt och ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Enhetschefens yrkesroll har i ovanstående avhandlingar främst studerats 
ur ett organisations- och ledarskapsperspektiv. Olika organisatoriska förut-
sättningar gör att enhetschefens arbete utformas i sin kontext och ibland kan 
olika yrkesfaktorer vara svåra att jämföra. I all synnerhet när vi talar om 
relationsyrke. Det framkommer att enhetschefen arbetar självständigt och i 
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mångt och mycket skild från sin personal. Yrkets mellanposition blir särde-
les tydlig då ett flertal av avhandlingarna tar upp dilemmat mellan att vara 
myndighetsföreträdare och företrädare för personal och de äldre. Mest pro-
blematisk verkar den arbetsledande delen av yrket vara, där enhetschefens 
möjligheter till ett direkt ledarskap ifrågasätts. 

Utbildnings- och kompetensfrågan är till stora delar inte problematiserad. 
Däremot framkommer att en majoritet av de enhetschefer som ingår i de 
refererade avhandlingarna har någon form av social omsorgsutbildning. 
Som tidigare har nämnts, så utgår ingen av avhandlingarna som jag har re-
dovisat för från de särskilda boendeformerna för äldre och inte heller från 
en beställar-utförarorganisation.33  

 

Forskning om äldreomsorgens vårdbiträden 
I sin avhandling finner Szebehely (1995) att vi kan tala om tre organisa-
tionsformer. Hon analyserar konsekvenserna av dessa organisationsformer 
utifrån vårdbiträdenas upplevelse av sitt arbete och utifrån de äldres till-
fredsställelse av hjälpen. Szebehely finner att i den ”traditionella” hemtjäns-
ten är både den äldre och vårdbiträdet nöjda med det arbete som utförs. 
Även Larsson (1996) studerar hemtjänstens organisation och utgår från en 
effektivitetsaspekt och dess betydelse för upplevelsen av kvalitet och ar-
betstillfredsställelse. Larsson finner att ledningen i stort sett är mer positivt 
inställd till äldreomsorgens resultat än vårdbiträdet och den äldre. Vård-
biträden och omsorgsmottagare har ett inbördes ”avtal” med varandra om 
vilket arbete som ska utföras enligt Gustafsson (1999). Vårdbiträdet anpas-
sar sig till den äldre, både i utförandet av sysslorna och i sitt sätt att vara 
mot den äldre. Den tredje parten i Gustafssons omsorgstriad, hemtjänstassi-
stenten står utanför, hon ingår inte i relationen.  

Vårdbiträdenas arbete och arbetsvillkor studeras av Fahlström (1999), 
både utifrån individen och utifrån organisationen. Liksom Gustafsson 
(1999) finner Fahlstöm att organisationens önskningar när det gäller om-
sorgens utformning underordnas den äldre och hennes behov. Ett liknande 
resultat har Silfverberg (1996) i sin undersökning av vårdbiträdenas arbets-
situation ur ett yrkesetiskt perspektiv. Titeln på avhandlingen är ”Att vara 
god eller göra rätt” och täcker väl in det praktiska arbetets dilemman. Silf-
verberg visar på vikten av att observera hur hjälpen ges och finner att vård-
biträdena ofta väljer att vara goda och inte bara göra rätt, enligt de institu-
tionella normer som finns. Även Ingvad (2003) utgår från ett relationsper-
                                              
33 I en nyutkommen avhandling av Hellström Muhli (2003) tas biståndshandläggarens 
yrkesroll i en beställar-utförarorganisation upp. 
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spektiv i sin avhandling. Han är främst intresserad av hur samspelet mellan 
den äldre och vårdbiträdet utvecklas. Han finner att den äldre och vårdbi-
trädet anpassar sig till varandra, när de uppfyller varandras förväntningar på 
det känslomässiga förhållandet och omsorgsarbetet. Mest konstruktivt är 
samspelet om den äldre och vårdbiträdet upplever sitt förhållande som vän-
skapligt. Ingvad menar att vårdbiträdet önskar att de äldre har en beroende-
relation till dem, vilket omvänt leder till att vårdbiträdet blir känslomässigt 
beroende av den äldre (a a, s 159-160). 

Bergh (1995) utgår från det manliga vårdbiträdets arbete och vill därmed 
nyansera bilden av äldreomsorgen och se den i termer av manligt och 
kvinnligt. Han finner att de manliga vårdbiträdena prioriterar andra uppgif-
ter än sina kvinnliga kollegor, men också att de äldre förväntar sig att det 
manliga vårdbiträdet ska utföra andra uppgifter. Ett liknande perspektiv har 
Motevasel (2000). Hon analyserar manliga och kvinnliga omsorgshandling-
ar i olika yrken bland annat vårdbiträdesyrket. Motevasel menar att skillna-
den i handlingsalternativen mellan kvinnor och män kan härledas till hur 
arbetet organiseras. I sin undersökning av samverkan mellan hemtjänst och 
primärvård ställer Berg (1994) olika yrken mot varandra. Hon ser då att 
vårdbiträdena arbetar i underläge i förhållande till primärvårdens personal. 
Primärvården har eller snarare tar tolkningsföreträde.  

Samtliga av dessa ovanstående presenterade avhandlingar har haft äldre-
omsorgens hemtjänst i fokus. Därutöver är det två avhandlingar av Melin 
Emilsson (1998) och Öhlander (1999) som tar upp vårdbiträdenas arbete i 
gruppboende för dementa och en avhandling av Forsgärde och Westman 
(2002) som tar upp arbetet i de särskilda boendeformerna. Melin Emilsson 
(1998) finner att vårdbiträden på gruppboende har svårt att orka med sitt 
arbete. Istället för att ägna sig åt de äldre tillbringar de tiden tillsammans 
med varandra. Melin Emilsson menar att demenssjukdomen påverkar vård-
biträdenas identitet och i detta läge kan därför relationen till kollegorna bli 
viktigare än relationen till de äldre. Ett något annat perspektiv har Öhlander 
(1999) i sin avhandling då han utgår från gruppboendets ideologi och funk-
tion. Han finner att vårdbiträdena arbetar utifrån ett ideal om att skapa hem-
likhet där normaliteten upprätthålls via vardagens praktiker. Ett helt annat 
perspektiv har Forsgärde och Westman (2002) som har arbetat med syste-
matiska diskussionsgrupper med social omsorgspersonal och vårdpersonal. 
De finner att en samordning mellan dessa personalgrupper är nödvändig för 
att en gemensam värdegrund ska kunna utvecklas. För personalgrupper som 
inte har arbetat med systematiska diskussionsgrupper finns en stor risk för 
att gemensamma värdegrunder inte utvecklas och att eventuella samarbets-
svårigheter kvarstår eller fördjupas (s 58). 
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Vårdbiträdenas arbete har i ovanstående avhandlingar studerats ur främst 
ett organisationsperspektiv där relationen mellan den äldre och vårdbiträdet 
har varit i fokus. Att arbetet som vårdbiträde är ett relationsyrke blir än tyd-
ligare utifrån de refererade avhandlingarna. Dessutom finns det avhandling-
ar som tar upp kompetens och lärandefrågor; se exempelvis Zingmark 
(1991); Wahlgren (1996); Ström (1997) och Drugge (2003). Dessa avhand-
lingar presenteras närmare i nedanstående forskningsöversikt. 

 

Synen på kompetens inom äldreomsorgen  
Här kan det finnas fog för en fylligare sammanfattning av den forskning34 
som har tagit upp vårdbiträdenas förhållande till utbildning och kompetens 
under den senare delen av 1900-talet. Jag har då delat in forskningen i två 
områden, den forskning som utgår från en erfarenhetsbaserad kompetens 
och den som utgår från en utbildningsbaserad kompetens.  

 

Erfarenhetsbaserad kompetens 
Vårdbiträdenas kompetens byggs upp genom mer eller mindre personligt 
upplevd erfarenhet och inte genom ett abstrakt och generaliserande veten-
skapligt språk (Ellström & Ekholm 2001, s 116). Det är därför en kunskap 
som endast kan läras in genom att delta i arbetet (Berg 1994, s 75). Därmed 
kan sägas att vårdbiträdena präglas i stort av en individualistisk kunskaps-
syn där var och en är avhängig sin personliga förmåga, inte en gemensam 
kunskapsmassa. Melin Emilsson (1998, s 274) finner att vårdbiträdena inte 
har några yrkesmässiga regler att luta sig mot utan det är upp till dem själva 
att avgöra hur arbetet ska organiseras och utföras. Var och en blir därför 
hänvisade till den egna individuella uppfattningen som tar sin utgångspunkt 
i den egna självbilden och den bild man har av andra. I arbetet blir vårdbi-
trädet helt beroende av vad hon själv kommer fram till. I en studie av  
Johansson (1989) tar vårdbiträdena avstånd från påståendet att de behöver 
medicinsk kunskap för sitt arbete. Vårdbiträdena menar att utifrån olika 
händelser i arbetet kan de dra de generella slutsatser de behöver för nya lik-
nande situationer. Hur mycket likhet, hur många exempel som vårdbiträdet 
behöver för att dra en generell slutsats blir också en individuell uppfattning 
hos var och en. Den individuella erfarenhetsbaserade kunskapen blir då bara 
på ett relativt ytligt plan en för personalkategorin delad kunskap. Den av 

                                              
34 Här avses inte enbart avhandlingar utan även forskningsrapporter som tar upp vård-
biträden och deras syn på utbildning och kompetens. Perspektivet är ett verksamhetsper-
spektiv inte ett skolperspektiv. 



 41

gruppen delade, övergripande kunskapen är manifesterad i form av en stra-
tegi för hur praktikerns kunskaper byggs upp, hur regelscheman tillkommer 
för olika omvårdnadsuppgifter och en övertygelse om att andra ungefärligen 
går tillväga på samma sätt (Johansson 1989, s 190). Ingen av de som  
Johansson intervjuade menade att omvårdnadskunnande skulle kunna ut-
vecklas annat än genom egna mer eller mindre reflekterande, situationsba-
serade slutsatser. Även Wahlgren (1996) har en liknande erfarenhet från sin 
studie av hemtjänsten. Hon skriver att kunskapsproblematiken egentligen 
inte upplevs som en fråga för hemtjänsten. Ibland höjs kritiska röster mot 
den dåliga utbildning som hemtjänstens personal har, men vanligast är att 
deras kunskaper tas för givna (a a, s 291). Den erfarenhetsgrundade kompe-
tensen hyllas.  

Vårdbiträdena har inte något särskilt behov av att få teorin översatt till 
praktik menar Christensen (1997, s 222). Att diskutera frågan om formell 
eller icke formell utbildning är inte intressant, eftersom det arbete som 
genomförs dels är baserat på den äldres behov och hur den äldre vill att ar-
betet ska utföras. Christensen menar att vårdbiträdet befinner sig mellan en 
verbal och en tyst kunskap. Vårdbiträdet överför kunskaper från sitt hem till 
andras hem. Begreppet tyst kunskap är enligt Christensen fruktbart när det 
gäller vårdbiträdet. Hon menar att begreppet tyst kunskap gör något till 
kunskap som inte har uppfattats som kunskap. Det har inte heller funnits 
behov av att verbalisera kunskapen eftersom vårdbiträdet har haft fasta pen-
sionärer och inga arbetskollegor. Det är först i mötet med den äldre, som 
behov har skapats för förmedling av kunskap. Av den enkla anledningen att 
hemhjälpsarbetet inte har verbaliserats, så kan vi inte säga att hemhjälpsar-
betet är obefintligt (a a, s 229). Av en motsatt åsikt är Gustavsson (1993) 
som menar att de speciella kvaliteter som ofta lyfts fram i vårdbiträdenas 
arbete och som ibland relateras till tyst kunskap kanske tvärt om i stor ut-
sträckning grundar sig på brist på yrkeskunskap. Genomgående tycktes 
vårdbiträdena ha hämtat sina kunskaper från privata erfarenheter och hän-
delser i den egna familjen (a a, s 105).  

Vårdbiträdenas vardagskunskap är enligt Svensson (1986) det som gör 
att hemtjänsten fungerar så pass bra som den gör. Vårdbiträdena har en om-
fattande erfarenhet av hushålls- och omsorgsarbete – både inom familjelivet 
och i yrkeslivet. Det är därför viktigt menar Svensson att ta tillvara persona-
lens erfarenheter och överföra dem till mindre erfarna vårdbiträden. På det 
sättet kan de enskilda vårdbiträdenas erfarenheter samlas upp och bli till 
yrkeskunskap (a a, s 189). Förutom att vårdbiträdena lär sig av varandras 
erfarenheter kan enligt Drugge (2003, s 171) även faktakunskaper kring den 
äldres medicinska och tekniska behov läras genom dialog, berättande och 



 42

småprat. Om vårdbiträdets kunskaper om vardagssysslorna tas för givet 
som Nordström (1998) finner i sin studie riskerar den kunskapslucka som 
finns att aldrig uppmärksammas. Detta leder bland annat till att fortbildning 
i omsorgs- och hushållsarbete inte anses vara behövlig och av nöden påkal-
lad.  

I ovanstående studier poängteras att vårdbiträdets yrkeskompetens är ba-
serat på det hon lärt sig i sitt arbete och i vardagen. Kunskapen är inte gene-
rell och kan därför inte läras i utbildning, utan betraktas som individuell. 
Varje äldre som behöver omsorg betraktas i detta perspektiv som unik: 

 
Genom återkommande besök hos en och samma vårdtagare får vårdpersona-
len kunskaper om och hur de skall bete sig hos denne vårdtagare. Erfarenhet 
är något som ständigt bekräftas i gamla och nya möten (Drugge 2003,  
s 174). 

 

Utbildningsbaserad kompetens 
Personalens behov av utbildning diskuteras i flera studier. Berg och  
Holmgren (1984, s 36) finner att många vårdbiträden inte anser sig ha så 
stort behov av utbildning. Den eventuella utbildning som de vill ha bör, 
menar de, handla om bemötandet av de äldre. Ett liknande resultat finner 
Daatland (1994) i sin studie där vårdbiträdena prioriterar personliga egen-
skaper medan de lägger liten vikt vid utbildning (s 34). I Gustavsson (1999) 
studie anser sig vårdbiträdena ha kompetens för sitt arbete oavsett om de 
har utbildning eller ej och oavsett om de har arbetet i ett eller tjugo år (a a,  
s 82) 

Det mottsatta finner Zingmark (1991) i sin intervjustudie. Hon ser att 
vårdbiträden i avsevärd grad önskar utbildning. Bristande kunskap i förhål-
lande till ökade och breddade arbetsuppgifter, dessutom under tidspress, ger 
upphov till stress och jäkt (a a, s 70). Zingmark konstaterar att en satsning 
på utbildning är nödvändig för att vårdbiträdena ska klara omsorgsarbetet 
och dessutom höja yrkets status och kvalitet (s 128). Liknande erfarenheter 
har Aronsson och Svensson (1987) då samtliga vårdbiträden i deras enkät-
studie svarade att det är viktigt med utbildning för att klara hemtjänstens 
snabba förändring (s 48). I en senare studie finner Aronsson (1994, s 105) 
att det finns ett stort behov hos vårdbiträden att komplettera sina kunskaper 
för att klara arbetet helt tillfredställande (se även Wilde; Larsson &  
Bredberg 1994, s 16; Hedin 1996, s 118). Det finns inte en entydig uppfatt-
ning om utbildningens betydelse bland vårdbiträden, men det är en fördel 
för yrkets prestige menar Wærness (1983, s 134) att hålla fast vid att utbild-
ning är nödvändig.  
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Det är den bäst utbildade personalen enligt Fahlström (1999, s 141) som 
ser värdet av utbildning och också anser att utbildningskraven är för låga. 
Utbildning är viktig, men den måste enligt Svensson (1986; se även  
Wahlgren 1996; Ström 1994) ske på vårdbiträdenas villkor och utgå från 
deras vardagserfarenhet (a a, s 191). Det som främst värdesätts i utbildning-
en enligt Hedin (1996, s 122) är att få diskutera med andra och att få kun-
skaper som känns användbara för den egna vardagen. När utbildningen fo-
kuserade på teoretiska kunskaper minskar motivationen. Det är naturligtvis 
viktigt att ta vara på den omsorgskompetens som förvärvas genom erfaren-
het i och utanför lönearbetet, men det motsäger inte behovet av en kvalifice-
rad yrkesutbildning. Det är dock viktigt att utbildningen sker i former som 
tar vara på och utvecklar vårdbiträdenas erfarenhetskunskaper menar 
Aronsson (1995, s 74). Enligt Franssén (1997) är intresset för fortbildning 
utbrett och vårdbiträdena medverkar gärna i internutbildning av olika slag 
under arbetstid. Om däremot utbildningen inkräktar på familjelivet avstår 
vårdbiträdena från utbildning av hänsyn till familjen (a a, s 236). 

Den syn som råder på kunskap hos ledningen för den privata äldreom-
sorgens har undersökts av Ström (1994) och Wahlgren (1996). Ström erfar 
att företagsledningen betraktar utbildning som en belöning och därför är 
utbildningen inte öppen för alla. Utbildning ska ske på fritiden (s 167). I en 
jämförelse mellan fem olika driftsformer av öppen hemtjänst undersöker 
Wahlgren (1996) företagens förmåga att möjliggöra kunskapsbildning och 
kompetensutveckling. Hon finner att personalens kunskaper och kompetens 
har diskuterats på företagen men att det inte finns någon strategi för vilken 
kunskap som vårdbiträdena bör ha eller vilken kompetensutveckling som de 
behöver (a a, s 284). Enligt Wahlgren är det, ett vardagligt reflekterande 
och problemorienterade samtal som gynnar bildning och utveckling av 
kompetens (a a, s 294). Liknande resultat har Ström (1997, s 240) där han 
skriver att reflekterande praktik har en avgörande betydelse för att trans-
formera vana till kunskap. Vårdbiträdena befinner sig i en förtrogenhetsfäl-
la, enligt Ström, vilket hindrar det kollektiva lärandet i en arbetsgrupp. För 
att lärande ska uppstå måste reflekterande praktiker få svängrum, stödjas av 
ledningen och legitimeras av kollegor. En liknande erfarenhet gör Alsterdal 
(2001, s 164). Hon påpekar att utbildning kan användas för reflektion över 
praktiken, men med erkännande av den praktiska skolningens avgörande 
betydelse. Upplagd som växelspel mellan teori och praktik kan bra utbild-
ningar balansera stagnerad praktik. Även Ellström och Ekholm (2001) tar 
upp det verksamhetsbaserade lärandet men finner tre hinder för lärandet. 
För det första bygger vårdbiträdenas arbete på rutiner som görs rent reflex-
mässigt; för det andra är vårdbiträdesarbetet stressigt, vilket hindrar kolle-
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gorna från att reflektera och diskutera arbetet. Till sist hindras vårdbiträdena 
av kulturen i arbetslaget, för om det finns en risk att förlora sin position i 
arbetslaget, så tar vårdbiträdet inte den risken (a a, s 118). 

I Walldals (1986) och Herrmans (1998) studier av undersköterskeutbild-
ningen finner de att undersköterskor ser det praktiska arbetet som sjuk-
vårdsbiträde som viktigare än utbildning som yrkesförberedelse. Att under-
sköterskor också deltar i personalutbildning i mindre utsträckning än övriga 
grupper har visat sig i två studier (se Rönnqvist 1992; Rönnqvist och  
Thunborg 1996). Även Thunborg (1999) har studerat undersköterskors 
lärande. Hon finner också att undersköterskorna betonar det praktiska arbe-
tet och det dagliga samspelet som mest betydelsefulla sätt för att lära sig 
arbetet. Grundutbildningen beskrivs enbart som en inträdesbiljett till vår-
den. Undersköterskorna menar att de lär sig genom att fråga sig fram, ge-
nom arbetets rutiner och att lösa specifika problem som de möter i varda-
gen. Personalutbildning värderas sålunda utifrån nyttan i arbetet. Främst 
fyller personalutbildningen en funktion om det är något nytt moment som 
ska klaras av i arbetet (a a, s 251). Mest betydelsefullt för att utvecklas 
tycks vara arbetets innehåll och framför allt sjuksköterskans förmåga att 
delegera. 

Utifrån ovanstående tal om utbildning kan vi fråga vilka motiv det egent-
ligen finns för att välja en omvårdnadsutbildning? Omvårdnadsutbildning 
på gymnasienivå har studerats av Walldal (1986); Eriksson och Gunnarsson 
(1997) och Herrman (1998). Eleverna väljer omvårdnadsutbildning, enligt 
Walldal (1986), på grund av sitt människointresse och en önskan om att 
hjälpa och vårda. De flesta vill arbeta på sjukhus och främst på en mottag-
ning. Eleverna tycker att de är väl förberedda för ett yrke som vårdbiträde 
eller för högskolestudier, medan de inte upplever sig vara förberedda för 
arbetet som undersköterska. Walldal pekar också på att de yngsta, de som 
kommer direkt från grundskolan, har en mindre medvetenhet om utbild-
ningsmål och får sämre betyg jämfört med de något äldre i utbildningen. 
Walldal menar att sextonåringar är för unga för omvårdnadsutbildning och 
pekar på att skilda livshistorier och kulturella värderingar mellan generatio-
ner försvårar de ungas yrkessocialisation. 

Herrman (1998) ser ett liknande resultat, med utgångspunkt från sin stu-
die av elever som påbörjade sina studier på omvårdnadsprogrammet år 
1992. De yngre vill studera vidare medan de äldre eleverna tänker sig ett 
arbete inom vård eller omsorg. I Walldals (1986) studie vill eleverna stude-
ra vidare till sjuksköterska; medan drygt tio år senare har detta intresse 
minskat drastiskt (Eriksson & Gunnarsson 1997). Herrman menar att ut-
bildningen har fokus mot arbete inom kroppssjukvård och en undersköters-
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ketitel, när arbetet kom att äga rum inom omsorgsområdet. Efter utbild-
ningen fick de unga i huvudsak vikariatsanställningar i äldreomsorg eller i 
omsorgen om utvecklingsstörda. Akut- och kroppssjukvård, det tidigare 
mest eftersträvansvärda, förklarades som sektorer långt utanför ”möjlighe-
ternas horisont”. I elevernas beskrivningar av möten med äldre finns myck-
et som de betraktade som meningsfullt (Herrman 1998, s 234). Eriksson 
och Gunnarsson (1997) ser däremot i sin studie att de unga eleverna initialt 
kan tänka sig att arbeta med äldre, men ju längre tid de går i utbildning des-
to svårare har de att se sig själva som den som ska arbeta inom äldreomsor-
gen.  

Med utgångspunkt från ovanstående tre studier kan sägas att eleverna på 
omvårdnadsprogrammet främst önskar sig ett arbete inom sjukvård. De 
yngre eleverna kan tänka sig att studera vidare medan däremot de äldre ele-
verna går ut i arbete. 

 

Sammanfattning 
De avhandlingar som jag har redovisat om äldreomsorgens enhetschefer 
och vårdbiträden har beskrivit deras yrkesroll. Forskningen visar på en mel-
lanchefsroll där enhetschefen dras mellan att vara myndighetsperson och 
omsorgsföreträdare. Forskningen visar också på ett ledarskap distanserat 
från vårdbiträdet och den äldre. Vårdbiträdena och de äldre i sin tur bildar 
en enhet där enhetschefen inte ingår. Både enhetschef och vårdbiträde har 
ett självständigt arbete utan någon direkt insyn från vare sig kollegor eller 
chefer.  

Utifrån de refererade avhandlingarna framkommer med all tydlighet vik-
ten av att enhetschefen ska vara yrkeskompetent i arbetsledning och att le-
darskapet handlar om att förmedla rätt vårdbiträde till den äldre. Därmed 
krävs att enhetschefen har kunskaper både om den äldres behov och vårdbi-
trädets kompetens.  

Resultatet av forskningsgenomgången ger oss en indikation om att vård-
biträdets yrkeskompetens utgår från den erfarenhet som hon/han förväntas 
ha från sin vardag och från relationen med den äldre. Yrkeskompetensen 
tillägnas därmed i arbetet och lärare är kollegor och de äldre. Principiellt 
kan sägas att skolförlagd utbildning får en underordnad roll. Men även den 
skolförlagda utbildningen bör, enligt forskningsgenomgången, relatera till 
och ta exempel från verksamheten.  

En verksamhet som så tydligt är baserad på ett verksamhetsbaserat 
lärande ställer krav på ett ledarskap som konkret arbetar med kompetensut-
veckling. Därmed bör det i enhetschefens yrkeskompetens ingå kunskaper i 
pedagogik.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 
 
 

Praktisk kunskap kan inte uttömmande beskrivas, förstås eller underkastas 
jämförelser om vi inte samtidigt riktar blicken mot bakomliggande organisa-
tioner och traditioner. Ty det är dessa som legitimerar praktisk kunskap och 
sprider den, som förändrar den eller gör motstånd mot förändringar (Rolf i 
opublicerad stencil). 
 

Det här kapitlet ägnas åt det teoretiska perspektivet på yrkeskompetens, 
vilket utgör bakgrunden för analyser och tolkningar av det empiriska mate-
rialet. Eftersom mitt forskningsperspektiv utgår från att yrkeskompetens 
formeras i en social kontext infogas ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. 
Detta perspektiv används i studien som ett medel att strukturera det empi-
riska materialet. 
 

Kompetens 
Många forskare har beskrivit kompetensbegreppet som svårfångat och 
komplext (Berner 1985; Söderström 1990; Ellström 1992). En historisk till-
bakablick (Söderström 1990; Johansson 1996) visar att innehållet i kompe-
tensbegreppet varierar beroende av under vilken tid definitionen formule-
rats. Ett närbesläktat och ofta synonymt begrepp till kompetens är kvalifika-
tion. Det latinska competentia betyder sammanträffande, överensstämmelse 
och competo betyder att vara ägnad, vara kompetent eller räcka till. Det la-
tinska qualificatio betyder att vara på något sätt beskaffad och röjer en 
sammansättning av qualis sådan som och facere att göra. I svenska ord-
böcker förklaras kompetens som kunnighet, skicklighet, behörighet, duglig 
och kvalifikation som en inneboende förmåga som gör personen i fråga 
kvalificerad för något eller nödvändig förutsättning, lämplighet.35  

I forskningslitteraturen kan kompetens relateras till den enskilda indivi-
den och innebär då att individen ska vara bärare av specifika egenskaper. 
Ibland relateras kompetens till organisationer, som kräver att individen har 
en viss kompetens för att kunna utöva ett speciellt yrke eller utföra en spe-
ciell uppgift (Söderström 1990; Ellström 1992; Sandberg & Targama 1998). 
Kompetens kan därmed dels sägas ha ett allmänt innehåll, det som känne-
tecknar människan och hennes utrustning för livet, dels ha ett specifikt in-

                                              
35 Nationalencyklopedin 2004 05 19 http://www.ne.se och Svenska Akademins ordlista. 
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nehåll, den kompetens eleven/studenten uppnår i en viss skolform – alterna-
tivt den kompetens som kännetecknar en viss yrkesgrupp (Gestrelius 1995; 
Johansson 1996). Det är inte ovanligt att kompetens ses som en process. 
Det vill säga att det är något som genomgår någon typ av utveckling. Med 
detta betraktelsesätt innebär kompetens att det är något som kan användas, 
utvecklas och förändras (Söderström 1990, s 7). Ett delvis annat sätt att be-
trakta kompetens är att lägga tonvikten vid att kompetens är en sammansatt 
förmåga hos människan och att denna sammansatta förmåga går att syn-
liggöra och utveckla bland annat genom utbildning (Johansson 1996, s 9).  

I forskningen är kvalifikation oftast ett uttryck för relation och process, 
så att vi beskriver hur kunskap lärs i ett sammanhang och används i ett an-
nat sammanhang. I kvalifikationsstudier finner Holmer och Karlsson (1991, 
s 9) att man studerar arbetets villkor, och utbildningens del i dessa villkor. 
Kvalifikation kan med andra ord betraktas som en länk mellan kunskap, 
inlärda färdigheter och arbete. Den snabba utvecklingen av kunskap har 
gjort att specifika färdighetskunskaper lätt blir omoderna. Detta har gjort att 
termen kvalifikation har kommit att relateras till arbetstagarens potentiella 
förmåga att med hjälp av kunskaper och färdigheter kunna hantera arbets-
uppgifter som är föremål för förändring (Hövels 1998, s 51ff). Kvalifikation 
innebär i detta resonemang att någon har kunskap om hur en specifik ar-
betsuppgift ska utföras. Kompetens däremot relaterar till att vara förberedd 
för olika tänkbara arbetsuppgifter.  

Ett liknande resonemang om begreppens betydelse för Ellström (1992) 
då han finner att kompetens utgår från individen och individens potentiella 
förmåga i relation till ett visst arbete. Med begreppet kvalifikation som ut-
gångspunkt flyttas därmed fokus från individen till arbetet och de krav som 
detta ställer på individens kompetens, menar Ellström (1992, s 30 se även 
Weibull 2003). 

Flyttar vi vårt fokus till västtysk ”Qualifikationsforschung” så är man där 
mer intresserad av de arbetsuppgifter som ska utföras än av de anställdas 
utbildningsbakgrund och kompetens medan den engelska ”qualifications 
research” är nära kopplad till skola och utbildning (Björkman 1991, s 23ff). 
I fransk forskning uppträder kvalifikationsbegreppet ”la qualification du 
travail” i en svårbestämbar knutpunkt mellan utbildning, arbetsmarknad och 
produktion och påverkas av sociala föreställningar och styrkeförhållanden 
(Berner 1985, s 27). 

I denna studie har jag valt att använda mig av begreppet kompetens då 
jag finner att kompetensbegreppet utgår från ett helhetsperspektiv medan 
kvalifikationsbegreppet utgår från en specifik uppgift. Eftersom studien 
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utgör ett gränssnitt mellan utbildning, individ och arbete använder jag mig 
genomgående av det övergripande begreppet yrkeskompetens. 

 

Yrkeskompetens 
Kompetens har av Söderström (1990, s 27ff) delats in i två innebörder; som 
produktionsfaktor och som individuell resurs. Att betrakta kompetens som 
produktionsfaktor är att se på kompetens som en av många andra ekono-
miska resurser. Kompetens jämställs då med råvaror, kapital, energi och 
realkapital. Den ekonomiska tillväxten är i detta resonemang beroende av 
organisationens samlade kompetens. Personalen betraktas som organisatio-
nens humankapital vars kompetens har betydelse för företagets konkurrens-
kraft. En individs humankapital ses inte som oföränderligt utan som möjligt 
att utveckla (investera i). Investering i form av kompetensutveckling ska 
löna sig på så väl kort som lång sikt och förväntas höja produktionsfaktor-
värdet och minst motsvara den totala kostnaden för åtgärden i fråga. Detta 
resonemang är inte helt problemfritt eftersom effekten av investeringen i 
många fall är svårbedömd. 

Att istället betrakta kompetens som en individuell resurs är att förskjuta 
perspektivet från organisationens behov av kompetent personal till indivi-
dens förmåga att klara olika förändringar. Utbildning och kunskap betraktas 
då som en resurs som har betydelse för individens hälsa och välbefinnande i 
arbetslivet samt något som ger både handlingsfrihet och trygghet. Individen 
upplever därmed ett större egenvärde och psykologisk trygghet och skaffar 
sig därmed kontroll över sin omgivning. Detta sätt att betrakta kompetens 
kan vi finna i dagens diskussion om livslångt lärande. 

Nu kan vi istället utgå från arbetsuppgiftens kompetenskrav och med ar-
betsuppgift avses inte en specifik arbetsuppgift, som att leda ett personal-
möte eller att hjälpa den äldre med hennes kläder, utan med detta avses den 
övergripande arbetsuppgiften att vara enhetschef eller vårdbiträde. I chefs- 
och omsorgsarbetet36 sätts objektet för handlingen i centrum och kompe-
tensbegreppet innehåller därför en annan kvalitetsaspekt än vad både kom-
petens som produktionsfaktor och kompetens som individuell resurs gör. 
Det är denna tredje aspekt på (yrkes)kompetens som kommer att behandlas 
i denna studie. 

Även om enhetschefen och vårdbiträdet har olika arbetsuppgifter och 
därmed förutsätts ha olika yrkeskompetens kan verksamheten i sin tur ska-
pa/förutsätta en gemensam kompetens för alla yrkesgrupper som arbetar i 
                                              
36 I kapitel 1 definierades omsorgsarbete som: ”praktiska sysslor utförda med noggrann-
het och omtanke av en känslomässigt engagerad person” (Szebehely 1996, s 22). 
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verksamheten. Ett sätt att indela yrkeskompetens, utifrån detta antagande, är 
att använda Johanssons (1996, s 6ff) indelning av kompetens i en allmän 
och specifik (yrkes)kompetens.37 Den allmänna kompetensen menar förfat-
taren ligger som en bas från vilken den specifika yrkeskompetensen utveck-
las. Den allmänna kompetensen är inte knuten till en speciell yrkesgrupp 
eller en speciell situation. Den specifika kompetensen är däremot knuten till 
varierande yrkesgrupper. En intressant reflektion görs av Gestrelius (1995,  
s 166) då han finner att den allmänna kompetensen oftast inte är en angelä-
genhet för arbetsgivaren att utveckla utan att arbetsgivaren prioriterar ut-
veckling av den yrkesspecifika kompetensen. 

Om vi i detta resonemang utgår från att den allmänna och specifika yr-
keskompetensen grundläggs i en formell utbildning, så kan vi inte bortse 
från att i arbetet lärs nya kunskaper in, antingen som resultat av ett infor-
mellt lärande eller i olika former av arbetsrelaterad icke-formell utbild-
ning.38 Yrkeskompetens förknippas då med utbildning och en integrering av 
teoretisk kunskap med praktiskt handlande.  

Kunskap och färdighet räcker inte för att förklara kompetensbegreppet 
enligt Rolf (1995) utan dessutom binds kompetens till förmågan att lära sig 
att lära. Kompetens har då med förmågan till kontinuerligt lärande att göra. 
Det kan, menar Rolf, knytas både till arbetsuppgift och till kunskapsbasen 
för yrkesutövningen. Ordet yrkeskompetens vidgas därmed till att innefatta 
förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verk-
samhet. I dagligt tal syftar det på mer än formell utbildning och innefattar 
många olika kvaliteter. Det är i relation till en viss situation som någon är 
kompetent och då kan någon aspekt på kompetens överväga, till exempel 
yrkesmässig kompetens, som kan anges som både teoretisk och praktisk, 
eller som administrativ kompetens i form av ledarförmåga. Det är också 
tänkbart att vi kan ansluta personlig kompetens med önskvärda egenskaper 
och förhållningssätt vilka ingår i en social kompetens (SOU 1991:56, s 42). 
Därmed kan sägas att yrkeskompetensen bygger på situationsbundna regler.  

Yrkeskompetens handlar om yrkesmässiga relationer. Det är inte egen-
skaper bundna till en person och som följer denna person genom hela yrkes-
livet. Det förutsätter en social position inom yrket, varifrån individen har 
möjlighet att agera. Den måste erövras inom yrkesorganisationen eller yr-

                                              
37 Johansson gör denna indelning med utgångspunkt från hur hon ser på omvårdnads-
kompetens. Johanssons begrepp är en allmänmänsklig och yrkesspecifik omvårdnads-
kompetens; grunddefinitionen är allmän kompetens (se Nilson 2001, s 31). 
38 Se Ahmed och Combs (1975, s xxiii) klassiska indelning av utbildning/lärande i for-
mell utbildning – icke-formell utbildning, t ex arbetsmarknadsutbildning, personalutbild-
ning, kompetensutveckling, fortbildning och annan kursverksamhet; och informellt läran-
de via vardagslärandet i arbetet. 



 50

kestraditionen menar Rolf (1995, s 122). Utifrån ovanstående resonemang 
är min tolkning den att den som är kompetent i en kontext, kan utifrån 
samma krav och förutsättningar, i en annan kontext anses mindre kompetent 
då det finns personer i detta som har högre aktuell kompetens. En person 
kan med andra ord ha kompetens i förhållande till ett regelsystem men sak-
na kompetens i förhållande till ett annat (se även Söderström 1990; Ell-
ström 1992). Yrkeskompetensbegreppet blir därmed ett relativt begrepp. 
Genom att yrkeskompetensen tillskrivs ett visst värde blir begreppet norma-
tivt laddad, kompetensen förutsätts resultera i någon form av önskvärt till-
stånd. Detta tillstånd kan ge yrkespersonen något eftersträvansvärt, men det 
kan också vara omgivningen som drar nytta av det eftersträvansvärda. 
Kompetens blir därmed, enligt Johansson (1996, s 15), något personligt 
önskvärt för fler än de som har en viss kompetens, något att sträva efter. 

Ett annat sätt att se på yrkeskompetensbegreppets innebörd har Sandberg 
och Targama (1998). De påpekar vikten av att det är individens sätt att för-
stå sitt arbete, som utvecklar och formar individens yrkeskompetens. Denna 
förståelse bestämmer vilka teoretiska och praktiska kunskaper individen 
uppfattar sig ha och hur dessa ska utnyttjas (a a, s 164). Yrkeskompetens 
enligt den definitionen blir synonymt med förståelse och snarare en form av 
intellektuell förmåga. Sandberg och Targama (1998) menar att det finns tre 
olika förståelsenivåer. Det som skiljer personer, som befinner sig på olika 
förståelsenivåer, är inte primärt kunskaper utan snarast förmågan att koppla 
egenskaper som noggrannhet och intresse till en helhetssyn. Författarnas 
kompetensnivåer liknar Dreyfus och Dreyfus (1986; 2000) numera klassis-
ka beskrivning av den individuella kompetensens utveckling i fem steg: 
nybörjaren, den avancerade nybörjaren, den kompetente, den skicklige och 
till sist experten. Yrkeskompetensen förändras därmed från ett regelstyrt till 
ett erfarenhetsbaserat kunnande. Förändringen sker över tid och är i stort 
sett likartat (se även Benner 1993; Benner; Tanner & Chesla 1999; Bendz 
1995; Johansson 1996).  

I ovanstående definitioner av yrkeskompetens ingår formell utbildning 
som en förutsättning för att vara yrkeskompetent och därtill andra mer yr-
kesrelaterade och personlighetsrelaterade kompetenser. Hos Dreyfus och 
Dreyfus (1986) finner jag en annan definition av kompetens. De anser att 
förvärvandet av färdigheter som berör mänskliga aktiviteter, till exempel 
chefskompetens, främst är en förmåga att lära sig förstå och bedöma situa-
tioner. Detta kräver i sin tur fyra mentala kapaciteter: igenkännandet av be-
ståndsdelar, igenkännandet av det signifikativa, identifiering av hela situa-
tionen och beslutsfattande (a a, s 16). Frågan är om Dreyfus och Dreyfus 
helt bortser från den formella utbildningens betydelse vilket till exempel 
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Aronson med flera (1995, s 70) gör då de menar att kunskap är något som 
erövras och utvecklas i arbetet. Författarna delar in yrkeskompetensen i 
uppgiftsrelaterad kompetens som både avser skickligheten i att klara av de 
direkta arbetsuppgifterna och den kompetens som utvecklas i de erfarenhe-
ter som bildas i mötet mellan de äldre och vårdbiträdena. Den andra kompe-
tensen, handlingskompetensen, benämner de ideologiskt normativ. Det 
handlar om pålitlighet, noggrannhet, engagemang etcetera. Den tredje kom-
petensen handlar om att kunna delta i utveckling av verksamheten, så kallad 
förändringskompetens. I princip överensstämmer denna indelning med öv-
rig forskning förutom förhållandet till formell utbildning. En fråga som kan 
ställas, är om alla yrken kräver en sådan utbildning eller om man kan vara 
kompetent i sitt yrke utan den. Det bör väl väcka frågan vad en formell ut-
bildning tillför arbetsområdet eller det motsatta vad som saknas hos den 
som inte är formellt utbildad? Om svaret är att man kan vara yrkeskompe-
tent utan utbildning kan man faktiskt undra om detta också gäller andra yr-
ken?  

En argumentationskedja om yrkeskompetens kan sammanfattas med 
hjälp av Söderströms (1990) fem punkter: För det första är kompetens ett 
individrelaterat begrepp. För det andra är kompetens ett vidare begrepp än 
kunskap, färdigheter och attityder och samtidigt är kunskap kärnan i kom-
petensbegreppet. För det tredje är kompetens ett dynamiskt begrepp som 
kan användas, utvecklas och förändras över tid. För det fjärde är kompetens 
ett villkorligt begrepp som bör relateras till något. Till sist menar Söder-
ström att kompetens är ett kvalitativt begrepp som inte kan beskrivas eller 
mätas i kvantitativa termer (a a, s 7–8). Kompetens kan med detta vida be-
traktelsesätt se på individens resurser, där förhållningssätt, erfarenheter, 
färdigheter, handlingar, utvecklingsförmåga och kontakter tillmäts stor be-
tydelse. Denna syn på kompetens menar Söderström får konsekvenser för 
rekrytering, karriärplanering, utbildningsplanering och arbetsvärdering i 
organisationen. Men även för skolväsendet och för den högre utbildningen 
är frågan intressant – vad värderas egentligen i arbetslivet och vad bör ele-
ven/studenten få med sig ”i bagaget”? (a a, s 61). 

Yrkeskompetens är med andra ord ingen individuell egenskap utan sna-
rare knuten till den roll som individen har inom en grupp eller organisation. 
Yrkeskompetens kan därmed definieras som: dispositiv handlingsberedskap 
som handlar om individens förmåga att hantera olika aktuella uppgifter 
(Höghielm 2004). Som Ellström (1992, s 21) påpekar måste den utförda 
handlingen också vara framgångsrik.  

För att tydliggöra hur yrkeskompetensen kommer att tas upp till gransk-
ning i denna studie lyfter jag fram några av ovanstående aspekter: således 
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den formella utbildningens, yrkeskunskapens och den personliga kompeten-
sens betydelse för yrkeskompetensen.  

 

Formell utbildning 
Med formell utbildning avses den eller de utbildningar som kan anses vara 
adekvata för att utföra en viss arbetsuppgift och en formell utbildning do-
kumenteras med betyg, intyg, diplom eller dylikt. 

De formella utbildningskraven är vanligen så strikt formulerade att de 
använda kriterierna utan större svårighet skiljer kompetenta från icke kom-
petenta. Ett rimligt antagande är att den formella utbildningen ska ge sådana 
kompetenser som är nödvändiga för individens arbetsliv (yrke). Utbildning-
en kan då vara inriktad mot en bestämd yrkesroll/funktion i en arbetsorgani-
sation. Samt innehålla också allmänna kunskapsområden som kan sägas 
utgöra förutsättningar för individen att utveckla sådana kunskaper, färdighe-
ter och attityder, som behövs för att leva som medborgare i samhället  
(Gestrelius 1995, s 165). Dessa yrkesinriktade och allmäninriktade kun-
skapsområden är av olika dignitet beroende på vad den formella utbildning-
en leder till. I sin forskning finner Gestrelius (1989) att i fortbildningssam-
manhang är det personalens ”befattningsutbildning” som arbetsgivaren pri-
oriterar. 

Det kan finnas vissa problem med att utgå från formell utbildning. De 
formella kompetenskraven kan vara betydligt högre än vad arbetet kräver, 
vilket gör att individen inte får möjlighet att utnyttja hela sin kompetens. 
Om det finns många som är utbildade inom ett visst yrke och därmed har 
den efterfrågade formella utbildningen, höjs kravet på den formella kompe-
tensen till att innefatta en formell utbildning som kan vara långt utöver den 
kompetens som krävs för att utföra ett specifikt arbete. Det motsatta kan 
naturligtvis inträffa, nämligen att det uppstår en brist på personer med den 
efterfrågade formella utbildningen och därmed kan kompetenskraven sän-
kas. Vissa arbeten, som sjuksköterskeyrket med legitimationskrav, är skyd-
dade från denna möjliga sänkning av de formella utbildningskraven. 

Det kan också inom vissa yrken vara svårt att klara ut vilket det formella 
utbildningskravet är. Ibland för att ingen utbildning krävs, och ibland för att 
yrket har en uppsjö av möjliga utbildningar som kan betraktas som formella 
och därmed som likvärdiga.  

Likaså kan inte den formella utbildningen faktiskt borga för att individen 
har den kompetens som ett visst arbete kräver. I och med att formell utbild-
ning blir allt mer generell kan den inte täcka arbetslivets alla specialiteter. 
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Yrkeskunskap 
Att beskriva vad kunskap är, är ett klassiskt, filosofiskt problem. En klas-
sisk kunskapsindelning utgår från Aristoteles39 tre former av kunskap: epis-
teme, techne och fronesis. Episteme är den vetenskapliga kunskapen. Tech-
ne är hantverkskunnande, och hit räknar Aristoteles även vad vi idag kallar 
konstnärligt kunnande. Fronesis, till sist, brukar översättas med praktisk 
visdom. Att äga praktisk visdom är att vara en klok människa. Indelningen 
innebär att det finns två former av praktiskt kunskap. Denna indelning av 
kunskap kan vi fortfarande uppleva som aktuell.  

I den västerländska kunskapstraditionen har den teoretiska vetenskapliga 
kunskapen (episteme) kommit att stå i centrum och har tre kännetecken: 
empiristiskt-, metodiskt- och teoretiskt paradigmperspektiv (Gustavsson 
2000, s 38). Den vetenskapliga kunskapen anses vara en mer eller mindre 
korrekt avbildning av verkligheten och knyts till begreppen sanning och 
objektivitet som kan åskådliggöras i påståenden och mer eller mindre kom-
plexa teorier. Därmed skulle kunskap enbart vara sådant som kan formule-
ras språkligt och som kan beläggas med empiriska eller formella metoder. 
Allt annat faller med detta resonemang utanför den verkliga kunskapens 
område. Den allmängiltiga och kontextneutrala, teoretiska kunskapen har, 
enligt Bergendal (1990), i allt för hög grad fått dominera den allmänt accep-
terade kunskapssynen. Praktikerkunnandet (techne) har kommit i skymun-
dan och betraktats som icke vetenskapligt och därmed inte riktigt accepte-
rat. I motsatts till den teoretiska vetenskapliga kunskapen är den praktiska 
kunskapen inte allmängiltig, objektiv och distanserad, menar Bergendal (a 
a, s 21). Den är subjektiv i den meningen att den inte kan formuleras i på-
ståendesatser som är sanna eller falska. Den praktiska kunskapen kan vare 
sig läras in eller bedömas som skild från sitt sammanhang.  

Den forskning som tar upp yrkeskunskap gör precis som Bergendal – den 
polariserar den teoretiska och den praktiska kunskapen (se Ryle 1949/1963; 
Schön 1983; Johannessen 1988; 1999; Göranzon 1990; Molander 1993; 
1997; Rolf 1995; 1998). Främst har denna diskussion handlat om att beskri-
va och identifiera hur den praktiska kunskapen formas. De menar att yrkes-
utövning har sin egen teori som inte är något som kan förmedlas via vare 
sig teoretisk eller praktisk skolning. Gemensamt är också synen på praktisk 
kunskap som kunskap i handling. Kunskapens kollektiva karaktär är ett an-
nat gemensamt drag. Praktisk kunskap är utifrån detta resonemang ingen 
egenskap eller något som ägs uteslutande av individen. Kunskap uppstår 
                                              
39 Aristoteles (1967/1998): Den nikomachiska etiken är översatt och kommenterad av 
Mårten Ringbom 1967. Boken är indelad i tio böcker och kunskapsbegreppen formuleras 
i den sjätte boken s 157–181. 
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först i mötet mellan individen och ett socialt sammanhang. Därför bör teo-
retisk och praktisk kunskap ses som komplementära och med uppgiften att 
skapa förståelse mellan vetande och kunnande. Detta tänkesätt kan utveck-
las vidare utifrån de kunskapstraditioner som har handlingens kunnande i 
fokus.  

 
Yrkeskunskap som knowing how och knowing that 
De två begreppen knowing how (veta hur), och knowing that (veta att) in-
troducerades av Ryle (1949). Veta hur består i färdigheter, i att kunna utföra 
handlingar, den kontrasterades mot den traditionella formen av kunskap 
veta att vilket innebär att veta hur saker och ting förhåller sig, ett slags in-
telligent handlande (Ryle 1963, s 27 ff). Kunskap är därmed av både teore-
tisk och praktisk karaktär. Vi skulle kunna se Ryles resonemang i tecknet av 
Aristoteles begrepp episteme och techne. 

Kunskap om hur något ska gå till eller göras, hör ihop med handling och 
aktivitet. Utifrån Ryles sätt att se på kunskap hänger de två kunskapsfor-
merna ihop och därmed ingår i själva utförandet också detta att veta vad det 
är man gör. Gustavsson (2000, s 105) beskriver detta som att ”tanken behö-
ver vara med under hela processen”. Kunskap i handling innefattar reflek-
tion. Kunskap kan därmed ständigt förbättras och förändras och för att be-
skriva detta för Ryle (1963, s 47) in begreppen vanemässig praktik (rutin) 
och intelligent praktik (reflektion). Vanemässig praktik är ingen kunskaps-
form medan intelligent praktik illustrerar att handlingen utförs avsiktligt 
man ”vet vad man gör”. Ryle skiljer på vanehandling och förmågan att 
handla kunnigt. Han menar att vanehandlingar lär man sig genom att de 
drillas in. Allt går därmed på rutin. Det som utmärker kunniga handlingar är 
att den som handlar är uppmärksam på vad som görs och på hur såväl pro-
cess som resultat ter sig och denna förmåga utvecklas individuellt. En hand-
lings utförande baseras enligt Rolf (1995, s 107ff) 40 på ett antal regler, som 
till en början är tydliga och väl kända för individen. Efterhand som indivi-
den blir allt säkrare i sitt handlande, blir reglerna allt mer diffusa för att så 
småningom övergå till maximer (ledtrådar). Regler eller maximer är i sig 
inte avgörande för hur en handling genomförs, en handling är så mycket 
mer än regler och maximer. De integreras i den praktiska kunskapen. Rolf 
(1995) (med hänvisning till Polanyi) delar i sin tur in yrkeskunnandet i tre 
slags praktisk kunskap. Dessa benämns som skicklighet (skill), know-how 

                                              
40 Rolf (1995) studerar och tolkar Michael Polanyis teorier om den professionella kun-
skapens tysta dimensioner. Polanyis var samtida med Ryle och deras begrepp är mångt 
och mycket parallella. Bröderna Dreyfus (1986) kompetensstege bör ses som en vidareut-
veckling av Ryles och Polanyis teorier. 
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och kompetens. Skicklighet har att göra med förmågan att utföra en hand-
ling enligt vissa i förväg givna regler. Know-how förutsätter en anpass-
ningsförmåga hos individen och vilar på mer eller mindre situationsbundna 
regler. Kompetens till sist förutsätter att individen har know-how kunskap 
och dessutom en förmåga till reflektion, som medför att hon inte bara kan 
anpassa sig till praktikens regler, utan också påverka praktikens regler för 
kvalitet (Rolf 1995, s 114ff). Både Ryle och Rolf/Polanyi finner att den 
praktiska kunskapen innehåller mer än en nivå. Denna kunskapsfördjupning 
kan endast erhållas genom erfarenhet. 

Vi kan se det så att det är två faktorer som är viktiga för att skapa denna 
erfarenhet, nämligen handling (själva utförandet) och reflektion. Det första 
finner man ofta i vardagsarbetet (vanemässig praktik), här finns krav på 
omedelbar handling. Handling i sig är dock ingen garanti för kunskapsut-
veckling, utan förutsätter bara att man är mer eller mindre medveten om vad 
man gör. Medvetenhet skapas genom reflektion (intelligent praktik) (Ryle 
1963; Schön 1983; 1987; Molander 1993).  

En huvudtes i Schöns (1983) studie av professionell verksamhet är att 
professionellt arbete bedrivs utifrån en kontinuerlig, praktikgrundad reflek-
tion och ett tyst yrkeskunnande (knowing how). Genom att göra erfarenhe-
ter och reflektera över sina misslyckade och lyckade försök formas kun-
skap. Schön använder begreppen reflection-in-action och reflection-on-
action. När något, som brukar fungera på rutin och inte gör det just denna 
gång, kommer det som en överraskning. Brottet i rutinen kan leda till re-
flektion och tankar om hur problemet ska lösas nästa gång. Men det kan 
också finnas situationer när vi direkt i situationen, utan att avbryta dess 
fortgång genom vårt tänkande, kan förändra situationen. För att en reflek-
tion ska vara möjlig måste den handlande dock ha både överblick och tid 
för eftertanke. Att reflektera innebär enligt Molander (1993, s 143) att ta ett 
steg tillbaka och se på sig själv och situationen, för att på detta sätt få per-
spektiv. I den reflekterande processen går den handlande i minnet tillbaka 
till det som skett och låter det reflekterade träda fram. 

Det är genom att reflektera över hur vi uppfattar situationer och skeenden 
och hur vi handlar i dem, som vi kan utveckla kunskap. Genom att tolka 
situationer (see-as) och att handla i dessa situationer (do-as) och reflektera i 
handlingen, liksom före och efter, bygger vi upp en större repertoar av ex-
empel, tolkningar och handlingsmöjligheter (Schön 1987, s 67). Knowing-
in-action bör, menar Schön, betraktas som en process snarare än en förmå-
ga. Reflektion i handlingen omformar tänkandet och handlandet under själ-
va handlandet. Tänkandet och handlandet är komplementärt och ger näring 
åt och sätter gränser för varandra. 
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Yrkeskunskap som sägbart och osägbart 
En tolkning av praktisk kunskap som utgår från Wittgensteins filosofi har 
formulerats av forskare på Arbetslivscentrum; se Johannesson (1988; 
1999); Göranzon (1988; 1990); Josefsson (1991); Perby (1995); Hammarén 
(1999). De menar att kunskap sönderfaller i två olika områden – det sägbara 
och det osägbara. Praktisk kunskap kan sägas bestå av tre olika kunskaps-
former: påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. 
På senare tid har en fjärde kunskapsform omdöme tillkommit. Med påståen-
dekunskap förstås yrkeskunskapens formella del. Det vi kan få begrepp om 
genom att läsa instruktioner och studera en verksamhet teoretiskt. Veten-
skaplig kunskap kan ibland ha en karaktär av påståendekunskap, men det är 
då inte fråga om synonymer. Vetenskaplig påståendekunskap syftar på alla 
typer av kunskap som kan formuleras i form av fakta och därmed bli likty-
digt med det sägbara.  

De övriga kunskapsformerna, det praktiska vetandet, är de som beteck-
nas av Johannessen (1988; 1999) som tyst kunskap (det osägbara). Tyst 
kunskap är den kunskap ”som man av logiska skäl inte kan formulera full-
ständigt i språklig form” (a a 1999, s 20). Det praktiska vetandet kan med 
andra ord inte formuleras i generella regler och påståenden, men kan där-
emot dokumenteras genom att den praktiseras. Vi ska senare i texten åter-
komma till begreppet tyst kunskap, men först ge en innebörd i de övriga 
begreppen som härrör sig till praktisk vetande. 

Med färdighetskunskap menas då den kunskap som behövs för utföran-
det av enskilda arbetsuppgifter och arbetsmoment. Det innebär med andra 
ord ett behärskande av praktiska färdigheter, som har övats in och som är 
ett resultat av att vi har varit verksamma i en praktik. Färdighetskunskapen 
är liktydigt med ”veta hur”; det vill säga att kunna göra olika saker. Vissa 
moment i ett arbete kräver en säkerhet som sitter i kroppen, färdighetskun-
skap kommer till uttryck genom riktiga grepp och säkerhet i handlag i utfö-
randet av det praktiska arbetet. 

Förtrogenhetskunskap är ett kunnande som inte låter sig uttryckas exakt, 
formuleras i regler eller prövas genom kategorierna sant eller falskt  
(Johannessen 1999, s 39). Det handlar om att kunna hantera det unika. 
Förtrogenhetskunskapen tillägnar vi oss genom erfarenhet, vår egen eller 
andras, och kontakten med alla missgrepp och missbedömningar som kan-
ske genereras under ett långt yrkesliv. Josefson (1991) talar om seendets 
kunskap som en förutsättning för förtrogenhetskunskapen. Hon beskriver, 
med hjälp av exempel, sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma viktiga 
aspekter i vårdsituationer: 
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Förmågan att se när något inte stämmer även om alla medicinska prover är 
normala är en kunskap som man inte förvärvar genom bokliga studier. På-
ståendekunskapen kan ge en översiktlig orientering men seendets mäster-
skap förvärvar man i praktiken (Josefson 1991, s 28). 
 

Seendets mästerskap förvärvas enligt Josefson i verksamheten och den mås-
te upprätthållas där. Därmed kan konstateras att seendet lever och utvecklas 
i själva handlandet. Ord kan vara till hjälp, men det är inte i orden som den 
levande kunskapen finns.  

Förtrogenhetskunskapen gör det möjligt att hantera det unika och det av-
vikande, eftersom det behövs kännedom om, förtrogenhet med och skolning 
i arbetet för att tolka olika erfarenheter och överföra dem på nya situationer. 
Samspelet med andra inom yrkesgruppen blir i det sammanhanget av avgö-
rande betydelse menar Göranzon (1990, s 138). Det är genom att övas in i 
en praktik och därigenom ta del av traditionens exempel som förtrogenhets-
kunskapen blir till. Därmed förstår jag förtrogenhetskunskapen som gemen-
sam för en yrkesgrupp i en kontext.  

Omdöme innebär att ha en väl utvecklad känsla för vad som är riktigt 
och bra att göra i det enskilda och allmänna fallet. Med omdöme förs där-
med in en kvalitetsaspekt. Kärnan i yrkeskunnandets kunskapsteori är hur 
omdömesförmågan byggs upp och utvecklas och det visar sig i förmågan att 
inom ett visst område på ett intelligent sätt samspela med verklighetens 
mångfald och dess kontinuerliga förändringar. När den verkliga experten 
handlar i samklang med sin kunskaps innersta kvalitet, då menar Hammarén 
(1999, s 35) som hänvisar till Dreyfus expertbegrepp, är hon öppen för nya 
erfarenheter. Att handla omdömesgillt och nyskapande bör, som jag ser det, 
ses som en möjlighet att utveckla yrkeskunskapen. Yrkeskunskap handlar 
därmed om utövandet av egna och andras erfarenheter, rutiner och omdö-
me. 

De ovanstående kunskapsformerna är enligt Johannessen (1999) ound-
gängliga för att påståendekunskap skall kunna formuleras och dessa erfa-
renhetsbaserade kunskapsformer ingår som väsentliga inslag i all påståen-
dekunskap:  

 
Påståendekunskap vilar med andra ord på ett fundament av tyst kunskap – 
utan tyst kunskap ingen påståendekunskap (Johannessen 1999, s 40). 
 

Påståendekunskap och förtrogenhetskunskap, förtydligar Josefson (1991,  
s 27), är två olika aspekter,41 och inte olika typer, av kunskap och hon beto-
nar att skillnaden dem emellan är flytande. I själva verket är de varandras 

                                              
41 Se även Molander Kunskap i handling (1993) där han skriver om de tre kunskapsfor-
merna, som aspekter av kunskap (s 42). 
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förutsättning och komplement. Både påståendekunskap och förtrogenhets-
kunskap har sina begränsningar. Om vi enbart är hänvisade till våra egna 
erfarenheter som kunskapskälla blir kunskapens mängd begränsad. Vi be-
höver begrepp och andra teoretiska redskap för att skapa överförbar och 
flexibelt tillämpbar kunskap av våra erfarenheter. Den inlärda kunskapen 
kan bli till insikt och djupare förståelse i en praktik där vi begriper det vi 
lärt oss. De två kunskapsformerna finns både hos praktiker och hos teoreti-
ker, men, finner Carlgren (1990, s 77), i olika proportioner.  

Utifrån ovanstående resonemang finner vi att yrkeskunskapen bygger 
både på uttalad och outtalad kunskap. Den praktiska kunskapen är till stora 
delar tyst, på så sätt att den inte lätt kan beskrivas i generella termer på ett 
meningsfullt sätt. En något annan hållning har Molander (1993) till begrep-
pet tyst kunskap där han menar att inom varje yrkes- eller kompetensområ-
de förekommer någon form av verbalisering, som gör att det inte finns nå-
got rent tyst handlande och därmed inte heller någon rent tyst kunskap. ”Det 
tysta finns överallt och ingenstans” (a a, s 44). Han urskiljer också tre olika 
innebörder av tyst kunskap, samtidigt som han vänder sig mot begreppet 
tyst kunskap. Den första innebörden av tyst kunskap är kunskap som inte 
kan beskrivas eller uttryckas i ord. Den andra innebörden av kunskapens 
tysta sida är ”det tyst förutsatta” eller ”det underförstådda” och den tredje 
innebörden är det ”tystade”: den som inte har fått röst eller tillåts få röst  
(a a, s 46). Utifrån Molanders resonemang kan sägas att tyst kunskap kan 
betraktas som ett förhållningssätt till arbetet och inte som ett särskilt kun-
skapsinnehåll. Den går att beskriva och den bör beskrivas.  

Det officiella språkbruket har i många fall hämtat sina kunskapsbegrepp 
utifrån den ovanstående ”Wittgensteinska” traditionen. I Skola för bildning 
(SOU 1992:94, s 62 ff) används begreppen fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Faktakunskap är i denna begreppsuppfattning en kvantitativ 
(mätbar) kunskap av teoretisk karaktär. Förståelsekunskapen är faktakun-
skapens kvalitativa sida (som mer eller mindre kvalificerad förståelse).42 
Förståelsen avgör vilka fakta vi kan se eller uppfatta och de är där med me-
nar utredningen intimt förbundna till varandra. Färdighetskunskap och för-
trogenhetskunskap är det praktiska vetandet och förtrogenhetskunskapen är 
kunskapens ”tysta dimension”.  

Hittills har kunskap formulerats som bunden till person och kropp. Den 
har haft en intellektuell och en funktionell dimension, men kunskapen har 
inte satts in i något slags sammanhang. I och med att kunskap diskuteras 
utifrån tradition och yrkeskultur förs tanken in på betydelsen av det sociala 
                                              
42 Se även Höghielms (1998; 2001) användning av begreppen fakta- och förståelsekun-
skap i ett yrkeskunskapssammanhang. 
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och kulturella sammanhanget och i vilken mån kunskap kan betraktas som 
kontextuell.  
 
Yrkeskunskap som tradition och yrkeskultur 
Kunskapen har två sidor enligt Göranzon (1990, s 140) en teknisk och en 
normativ. Till kunskapens tekniska sida räknas påståendekunskap och fär-
dighetskunskap. Däremot hänförs kunskap som innehåller bra eller dåliga 
exempel till den normativa sidan. Denna typ av kunskap gör oss i stånd att 
utföra bedömningar inom verksamheten:  

 
Det normativa momentet inom en verksamhet gör att vi inte enbart kan tala 
om en överföring av praktiskt kunnande när vi skolas in i en verksamhet. 
Vad vi har är en överföring av både tekniska och normativa moment – vi har 
en överföring av en yrkeskultur (Göranzon 1990, s 140). 
 

De kunskaper vi använder i arbetet är med andra ord inbyggda i traditioner 
och är en del av den kulturella och sociala gemenskap i vilken vi lever. Det 
betyder att kunskap överförs från en generation till en annan genom att den 
äldre lär den yngre. Hantverkets mästarlära står som typexempel för kun-
skapsförmedling via tradition. Individen agerar i en verksamhet som be-
stämmer vilken yrkeskunskap som behövs och hur denna kunskap manife-
steras. Yrkeskunskap kan därför inte sammanhangslöst flyttas från en verk-
samhet till en annan, utan att på nytt bestämmas av konstitutiva exempel på 
användning. För denna användning använder Hammarén (1999, s 38) ter-
men regelföljande. Den avgörande kunskapen ligger i hur vi följer reglerna 
inom en verksamhet. Traditionen utövar sådan makt över våra tankar, me-
nar Gustavsson (2000, s 124), att vi måste underkasta oss dess auktoritet för 
att vinna kunskap. Denna underkastelse är ytterst en förutsättning för läran-
de. Kunskapsöverföring fungerar därmed i ett slags mästare- lärlingsförhål-
lande, där lärlingen saknar den kunskap som gör det möjligt att ifrågasätta 
själva kunskapsinnehållet. Traditionens kunskap kan inte förstås eller be-
dömas från utsidan. Den kunskap som finns i traditionen är aldrig fullt utta-
lad eller fullt medveten. Rolf (1995) skiljer också mellan starka och svaga 
traditioner. I en stark tradition tilldrar sig samverkan mellan mästare och 
lärling inom ramen för en institution. Mäster måste ha en social position 
bland sina yrkesbröder. Den starka traditionen kräver kvalitet som bedöms, 
delvis inom traditionen själv. I den svaga traditionen behöver kunskapen 
ingen annan legitimation än sin nytta (a a, s 150). 
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Yrkeskunskap som bunden till kontext 
Föreställningen om arbete och kunskap som två sammanlänkande processer 
ligger nära den syn på kunskap och lärande som idag är dominerande inom 
stora delar av lärandeforskningen (Engeström 1987; 1999; 2001; Lave & 
Wenger 1991; Lave 1993; Wenger 1998; Säljö 2000; Gustavsson 2000b; 
Dyste 2003). Utifrån ett teoriperspektiv på kunskap hävdas att kunskap är 
kontextbunden, det vill säga att kunskap inte går att frigöra från sitt sam-
manhang. Den är inbäddad i ett socialt och kulturellt nätverk av olika inne-
börder, relationer och verksamheter, individen tillägnar sig de tänkesätt, den 
kultur och de handlingsmönster som utmärker en arbetsgemenskap – just 
genom att aktivt delta i denna arbetsgemenskap. Kunskap ger individen ett 
redskap för information, färdighet och förståelse, men samtidigt måste indi-
viden på något sätt kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter och 
vilken förståelse som är relevant i ett visst sammanhang, inom ramen för 
arbetsgemenskapen (Säljö 2000, s 141). Kunskap i detta perspektiv kan be-
traktas som en verktygslåda.  

Kunskap kan inte heller överföras direkt (utifrån förmedlingspedagogisk 
tradition) eller oproblematiskt förmedlas från en lärare till en elev menar 
Lave och Wenger (1991). De vänder sig därmed mot tanken att det skulle 
finnas något som kan kallas enkel faktakunskap. Som vi tidigare har sett 
använder Ryle (1963) ”knowing” för att poängtera kunskapen som aktivitet. 
Att använda sig av situerad kunskap är menar Gustavsson (2000, s 129) att 
gå ett steg vidare och hävda att kunskap är det som utövas i en praktisk 
verksamhet och som är något som yttrar sig i specifika situationer. Det 
finns då inget som kan kallas ”allmän kunskap”, som kan förmedlas från en 
människa till en annan. Generell och abstrakt kunskap har alltså ingen me-
ning utanför ett specifikt sammanhang (Lave & Wenger 1991, s 34). Läran-
de och kunskap har här blivit helt kontextualiserad. 

Verksamhetsteori och situerad kunskap är två lärande-/kunskapsteorier 
som representerar kontextbunden kunskap. Verksamhetsteorin lägger ton-
vikt vid kunskap som redskap. Aktiviteter präglas således av en växelver-
kan mellan kontinuitet och förändring, reproduktion och transformering. 
Kunskap en verksamhet producerar ny kunskap. Det historiska är i verk-
samhetsteorin en viktig och nödvändig del av kunskapsprocessen. I denna 
teoriaspekt ses aktiviteter och kunskapsprocesser både som instrumentell 
kunskap och som expansiv kunskap. Den instrumentella kunskapen innebär 
att individen bidrar till att institutionalisera ett visst sätt att utföra arbets-
uppgifter, som yrkeskulturen definierar och uppfattar som det rätta sättet att 
förstå och utföra arbetet. Den expansiva kunskapen är en mer reflekterande 
och ifrågasättande kunskapsform. Individen ifrågasätter inom denna kun-
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skapsform rådande arbetsmönster och utvecklar nya sätt att hantera arbets-
uppgifter och problem i arbetet. Dessa processer är parallella i en och sam-
ma verksamhet och två aspekter av samma aktivitet. Grundtanken är att 
övervinna den uppdelning eller dualism som finns mellan tanke och hand-
ling, teori och praktik, fakta och värde (Engeström 1987; 1999). 

När verksamhetsteorin talar om kunskap/lärande i verksamhetssystem, 
talar situerad kunskapsteori istället om praktikgemenskaper (Lave & Weng-
er 1991; Chaiklin & Lave 1993). Praktikgemenskapen grundas på en pro-
fessionell samhörighet eller yrkessamhörighet, där det finns samförstånd 
kring vad som ska göras. I likhet med verksamhetssystem finns det inom 
praktikgemenskapen en viss arbetsdelning samt olika regelsystem, en viss 
kultur och bestämda redskap som utvecklats av tidigare generationer. 

Verksamhetssystem och praktikgemenskaper är relativt varaktiga och 
stabila över tid. Inom situerad kunskapsteori ligger fokus främst på den 
kunskap som återskapar praktikgemenskaper. Det är genom handlingar som 
praktikgemenskaper och verksamhetssystem återskapas, men även utveck-
las. Kunskap blir då till genom det dagliga deltagandet i olika aktiviteter 
som kan ge upphov till nya förhållnings- och arbetssätt (Gustavsson 2000b, 
s 43). Inom situerad kunskapsteori och verksamhetsteori ligger fokus ofta 
på tre specifika samspelsformer; koordinering, samarbete och kommunika-
tion. 

I situerad kunskapsteori sker inlärningsprocessen i form av personliga in-
teraktioner mellan ”mästare” och ”elev” inom ramen för verksamheten. 
Kunskapsprocessen beskrivs som en rörelse från legitimt perifert deltagan-
de till fullt deltagande i praxisgemenskapen (Lave & Wenger 1991). Idealt 
får en lärling genom att delta i det vardagliga arbetet inblick i hela arbets-
processen. Den okunnige och mindre erfarne får tillfälle att lära sig det som 
kollektivet praktiserar och utvecklar. I begränsad omfattning artikuleras 
yrkeskunskaper som något som i första hand utövas. På detta sätt utvecklas 
en yrkesidentitet som formar, upprätthåller och utvecklar gränser för vem 
som ska göra vad och vad som är acceptabelt att göra, samt föreställningar 
både om vad man själv bör göra och vad andra gör eller borde göra (Thun-
borg 1999, s 48; se även Berner 1989; Jernström 2000). Den som formellt 
har rätt att bestämma vad som ska göras och av vem, menar Wenger (1998) 
har tolkningsföreträde när det gäller att bedöma vilken kunskap som är legi-
tim och giltig inom praktikgemenskapen.  

Vi kan konstatera att ju mer kontextuellt situationen definieras desto mer 
sammanfaller kunskaps-, kompetens- och lärandebegreppen. Det är i det 
sociala yrkessammanhanget som yrkeskunskaper byggs upp, men också där 
som yrkeskompetensen utvecklas och manifesteras. Därmed kan sägas att 
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utifrån denna kunskapssyn har kunskap ett intimt samband mellan kulturel-
la värden och antaganden, med andra ord är det yrkeskulturen som formar 
yrkeskunskapens innehåll och sätter dess gränser. Yrkeskulturen bestämmer 
hur yrkespraxis utformas men också vad som erkänns som yrkeskunskap. 
Yrkeskulturen blir på sätt och vis ett specialfall av ett sociokulturellt synsätt 
på kunskapsbildning inom ett yrke (se Höghielm 2004).  

I denna del av det teoretiska kapitlet har yrkeskunskapen belysts utifrån 
några av de perspektiv som ryms i den samtida diskussionen om handling-
ens kunnande. Den slutsats som kan dras är att likheterna i den teoretiska 
argumentationen är mer påfallande än olikheterna. Principiellt kan sägas att 
erövrandet och konsolideringen av yrkeskunskap utgör en process som ska 
ses som kumulativ. Den är därmed ett resultat av (troligtvis mångårig) erfa-
renhet, med både en rutinartad (vanemässig) dimension och en reflekterad 
(fördjupad) dimension. För att skapa kunskapsfördjupning krävs någon 
form av reflektion. Yrkeskunskapen är dessutom både generell och kontex-
tuell, vilket innebär att på en arbetsplats, i en yrkesgrupp eller i ett arbetslag 
formas en gemensam kunskapskultur.  

 

Personlig kompetens 
I kompetensbegreppet ingår också, som tidigare har nämnts, en förmåga 
som är knuten till individen och som betecknats som sociala färdigheter, 
attityd- och personlighetsrelaterade faktorer (Ellström 1992; 1997) och som 
socioaffektiva kompetenser (Gestrelius 1995). De socioaffektiva kompeten-
serna består då dels av kompetenser som samarbetsförmåga och ledarskap, 
dels av affektiva kompetenser som engagemang i arbetet. Ett begrepp som 
används flitigt och i det närmaste kan betraktas som synonymt med dessa 
färdigheter är social kompetens.  

Att tala om social kompetens är enligt Persson (2003, s 36) ett relativt 
nytt fenomen och kan relateras cirka tjugo år tillbaka. Självklart har det va-
rit viktigt med det vi nu kallar social kompetens även förr i tiden. Fast då 
talade man snarare om ”att kunna ta folk” eller ”att vara smidig”. Att enbart 
”vara trevlig” är inte tillräckligt för att vi ska kunna tala om social kompe-
tens. Vid en genomgång av ett antal platsannonser fann Persson att den so-
ciala kompetens som efterfrågades var det han nämner som gruppaspekten 
”att smälta in i och anpassa sig till en grupp” och relationsaspekten som 
mer går ut på att kunna ”ta folk”, att kunna samspela med andra människor 
(a a, s 141). Det är i sin tur viktigt att skilja på social kompetens i vardagen, 
en kompetens som vi alla ”bör” ha för att fungera i samhället, och social 
yrkeskompetens, där den sociala kompetensen är en del av yrkeskompeten-
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sen.43 Lyttkens (1989, s 129 ff) beskriver social kompetens i arbetet som en 
samspelsteknik, vilket på ett enkelt sätt illustrerar begreppet.44 

I yrken av människovårdande karaktär, som äldreomsorgen, där den hu-
vudsakliga aktiviteten består av relationer och därmed förutsätter sociala 
interaktioner ställs stora krav på social kompetens. För att kunna utföra så-
dana uppdrag måste individen kunna uppfatta situationen och välja ett 
framgångsrikt tillvägagångssätt. Innehållet och kvaliteten i relationen per-
sonal/äldre är en avgörande faktor, enligt Larsson och Morén (1988, s 36), 
för organisationens framgång eller misslyckande. Detta förhållande be-
skrivs också i SOU 1991:56 (s 43) där det framhålls att i vård och service-
sektor ställs höga krav på en social kompetens. Det vill säga att det är önsk-
värt att individen har förmåga och vilja att skapa meningsfulla relationer till 
andra människor, att individen kan kommunicera med andra, fungerar soci-
alt med andra och ofta även har tillgång till ett fungerande nätverk. Ju bre-
dare kontaktytor personalen har i en organisation, desto viktigare blir den 
sociala kompetensen för verksamhetens kvalitet. En liknande uppfattning 
har Ellström (1992) som hävdar att tjänsteverksamheten traditionellt inne-
bär att arbetet utförs i samverkan mellan personal och/eller mellan personal 
och klient. Därmed blir förmågan att kommunicera med andra mycket vik-
tig, liksom förmågan att lösa kontinuerligt uppkommande uppgifter och 
problem i samverkan. Det vill säga utöva social kompetens (a a, s 58). I 
SOU 1991:56 förtydligas att social kompetens förknippas med den kompe-
tens som oftast kvinnor utvecklar i familjen, genom omsorgen om barn, 
vuxna och den åldrande generationen. De kvinnor som anställs i vård och 
omsorgsarbete förutsätts ha denna sociala kompetens (a a, s 43). Idag har 
den sociala kompetensen blivit ett viktigt urvalskriterium vid anställning av 
personal (se Bäcklund 2002; Dahlkwist 2002; Persson 2003), utan att den i 
och för sig kan dokumenteras.   

Utifrån ovanstående försök att fånga social kompetens som begrepp kan 
social kompetens tolkas som ett relationsbegrepp, som en förmåga att um-
gås och kommunicera med andra människor. Som jag ser det, finns det nå-
got mer än den sociala kompetensen som efterfrågas av individen i ett yr-
kessammanhang. Denna kompetens anges av Orwén (2001, s 15) som en 
”personlig egenskapskompetens”. Den personliga egenskapskompetensen 
definierar Orwén som ”förmågor kopplade till hur /…/ är som individ”. Jag 
                                              
43 Social kompetens som begrepp har mestadels en allmän definition och behandlar social 
kompetens hos, barn, unga eller socialt avvikande personer se t ex Dahlkwist (2002); 
Persson (2003).  
44 Att utveckla en teknik för social kompetens/samspel verkar vara något som anammats i 
pedagogisk och managementlitteratur se t ex Sjödin & Petersson (2001); Dahlkwist 
(2002).  
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använder i denna studie begreppet personlig kompetens för att understryka 
begreppets personlighetsrelaterade dimension. I personlig kompetens inne-
fattas social kompetens och personlig egenskapskompetens. Begreppet in-
begriper därmed både förmåga och egenskap. 
 

Yrkeskompetensens funktion i denna studie 
Yrkeskompetens kan som vi har sett ses utifrån två skilda perspektiv. Ett är 
att använda begreppet utifrån de kunskaper, färdigheter som individen be-
sitter, ett annat är att använda begreppet utifrån arbetet och dess krav på 
individens yrkeskompetens. I det första fallet talas om individens yrkes-
kompetens, medan det i det senare fallet talas om individens kompetens 
med utgångspunkt från arbetsuppgiftens kompetenskrav och här avser jag 
att rita upp hur arbetsuppgiftens kompetenskrav formuleras. Enligt  
Rönnqvist; Thunborg och Ellström (1999, s 14) kan arbetets föreskrivna 
kompetenskrav vara i högre eller lägre grad socialt konstruerade och är så-
ledes inte oberoende av rådande sociala, kulturella och materiella betingel-
ser inom organisationen och i det omgivande samhället. Detta är ett synsätt 
som kan vara användbart i överväganden kring frågan hur verksamhetssy-
stemet definierar yrkeskompetens. 

I min kompetensanalys använder jag mig av begrepp som kan härledas 
från beskrivningen ovan nämligen formell utbildning och personlig kompe-
tens. Den personliga kompetensen är likvärdig med Gestrelius (1995) kom-
petensbegrepp socioaffektiv kompetens och Ellströms (1992) begrepp för 
sociala färdigheter, attityd- och personlighetsrelaterade faktorer. Jag har 
valt att använda ett samlingsbegrepp, nämligen personlig kompetens, efter-
som min avsikt inte är att kategorisera i undergrupper. Det som är intressant 
i denna studie är istället att se åt vilket håll den personliga kompetensen 
riktar sig. Min distinktion är att personlig kompetens handlar om hur jag 
ska vara för att utföra ett specifikt arbete och formell utbildning baserar sig 
på vilken utbildning som jag ska ha för att utföra detta arbete.  

Yrkeskompetens är sålunda ett vidare begrepp än kunskap samtidigt som 
kunskap utgör kärnan i begreppet. Kunskapsbegreppet i denna studie är för-
utsättningen för att få svar på frågan vad man ska kunna för att betraktas 
som yrkeskompetent. Min avsikt med genomgången av yrkeskunskap är 
inte att kategorisera yrkeskunskapen i olika kategorier som påståendekun-
skap, förståelsekunskap, färdighetskunskap eller förtrogenhetskunskap. Jag 
gör som Göranzon (1990) och betraktar dem som varandras förutsättningar. 
Däremot är syftet att formulera en tydlig bild av den yrkeskunskap som en-
hetschefer och vårdbiträden anses behöva för att klara av sitt arbete.  
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Yrkeskompetensen kan också, som tidigare har angivits, kategoriseras 
utifrån Johansson (1996) begrepp allmän och specifik yrkeskompetens. Den 
allmänna yrkeskompetensen är en kompetens som kan betraktas som 
gemensam för en verksamhet i en specifik kontext medan den specifika 
kompetensen är yrkesspecifik. Med andra ord kan varje del i yrkeskompe-
tensanalysen också betraktas med utgångspunkt från vad som är allmän och 
specifik yrkeskompetens för kontexten.  

Avsikten är inte att undersöka olika former av kunskap och hur de tilläg-
nas, utan istället att undersöka inramningen, det vill säga det speciella soci-
ala kontext eller sammanhanget. I den här studien blir det sociala samman-
hang som enhetschefer och vårdbiträden verkar i av avgörande betydelse 
när vi diskuterar deras yrkeskompetens. Med andra ord är enhetschefers och 
vårdbiträdens yrkeskompetens en följd av deras inskolning till sitt yrke, i 
yrkeskunskapens struktur och natur, i arbetsuppgifter, arbetsorganisation 
och yrkeskultur. Ett sätt att förstå yrkeskompetens utifrån dess kontext är att 
sätta in den i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.  

 

Arbetet som ett verksamhetssystem  
Engeström (1987) har utformat en verksamhetsmodell. Denna modell är en 
generell modell för verksamhetssystem och används som ett redskap för att 
förklara samband i arbetet (i verksamheten) och för att identifiera olika 
lärandemekanismer i arbetet, i mitt fall kompetensmekanismer. Verksam-
hetsmodellen har sin teoretiska bas i kulturhistorisk teori (se Vygotskij 
1987; Van Der Veer & Valsiner 1991) och verksamhetsteori (se Leontiev 
1981; 1986; Cole & Engeström 1993; Engeström 1987; 1999; 2001). 
 

Kulturhistorisk teori och verksamhetsteori 
All högre psykisk funktion utvecklas enligt Vygotskij45 (1978) genom soci-
alt skapade aktivitetsformer, vilka överförs till individen via kulturarvet. 
Utveckling av exempelvis kompetens går från den sociala och kollektiva 
handlingsformen till den individuella, den startar i det yttre samspelet och 
blir först långt senare till inre erfarenheter. Den går med andra ord utifrån 
och inåt.  

Istället för att fokusera på objekt, vilket var förhärskande inom dåtida 
psykologiforskning, koncentrerade sig Vygotskij på processen. Stimuli-

                                              
45 Lev Vygotskij föddes i Ryssland och levde mellan år 1896–1934. Han var utbildad 
jurist och språkvetare. Idag presenteras han som marxistisk psykolog (Hydén 1981). 
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respons-processen utökade Vygotskij med ledet medierande handling.46 
Denna relation är inte direkt (på ett rent reflexmässigt plan) utan medieras 
genom kulturella redskap, där språket är det viktigaste kulturella redskapet. 
Wertsch (1998) liksom Säljö (2000) förtydligar att kulturella redskap kan 
vara både intellektuella manisfisterade som språk, symboler och gester eller 
fysiska som datorer. De intellektuella redskapen är internt orienterade och 
de fysiska redskapen är externt orienterade, men de ska också betraktas som 
delar av en helhet. För att förklara denna teori utformade Vygotskij nedan-
stående modell:47 
                                      

                   S    - - - - - - - - - - - - - - - -  R                        
                    
 
   
                                          
 
                                         X 

Figur 3:1. Modell för medierande handling (Vygotskijs 1978, s 40).  
 
X:et i modellen utgör den medierande handlingen mellan individen och 
omvärlden, mellan stimuli och respons. I detta medierande handlande före-
ligger ett oundvikligt samspel mellan människan och de kulturella redska-
pen. Det är inte en isolera individ som ansvarar för eller utför handlingen, 
utan det är denna individ i intim förening med det kulturella redskapet som 
handlar. I användandet av kulturens erbjudna resurser kan vi förlänga både 
våra sociala, intellektuella och fysiska färdigheter och förmågor. Vi begrän-
sar inte våra handlingar till naturen givna resurser (Vygotskij 1978, s 40; se 
även Wertsch 1998; s 34ff; Säljö 2000, s 20). De kulturella redskapen fär-
gas dessutom av det omgivande samhällets sociala och kulturella värdering-
ar. 

Utifrån den kulturhistoriska traditionen utvecklade Leontiev (1981)48 en 
begreppsram som går under beteckningen ”arbetsverksamhet” där arbets-
delningen lyfts fram som en historisk process, vilket har medfört en diffe-
rentiering mellan kollektiva verksamheter och individuellt handlande.  
Leontiev (1981; 1986, s 156) skiljer mellan tre olika, men ömsesidigt bero- 

                                              
46 Medieringsbegreppet kommer ursprungligen från Hegel – (Vermittlung) – vilket anty-
der att människan inte står i direkt kontakt med omvärlden (Säljö 2000, s 81). 
47 Modellen ska ses som en utveckling av alternativt som ett svar på behavioristernas 
teori om stimuli och respons. 
48 Aleksej Leontiev (1904–1979) var rysk psykolog och elev och sedermera kollega till 
Vygotskij. 
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ende nivåer på vilka sociala handlingar kan äga rum och förstås. Dessa kan 
sammanfattas som: verksamhetssystem (kollektiv, varaktig verksamhet), 
handlingar (medvetna målorienterade, individuella aktiviteter) och opera-
tioner (rutiner som styrs av materiella förutsättningar)49 (se även Gustavs-
son 2000b, s 41; Säljö 2000, s 138). 

Med ett verksamhetssystem förtydligar Säljö (2000, s 138f) avses en hi-
storiskt utvecklad aktivitet av något slag. Institutioner som äldreomsorg, 
skola och rättsväsende kan ses som exempel på verksamhetssystem. Dessa 
återskapas kontinuerligt genom sociala praktiker och utgör på så sätt ett 
överordnat sammanhang för människors handlingar och operationer. De är 
varaktiga och representerar kunskaper och tjänster som efterfrågas. Olika 
verksamhetssystem arbetar efter olika logiska sammanhang och löser olika 
slags uppgifter i samhället. Engström (1999) anser även att verksamhetssy-
stem kan utgöra ett enskilt subjekt (en individ) eller ett kollektivt subjekt 
(ett team, en yrkesgrupp eller en organisation). Denna tankegång är aktuell i 
denna studie. 

De viktigaste beståndsdelarna i verksamhetssystemet är de handlingar 
som utförs i dem. Verksamheten existerar inte på något annat sätt än i form 
av (målinriktad) handling eller kedja av handlingar. Om man tar bort hand-
lingarna skulle inte verksamheten existera, således ingen äldreomsorg utan 
omsorgshandlingar. Handlingarna bidrar också till att reproducera verk-
samhetssystemen (Leontiev 1986, s 161). 

Tillvägagångssätten för att realisera en handling kallar Leontiev (1986) 
för operationer. Dessa är av instrumentell karaktär och med bruk av redskap 
(a a, s 166). För enhetschefen kan det innebära att fylla i blanketter eller att 
ägna viss tid åt rutiner vid datorn, för vårdbiträdet att duka eller tvätta. En-
ligt Säljö (2000, s 138) blir operationer något som vi utför automatiskt utan 
att egentligen ägna dem någon större uppmärksamhet.  

En intressant aspekt i Leontievs teori är tanken om att individens motiv 
också präglar personen. Leontiev (1986) beskriver tre faktorer som be-
stämmer personligheten. För det första bredden i en människans verksam-
het; genom att delta i olika verksamheter kan människan utveckla flera mo-
tiv. För det andra så bestämmer bredden och arten av verksamheten också 
vilka motiv och verksamheter som överordnas och underordnas och vilken 
prioritering som sker vid konflikter mellan motiv. För det tredje utgör rela-
tionen mellan olika motiv för en människas verksamhet hennes psykologis-
ka profil. En samlad motivhierarki medför att personen konsekvent väljer 
och värderar sin verksamhet utifrån de mål som är viktigast att uppnå (a a,  
                                              
49 Leontievs (1981) fokus ligger på kollektiva verksamhetssystem (eller verksamheter) 
och på skillnaden mellan kollektiva verksamheter och individuella handlingar. 
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s 248 ff). Vilka motiv som den enskilda människan utvecklar har alltså sin 
grund i de verksamheter som hon tidigare har deltagit i.  

 
Verksamhetsmodell  
Utifrån Vygotskijs och Leontievs teorier utvecklar Engeström50 verksam-
hetsteorin och ställer upp en modell över ett mänskligt verksamhetssystem. 
Denna modell avser klargöra sambandet mellan det handlande subjektet, 
objektet för handlingen och det medierande redskapet. Knutagård (2003,  
s 141) menar att modellen främst används inom organisationsforskning. 
Eftersom denna studie lånar drag av organisationsforskningen anser jag att 
Engeströms verksamhetsmodell och hans tankegångar runt den är väl värt 
att beskriva och utgå ifrån  

I Engeströms (1987) verksamhetsmodell (figur 3:2) är individuell hand-
ling, som representeras av den övre delen av modellen, relaterad till den 
större kulturella och historiska kontexten,51 vilket visas genom att den 
hänger samman med den nedre delen av figuren. De regler och normer som 
bestämmer hur de kulturella verktygen används, beror dels av den större 
kontexten och dels av den interaktion som utvecklats mellan deltagarna. De 
här relationerna är således inte statiska och påverkar dessutom varandra. 
 
 

                                              
50 Yrjö Engeström är finsk professor i utbildningspsykologi. I Engeströms forskning 
finns alltid ett förändringsperspektiv och därför är det oftast i lärande sammanhang som 
Engeströms teori används. Engeström ställer upp fem metodologiska nivåer för hur den 
”utvecklade forskningsansatsen” ska utformas: På nivå 1 ska forskaren intervjua, obser-
vera och gärna delta i arbetsverksamheten. På nivå 2 är en analys av arbetsverksamheten 
och de teorier och uppfattningar som ligger till grunden för arbetets ”teorihistoria” samt 
arbetarnas nuvarande arbetssätt och tankemodeller. Nivå 3 innebär en utbildningsinven-
tion vars intention är att forma nya instrument och inlärningssätt. Nivå 4 innebär utveck-
ling av arbetet och nivå 5 en utvärdering av hela utvecklingscykeln (Engeström 1990,  
s 6–7). 
51 Säljö (2000) delar in kontext i tre beståndsdelar: den fysiska kontexten där verksamhe-
ten eller handlingen utförs, kognitiva och kommunikativa kontexter och en historisk kon-
text (a a, s 135–136). 
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                               Medierande redskap 
 
 
 
 
                  subjekt                                 objekt                 resultat 

 
 
 
           regler                 samfällighet52     arbetsdelning    
 
Figur: 3:2. Strukturer av mänskliga verksamhetssystem (Engeström 1987). 
 
Kortfattat beskrivs här de olika ”knutarnas”53 betydelse. Begreppet subjekt 
avser den individ eller grupp av människor vars verksamhet tjänar som ut-
gångspunkt för analys. Begreppet objekt används för att beskriva det som 
verksamheten är riktad mot. Objektet ger motiv till verksamheten, sätter 
igång den och styr den. Objektet är således bärare av verksamhetens motiv. 
Medierande redskap kan vara både externt och internt orienterade redskap. 

Begreppet regler står för de explicita och implicita bestämmelser, nor-
mer och konventioner som styr handlingar och interaktioner inom verksam-
hetssystemet. Samfälligheten består av flera personer eller grupper av per-
soner som är riktade mot samma allmänna objekt. Till sist står arbetsdel-
ning för den horisontella uppdelningen av uppgifter mellan samfällighetens 
medlemmar och den vertikala uppdelningen av makt och status (Knutagård 
2003, s 145 ff). 

Ett verksamhetssystem är en ständigt pågående process som konstruerar 
och omförhandlar. Engeström (2001) summerar verksamhetsteorin i fem 
principer. Den första principen innebär att ett verksamhetssystem alltid har 
relationer och kontakter med andra verksamhetssystem. Verksamhetssystem 
realiserar och reproducerar sig via generationer av handlingar. Den andra 
principen innebär att ett verksamhetssystems samfällighet alltid kan ses ut-
ifrån flera aspekter, traditioner och intressen. Varje yrkesgrupp har sin egen 
historia och sina redskap, sina regler och vanor. Arbetstagarna är inblanda-
de i en mångfald av relationer och integrerande verksamhetssystem, vilket 

                                              
52 Jag väljer att använda begreppet samfällighet och ej den gängse översättningen gemen-
skap. 
53 Engeström (1999; 2001) använder beteckningen knut och har i sina modeller infogat 
motstående pilar vid varje skärningspunkt, eftersom jag ser modellen som en tankestruk-
tur så har jag inte ritat upp den fullt ut (se till exempel a a: 1999, s 31; 2001, s 135). 
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ger upphov till svårigheter. Den tredje principen utgör ett historieperspek-
tiv. Vi kan säga att verksamhetssystemet tar form i en längre berättelse. Hi-
storien i sig själv kan studeras men också denna histories teoretiska idéer 
och instrument/hjälpmedel. För det fjärde finns alltid spänningar mellan 
olika aktivitetssystem som kan observera när en verksamhet införskaffar ny 
teknik. Initialt finns det alltid ett motstånd inom verksamheten mot detta. 
Detsamma kan vi lägga märke till vid varje förändring eller när de gamla 
reglerna kolliderar med de nya. För det femte är en snabb föränd-
ring/förvandling svår. Det finns alltid en tröghet och ett motstånd i ett verk-
samhetssystem (a a, s 136-137). Ett verksamhetssystem är således inte bara 
ett bestående system, utan också både ett konserverande och ett kreativt 
nyskapande system.  
 

Verksamhetsteorins funktion i denna studie 
Verksamhetsteorin i min studie används som en teoretisk ram för att kunna 
strukturera och analysera studiens empiri som avser enhetschefsstudien och 
vårdbiträdesstudien (kapitel 8 och 9). Genom att bruka verksamhetsteorin 
som teoretiskt redskap vill jag skissa en helhet, där människors medvetande 
formas av den sociala och kulturella kontext de befinner sig i. I denna dis-
kussion ingår att verksamhetens historia är av betydelse för verksamhetens 
fortsatta existens, dess utformning, dess normer och dess uppfattningar gäl-
lande yrkeskompetens. 

Verksamheten (här äldreomsorgens särskilda boenden; ålderdomshem 
och servicehus) ses som en yttre ram, där två integrerade verksamhetssy-
stem existerar. Verksamheten i sig själv har ett motiv, ett existensberät-
tigande. Jag har också valt att studera de kollektiva subjekten, enhetschefer 
och vårdbiträden, utifrån perspektivet av två integrerande verksamhetssy-
stem med olika objekt (motiv). Studiens medierande redskap är (yr-
kes)kompetens. Tidigare har jag på ett allmänt plan definierat yrkeskompe-
tens som ”en dispositiv handlingsberedskap som handlar om individens 
förmåga att hantera olika aktuella arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt”. 
De aspekter som satts i fokus i denna studie är formell utbildning, yrkes-
kunskap och personlig kompetens. Yrkeskompetens, som redskap, innebär 
att redan existerande kompetens i verksamheten är själva drivkraften för 
produktion av ny kompetens. Kompetensen är därmed knuten till reproduk-
tionen av den kultur och de traditioner som både utgör och definierar verk-
samheten. Studien baserar sig i huvudsak på intervjuer och enkäter och talet 
(muntligt och skriftligt) om handlingar, det som görs. Till detta läggs ob-
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servationer med dagboksliknande noteringar som i viss mån fördjupar för-
ståelsen av verksamhetssystemen. 

Det centrala begreppet i analysen av verksamhetssystemet och dess be-
ståndsdelar är yrkeskompetens. Detta innebär att varje verksamhetssystems 
yrkeskompetens är en följd av inskolning i yrket, yrkeskunskapers struktur 
och natur, arbetsuppgifter, arbetsorganisation och yrkeskultur. Utifrån stu-
dien av de två verksamhetssystemen erhåller vi en bild av deras yrkeskom-
petens. För att få en samlad bild av yrkeskompetensen så ersätts ”resultat” i 
Engeströms (1987; 2001) modell med kompetensområden, som tar sin ut-
gångspunkt i begreppen allmän och specifik yrkeskompetens. Nedanstående 
modell visar hur de teoretiska perspektiven används i studien. 
 
 

 
                              
                             Verksamhets- 

personal ansvar                           Omsorgsarbete 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: 3:3. Struktur över studiens två integrerade verksamhetssystem som leder 
till förståelsen av yrkeskompetens (utifrån Engeström 2001, s 136). 

 
I ovanstående figur ser vi de två integrerade verksamhetssystemen där sub-
jektet i den vänstra triangeln är enhetscheferna (Ec), vilkas objekt är verk-
samhetsansvar och personalansvar. I den högra triangeln är subjektet vård-
biträdena (Vb) vilkas objekt är omsorgsarbete. I mitten finns resultatet av 
de två integrerade verksamhetssystemens kompetensområden. De båda 
verksamhetssystemen uppvisar både specifik yrkeskompetens men också en 
allmän yrkeskompetens, i figuren illustrerad av ett grått fält.54  

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur yrkeskompetens uppfat-
tas inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. Detta teoretiska kapitel 
har belyst kompetensbegreppet genom att lägga tyngdpunkten vid begrep-
pen yrkeskompetens och yrkeskunskap. Yrkeskompetens i sig, menar jag, 

                                              
54 Den del av figuren som illustrerar yrkeskompetens får inte ses som statisk. Det grå 
fältet (den allmänna yrkeskompetensen) kan med andra ord bli större eller mindre (kanske 
försvinner den helt). 
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är sammansatt och formerad av verksamhetens yrkeskultur, yrkespraxis och 
yrkeskunskap.55 Yrkeskultur och yrkespraxis fångas med hjälp av verksam-
hetsanalysen. Till detta verksamhetsrelaterade perspektiv tillförs verksam-
hetsteorins intresse av att fånga upp de större samhälliga och historiska 
sammanhang, vilka påverkar verksamhetens syn på kompetens. Dessutom 
är verksamhetsteorin i sig ett redskap för att klargöra den process som kan 
rekonstrueras i verksamheten.  

 

                                              
55 Se Höghielm (1998; 2001) där han utvecklar relationen mellan yrkeskultur, yrkesprax-
is och yrkeskunskap. 
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4. Metod 
 
 
 
 
Denna studie är baserad på en historisk- och en nutida del. Metodkapitlet 
inleds med en beskrivning av den historiska studiens uppläggning som följs 
av nutidsstudiens uppläggning och genomförande. Vidare redogörs för data-
insamling, bearbetning och analys. Avslutningsvis diskuteras etiska över-
väganden, trovärdighet och tillförlitlighet. 

 Studien genomfördes under tiden maj 1999 till maj 2002. Våren 1999 
och 2000 genomfördes intervju- och observationsstudier, våren och som-
maren 2001 genomfördes dokumentstudien och den historiska studien och 
till sist våren 2002 genomfördes enkätstudien. I kapitlet beskrivs varje stu-
die för sig med början i den historiska studien.  
 

Historisk forskningsstudie 
I den historiska studien är ambitionen att försöka fånga upp en nationell 
samhällelig syn för den utbildning och kompetens som äldreomsorgens yr-
kesutövare ansågs behöva. Ambitionen är också att ange en förutsättning 
inför analysen i nutidsstudien. Tidsperioden sträcker sig från år 1908 då 
enhetschefernas utbildning startade till början av 2000-talet, vilket samman-
lagt är en tidsperiod på 95 år. 

 

Källor och urval 
I den historiska delen av studien förekommer flera typer av källor, vilka 
samtliga kan betraktas som offentliga institutionella källor enligt Holme 
och Solvangs (1991/1997, s 129) definition. Källmaterialet består av Statli-
ga offentliga utredningar (SOU),56 tidskrifterna Kommunaktuellt,57 SKTF-
tidningen,58 Kommunalarbetaren och Social Omsorg59 samt utbildningspla-

                                              
56  Statens offentliga utredningar har publicerats sedan år 1922. 
57 Tidskriftens föregångare är: ”Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift” 1907–1925; 
”Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverksamhet” 1926–1947; ”Svenska Socialvårds-
förbundets tidskrift” 1948–1964; ”Socialt forum” 1965–1977 och numera ”Kommunak-
tuellt” 1978–ff. 
58 Tidskriftens föregångare är: ”Kommunaltjänstemannen” 1921–1936; ”Kommunal-
tjänstemännens tidskrift” 1937–1981; ”SKTF-tidningen” 1982–ff. Tidskriften blir först 
aktuell (för mitt syfte) 1947 då ålderdomshemsföreståndarinnorna ansluter sig till fack-
förbundet. 
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ner för enhetschefer och vårdbiträden. Utgångspunkten för mitt urval av 
källmaterial har varit att de ska hantera äldreomsorgsfrågor och utbildnings-
frågor.  

En SOU-rapport kan betraktas både som ett politiskt normativ och ett 
samtida beskrivande dokument, vilket enligt min mening gör att en studie 
av de olika SOU-rapporterna ger kunskap om kompetensfrågor inom äldre-
omsorgen på en samhällspolitisk nivå. De speglar därmed en historiskt, ide-
ologisk utveckling och samtidigt det som har varit aktuellt under varje tids-
period. De statliga offentliga utredningarna är knutna till det statliga kom-
mittéväsendet. Viktiga förändringar i den offentliga politiken föregås vanli-
gen av en eller flera utredningar. Utifrån de direktiv, som regeringen ger, 
ska utredningen kartlägga, problematisera och analysera fakta, samt lämna 
förslag till åtgärder. Kommittén tillsätts av regeringen. Ledamöterna är i 
regel parlamentariskt tillsatta, vilket innebär att det finns en bred politisk 
representation i kommittén. I kommittén ingår också sakkunniga som har 
att bistå ledamöterna med sin specifika kunskap. Slutbetänkandet redovisas 
i en SOU-rapport.60  

För att få en djupare och bredare förståelse av verksamheten och diskus-
sionen om utbildning och kompetensfrågor har dessutom olika tidskrifter 
studerats. Tidskrifternas roll som informatörer kan enligt Ullman (1994,  
s 248) vara tvåfaldig; dels fungerar de som förmedlare av fakta och infor-
mation från det omgivande samhället, dels producerar tidskriften egna kun-
skapsbilder genom sitt sätt att belysa fenomen och fördjupa frågeställning-
ar. Tidskrifterna både skildrar en värld och skapar en värld. De utgör en 
serie samtidskommentarer från en rad inblandade individer och grupper. I 
Svenska Fattigvårdförbundets tidskrift är det förbundets representanter i 
form av fattigvårdens företrädare, föreståndarinneutbildningens rektor och 
lärare, kommunens representanter i form av kommunstyrelse och förestån-
darinnor som genom att skriva i tidskriften gör sig hörda. Dessutom förs en 
dialog dem emellan. På ett liknande sätt är även de olika fackliga tidskrif-
terna uppbyggda. Därmed framträder de erfarenheter och uppfattningar som 
uttrycks i tidskriften, samtidigt som tidskriften ger uttryck för den samtida 
debatten.  

Intresset för utbildning och kompetensfrågor har skiftat. Utbildnings- och 
kompetensfrågan inom äldreomsorgen var ett centralt tema i Svenska  

                                                                                                                            
59 Tidskriftens föregångare är: ”Svenska Socialvårdsförbundets kamratförenings med-
lemsblad” 1950–1966; ”Medlemsblad för föreningen Sveriges ålderdomshemsförestånda-
re” 1966–1971; ”Åldringsvård: Organ för föreningen Sveriges ålderdomshemsförestånda-
re” 1971–1982 och numera ”Social omsorg” 1982–ff. 
60 Se regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/107/a/18017 
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Fattigvårdförbundets tidskrift, Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverk-
samhet, Svenska Socialvårdsförbundets tidskrift, Socialt forum och Kom-
munaktuellt. Under de år som har gått har den kvarvarande tidskriften 
Kommunaktuellt successivt bytt fokus och numera finns det mycket lite 
publicerat i denna tidskrift i denna fråga. I SKTF-tidningen och i Kommu-
nalarbetaren har rent fackliga frågor som lön, arbetstid och arbetsmiljö varit 
i fokus. Först på 2000-talet har dessa tidskrifter mer frekvent haft utbild-
ningsfrågan på agendan.  

Utöver offentliga utredningar och tidskrifter har jag tagit del av utbild-
nings- och läroplaner för högskolans sociala omsorgsprogram och gymna-
sieskolans omvårdnadsprogram samt dess föregångare. Samtidigt har utred-
ningstext i anslutning till förändring i respektive utbildning studerats. Läs-
ningen av dessa följer samma kronologi som ovan. Innehållet i en utbild-
ningsplan speglar vad som kan anses som adekvat kunskap under en speci-
ell tidsperiod, men också vilken kunskap som är att betrakta som bestående. 

Texterna kan i så måtto sägas representera ett statligt politiskt perspektiv 
samt ett praktikerperspektiv. 

 
Tillvägagångssätt 
De SOU-rapporter som ingår i denna studie har i huvudsak valts utifrån de-
partementstillhörighet. Rapporterna kommer från Socialdepartementet och 
Utbildningsdepartementet (tidigare Ecklesiastikdepartementet). Med hjälp 
av en förteckning61 av dessa departements SOU-rapporter har de rapporter 
som utrett äldreomsorg, socialvård, vård och utbildning plockats ut. Däref-
ter har de aktuella rapporterna granskats och de av rapporterna som hanterat 
studiens frågeställningar har blivit föremål för närmare läsning. 

När det gäller tidskrifter har först en systematisk genomläsning (blädd-
ring) genom samtliga tidskrifter i kronologisk ordning gjorts. De texter som 
behandlar äldreomsorg och utbildning/kompetensfrågor har därefter stude-
rats. Både SOU-rapporterna och tidskrifterna har löpande kategoriserats 
med årgång, tidskriftsnummer, sida, rubrik, anvisning till innehåll och egen 
kommentar.  

De olika källorna, SOU-rapporter, tidskrifter och utbildningsdokument 
har analyserats ur en innehållsaspekt.62 Frågor som ställts är: Vilka utbild-
nings och kompetensfrågor tas upp till behandling? Vilken typ av förklaring 

                                              
61 Den aktuella förteckningen är sammanställd av Kungliga Biblioteket. 
62 I analys av pedagogiska texter förekommer oftast både en form- och kompositions-
aspekt, vilket avser textmässiga och bildmässiga strategier i tidskriften och en innehålls-
aspekt som vilket avser textinnehållet (Ullman 1994, s 249). 
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förekommer? Vilka förändringar har framkommit under den aktuella perio-
den? 

 

Studie av förhållanden år 2000 
Utifrån denna studies kunskapsintresse har en kvalitativ forskningsansats 
valts. Det som vanligen styr forskaren är frågor som rör process (varför el-
ler hur något sker) och frågor som rör förståelse (vad, varför och hur). Fors-
karen strävar efter att förstå hur alla delar sammanfaller för att bilda en hel-
het. Således måste den kvalitativt inriktade forskaren finna sina egna vägar 
och ibland sina egna metoder. Detta ställer krav på såväl flexibilitet som 
kreativitet poängterar Kvale (1997); Merriam (1998); Repstad (1998). De 
kvalitativa metodernas flexibilitet innebar för min del att datainsamlingen 
skedde samtidigt som analysen, något som medförde att metodiken succes-
sivt utvecklades och förfinades. Det innebar också att nya perspektiv att se 
på samma företeelse blev aktuella och att forskningsfokuset smalnade av 
och preciserades och för min del tog nya vägar. Mitt intresse leddes över 
från att ha enhetschefernas ledarstrategier i fokus till att mer och mer funde-
ra över vilken utbildning och kompetens som krävs både för enhetschefer-
nas och vårdbiträdenas arbete. Att datainsamling och analys bedrevs samti-
digt berodde på att den information som successivt samlats in var en förut-
sättning för den fortsatta insamlingen. 

 

Förförståelse och forskningsprocess 
Centralt för den kvalitativa forskningen är enligt Patton (1990) att forska-
rens förförståelse tydliggörs men också att läsaren beredes insyn i forsk-
ningsprocessen.  

Min förförståelse har sin grund i att jag under en tid av trettio år har arbe-
tat med äldreomsorgsfrågor, ibland i det direkta arbetet som vårdbiträde och 
hemtjänstassistent, men till största delen som lärare; först på gymnasie-
skolans vårdlinje och därefter på högskolans sociala omsorgspro-
gram/socionomlinje. Under alla dessa år har frågan om utbildning och kom-
petens inom äldreomsorgen varit i fokus. Eftersom jag arbetade som 
adjunkt på högskolan, när jag sökte och blev antagen till forskarutbildning-
en, var min uppfattning färgad av de problem, som förmedlades av studen-
terna, på grundutbildning eller i uppdragsutbildning. Problem som handlade 
om enhetschefernas relation till personal och organisation. Problem för en-
hetscheferna att få tillräckligt med personal och att få vårdbiträdena att utfö-
ra arbetet på ett kunnigt och omsorgsfullt sätt, men också problem med att 
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få vårdbiträdena att stanna kvar i arbetet. Ekonomiska åtstramningar, platta 
organisationer och långt till ledning var problem av organisatoriskt slag 
som också påverkade enhetschefens arbete i vardagen. Jag blev därför in-
tresserad av enhetschefernas ledarstrategier, hur de arbetade i vardagen med 
vårdbiträdena. Eftersom jag dagligen arbetade med utbildning var också 
utbildningsfrågan av intresse.  

En fråga som blev aktuell var valet av metod. Vilka redskap skulle jag 
använda för att få svar på mina frågor? Utarbetandet av en forskningsupp-
läggning omfattar en mängd val, som får avgörande betydelse för hela 
forskningsarbetets förlopp. Dessa val gäller hur man bäst går tillväga för att 
samla in data, vilken undersökningsenhet det handlar om, typ av data etce-
tera. I varje sådan uppläggning är det nödvändigt göra en avvägning mellan 
vad som idealt sett är önskvärt och det som är praktiskt genomförbart. Mitt 
syfte var explorativt. Jag ville starta med att ringa in situationer som en-
hetscheferna ställdes inför, samt ange hur de beskrev sig hantera dessa olika 
situationer, det vill säga vilka strategier som användes. Jag visste inte vilka 
enhetschefernas konkreta problem var och kunde därför inte ställa helt lik-
artade frågor, därför uteslöt jag enkät som metod. Ett flertal intressanta stu-
dier av äldreomsorg och vård har gjorts där metoden var observation  
(Szebeheley 1995; Franssén 1997; Nordström 1998; Melin Emilsson 1998; 
Motevalsel 2000; Albinsson & Arnesson 2000; Sebrant 2000 och Mattsson 
Sydner 2002). I dessa studier vill forskarna ”fånga vardagsverkligheten” 
och få en ”helhetsbild av människors erfarenheter”. Observationens nackdel 
är tidsåtgång Valet för egen del blev då den kvalitativa forskningsintervjun. 
En annan orsak till val av intervju som forskningsmetod var intresset för 
enhetschefer. Eftersom det bara finns en enhetschef på varje enhet så fann 
jag att det var av intresse att få träffa fler och ändå komma närmare, men 
inte så nära som vid observation. Styrkan hos intervjun är enligt Kvale 
(1997, s 14) att den kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om 
ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld. 
För att ändå få en fördjupad kunskap och förståelse för enhetschefernas ar-
bete valde jag att observera några av dem. 

Intresset för utbildnings och kompetensfrågor utkristalliserade sig suc-
cessivt och det blev därför en självklar avgränsning i mitt sökande efter vil-
ka policydokument som var adekvata. När jag var i kontakt med de olika 
kommunerna var det tydligt att äldreomsorgen stod inför ett avgörande re-
kryteringsproblem. Det fanns en uppenbar risk att rekrytering skulle över-
skugga allt annat i min forskning. Det blev också den punkt i forsknings-
process då jag var tvungen att ta ett steg tillbaka och fundera på syftet med 
studien. Men också att se över vilka de pedagogiska frågorna var och i mitt 
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fall de som kunde ses utifrån samspelet mellan arbete, utbildning och kom-
petens. Forskningsfokus avsmalnades och tydliggjordes och vårdbiträdena 
blev därmed en viktig aktör. Därefter formades den sista insamlingsmeto-
den och enkätstudien blev ett faktum.  

 
Att använda sig av fler metoder 
För att kunna studera och förklara komplexa mänskliga aktiviteter bör det 
betraktas som en fördel att i möjligaste mån studera dessa ur olika perspek-
tiv och använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder (Cohen 
och Manion 1992, s 269; se även Patton 1990; Repstad 1998). Därmed kan 
ett område belysas utifrån olika infallsvinklar och med hjälp av olika data-
källor, för att på detta sätt ges en heltäckande bild. Dels kan olika data och 
datakällor bekräfta varandra, men också påvisa en diskrepans, dels kan ett 
bredare underlag för tolkning uppnås.  

Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer, enkäter och studier av 
officiella dokument för att studera hur utbildning och kompetensfrågor, 
uppfattas i en specifik kontext. Däremot har observationsstudien mera varit 
av arten att jag sökt att få förståelse för denna specifika kontext. Med dessa 
metoder anser jag att en metodologisk mångfald och bredd i undersökning-
en uppnåtts. 

För mig har det dessutom varit viktigt att beakta att jag som forskare 
själv är ett viktigt instrument i datainsamling, tolkning och analys. Mitt sätt 
att se på världen, min förförståelse och mina tidigare erfarenheter påverkar 
vilka frågor som ställs och vilka tolkningar som görs. 
 

Studiens urval och avgränsningar 
Inledningsvis har beskrivits att det är enhetschefer och vårdbiträden på ål-
derdomshem och servicehus som står i fokus. Jag har kontinuerligt tagit del 
av forskning om äldreomsorgens personal och slagits av att det är hemtjäns-
ten som uppmärksammats, se kapitel 1 och 2. Det förtjänar att påpeka att 
sedan 60-talet har det funnits en allmänt uttalad politisk intention att de äld-
re ska få omsorg i sitt ordinarie boende. Fast denna målmedvetna intention 
har genomsyrat svensk äldreomsorg, så vill jag påstå att de särskilda boen-
deformerna har lika stor betydelse idag som igår. De vilar på en stabil 
grund.63 Utifrån denna vetskap formades mitt intresse av att möta enhets-
chefer och vårdbiträden på de särskilda boendeformerna.  

                                              
63 Se det inledande kapitlet och den historiska utvecklingen av särskilda boendeformer. 
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Särskilda boendeformer är ett samlingsnamn för ålderdomshem, service-
hus, gruppboende för demenssjuka och sjukhem. Gruppboende för demens-
sjuka förekommer sällan som ett eget boende, utan ingår som en enhet i 
någon av de övriga boendeformerna. Jag valde ålderdomshem och service-
hus på grund av deras tradition som kommunalt boende och exkluderade 
sjukhemmen på grund av deras tradition som landstingsinstitution. När jag 
sedan besökte de olika ålderdomshemmen och servicehusen visade det sig 
att många av dem innehöll allt från ålderdomshem, servicelägenheter, 
gruppboende för demenssjuka och kortidsboende och att en del enhetsche-
fer även hade ”utedistrikt” (hemtjänst) och sjukhem i verksamheten. Några 
kommuner var organiserade så att enhetschefen var områdesansvarig, vilket 
också kunde innebära att handikappomsorgen inkluderades i verksamheten. 
Tyngdpunkten i enhetschefens verksamhetsansvar skulle rent organisato-
riskt vara ålderdomshem eller servicehus. 

Nästa steg i urvalet innebar att begränsa antalet kommuner och därmed 
enheter som borde vara med i studien. Bäcklund (1994) skriver att i en kva-
litativ studie bör den övergripande frågan vara hur man kan fånga varia-
tionsvidden i det fenomen som studeras. Det vill säga att om man lyckas 
välja ut individer, som kan betraktas som mycket olika, borde tjugo infor-
manter vara tillräckligt. Mitt val blev att ta med elva kommuner söder om 
Stockholm och varje kommun representeras med två enheter.64 I urvalet 
finns medtaget stadsdel i storstad, förortskommun, medelstora och små 
kommuner och glesbygdskommuner. Samtliga kommuner är beställar-
utförarkommuner.  

Att kommunerna skulle ligga söder om Stockholm hade främst praktiska 
orsaker. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning den geografiska lokali-
seringen av kommunerna har någon betydelse för resultatet. Men det är inte 
troligt att resultatet på något avgörande sätt skulle ha förändrats om kom-
munerna istället skulle ha legat i Norrland. Möjligen skulle en större stabili-
tet bland enhetscheferna ha uppnåtts (se urvalsavsnittet under enkäter). 

Eftersom studien innebär inslag av fyra olika insamlingsmetoder: inter-
vju, observation, dokument och enkät, och dessa metoder är applicerade på 
olika källor så tas urval av dessa upp i samband med varje metodbeskriv-
ning. 
 

Intervjustudien 
Inför intervjuerna med enhetscheferna utarbetades en intervjuguide (bilaga 
2). Intervjuguiden innehöll tre frågeområden: bakgrundsfakta, arbetsplats 
                                              
64 En av kommunerna är representerad med tre informanter. 
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och ledarskap. Varje frågeområde bestod av ett antal frågor där, tyngdpunk-
ten låg på frågor om ledarskap och därmed också hade en tonvikt på perso-
nalfrågor. Intervjuguiden och själva intervjuandet som forskningsredskap 
testades med hjälp av två försöksinformanter. De var enhetschefer på ett 
ålderdomshem och ett servicehus. Dessa två enhetschefer kom att bli mitt 
metodstöd, vilket innebar att även observation och enkät testades med hjälp 
av dem. Intervjuguiden betraktar jag som ett redskap till hjälp att styra upp 
frågorna.  

Min avsikt med själva intervjuförfarandet var att det skulle likna ett sam-
tal. Samtal kan ses som en grundläggande form av mänskligt samspel me-
nar Kvale (1997, s 23), där vi ställer frågor till varandra och besvarar frå-
gor. Vi får genom samtalet veta något om den andra människans erfarenhe-
ter, känslor, tankar och den värld de lever i. Den kvalitativa forskningsin-
tervjun bygger därmed på en vardaglig samtalsform, men är samtidigt ett 
professionellt samtal, vilket innebär att det finns en metodologisk med-
vetenhet om frågeformer och en fokusering på samspelet mellan intervjua-
ren och informanten. Innebörden av detta synsätt är att intervjuaren bör eta-
blera en relation med den tilltänkta intervjupersonen (Cohen & Manion 
1994; Kvale 1997). I och med att jag anammade samtalsformen som inter-
vjuform fick det flera konsekvenser för mitt intervjuande. Bland annat in-
nebar det att intervjuguiden fick ses som ett frågestöd, men den kunde inte 
styra upp kronologin på frågorna. Därmed upplevs en del frågor mer för-
djupande för en informant, medan en annan fråga upplevs mer fördjupande 
för en annan informant. Alla mina frågor är inte heller besvarade av samtli-
ga informanter. Detta berodde på att intervjun ofta blev tidskrävande. Jag 
blev därför noga med att boka tid när på dagen vi skulle träffas. Jag ville på 
detta sätt eliminera sådana faktorer som innebar att informanten behöva 
bryta upp för lunch eller barnhämtning från dagis. Jag poängterade också 
vikten av att enhetschefen bokade en lokal där hon beräknade att vi kunde 
få sitta ostörda. Jag behövde använda bandspelare. Orsaken till detta låg 
främst hos mig. Jag klarade inte av att samtala, snegla på frågeguide och 
skriva samtidigt som jag skulle etablera någon form av relation med enhets-
chefen. 

 
Urval av intervjupersoner 
I de utvalda beställar-utförarkommunerna fanns det sammanlagt 114 tänk-
bara ålderdomshem och servicehus enligt HSI (1999). Urvalet av enhets-
chefer utgick från mångfaldsprincipen. De skulle representera en så mång-
fald av verksamheter som möjligt. Detta innebar att jag valde att ta med 
små och stora ålderdomshem och servicehus, vilka i sin tur skulle represen-
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tera landsbygd, tätort och stad. Däremot avstod jag helt från ett urval base-
rat på enhetschefens utbildning, ålder och tjänstgöringstid. Kriteriet skulle 
endast vara att hon var anställd som enhetschef, inte vikarierade på tjänsten. 
Urvalet kan därmed sägas utgå från organisation och inte person. Jag valde 
också medvetet att enhetscheferna skulle vara kvinnor och det kan därmed 
sägas att jag exkluderade männen.65 Jag valde också bort de enhetschefer 
som jag hade en personlig relation till. De kunde vara allt från studiekamra-
ter, kollegor, praktikhandledare till före detta studenter. Sammanlagt blev 
23 enhetschefer i elva kommuner intervjuade. Fjorton av enhetscheferna 
arbetade som enhetschef på ålderdomshem och nio som enhetschef på ser-
vicehus.66 

Några av de tänkta enhetscheferna avstod från att bli intervjuade, det 
främsta skälet som jag tolkade det, var tidsbrist. Eftersom urvalet inte var 
utifrån individ utan utifrån organisation valde jag att gå vidare och tillfråga 
andra enhetschefer om de var intresserade att bli intervjuade, tills jag fick 
det antal jag innan hade beslutat mig för. I samband med att jag bokade tid 
för intervju skickade jag också ett personligt brev (bilaga 1) till enhetsche-
fen, där jag beskrev syftet med intervjun och att den beräknades ta cirka två 
timmar samt att intervjun skulle spelas in på band. Intervjuguide (bilaga 2) 
sändes inte ut innan vårt möte ägde rum.67 

 
Intervjuutförande 
Samtliga intervjuer skedde på enhetschefens arbetsplats. Jag träffade en-
hetschefen på hennes arbetsrum och därefter valde hon vart vi skulle gå för 
intervjuandet. De flesta enhetschefer valde att sitta i ett annat rum än i 
arbetsrummet. Vi blir störda annars, var förklaringen. För det mesta satt vi i 
enhetens samlingssal. Enhetscheferna hade uppmanats att avsätta två tim-
mar för intervjun. Två av intervjuerna blev kortare på grund av att infor-
manten hade bokat in sig på något annat.  

Intervjun började med att vi satt en stund och småpratade för att lära kän-
na varandra. Därefter informerade jag intervjupersonen om bakgrunden till 
undersökningen och dess syfte, hur intervjuerna skall användas samt tog 
upp de etiska frågor som kunde hänga samman med intervjun. Därefter frå-

                                              
65 På 114 tänkbara ålderdomshem och servicehus fanns två manliga enhetschefer anställ-
da (HSI 1999). 
66 Det visade sig att betydligt fler enheter var registrerade som ålderdomshem (HSI 
1999). Trots min ambition att ha en jämn fördelning mellan ålderdomshem och service-
hus så lyckades det inte. 
67 Tanken med att inte sända ut intervjuguiden var att inte styra upp intervjun för mycket. 
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gade jag om det gick bra att sätta på bandspelaren, vilken sedan gick oav-
brutet i två timmar. 

Samtalen flöt på och här följde jag informantens tankegång och därför är 
ingen av intervjuerna den andra lik. Intervjun inleddes med bakgrundsdata, 
frågor som rörde ålder, utbildning, yrkeserfarenhet och arbetsplatserfaren-
het. Därefter kom vi in på hur enhetschefen såg på sitt arbete, sitt ledarskap 
och vilken kompetens som arbetet krävde. Till sist togs frågor om personal 
och personalens kompetens upp. Ambitionen var att i stort sätt täcka in in-
tervjuguiden i vårt samtal, men alla frågor är inte ställda hos alla och en del 
frågor är unika för en eller ett fåtal av enhetscheferna. Denna metodik 
sammanfaller med Giorgis (1989) uppfattning. Han menar att intervjuns 
tema i huvudsak skall vara klart och att den som intervjuar med varsam 
hand bör styra intervjun i önskad riktning. Forskaren strukturerar en mall 
för sina frågor, vilket under intervjun fungerar som en minneslista. Intresset 
riktas mot mera djupt förankrade uppfattningar istället för ytligt allmänt 
tyckande.  

En viktig utgångspunkt var att inte ta något för givet, utan att ställa frå-
gor och göra kommentarer på ett sådant sätt att den intervjuade berättade 
mer och förtydligade sig. Intervjuarens uppgift blir då enligt Giorgis (1989) 
att stanna upp samt att be om eventuell utveckling eller förtydligande. In-
tervjun avslutades med en summering av vad vi hade samtalat om och en 
möjlighet för mig att få något förtydligat och en möjlighet för informanten 
att bekräfta att vi hade varit delaktiga i samma samtal. Att intervjuerna ägde 
rum i samtalsform uppskattades av intervjupersonerna. Sammantaget är min 
uppfattning att intervjupersonerna var mycket generösa och öppenhjärtiga i 
redovisningen av sina erfarenheter.  

 
Efterarbete 
Kvale (1997) och Trost (1993) anser att inspelning på bandspelare är ett 
viktigt hjälpmedel vid kvalitativa intervjuer och en viktig förutsättning för 
att kunna fånga tonfall och ordval. Ytterligare en aspekt är att forskaren inte 
behöver föra anteckningar under intervjun utan kan rikta all sin uppmärk-
samhet mot den intervjuade.  

Ljudupptagningen transkriberades därefter till text, vilket innebar att in-
tervjuerna återgavs utan förändring och skrevs ner i sin helhet på skrift-
språk. Punkter markerade avbrutet tal och parentes skratt och fniss. Mina 
frågor och inpass skrevs kursivt. Valet av transkription är teoriberoende 
enligt Linell (1992). Det innebär att forskaren måste fundera över vilken 
analys av texten som ska göras. Intervjun avsåg att ta reda på enhetschefer-
nas erfarenheter och upplevelser i ämnet och därför var det inte av vikt att 
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markera tal- och samtalsflöden och den omgivande interaktionen. Jag har 
använt mig av det som Linell (1992, s 3) namnger som ordagrann stilneu-
tral transkription. 

 
Problem 
Fem av intervjuerna blev inte inspelade eftersom jag hanterade bandspela-
ren fel. När jag upptäckte detta skrev jag kortfattat ner mina iakttagelser, 
vilket blev mer av data som ålder, utbildning, arbetsplatsens storlek med 
mera. Några av dessa enhetschefer ingick i observationsstudien och jag 
kompletterade då intervjun, men gjorde inte om den. 

 
Analys 
För analysen använde jag mig av Engeströms (1987) verksamhetsmodell (se 
figur 3:2 och 3:3). Ett antal frågor som formulerats med hjälp av modellen 
var utgångspunkten: 

 
o Vad är enhetschefens arbetsuppgifter?  
o Varför görs dessa arbetsuppgifter?  
o Vilka ”redskap” har enhetschefen i sitt arbete? Med ”redskap” avses i 

denna studie (yrkes)kompetens. 
o Vilka andra personer ingår det i enhetschefens arbetsvardag? Hur ser 

arbetsdelningen ut? Vem gör vad? 
o Vilka regler, formella och informella, finns det som påverkar arbetet?  

 
Därefter lästes intervjuerna ett flertal gånger och på så sätt erhöll jag en 
uppfattning om intervjuns beskrivningsnivå. I marginalen noterades stödord 
som sjuksköterska, personalproblem, delegering av arbetsuppgifter etcetera. 
Dessa notiser sorterades i sex kategorier: egen bakgrund, kompetens/utbild-
ning, arbetsuppgifter, regler, samfällighet och arbetsdelning. I och med det-
ta omstrukturerades materialet och nya arbetskopior togs fram. Varje utsaga 
noterades med en kod för att intervjupersonen senare skulle gå att identifie-
ra. En del av materialet passade in under flera kategorier och kopierades då 
in på flera ställen. Detta kan verka bakvänt då sortering av material ska ha 
som mål att minska på datamängden enligt Kvale (1997) och inte som i mitt 
fall öka datamängden.  

Nästa steg var att finfördela dessa grova kategorier och återigen sortera, 
kategorisera och tematisera materialet. En ny genomläsning av materialet 
och nya marginalanteckningar gjorde att nya kategorier uppstod. Samman-
lagt kom jag upp i 36 olika kategorier. Varje kategori strukturerades i ett 
gemensamt dokument. 
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Därefter skrevs en sammanhållen text om samtliga teman där bärande 
och belysande citats fångas in. Citaten är i möjligaste mån ordagrant citera-
de, även om det förekommer smärre språklig redigering. Ambitionen har 
varit att citaten ska hållas korta. Därför kan de oftast tyckas tagna ur sitt 
sammanhang. Nästa skede är att föra samman de olika delarna till en 
gemensam sammanhållen text. Analysen av intervjuerna låg sedan till 
grund för konstruktionen av enkäten till vårdbiträdena. 
 

Observationsstudien 
På ett tidigt stadium beslutade jag mig för att genomföra några observatio-
ner. Avsikten med dessa var att få en konkret inblick i enhetschefens ar-
betsuppgifter. Observationen ska ses som ett komplement till intervjuerna 
och ett sätt för mig att öka förståelsen för enhetschefens yrkesroll och den 
kompetens som arbetet förutsatte. Den tjänar också som illustration av ål-
derdomshem och servicehus som arbetsplatser. 

Deltagande observation som metod kan användas med stor variation, 
från observerande datainsamlingsmetod till ett totalt deltagande i verksam-
heten. Rollen kan även förändras över tid. Observationsstudier är således 
inte ett enkelt val. Den icke deltagande observationen baseras på att forska-
ren befinner sig på avstånd från den aktivitet som undersöks och syftar till 
att undvika medlemskap i gruppen (Cohen & Manion 1992). Deltagande 
observation däremot innebär att forskaren aktivt deltar i det fenomen 
han/hon studerar. Jag har inte genomfört någon deltagande observation i 
den meningen att jag aktivt har deltagit i verksamheten. Jag har däremot 
deltagit i formella och informella samtal och diskussioner. Min ambition 
har varit att försöka hålla mig i bakgrunden så mycket som möjligt.  
Franssén (1997, s 37) påpekar att det är en balansgång eller en skala av full-
ständigt deltagande och renodlad observation. Vid ett fullständigt deltagan-
de tvingas forskaren att delta i det sociala sammanhanget och det blir svårt 
att upprätthålla forskaridentiteten och därmed förmågan att observera och 
analysera. En renodlad observatörsroll innebär däremot att forskaren ham-
nar utanför det sociala skeendet och detta försvårar uttryckligen närhet och 
kommunikation med den som ingår i forskningsprojektet.  

En fråga i samband med observation som metod är den tidsperiod forska-
ren ska observera. I en stor del av den pedagogiska litteraturen anges värdet 
av små korta observationspass. Då handlar det oftast om interaktionsstudier. 
För att själv se vad som passade mitt syfte tog jag kontakt med mina två 
försöksinformanter och testade olika former av observationer. Jag testade 
först att observation av informanten under några timmar, upp till en halv-
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dag. De upplevde att jag var på enheten för att göra ett studiebesök och ing-
et av det normala arbetet förekom. Vid ett av tillfällena hade försöksinfor-
manten helt streckat i sin almanacka och avsatte hela sin arbetstid för att 
visa mig runt i verksamheten. Detta gjorde att jag beslutade mig för att prö-
va heldagarsobservation vilket visade sig vara det lämpligaste. 

 
Urval 
Jag har sammanlagt observerat sex av enhetscheferna. Två av dessa är mina 
försöksinformanter,. Hos dessa prövade jag mig fram vid tre tillfällen sam-
manlagt. De övriga fyra valdes på basis av vilken form av enhet som de var 
chef för. Enheterna representeras av tre servicehus; två i mellanstora städer 
och ett i förort; samt tre ålderdomshem varav ett på landsbygd och två i för-
ort. Jag valde enheterna så att de skulle representera stora och små enheter, 
men också så att enhetscheferna skulle ha olika bakgrund. Tre av enhets-
cheferna har sjuksköterskeutbildning och tre har social omsorgsutbild-
ning/socionomutbildning. Alla sex har arbetat relativt länge inom äldreom-
sorgen, men inte alltid på den enhet som jag besökte dem och inte alltid 
som enhetschef. 
 
Observationsutförande 
Under tre sammanhängande arbetsdagar observerade jag således samman-
lagt sex enhetschefer. Sammantaget blev det arton observationsdagar. Jag 
kom samtidigt med enhetschefen på morgonen och vi gick tillsammans på 
eftermiddagen. Jag hade med mig en mindre anteckningsbok där jag helt 
öppet skrev in vad jag såg. Det jag observerade var enhetschefen i hennes 
arbete, vad hon gjorde, vem hon kontaktade och vad detta möte handlade 
om. Jag delade in observationerna efter klockslag, i kronologisk ordning. 
Varje handling noteras för sig. Inga tolkningar av vad som sker noterades. 
Om enhetschefen satt och arbetade med något administrativt bad jag henne 
att berätta vad hon gjorde, men annars samtalade vi inte, utan jag fanns en-
dast där som bakgrundsfigur. Jag följde enhetschefen som en skugga och 
observerade, men bad henne inte att beskriva exempelvis den blankett hon 
arbetade med, för då riskerade vi att hamna i någon form av lärandeprocess. 
Vid några tillfällen plockade jag bort anteckningsboken. Detta skedde vid 
utvecklingssamtal och personliga samtal. Då noterades bara att ett utveck-
lingssamtal med vårdbiträde ägt rum, eller samtal om sjukskrivning. Inne-
hållet i samtalen är inte inskrivna. Detsamma gäller om informanten i tele-
fonsamtal uttalade sig om lönelista. Då noteras detta, inte vad som mer ut-
spelar sig. Det är arbetets innehåll inte processen som är i fokus (se bilaga 
3).  
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Att jag satt och noterade verkade inte störa enhetschefen och inte heller 
att jag satt med. Hon arbetade träget vidare. Det hände att hon frågade efter 
vad jag hade skrivit och då läste jag upp mina noteringar för henne. Enhets-
chefen erbjöds att läsa mina noteringar. Ett erbjudande som ingen av dem 
aktualiserade. 

Jag presenterades av enhetschefen för andra som ”någon som vill se vad 
jag gör” och så var det inget mer med det. Det märktes att enheten är van 
vid att det finns mycket ”löst” folk som cirkulerar i huset. 

När de tre observationsdagarna var slut avrundade vi med att reflektera 
över om informanten ansåg att hon hade utfört sina arbetsuppgifter som 
vanligt och om hon ansåg att något hade förändrats på arbetsplatsen under 
de dagar som jag hade varit där. Endast en av enhetscheferna tyckte att så 
hade varit fallet, hon upplevde att personalen avstod från att ta kontakt med 
henne, när jag var där, och därför hade den observerade arbetssituationen 
varit betydligt lugnare än vanligt. Kanske blev detta extra tydligt hos denna 
enhetschef, eftersom hon i större utsträckning befann sig på kontoret under 
arbetsdagen medan de andra enhetscheferna på ett helt annat sätt rörde sig i 
och utanför enheten. 
 
Efterarbete 
Samma kväll eller senast någon dag i samma vecka skrevs noteringarna 
rent. Även då användes samma sätt att skriva som under observationen. No-
teringarna noterades i kronologisk ordning, efter klockslag. Jag fann att det 
var ett bra sätt att organisera materialet på. Det blev sammanlagt cirka tjugo 
A4 sidor per informant.  
 

Dokumentstudien 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur yrkeskompetens uppfattas 
inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. En av studiens källor är så-
ledes kommunen som ansvarig myndighet för verksamheten. En äldreom-
sorgschef från en av studiens kommuner kontaktades om vilka policydo-
kument som fanns aktuella och som berörde personalfrågor och utbildnings-
frågor. Dessa sammanställdes i en förteckning. Därefter togs telefonkontakt 
med företrädare för de elva kommunerna avseende dessa policydokument.  
 
Insamling och analys av data 
Materialet i dokumentstudien består alltså av dokument och diverse stödan-
teckningar utifrån telefonsamtal. Sammantaget har jag haft telefonkontakt 
med 50 personer i ledande ställning inom kommunens äldreomsorg och de 
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av kommunen namngivna samarbetsskolorna. Av dessa var 27 personer 
anställda inom äldreomsorgen som socialchef, förvaltningschef, äldreom-
sorgschef, planerare för äldreomsorgen, chef för utförarenheten, områdes-
ansvarig, utvecklingsledare, rekryterare, projektledare för utbildning, ut-
bildningssekreterare, personalstrateg, personalkonsult eller personalsekrete-
rare. Sammantaget 23 personer var anställda inom skola som rektor alterna-
tivt biträdande rektor. Vid samtliga telefonsamtal skrevs samtalet ned och 
infogades i en sammanställning för var och en av kommunerna (Kommun 1 
– Kommun 11).68  

I samband med samtalen bad jag om att få mig tillsänt policydokument 
såsom äldreomsorgsplan, personalplan, utbildningsplan, budgetplan, verk-
samhetsplan och verksamhetsberättelser. Från skolorna begärdes kursplan 
och eventuella utbildningsavtal med äldreomsorgen. Sammantaget består 
materialet av 83 policydokument i storleksordning från en A4 sida och till 
att omfatta 110 A4 sidor. Alla dokument har genomlästs och markerats ut-
ifrån frågan om utbildning och kompetens inom äldreomsorgen. Dessa 
markeringar har skrivits in i sammanställningen. Ibland har jag noterat egna 
kommentarer om saker som inte stämde mellan muntlig utsaga och doku-
ment. Det kunde bland annat röra sig om skrivningar i policydokumentet 
som inte längre var aktuella. Dessutom noterades diverse hänvisningar för 
en preliminär tankestruktur.  

För att få grepp om skolornas kursplaner sorterades dessa efter ungdoms- 
och vuxenutbildning. När det gällde ungdomsskolan visade det sig att det 
mest intressanta var att se över de valbara kurserna, medan vuxenutbild-
ningen måste sorteras i flera nivåer. Till min hjälp arbetade jag med tabeller 
för att få det hela överskådligt. 

Nästa läsning av sammanställningarna innebar en läsning för att kunna 
utveckla en tankemodell för en första resultatredovisning. Ett analysschema 
utarbetades och varje sammanställning skrevs om till en gemensam text 
utifrån analysschemat.  

 

Enkätstudien 
Eftersom antalet enheter var sammanlagt 23 och den möjliga mängden av 
informanter kunde vara upp mot 1 700, förföll enkät vara en något så när 

                                              
68 Anteckningarna i samband med telefonsamtalen ska inte ses som en datainsamling isig 
utan som ett hjälpmedel i analysen av dokumenten. 
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hanterbar möjlighet för att fånga hur vårdbiträden resonerade om utbildning 
och kompetens.69  

Enkäten består av sammanlagt 27 frågor, med fasta svarsalternativ och 
öppna svarsalternativ där informanten skall formulera sina svar (bilaga 4). 
Holme och Solvang (1991) menar att forskaren bör vara försiktig i använ-
dandet av öppna svarsalternativ, eftersom risken för obesvarade frågor ökar 
i och med att öppna frågor är svårare och tar längre tid att besvara. Detta 
var jag medveten om, men fann möjligheten till varierande svar mer lock-
ande och kalkylerade därför med ett visst internt bortfall. Frågeområdena är 
i tre delar. Del ett tar upp frågor om arbetstid och utbildning och består i 
huvudsak av fasta svarsalternativ. Del två tar upp frågor om vårdbiträdets 
arbete och del tre tar upp vårdbiträdets ställning i organisationen. Dessa 
frågor består mestadels av öppna frågor. Frågorna tangerade de intervjufrå-
gor som ställdes till enhetscheferna. 

Även enkäten testades på mina försöksinformanter och fick därefter re-
digeras något. Jag återkom med enkäten till försöksinformanterna och de 
lämnade ut enkäten till sammanlagt tio vårdbiträden på enheterna. Dessa 
besvarade enkäten och skrev kommentarer i kanten om frågekonstruktio-
nen. De fick också skriva in hur lång tid det hade tagit för dem att fylla i 
enkäten. Därefter gjordes några smärre justeringar. 

 
Urval 
För att få kontinuitet i studien valde jag att förmedla enkäterna till vårdbi-
trädena via de av mig intervjuade enhetscheferna.70 Det visade sig att av de 
23 intervjuade enhetscheferna var det fjorton som var kvar i tjänst. Vid två 
tillfällen blev det inte som det var tänkt. Enhetschefen hade slutat på den 
enhet där jag hade intervjuat henne i stället blivit enhetschef på den andra 
av kommunens enhet som jag hade besökt. Jag valde då att ta med dem i 
enkätstudien. Inga nya enhetschefer, ålderdomshem eller servicehus ingår i 
studien men däremot nya konstellationer. Två av enhetscheferna som upp-
fyllde kriteriet avsade sig, och därmed vårdbiträdena, att delta i enkätstudi-
en. De avböjde med hänvisning till att vårdbiträdena var enkättrötta. Ur-

                                              
69 I samband med intervjun frågade jag hur många personer som enhetschefen var chef 
över. I siffran 1 700 ingår all form av personal som sjuksköterska, vaktmästare, köksper-
sonal med flera. En del av enhetscheferna hade också gruppbostad för utvecklingsstörda, 
handikappboende och hemtjänst i sina verksamheter. Den personalgruppen var inte aktu-
ell för enkäten. 
70 Ett alternativ hade varit att jag hade vänt mig till samtliga enheter oavsett om enhets-
chefen arbetade kvar eller ej.  
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valsförfarandet resulterade i att sammanlagt tolv av de ursprungliga 23 en-
heterna deltar i enkätstudien. 

Sammantaget ingår nio kommuner med sammanlagt tolv enheter i enkät-
studien och omfattade således åtta ålderdomshem och fyra servicehus. I 
ursprungsmaterialet var det fjorton ålderdomshem och nio servicehus som 
ingick, vilket innebär att drygt hälften av ålderdomshemmen och knappt 
hälften av servicehusen är representerade. 

Enhetschefen fick själv uppge hur många vårdbiträden och undersköters-
kor som hon hade anställda på enheten. Sammanlagt uppgavs det vara 542 
möjliga enkätsvarare. I enkätstudien ingår vårdbiträden från de särskilda 
boendeformerna; servicehus och ålderdomshem. Dessutom ingår vårdbiträ-
den anställda på gruppboende för demenssjuka, när det är insprängt i servi-
cehuset alternativt ålderdomshemmet, men inte om det är en egen fristående 
enhet.  
 
Enkätutförande 
En tid bokades med enhetschefen då jag personligen kunde komma och 
lämna ut enkäten till vårdbiträdena. Lämpliga tillfällen visade sig vara i 
samband med personalmöten eller arbetsplatsträffar då en majoritet av 
vårdbiträdena brukade vara med. Jag antog att på detta sätt skulle svarsfre-
kvensen bli högre (se Trost 1994). Vårdbiträdena var informerade om att en 
forskare skulle komma till mötet och personligen lämna ut en enkät. 

På dessa möten presenterade jag mig själv och syftet med enkäten. Vida-
re informerades vårdbiträdena om att enkäten var konfidentiell. Det enda 
som markerats på enkäten var respektive enhets kod. De vårdbiträden som 
var med på mötet fick direkt svara på enkäten. Enkäten tog cirka en halv-
timme att besvara. Eftersom jag fanns med i rummet hela tiden kunde de 
frågor som eventuellt uppkom besvaras. Reaktionen bland vårdbiträdena 
var mycket olika; de flesta svarade mycket noga och omsorgsfullt, satt tysta 
och skrev så pennan glödde. Medan några stönade högt och tyckte frågorna 
var konstiga och ville helst slippa. Här kan man säga att det kollektiva 
trycket ändå gjorde att de besvarade frågorna, vilket de troligtvis aldrig an-
nars skulle ha gjort. Problemet med detta förfaringssätt är den oro som upp-
står när någon visar att hon är klar, vilket skapar stress hos de övriga. 

All personal var inte med på personalmötet och enkäter med svarskuvert 
lämnades till enhetscheferna, som de vid ett senare tillfälle skulle skicka in 
till mig. Ett fåtal har nappat på detta erbjudande. Jag var sammantaget ute 
på varje enhet vid två alternativt tre gånger. På några av enheterna var 
ovanstående förfaringssätt inte möjligt, utan enhetschefen lämnade själv ut 
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enkäterna med bifogade kuvert.71 Efter några veckor ringde jag till respek-
tive enhetschef och påminde henne om enkäterna. Enhetscheferna upplevde 
stora svårigheter med att få in resterande enkäter och vi bestämde gemen-
samt när insamlingen kunde anses vara avslutat. I praktiken innebar det att 
enhetschefen hade påmint personalen vid minst tre tillfällen, samt att en 
månad från utlämnande till inhämtande av enkäten hade förflutit. 

 
Bortfall 
Av 542 utlämnade enkäter har jag sammanlagt fått in 316 vilket är en 58 
procentlig svarsfrekvens. Bortfallet är stort, men samtidigt ser det olika ut 
på enheterna: en av enheterna har en hundra procentig svarsfrekvens. Där 
var samtliga vårdbiträden samlade vid personalmötet, vilket innebar att jag 
träffade dem alla och att de fick gemensam tid med mig för att svara på frå-
gorna. I extremfallet där endast 30 procent besvarade enkäten, var enhets-
chefen sjukskriven och hennes vikare fick inte förtroendet av personalgrup-
pen att lämna ut enkäten i samband med mitt avtalade besök, vilket gjorde 
att svarsfrekvensen blev låg.  

Det krävs också mycket mer att besvara en enkät om den ligger i perso-
nalrummet och det är svårt att se syftet med enkäten. Här kunde möjligen 
fler ha svarat om frågekonstruktionen enbart varit fasta svarsalternativ.  

Av de 316 som hade besvarat enkäten arbetade 207 på ålderdomshem 
och 109 på servicehus. Ser vi andelen möjliga informanter var det 387 an-
ställda på ålderdomshem och av dessa har 53 procent besvarat enkäten. På 
servicehuset var det 155 anställda vilket innebär att 70 procent har besvarat 
enkäten. Den sämre svarsfrekvensen från ålderdomshemmen beror sanno-
likt på att personalmöten såg ut på olika sätt. På ålderdomshemmen var jag 
med på personalmöten, som all personal var kallad till. Däremot var jag 
med på arbetsplatsträffar72 på servicehusen och kom därmed flera gånger 
till enheten, vilket gjorde att jag träffade fler av vårdbiträdena.  

 
Analys 
På grund av enkätens kvalitativa konstruktion, bestående av en mängd öpp-
na svarsalternativ, är enkäten manuellt sammanställd av mig. Sammanställ-
ningen av enkäterna gjordes i flera omgångar. Först skrevs varje enhets  

                                              
71 Eftersom enkäten innehöll frågor om hur vårdbiträdet såg på enhetschefers arbetsupp-
gifter och vilka kunskaper de skulle ha, bedömde jag att vårdbiträdet inte skulle behöva 
oroa sig för att enhetschefen skulle läsa hennes svar. Därför bifogades ett svarskuvert till 
varje informant. 
72 Arbetsplatsträffarna avsåg en mindre arbetsgrupp t ex gruppboende för demenssjuka, 
medan personalmötet avsåg all personal som arbetade på enheten. 
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enkätsvar ut, med samtliga svar ordagrant avskrivna. Dessa infogades i en 
enhetsenkät. Materialet var indelat i ett flertal nivåer: enhet (servicehus, 
ålderdomshem); utbildningsbakgrund (vårdbiträde, undersköterska); anställ-
ningstid (under/över fem år) och kön. Nivåer markerades för att senare kun-
na separeras från det övriga materialet, bland annat för att se om det var 
någon skillnad mellan enheterna och i så fall vari denna skillnad låg. 

Därefter fördes svaren ihop till en stor gemensam enkät, varje fråga för 
sig. Successivt bearbetades varje svar i tabeller, i procent och i kategorier 
för de öppna frågorna. De olika kategorierna fick ett beskrivande namn. De 
öppna frågorna behandlades på två sätt. Dels som en text som tolkades ut-
ifrån ett kvalitativt angreppssätt. Dels på ett mer siffermässigt sätt genom 
det Kvale (1997) beskriver som meningskategorier. Dessa meningskatego-
rier har besvarat frågor som hur många som skriver vad, hur vanligt är detta 
som uttrycks och i resultatredovisningen har därför ord som ”ett stort fler-
tal”; ”en majoritet ger uttryck för” används.73 

Den stora gemensamma enkäten användes sedan som underlag för en-
hetsenkäterna. Varje enhetsenkät analyserades, skrevs ihop till läsvänlig 
text och sändes sedan ut till respektive enhetschef. Här gjordes ett avsteg, 
endast de enheter som hade 50 procentlig svarsfrekvens (eller mer) fick ta 
del av en sammanställd enhetsenkät. Detta gjordes utifrån etiska hänsyn (se 
avsnittet etiska överväganden). Efter någon vecka vände jag mig till respek-
tive enhetschef, nio stycken, för att få feedback på enkätens innehåll. 

Först därefter började den egentliga bearbetningen av det samlade enkät-
svaret på detaljnivå utifrån analysschemat baserat på Engeströms (1987) 
verksamhetsmodell (figur 3:2 och 3:3). Samma frågor ställdes till materialet 
som redovisades under intervjuanalysen. 

 

Sammanställning av informantmedverkan 
Sammanfattningsvis är det empiriska resultatet i denna studie baserat på 
fyra olika materialinsamlingar. I dessa ingår elva kommuner och därifrån 
har policydokument och utbildningsdokument insamlats vilka ligger till 
grund för dokumentstudien. I de elva kommunerna har 23 enhetschefer 
verksamma på servicehus och ålderdomshem intervjuats, vilket ligger till 
grund för intervjustudien. Av dessa informanter har sex deltagit i en treda-
gars observationsstudie. Till sist har tolv av enheternas vårdbiträden deltagit 
i en enkätstudie. Samtliga studier har utgått från syftet att beskriva och ana-

                                              
73 Här måste jag bekänna att siffror och matematik fascinerade mig och orsakade en 
ohämmad lust till att uttrycka alla samband i siffror, tabeller och diagram. 
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lysera hur yrkeskompetens uppfattas inom äldreomsorgens särskilda boen-
deformer.  

Nedanstående tabell illustrerar relationen mellan informanter och de oli-
ka studierna. 

 
Tabell 4:1. Sammanställning av informantmedverkan 

 
                     Enhetschefer Vårdbiträden       
Informanter Intervju Bandspe-

lare ur 
funktion 

Observa-
tion 

Enkät 
utdelad 

Enkät  
Inkom-
men 

K1/S13 X    9  6 
K1/Å14 X    50  17 
K2/Å3 X  X  37  19 
K2/Å11 X    41  11 
K3/Å10  X   20  20 
K3/Å12 X     
K4/S4 X     
K4/Å9  X X  76  52 
K5/S7  X    
K5/Å6  X X   
K6/S15 X    85  49 
K6/Å8  X    
K7/Å18 X     
K7/Å23 X    43  38 
K8/S1 X  X  31  28 
K8/S16 X     
K9/Å17 X    60  17 
K9/Å22 X     
K10/S5 X  X  30  26 
K10/Å2 X    60  33 
K11/S20 X     
K11/S21 X  X   
K11/Å19 X     
SUMMA 18 5 6 542  316 

 
K=kommun, S=servicehus, Å=ålderdomshem; numrerade i intervjuordning 
 
Varje studie har analyserats var och en för sig och resulterat i fem av studi-
ens resultatkapitel (kapitel 6, 7, 8, 9 och 10). Dessa kan sägas beskriva, det 
som Repstad (1999) menar är den kvalitativa forskarens mening, helheter – 
”det vill säga hela och konkreta miljöer och hela personer, inte bara isolera-
de variabler” (a a, s 107).  
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Etiska överväganden 
Etiska överväganden och avgöranden är något som följer hela forsknings-
processen, från planering till avrapportering. Jag utgår från de av Humanis-
tiska och Samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) formulerade 
forskningsetiska principer (numera Vetenskapsrådet 2002).74 De fyra forsk-
ningsetiska principerna föreskriver hur forskaren bör förhålla sig till infor-
mationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-
vet. Kortfattat tas här nedan upp hur dessa forskningsetiska principer har 
hanterats i denna studie.  

Principerna om information och samtycke uppmärksammades i flera 
sammanhang. I samband med den första telefonkontakten till informanten 
informerades de om studiens syfte, hur intervjumaterialet skulle användas 
och att intervjun skulle spelas in med hjälp av bandspelare. Dessutom utlo-
vades att jag inte skulle informera någon om att de och enheten ingick i stu-
dien. Därefter skickades ett brev där ovanstående bekräftades, samt en be-
kräftelse på avhandlad tid för intervjun. I samband med intervjun informe-
rades informanten åter och meddelades om att de kunde avbryta intervjun 
när de så önskade. Efter intervjun togs frågan upp om hur nästa steg i mitt 
arbete skulle se ut och hur jag skulle använda mig av deras ord. I samband 
med intervjun tillfrågades i princip var femte enhetschef om de ville delta i 
observationsstudien. Om enhetschefen tackade ja till detta erbjudande bo-
kade vi tid för observationsstudien. När den aktuella tiden närmade sig tog 
jag åter kontakt för att ytterliga bekräfta att enhetschefen fortfarande var 
intresserad. Vid enkättillfället hade först enhetschefen tillfrågats om perso-
nalens deltagande i enkätstudien. Enhetscheferna informerade i sin tur vård-
biträdena om att en enkät skulle delas ut. Vid själva enkätutdelandet infor-
merades de muntligt av mig. Dessutom informerades de om att deltagandet 
i enkäten var frivilligt.  

Principen om konfidentialitetskravet är något mer komplicerat, helst som 
det ingår så många informanter i studien. En nivå är på kommunnivå. Vem 
ska få veta i vilka kommuner som materialet har hämtats? Här har jag valt 
att inte yppa vilka kommuner som deltar. Enhetschefen var informerad om 
att det var två enheter i kommunen som ingick i studien. Jag var därför noga 
med att inte nämna vilka enheter som hade besökts. Däremot har enhetsche-
ferna sinsemellan pratat med varandra och därför finns det vetskap bland 
dem om mitt besök. I samband med dokumentinsamlandet kom frågan upp 
om vilka enheter som var aktuella och ibland väckte min tystnad frustration. 

                                              
74 HSFR:s forskningsregler är ändrade 26/6 2002 av Vetenskapsrådet, se 
http://www.vr.se 
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I samband med observationerna var det mer tydligt att enhetschefen deltog i 
en forskningsstudie och där fick enhetschefen avgöra hur jag skulle presen-
teras.  

När det gällde enkätinsamlingen kodades samtliga enkäter så att enheten 
fick samma kod som enhetschefen. Där enhetschefen hade fler än en enhet 
fick ändå de enheter som ingick samma kod.75 Eftersom det fanns frågor i 
enkäten om hur vårdbiträdet ”såg på enhetschefens arbetsuppgifter” (fråga 
19–23), var jag noga med att det fanns kuvert till var och en att lägga ned 
sin enkät i, för att undvika att någon obehörig skulle läsa svaren. Jag hade 
ett avtal med enheterna att de skulle få ta del av enhetens resultat av enkä-
ten. Detta avtal bröt jag efter samtal med respektive enhetschef, när mate-
rialet var för litet (antal vårdbiträden som svarat). För att enhetschefen inte 
skulle kunna identifiera enskilda vårdbiträden fann jag att hälften av arbets-
styrkan76 bör ha svarat för att enhetschefen skulle få en sammanställning av 
enkäten. I den sammanställning som enhetschefen fick ta del av plockades 
bakgrundsfakta bort och resultatredovisning baserade sig främst på de öpp-
na frågorna. Detta av två anledningar: Dels borde enhetschefen, sitta inne 
med kunskap om personalens ålder, kön, anställningsgrad och utbildning, 
dels för att i möjligaste mån förhindra igenkännandet av vilka som svarat.  

I den skrivna texten har jag valt att presentera alla under den gemen-
samma titeln enhetschef alternativt vårdbiträde. Ibland har jag tyckt att det 
har varit värdefullt att problematisera utbildningsbakgrund. Då har de få 
som har en annan utbildning77 anonymiserats och först in under majoritets-
utbildningarna (se närmare resultatkapitel 8). Citaten som har hämtats från 
intervjuer och enkäter har jag till viss del redigerat språkligt, för att göra 
dem mer lättlästa, men också för att skydda informanten från att bli identifi-
erad. Jag har också valt bort de citat som kan vara möjliga att identifiera 
som en speciell persons utsaga. 

Den sista av HSFR:s principer är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 
2002). Det insamlade materialet är enbart mitt och kommer inte att använ-
das av någon annan. Vilka konsekvenser kan undersökningen ha haft för 
informanten? Jag upplevde att både de som blev intervjuade och de som 
besvarade enkäten fann att det hade varit roligt att delta i en forskningsun-
dersökning. Främst enhetscheferna poängterade glädjen över att få fundera 
på sin yrkesroll, men även vårdbiträdena kom fram till mig efter deras skri-

                                              
75 Vilket innebär att inte ens jag kan skilja enheterna åt, vilket inte heller har varit avsik-
ten. De behandlas i materialet som en enhet. 
76 På den enhet som enbart hade nio vårdbiträden var det aldrig aktuellt med någon sam-
manställning.  
77 För enhetscheferna: socionomutbildning och undersköterskeutbildning. 
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vande och ville diskutera vidare. En del har också noterat små personliga 
utrop och ställningstaganden i enkäten (se Hermerén 1992; Kvale 1997). 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
I all forskning är frågor angående trovärdighet och tillförlitlighet centralt. 
Hur har jag försäkrat mig om tillförlitlighet? Ett sätt att öka tillförlitligheten 
i denna studie har varit att i detalj redovisa tillvägagångssätt vid datainsam-
ling och att utförligt redogöra för de metoder som använts, inklusive reflek-
tioner över mig som datainsamlare (bakgrund, förförståelse) (Patton 1990). 
Jag har försökt att vara nykomlingsnyfiken i de miljöer som jag har besökt. 
I mötet med alla de informanter, som jag har varit i kontakt med, har det 
varit en fördel att jag har stora kunskaper och erfarenheter (30 år) av det 
område jag undersökt. Samtidigt kan risken vara stor att jag har missat nå-
got, blivit hemmablind. Därför har det varit av stor vikt att diskutera resul-
tatet med personer som inte rör sig i fältet. Att därmed vara tvungen att för-
tydliga sig och förstå att det självklara inte alltid är självklart har varit av en 
stor betydelse för studiens trovärdighet. 

Jag har så noggrant som möjligt försökt att teckna en bild av den verk-
lighet som informanterna befann sig i, varför återgivningen bland annat 
stödjer sig på citat (se Esseveld 1988). Under analysen av resultaten har jag 
försökt att ständigt kritiskt granska och reflektera över mina resultat och 
tolkningar. Jag har frågat mig vilka alternativa möjligheter det finns till 
tolkning och på vilket sätt min egen förförståelse kan missleda mig i min 
förståelse av det jag ser. Här har pågått en ständig diskussion med personer 
runt mig för att vända och vrida på mina tolkningar.   

Jag har dessutom validerat mina resultat i samband med olika samman-
komster inom äldreomsorgen och i mötet med dem som arbetar inom ut-
bildningsväsendet, men också i olika forskargrupper. Vid ett flertal tillfällen 
har jag dessutom fått bekräftelse från fältet att de kan känna igen sig. 

För att öka studiens trovärdighet har en stor mängd data samlats in. 
Kompetensfrågan har därför vinklats genom en mängd olika perspektiv och 
en mängd olika utsagor. Resultatet speglar därför både likheter men också 
olikheter vilket förhoppningsvis ger ett ökat läsvärde. 

I detta kapitel har jag redogjort för olika steg i genomförandet av denna 
studie, vilka problem och övervägande jag ställts inför och hur jag gått till-
väga. De kommande kapitlen utgör studiens resultatredovisning.  
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5. Utbildning och kompetens i ett historiskt 
perspektiv 
 

 

 

 

I detta kapitel görs en historisk tillbakablick för att följa enhetschefers och 
vårdbiträdens utbildning från dess start fram tills idag. Syftet med kapitlet 
är att synliggöra vilken utbildning och kompetens som äldreomsorgens 
yrkesutövare behövde/behöver enligt nationell intention. Kapitlet är baserat 
på offentliga utredningar, tidskrifter och utbildningsplaner. De tidskrifter 
som ingår är: Kommunaktuellt, SKTF-tidningen, Kommunalarbetaren och 
Social Omsorg.78 Den första delen av detta kapitel tar upp enhetschefernas 
utbildning. Deras utbildning startade år 1908 av Svenska Fattigvårdsför-
bundet. Vi kan tala om en utbildningshistoria som är indelad i utbildnings-
perioder beroende på vilken instans som har varit utbildningens huvudman. 
Den andra delen tar upp vårdbiträdenas utbildning vilken startade femtio år 
senare, som en yrkesutbildning organiserad av Kungliga Överstyrelsen för 
yrkesutbildning. 
 

Enhetschefernas utbildning och kompetens 
Förhållandena, eller rättare sagt missförhållandena inom fattigvården börja-
de uppmärksammas och kritiseras runt sekelskiftet av ”fattigvårdsfolket”. 
De ansåg att fattigvården saknade medkänsla, var regelstyrd och fyrkantig, 
inte omsorgsfull, inte tillräckligt intresserad av framåtsyftande människo-
danande åtgärder (Ohrlander 1995, s 36ff). Till fattigvårdsfolket räknades 
några ledande och tongivande personer inom Centralförbundet för Socialt 
Arbete (CSA) och Svenska Fattigvårdsförbundet (SFF).79 Fattigvårdsfolket 
tillhörde Stockholmsområdets ledande ekonomiska och kulturella skikt. De 
var ytterst socialt engagerade och deras socialpolitiska grundsyn kan när-
mast betecknas som socialliberal. De borgliga socialreformatorerna talade i 
termen av ”uppfostran” och att fattigvården skulle vara ett föredöme och ge 
goda exempel på humanitet (Edebalk 1991, s 11). Ur CSA bildades Svens-
ka Fattigvårdsförbundet som en sammanslutning av filantropiska företag 
och offentliga institutioner och enskilt engagerade i sociala frågor. Många 

                                              
78 Se metodkapitlet och referensförteckningen för en mer noggrann genomgång av de 
källor som ingår. 
79 CSA bildades 1903; SFF bildades 1906. 
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av fattigvårdsfolket var aktiva och ledande i båda föreningarna (Ohrlander 
1995, s 36 ff). Landshövding Johan Widén var ordförande i SFF och enga-
gerad i fattigvårdslagstiftningskommittén och tre av fattigvårdsfolket var 
där representerade. De övriga var Albin Lindblom och Ebba Pauli. Inom 
Svenska Fattigvårdsförbundet fanns dessutom många läkare och präster. 
SFF engagerade sig i den kommunala fattigvårdspolitiken och startade en 
särskild upplysningsbyrå samt en tidskrift och ordnade olika fattigvårdsmö-
ten och konferenser. Särskilda konsulenter anställdes för att besöka fattig-
vårdsinrättningar i landet och ge råd och förslag till förbättringar. En viktig 
uppgift blev att ordna fackutbildning för funktionärer inom fattigvården, 
bland annat föreståndarinnor för fattigvårdsanstalterna (Edebalk 1991,  
s 12). Härmed inleds Svenska Fattigvårdsförbundets 56-åriga historia som 
huvudman för föreståndarinneutbildningen. 
 

Fattigvårdsperioden 1908–196480 
I början av år 1908 diskuterades i Svenska Fattigvårdförbundets tidskrift 
vikten av att det fanns utbildad personal i fattigvårdsarbete. Det framhölls 
att förutsättningen för ett lyckat resultat var att ”tillgång finnes till andligt 
och fysiskt väl utrustade och för sitt kall utbildade personer”81 (a a 1908:1,  
s 31).  

Den 1 oktober samma år startade Svenska Fattigvårdsförbundet sin första 
kurs för att utbilda fattigvårdsfunktionärer. Motivet till att starta utbildning-
en var:  

 
De stora svårigheter, som synnerligast på landsbygden göra sig gällande i 
fråga om erhållande af lämpliga och verkligen dugande krafter inom fattig-
vårdsarbetet, hafva gifvit anledning till startandet af sagda kurs. /…/ krafven 
teoretisk och praktisk utbildning för läkaren, sjuksköterskan, fångvårdsman-
nen, läraren och lärarinnan skärpas därför allt mera. På fattigvårdsområdet 
har däremot några sådana krafv hittills knappast uppställts /…/ fattigvårds-
arbetet befinner sig på en relativt outvecklad ståndpunkt /…/ fattigvårds-
funktionärernas sociala ställning [har] blifvit lägre än den kunde och borde 
vara (Svenska Fattigvårdsförbundets arbetsutskott, Stockholm April 1908). 
 

Fattigvårdsförbundet sände ut detta meddelande till samtliga fattigvårdssty-
relser i Sverige med uppmaning om att fattigvården skulle skicka dugliga 
elever till kursen. Arbetsutskottet informerade också om att förbundet hade 
en platsförmedling för de elever som utbildades av Svenska Fattigvårdsför-
bundet. Ovanstående ringar in Fattigvårdsförbundets roll avseende före-

                                              
80 Fattigvårdsförbundet ändrade namn till Socialvårdförbundet 1948. 
81 Av tradition hade någon av det friskaste hjonen, oftast en kvinna, ansvar för fattighu-
set. 
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ståndarinnorna. De var anordnare av och initiativtagare till utbildningen. De 
var också platsförmedlare och språkrör för föreståndarinnegruppen.  

När föreståndarinneutbildningen startade år 1908 krävdes att den sökan-
de skulle sända ett frejdebetyg och en rekommendation av kommunalordfö-
rande, kyrkoherden eller två andra välkända personer. Eleven skulle vara 
mellan 21 och 34 år samt ha genomgått vanlig folkskola eller ha motsva-
rande kunskaper.  

Den första kursen hade 10 manliga och 12 kvinnliga elever och omfatta-
de ett halvårs teoretisk och praktisk utbildning. De teoretiska ämnena var 
hälso- och sjukvård på 30 timmar och fattigvård på 27 timmar. Föreläsning-
arna var gemensamma för män och kvinnor med undantag för en kurs i 
bokhålleri för männen och kurs i sjukvård för kvinnorna. Den praktiska ut-
bildningen var förlagd på anstalter för fattigvård, barnavård och sjukvård i 
Stockholm och dess närhet. Efter kursens slut kunde samtliga kvinnliga ele-
ver placeras, medan de manliga eleverna hade svårt att få platser.82 Från 
1915 mottogs inte längre manliga elever.  

Fattigvårdsfolket var alla representerade i utbildningen. Fattigvårdsför-
bundets ordförande landshövding Widén hälsade kursdeltagarna välkomna. 
Kerstin Hesselgren83 var kursföreståndare och undervisade i hälsolära och 
födoämneslära. Agda Montelius och Gerard Halfred von Koch undervisade 
i allmänna fattigvårdsprinciper och Ebba Pauli om öppen fattigvård (Pro-
gram för Svenska Fattigvårdförbundets första praktiska utbildningskurs för 
blifvande föreståndare och föreståndarinnor vid fattigvårdsanstalter 1908). 

I utbildningen preciserades vad som förespråkas av föreståndarinnan re-
spektive föreståndaren. Av föreståndarinnan fordrades att hon skulle göra 
fattiggården till ett hem: 

 
…/ att få hemtrevnad och den sanna glädjen bofast där, så som endast en 
kvinna kan det /…/ för att nå detta mål måste hon äga en god vilja och en 
kristlig karaktär (SFFT 1911:2–3, s 94). 
 

Av föreståndarinnan fordrades vidare att hon var ”en duglig och praktisk 
husmor”. Utbildning ansåg Fattigvårdsförbundet (SFFT 1911:2–3, 94) 
krävdes för att hålla den rätta andan uppe. Föreståndarinnans uppgift var att 
utifrån sin kärleksfulla och kristna värdegrund skapa ett värdigt liv för de 
fattiga. Liknande fordringar hade Fattigvårdsförbundet på föreståndaren: 

 

                                              
82 Om den manliga föreståndaren som fick anställning på en anstalt var gift, fick hustrun 
utan lön fungera som husmor och kokerska på anstalten. En ogift föreståndare kunde få 
lägre lön, och för mellanskillnaden kunde man anställa en piga att hjälpa till med hus-
hållssysslorna (Trydegård 1996, s 156). 
83 Kerstin Hesselgren var yrkesinspektris och Sveriges första riksdagskvinna. 
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 .../ han ska föra ett exemplariskt levnadssätt, han skall absolut vara nykter, 
och ej hava ett uppbrusande och häftigt lynne, aldrig låta ett kraftuttryck 
komma över sina läppar (SFFT 1911:2–3, s 94). 
 

Föreståndaren utbildas för att sköta fattiggårdens yttre arbetsuppgifter så-
som jordbrukets skötsel samt räkenskaper.  
 
Utveckling av utbildningen 
Utbildningstiden ökar successivt och år 1912 var den två terminer lång.84 I 
utbildningsprogrammen från 1920–1964 kan vi se att avsikten med utbild-
ningen var att: 

 
…/ bibringa eleverna de teoretiska kunskaper och färdigheter, som erfordras 
för att kunna innehava ledningen av ålderdomshem och barnhem och lämna 
skyddslingarna behövlig vård (Program för Svenska Fattigvårds- och barna-
vårdsförbundets kurs för utbildning av föreståndarinnor för barnhem och ål-
derdomshem från 1920–1964). 
 

Föreståndarinnans huvudsakliga arbetsuppgifter och därmed grunden för 
hennes yrkeskompetens handlade främst om att sköta ett hem (institution) 
och att vårda de ”intagna”. Förpraktikens innehåll bekräftar dessa kun-
skapsområden. Från år 1926 krävs praktik på ålderdomshem, sjukhus och 
sinnessjukhus, intyg om färdigheter i matlagning och ett lanthushålls sköt-
sel samt intyg om färdigheter i tillverkning av enklare klädesplagg och väv-
ning (Program för Svenska Fattigvårds- och barnavårdförbundets fjärde och 
nittonde kurs för utbildning av föreståndarinnor för ålderdomshem och 
barnhem 1912/1926). Mycket av utbildningen låg så att säga utanför själva 
föreståndarinneutbildningen.  

År 1935 ändras utbildningen från att vara en gemensam utbildning av fö-
reståndarinnor för ålderdomshem och barnhem till att enbart gälla förestån-
darinnor för ålderdomshem. Även de praktiska förkunskaperna har ökat85. 
Den teoretiska utbildningen år 1939 omfattade följande ämnen: fattigvård 
och annan hjälpverksamhet, socialförsäkring, samhällets barnavård och 
ungdomsskydd, mödrahjälp,86 samhällslära, ledning och skötsel av ålder-
domshem, hushållslära, hälso- och sjukvård, svenska språkets skriftliga be-

                                              
84 För en närmare genomgång av föreståndarinnornas utbildning och dess kurser se 
Gynnerstedt (1993). 
85 Nu krävs ett års praktik på ålderdomshem, ettårig elevkurs på lasarett, tre månaders 
praktik på sinnessjukhus samt intyg om kunskaper i matlagning, lanthushåll, sömnad och 
vävning (Program för Svenska Fattigvårds- och barnavårdsförbundets trettioandra kurs år 
1939/1949 för utbildning av föreståndarinnor för ålderdomshem). 
86 Även om utbildningen har separerats från barnhemsföreståndarna så är ålderdoms-
hemsklientelet fortfarande blandat, vilket gör att dessa ämnen fortfarande är aktuella och 
inte försvinner förrän 1950 års kursplan. 
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handling och läsning, bokföring och räkning och trädgårdslära. Kursen var 
förlagd från den 20 september till den 8 maj. Utbildningstiden fördelades på 
följande sätt: två månaders teoretisk undervisning i Stockholm, omkring 
fyra månaders praktisk utbildning i landsorten och kursen avslutas med en 
månads teoretisk undervisning i Stockholm (Program för Svenska Fattig-
vård- och barnavårdsförbundets trettioandra kurs år 1939/1940 för utbild-
ning av föreståndarinnor för ålderdomshem). Efter utbildningen inspektera-
de skolans rektor eleverna på deras arbetsplatser.87 Eleverna ”förpliktiga-
des” att under två år efter genomgången kurs ”icke söka, antaga eller lämna 
plats” utan att först underrätta Svenska Fattigvårdsförbundet.88  

I början av 1940-talet förändrades föreståndarinneutbildningen från att 
vara en ettårig utbildning med omfattande förpraktik till en treårig utbild-
ning. Inträdeskrav var fullständig folkskola samt goda hushållskunskaper 
förvärvade vid lanthushållsskola eller genom praktik helst i lanthushåll och 
färdigheter i sömnad och vävning. Elevernas ålder har sjunkit något och är 
nu mellan 22 och 27 år. 

Utbildningen kan sägas ha i stort sett samma innehåll/struktur som tidi-
gare, men med fler timmar i teori och med nya ämnen som psykologi, ana-
tomi och fysiologi. Utbildningsanordnaren har nu ansvar att se till att ele-
verna får utbildning i det praktiska arbetet. Denna förändring hade tillkom-
mit med anledning av att kursledningen hade problem med att avgöra om 
eleverna verkligen hade fått den förpraktik som fordrades (Svenska Social-
vårdsförbundets utbildning av föreståndarinnor för ålderdomshem, 1945 års 
kursplan). Utbildningen profilerar sig successivt mot att enbart gälla äldre 
på ålderdomshem. Detta motsvarade samhällets uppdelning av institutions-
vården.  

Socialstyrelsen (1950) hade på uppdrag av regeringen (proposition 
243/1947) utrett föreståndarinnornas utbildning. I utredningen påpekades 
att utbildningen var underdimensionerad. Socialvårdsförbundet försöker få 
fler elever, men fick inte tillräckligt med kvalificerade sökande. Antalet 30 
elever per år kvarstod (SSFT 1954:6, s 180). Utbildningsanordnaren såg 
som sin absoluta skyldighet att se till, att få elever, som var lämpliga för att 
bli ålderdomshemsföreståndarinnor. Rektor Greta Hamrin89 förtydligade att 

                                              
87 I Landstingsarkivet, Stockholm, finns tre arkivkartonger med ca åttahundra handskriv-
na besöksprotokoll, här tas bland annat upp om hur föreståndarinnan är som person, hur 
skötseln av hemmet är, hur många boende och hur mycket personal det finns. 
88 Program för Svenska Fattigvårds- och barnavårdsförbundets kurs för utbildning av 
föreståndarinnor för ålderdomshem och barnhem år 1908, 1912 och 1926. 
89 Greta Hamrin var utbildningens rektor i sammanlagt 25 år. Hon återkom under hela sin 
tid som rektor med artiklar i förbundets tidskrift, men var också debattör i åldringsvårds-
frågor. 
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till antagningen hösten 1953 hade utbildningen 75 sökande. Av de sökande 
var det endast 36 av dem som ansågs lämpliga för yrket.90 Dessutom var det 
ett flertal av de antagna eleverna, som det enligt rektor, kunde råda tvivel 
huruvida de avsåg att fullfölja utbildningen på grund av arbetsförhållandena 
med jourtjänst dygnet runt.91 Greta Hamrin påpekar att: 

 
Arbetskraftfrågan står och faller med arbetsförhållandena. Skall man få 
människor för detta yrke så måste man först ordna drägliga arbetsförhållan-
den, innan man kan räkna med att bygga ut utbildningen och få det antal sö-
kande som behövs (Kommunaltjänstemännens tidskrift 1954:12, s 213).  
 

Först från år 1956 får utbildningen tillräckligt med sökande och det utbilda-
des cirka 70 föreståndarinnor per år (SSFT 1962:6, s 239).  

Under 1950-talet92 blev teorin indelad i tre läskurser om 5 månader var-
dera. Hälso- och sjukvårdsinnehållet utökades och upptog därmed en tred-
jedel av kursinnehållet (190 av sammanlagt 603 timmar). Skötsel av ålder-
domshem och personalfrågor93 var andra viktiga utbildningsämnen. Prakti-
ken och inträdeskraven var som tidigare (Svenska Socialvårdsförbundet 
1954 års kurs för utbildning av föreståndarinnor för ålderdomshem). Åld-
ringsvårdutredningen föreslog en förändring av praktiken med en månads 
öppenvård och tre månaders geriatrisk vård eller sjukhemsvård. Detta för att 
ge ökade kunskaper och färdigheter i sjukvård (SOU 1956:1, s 159). Denna 
förändring görs också. Därmed kan sägas att utbildningens sjukvårdsinrikt-
ning stärktes. 

Vid sidan av den ordinarie utbildningen bedrev Socialvårdsförbundet 
fortbildningskurser och kompletteringskurser. Fortbildningskurserna omfat-
tade 6–12 dagar och var avsedda för såväl föreståndarinnor med förbundets 
utbildning som föreståndarinnor utan denna utbildning. Kurserna innehöll 
företrädesvis en orientering om nya rön och erfarenheter på vårdområdet 
(SSFT 1962:6, s 240). De kunskaper som var aktuella att förmedla under en 
kursvecka var, när det gällde de äldre. De rent medicinska fakta och rön när 
det gällde mentala faktorer samt förändringar i den aktuella lagstiftningen. 
Arbetsuppgifter som att skapa trivsel, arbete och sysselsättning, tvättpro-
blem, konservering, brandfara och brandskydd, arbetsledning och arbets-

                                              
90 Av dem som fick avslag (de olämpliga) ansågs 25 inte ha förutsättning att klara arbetet 
och fjorton ha för låg skolunderbyggnad. Dessa uppmanades av Socialvårdsförbundet att 
bättra på sina skolkunskaper. 
91 Biträdespersonalen hade vid detta tillfälle fått reglerad arbetstid och eftersom förestån-
darinnan var boende på ålderdomshemmet och ingen ekonomi fanns för att anställa natt-
personal så blev det föreståndarinnans arbetsuppgift. 
92 Utbildningen får nu 50 procent av kostnaderna finansierade av statliga medel via  
Socialdepartementet. 
93 Det är först på 50-talet som ledarskap och personalfrågor blir tydliga som ämnen. 
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ekonomi var också saker som togs upp liksom allt från hemmets inre sköt-
sel till omhändertagandet av de äldre. Dessutom tillkom olika studiebesök 
(TFH 1944:6, s 224–227).  

Kompletteringskurserna var däremot avsedda att ge kompetens för före-
ståndarinnetjänst. Huvudvikten i kursen låg på ”psykologiska och medi-
cinska synpunkter på vården av äldre, handledning av personal samt syssel-
sättnings- och kostfrågor” (SOU 1956:1). Två sådana kurser genomfördes 
1952–1953 och 1960–1961. 

Behovet av utbildade ålderdomshemsföreståndare blev i början av 1960-
talet så stort att det övergick Svenska Socialvårdsförbundets resurser, varför 
förbundet vände sig till Kungl. Maj:t med begäran om en utredning angåen-
de utbildning av ålderdomshemsföreståndarinnor (SSFT 1962;6 s 239–241). 
Från 1 januari 1965 övergick huvudmannaskapet för föreståndarutbildning-
en till dåvarande Skolöverstyrelsens ansvarsområde. 
 

Kompetensfrågan 
När Svenska Fattigvårdsförbundet startade föreståndar- och föreståndarin-
neutbildningen 1908 var syftet att få lämplig och duglig arbetskraft till fat-
tigvårdsarbetet. I 1918 års fattigvårdslag § 32 stadgas det: 

 
Till föreståndare eller föreståndarinna för anstalten må endast antagas per-
sonal som äger nödvändiga förutsättningar för skötande av dylik befattning 
(1918 års fattigvårdslag § 32). 
 

Enligt Svenska Fattigvårdförbundet var det ålderdomshemsföreståndarinnan 
som uppfyllde detta stadgade krav. Fattigvårdsförbundet gjorde tillsammans 
med socialvårdskommittén, i början av 1940-talet, en framställning till re-
geringen som gick ut på att fattigvårdsinspektören skulle få avgörande be-
fogenheter att granska tjänstemeriter och tillsättning av föreståndarinnor. 
Detta fick förbundet inget gehör för hos kommunerna. De tyckte att försla-
get var kränkande och en attack mot det kommunala självstyret. Redan år 
1929 hade kompetensfrågan väckts hos regeringen, men avvisats med moti-
veringen att personer som icke hade fattigvårdförbundets utbildning likväl 
kunde vara ”skickade att innehava de ifrågavarande befattningarna” (TFH 
1941:6, s 215). I övrigt ägnades personalfrågorna vid den här tiden inte nå-
gon större uppmärksamhet. I socialvårdskommitténs lagförslag från år 1946 
angavs visserligen att det skulle finnas ”anställda befattningshavare till ett 
antal och med sådan utbildning, att de i hemmet inackorderade kunna erhål-
la en tillfredställande vård”. Men anvisningarna om vad socialvårdskommit-
tén närmare avsåg med detta saknades (SOU 1946:52). Lagförslaget införs 
ordagrant i den nya ”socialhjälpslagen” § 19 (SFS 1956:2). 
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I proposition 1947/243 får Socialstyrelsen i uppdrag att utreda utbild-
ningen för ålderdomshemsföreståndarinnor. Socialstyrelsen (1950) påpeka-
de att bestämmelserna i fattigvårdslagen § 32 var alltför allmänt hållen då 
även personer utan utbildning för yrket kunde anställas. Socialstyrelsen 
(1950) skriver: 

 
Att självklart är att föreståndarinnan har att bemöta de vårdbehövande med 
vänlighet samt tillhålla den henne underställda personalen att kärleksfullt 
mot dem uppfylla sina åligganden, vilket allt ställer särskilda krav på före-
ståndarinnan rent personliga lämplighet för yrket (Socialstyrelsen 1950, s 
14).  
 

De krävande uppgifterna och det ansvar, som åligger ålderdomshemsföre-
ståndarinnan, motiverar, enligt Socialstyrelsens (1950) mening, att som så-
dan ”må anställas endast person, som erhålligt särskild utbildning för yrket” 
(s 15). Socialstyrelsen föreslår att nämnda kompetenskrav ska gälla från  
1 januari 1955. Några år senare (1954) tar Socialstyrelsens byråchef Ali 
Bergström åter upp frågan om kompetenskrav på Kommunförbundets kon-
ferens om ålderdomshemsvården (publicerat i Kommunaltjänstemännens 
tidskrift 1954:12, s 206 ff).Han påpekar att Socialstyrelsens kompetenskrav 
ej beaktats. I åldringsvårdutredningen (SOU 1956:1) avstyrks denna hem-
ställan om kompetenskrav på föreståndarinnorna. Utredaren påpekar att:  

 
Anledningen till avsaknaden av närmare bestämmelser om ålderdomshems-
personalens kompetens är /…/ en medveten önskan från statsmaktens sida 
att inte onödigtvis ingripa på ett område, där primärkommunen bär praktiskt 
taget hela det ekonomiska och moraliska ansvaret. /…/ Utredningen finner 
därför att den nuvarande friheten för kommunerna på detta område bör bestå 
(SOU 1956:1, s 151). 
 

Behörighetsfrågan väcktes åter i riksdagen år 1974. Dåvarande socialminis-
ter Sven Aspling besvarade motionen genom att hänvisa till ålderdoms-
hemsföreståndarutbildningen vilket ger kommunerna möjlighet att rekrytera 
personal med god utbildning. Socialministern pekade på att det från reger-
ingens håll har varit en ”strävan att söka undvika detaljreglering för kom-
munerna” (refererad i Åldringsvård 1974:2, s 8). Det var alltså en fråga helt 
för kommunerna. 

I den ovan nämnda utredningen av Socialstyrelsen från 1950 gjordes en 
beräkning av utbildningsnivån hos landets föreståndarinnor. Enligt Social-
styrelsen hade endast en tredjedel av de i mars 1948 i tjänst varande 1 360 
föreståndarinnorna genomgått Socialvårdsförbundets utbildning. En tiondel 
hade sjuksköterskeexamen eller diakoninisseexamen. Övriga föreståndarin-
nor hade ingen formell utbildning (Socialstyrelsen 1950; SSFT 1956:3). 
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Den sjukvårdande kompetensen 
I åldringsvårdsutredningen (SOU 1956:1) skriver utredaren att med tanke 
på utvecklingen mot ett allt ”skröpligare” klientel på ålderdomshemmen94 
framstår det som självklart att hemmen bör förestås av personer som erhållit 
specialutbildning för ändamålet. Främst är det sjukvårdskompetensen som 
eftertraktas: ”annars kan det gå så att de sjuka människorna på ålderdoms-
hemmet inte får den vård de behöver” ( a a, s 158). Åldringsvårdsutred-
ningen finner det ”synnerligen angeläget att öka rekryteringen av förestån-
darinnor från sjuksköterskekåren” (a a, s 159). Biträdenas kompetens och 
utbildning, är det enligt åldringsvårdutredningen inte aktuellt att ha några 
synpunkter om. 

Vårdkompetens hos föreståndarinnan tas bland annat upp i Kommunal-
tjänstemännens tidskrift (1954:12) som skriver att föreståndarinnornas ut-
bildning i sjukvård måste fördjupas och utvidgas, detta för att förstå läka-
rens tillsägelse och dessutom att utföra medicinutdelning på rätt sätt, liksom 
att ta ansvar för att läkaren tillkallas när så behövs (a a, s 208). De äldre har 
blivit mer personalkrävande och särskilt har kraven på kvalificerad personal 
accentuerats. Ökad personlig omvårdnad om de gamla, aktivering i form av 
hobbysysselsättning förutsätter också god personalledning (SSFT 1962:6). 

Greta Hamrin tar upp sjukvårdsfrågan i sitt tackbrev i samband med att 
föreståndarinneutbildningen läggs ner i Socialvårdsförbundets regi. Hamrin 
skriver att hon med intresse följer sjuksköterskeutredningen där det föresla-
gits att sjuksköterskorna ska kunna utbilda sig till ålderdomshemsförestån-
darinna i en termins påbyggnadsutbildning. Hamrin förtydligar att det är 
viktigt att ålderdomshemsföreståndarinneutbildningen innehåller mer sjuk-
vård. Kanske skulle det istället arrangeras en sjuksköterskeutbildning med 
kompetens mot äldre och kroniskt sjuka. Medicinalstyrelsen har enligt 
Hamrin medgivit att ålderdomshemsföreståndarinnorna kan arbeta som 
sjuksköterskor på hem för långvård. Greta Hamrin avslutar med att föreslå 
en samordning av de båda utbildningarna (SSFT 1964:6). 

I början av 1960-talet gjordes åter en inventering av ålderdomshemmens 
personal och deras utbildning. Det visade sig att något fler drygt 40 procent 
av föreståndarinnorna, hade Socialvårdsförbundets specialutbildning för 
uppgiften. Däremot har de sjuksköterskeutbildade sjunkit till fem procent. 
2,5 procent är diakonissor och åtta procent har hemvårdarinneutbildning. 
Knappt hälften, 45 procent, av föreståndarinnorna saknade formell utbild-
ning (SOU 1963:47). 

                                              
94 En förklaring till det allt mer skröpliga klientelet är de reformer som ägt rum, höjd 
folkpension, bostadsförbättring och hemhjälp. 
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Landstingsperioden 1965–2000 
Ålderdomshemsföreståndarutbildningen95 byter nu huvudman och utbild-
ningen äger rum vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor. 
Läroplanen utarbetades centralt av Skolöverstyrelsen. Utbildningen hade 
hitintills endast funnits i Stockholm, men från och med vårterminen 1964 
startade utbildningen vid landstingets yrkesskola i Umeå. Från år 1966 an-
togs årligen 88 elever på utbildningen. Skolöverstyrelsen beräknade det år-
liga utbildningsbehovet till 200 föreståndare (Socialstyrelsen 1967). 

Utbildningens mål var att meddela kunskaper och färdigheter för verk-
samhet som ålderdomshemsföreståndare: 

 
 …/ med huvudfunktionerna tillsyn och vård inklusive sjukvård, aktivering 
och rehabilitering, administration och arbetsledning, ekonomiska och hem-
tekniska funktioner, skapande av trygghetsbefrämjande hemmiljö, direkt an-
svar för pensionärerna och ålderdomshemmet som kollektiv samt kontakt 
med anhöriga och samhällsorgan (SÖ; Läroplan för utbildning av ålder-
domsföreståndare. Nr UY 2 65:26, s 5).  
 

Måltexten ger en indikation att utbildningen har ett socialt innehåll, men vid 
närmare granskning av timplanen syns dominansen av ett medicinskt96 in-
nehåll. Under termin ett läste de blivande ålderdomshemsföreståndarna 24 
timmar medicinska ämnen och nio timmar sociala ämnen per vecka. Först i 
sista terminen är förhållandet det motsatta. Ålderdomshemsföreståndarna 
hade efter fullgjord utbildning möjlighet att arbeta som sjuksköterska inom 
långvård och psykiatri (Social Omsorgs Jubileumsnummer 1990). 

Inträdesåldern hade sänkts till 18 år. Meriter utöver grundskola var social 
fackskola, förberedande kurs för vårdyrken, kurs för sysselsättningshandle-
dare, kurs för hemsamarit, kurs från hemteknisk yrkesskola97 samt praktik 
från storhushåll. Utbildningen var som tidigare treårig med 92 veckors yr-
kespraktik98 och 34 veckors teori (SÖ: Läroplan för utbildning av ålder-
domsföreståndare: Nr UY 2 65:26, s 5).  

I föreståndarnas Medlemsblad poängterades att föreståndarens ”huvud-
uppgift” var arbetsledning och administration. De skriver att utvecklingen 

                                              
95 Män får nu åter tillträde till utbildningen, i och med det ändras den feminina titeln fö-
reståndarinna till den mer neutrala/maskulina föreståndare.  
96 Medicinskt innehåll är ämnen som i timplanen namngavs som: sjukvårdslära, anatomi 
och fysiologi, geriatrik, sjukdomslära, farmakologi, bakteriologi, hygien och laboratorie-
teknik. Övriga ämnen som bostadsplanering och inredning, närings- och livsmedelskun-
skap, ekonomikunskap, psykologi, arbetsledning, samhällskunskap och socialmedicin kan 
med viss vidsynthet betecknas som socialt innehåll. 
97 Tidigare husmodersskola. 
98 Praktik inom åldringsvård, sjukvård (medicinsk och kirurgisk vårdavdelning), lång-
tidsvård och mentalsjukvård. 
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under senare år har gått mot betydligt större arbetsenheter vilket gör att fö-
reståndaren måste dela med sig av sina arbetsuppgifter och ansvar till andra 
befattningshavare och själva vara ledare med det yttersta ansvaret (Med-
lemsblad för föreningen Sveriges ålderdomshemsföreståndare 1967:2, s 5). 
En liknande uppfattning hade Kommunförbundet som skriver:  

 
På grund av ålderdomshemsföreståndarnas krävande ledarfunktioner behö-
ver timantalet i ämnen som psykologi, administration och arbetsledning ut-
ökas i föreståndarutbildningen (Kommunaltjänstemännen 1970:6, s 10). 
 

Från och med höstterminen 1970 ändrades åter utbildningen. Den nya läro-
planen ”Utbildning av föreståndare för ålderdomshem och öppen åldrings-
vård” (SÖ: UY 2 70:4), avsåg nu också arbetet som hemtjänstassistent. Ut-
bildningen var fem terminer lång, innehållet var i stort sett detsamma som i 
föregående utbildningar, förutom en viss utökning av de ovan i citatet an-
givna ämnena.  

Under början av 1970-talet ökade intagningskapaciteten till 208 elever 
per år, fördelade på Jönköping, Stockholm, Umeå och Örebro. Dessutom 
utbildades 60 föreståndare per år på en två terminers kompletteringsutbild-
ning. Behörig till inträde i kursen var väl vitsordad tjänstgöring som före-
ståndare eller hemtjänstassistent i minst tre år. Försök gjordes också med en 
termins vidareutbildning i åldringsvård för dem som var sjuksköterskeutbil-
dade, attraktionskraften visade sig vara låg (Socialt forum 1971:9, s 530; 
1974:5, s 293). Hälften av landets föreståndare hade vid denna tid inte for-
mell utbildning (Socialt forum 1973:5, s 2). 

 
Sociala servicelinjen 
I och med 1977 års högskolereform övergick utbildningen till en allmän 
utbildningslinje med benämningen ”Sociala servicelinjen” omfattande 100 
poäng. Dessutom fanns en alternativ studiegång på 60 poäng för studerande 
med en tidigare vårdutbildning som gymnasieskolans vårdlinje/social servi-
celinje, undersköterskeutbildning, mentalskötarutbildning och hemvårda-
rinneutbildning. Utbildningen gav kompetens inom det sociala serviceom-
rådet, och omfattade verksamheterna ålderdomshem, servicehus och hem-
tjänst. Sociala servicelinjen motsvarade ifråga om utbildningsmål ålder-
domshemsföreståndarutbildningen. Utbildningen hade nu ett betydligt tyd-
ligare socialt innehåll både i de teoretiska och i de praktiska delarna 
(SÖ/UHÄ 1978–06–30 ”Utbildningsplan för Sociala servicelinjen inklusive 
alternativ studiegång” Vd S5:9). 

Sociala servicelinjen föregicks av den så kallade U 68 utredningen där 
likheterna med föreståndarutbildningen påtalades. Utredarna pekar på att 
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målsättningen för den kommunala åldringsvården håller på att förändras 
och nya funktionsområden tillkommer:  

 
Krav på kunskaper inom friskvård, administration, arbetsledning och eko-
nomi ökar och kan endast till sina grundläggande delar tillgodoses inom 
grundutbildningen. Detta har /…/ inneburit en kraftig nedskärning av de 
medicinska avsnitten. Detta bör ses som en följd av förändrade yrkesfunk-
tioner inom ramen för bibehållet utbildningsmål (SOU 1973:58, s 76). 
 

I utredningen påpekades att i termen social service rymdes även andra verk-
samheter och föreslog därför en särskild utredning för att vidga sociala ser-
vicelinjen (SOU 1973:58). I påföljande utredning Vård 77, gjordes en över-
syn av vissa vårdutbildningar inom högskolan. I utredningen skrevs att fö-
reståndaren arbetade med planering och ledning av sociala insatser, vilket 
kräver kunskap i arbetsledning, personaladministration, kommunal arbets-
rätt och ekonomi. Enligt Vård 77 stämde utbildningens innehåll väl överens 
med äldreomsorgens behov, men att socialvården innehöll så mycket mer. 
Hemtjänsten hade alltmer kommit att svara för insatser bland barnfamiljer 
med sociala problem, missbrukare och psykiskt utvecklingsstörda. Därför 
föreslog Vård 77 att sociala servicelinjen skulle förbereda för yrkesverk-
samhet inom ett bredare arbetsfält (SOU 1978:50, s 127). 

I och med Vård 77 påbörjas en tjugoårig diskussion om sociala omsorgs-
utbildningens organisatoriska tillhörighet. Utbildningens anknytning till 
vetenskaplig verksamhet skulle underlättas enligt Vård 77 genom ett när-
mande till forskningsområdet socialt arbete (SOU 1978:50, s 129). 

 
Sociala omsorgslinjen 
UHÄ fick till uppdrag att ytterligare utreda frågan om en reformerad social 
servicelinje. I rapporten (UHÄ-rapport 1981:6) utgick utredaren från Vård 
77 och föreslog att en allmän utbildningslinje – sociala omsorgslinjen – 
skulle inrättas. Inom linjen skulle det finnas tre inriktningar. En inriktning 
mot äldre- och handikappomsorg, en mot omsorg om psykiskt utvecklings-
störda och flerhandikappade99 samt en mot socialpedagogiskt behandlings-
arbete.100 Sociala omsorgslinjen inrättades den 1 juli 1983. Linjerna omfat-
tade en samhälls- och beteendevetenskaplig basdel, på 20 poäng, som var 
gemensamma för samtliga inriktningar, och en inriktningsspecifik fortsätt-

                                              
99 Det är nu första gången som det finns en utbildning på högskolenivå för arbetsledare 
inom omsorgen om utvecklingsstörda (se Törnquist 1995). 
100 Inriktning mot ”socialpedagogiskt behandlingsarbete” var i sitt ursprung Svenska 
Fattigvårdsförbundets utbildning för ”föreståndarinnor för fattigvård- och barnavårdsan-
stalter”. Utbildningarna gick åt varsitt håll år 1935 och gick åter samma år 1983. Jag 
kommer inte att fördjupa mig i den socialpedagogiska utbildningen. 



 108

ningsdel, som omfattade 60 poäng för den första och andra inriktningen och 
80 poäng för den tredje inriktningen (UHÄ 83-03-18, regnr 211–124–82). 
Praktisk utbildning och fältstudier skulle ingå i utbildningen. I och med att 
sociala omsorgslinjen inrättas försvinner utbildningens medicinska karaktär 
och utbildningen får ett socialt innehåll.101 I utbildningsplanen står att ”syf-
tet med utbildningen är att inom det sociala fältet tillgodose utbildningsbe-
hov för föreståndar- och assistentfunktioner och förberedelse för vissa andra 
ledande tjänster” (a a, s 3). Utbildningsplanen tydliggör att intentionerna 
med utbildningen var att förbereda för arbetsledande arbetsuppgifter.  

När sociala omsorgslinjen startade höstterminen 1983 antogs 285 studen-
ter till sociala omsorgslinjen inriktning mot äldre- och handikappomsorg 
och 120 studenter till inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstör-
da. Utbildningen bedrevs på sammanlagt 20 vårdhögskolor i landet.102 
Samtliga vårdhögskolor utbildade mot inriktningen äldre- och handikapp-
omsorg och 14 vårdhögskolor hade inriktning mot omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda och flerhandikappade (UHÄ-rapport 1991:5). Inträdes-
krav var som tidigare allmän högskolebehörighet samt gymnasial vårdut-
bildning alternativt social linje. 

Sociala omsorgslinjen hade svårigheter med att besätta sina utbildnings-
platser. Detta gällde främst antagningen till inriktningen mot omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda och flerhandikappade. Rekryteringsproblemen 
kunde förklaras utifrån flera samvarierande faktorer. En sådan var bristande 
information om linjen, som var ny och dåligt känd och bristande uppfatt-
ning om det framtida yrkesområdet. Behovet av de utbildades tjänster var 
oklart uttalat. En annan bidragande faktor var de snäva behörighetsreglerna, 
samt en minskad rekrytering till gymnasieskolans vårdlinje. Drygt 90 pro-
cent av studenterna kom från tvååriga linjer, ungefär lika fördelat på vård-
linjen och sociala linjen (Askling 1987). Inriktningen på vårdlinjen var of-
tast mot vård och eleverna var mer benägna att söka sjuksköterskeutbild-
ningen. Andra hinder för rekryteringen, särskilt för vuxenstuderande, var av 
ekonomisk eller social art. UHÄ medgav att rekryteringsbasen till sociala 
omsorgslinjen vidgades från läsåret 1990/91 (UHÄ-rapport 1991:5). 

                                              
101 I början av 1980-talet fastställdes ”kompetensprincipen” som ett klarläggande av re-
spektive huvudmans ansvarsområde. Kommunen svarade för insatser som krävde socialt 
utbildad personal och landstinget för sådana insatser som krävde medicinskt utbildad 
personal (SOU 1994:139, s 158). 
102 En av intentionerna i U 68 var att sprida vårdutbildningarna i landet. Sociala om-
sorgsutbildningen fanns i Boden, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kalmar, 
Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Sundsvall, 
Umeå, Vänersborg, Växjö, Örebro, och Östersund (LFA 1994). 
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Läsåret 1987/88 påbörjades en försöksverksamhet med sammanslagning 
av inriktningarna mot äldre- och handikappomsorg samt omsorger om psy-
kiskt utvecklingsstörda. Denna variant omfattade 100 poäng och benämndes 
”Inriktning mot äldre, handikappade och psykiskt utvecklingsstörda” (kom-
binationsutbildning).103  

Universitets och högskoleämbetet (UHÄ) får i uppdrag av ”Äldrebered-
ningen” att se över den sociala omsorgslinjens inriktning, innehåll och sek-
torstillhörighet (SOU 1987:21, s 155). Äldreberedningen föreslog bland 
annat att utbildningen skulle bygga på en samhälls- och beteendevetenskap-
lig grund och att tyngdpunkten borde läggas på administration inklusive 
personaladministration, särskilt då arbetsledning och personalutveckling, 
ekonomi, gerontologi, handikappkunskap samt socialt arbete. Orienterande 
kunskaper om hälso- och sjukvård behövdes också. UHÄ: s översyn av so-
ciala omsorgslinjen blev klar i februari 1991. Utifrån erfarenheterna av för-
söksverksamheten med kombinationsutbildningen hemställer UHÄ: 

 
o Att den sociala omsorgslinjen skall omfatta 100 poäng 
o Att utbildningen skall ha två inriktningar, nämligen en mot omsorger om 

äldre, handikappade och psykiskt utvecklingsstörda; samt en mot social-
pedagogiskt behandlingsarbete 

o En påbyggnadsutbildning om 40 poäng skall inrättas (UHÄ-rapport 
1991:5, s 13).104 

 
Ovannämnda förslag genomfördes läsåret 1992/93.105 Kursplanen från 1983 
ligger som grund för utbildningen. Enligt UHÄ skall forskning få ett större 
utrymme samt knytas till verksamheten.  

I knappt tio år fanns inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklings-
störda. Konsekvensen blev nu en breddad utbildning, vilken ger kompetens 
till ledande arbetsuppgifter inom äldreomsorg, handikappomsorg och om-
sorger om utvecklingsstörda. Utbildningen innehöll fyra ämnesområden 
samhälls- och beteendevetenskap, social omsorg, arbetsledning och forsk-

                                              
103 Försöksverksamheten bedrevs på vårdhögskolan i Falun, Jönköping, Norrköping, och 
Östersund med start läsåret 1989/90 och på vårdhögskolan i Göteborg och Karlskrona 
från läsåret 1990/91 (Törnquist 1995, s 40). 
104 Utredaren hade även av Äldreberedningen (SOU 1987:21) fått i uppdrag att utreda 
sektorstillhörigheten, men ansåg att några större förändringar av utbildningens sektorstill-
hörighet inte var nödvändig (UHÄ-rapport 1991:5). 
105 Nu upphör de centralt skrivna utbildningsplanerna och varje vårdhögskola formulerar 
sina egna utbildnings- och kursplaner. Stockholm benämner sin utbildning: ”Utbildnings-
program till verksamhetsledare i social omsorg avseende äldre och funktionshindrade, 
100 poäng” (1992-12-02, IOR 9205-0027) och ”Utbildningsprogram för Social omsorg 
med inriktning mot verksamhetsledning avseende äldre och funktionshindrade, 120 po-
äng” (1996-12-19). 
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ning – dessutom tillkommer praktik.106 I UHÄ-rapport (1991:9) föreslogs 
att sociala omsorgslinjen borde omfatta 120 poäng, leda till kandidatexa-
men och borde kunna följas upp med en magisterexamen och forskarutbild-
ning med möjlighet till licentiatexamen respektive doktorsexamen. Något år 
senare, 1994/95, förlängs utbildningen och blir nu sammanlagt 120 poäng. 
Vårdhögskolorna strävar efter att göra utbildningen akademisk och att stu-
denterna ska kunna ta ut en kandidatexamen. För att erhålla social omsorgs-
examen krävs enligt Högskoleförordningen (SFS 1994:1001,1 kap., 9 §) att 
studenten skall ha: 

 
o förvärvat de kunskaper och färdigheter, den personliga utveckling och den 

empatiska förmåga samt det kritiska tänkande som krävs för det sociala 
omsorgsarbetet, 

o tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva, leda och ut-
veckla social omsorgsverksamhet, grundad på förståelse av samspelet mel-
lan individers och gruppers sociala situation, fysiska och psykiska hälsa i 
förhållande till samhälliga och andra bakomliggande faktorer (SFS 
1994:1001,1 kap., 9 §) 

 
Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer. 

Socialtjänstkommittén (SOU 1995:58) skriver i sin utredning att kraven 
på dem som leder det sociala omsorgsarbetet har ökat väsentligt under 
1990-talet och med anledning av detta föreslår socialtjänstkommittén ett 
större inslag av juridik, administration, arbetsledning men även etik och 
psykologi. Dessutom behövs mer utbildning i omvårdnad med inriktning på 
vårdplanering, dokumentation och utvärdering. Den blivande enhetschefen 
behöver också ha baskunskaper inom det medicinska området. På motsva-
rande sätt behöver sjuksköterskorna ett utökat inslag av social omsorg i sin 
utbildning. Socialtjänstkommittén framhöll att det fanns ett behov av en 
bred gemensam basutbildning för dessa båda utbildningar. Utredaren föror-
dar ändå ett samgående med de högskolor och universitet som har utbild-
ningsprogram i socialt arbete (SOU 1995:58, s 158; se även Socialstyrelsen 
1996, s 71).  

Under 1994/95 examinerades nära 600 studenter från sociala omsorgsut-
bildningen. I senare statistik från regeringen (Ds 1999:44, s 90) syns ett 
minskande antal studerandeplatser på sociala omsorgsprogrammet; 554 stu-
denter år 1997 och 493 studenter år 1998. Av dessa var 91 procent kvinnor. 
 

                                              
106 Social omsorg är utbildningens karaktärsämne. Den ger studenten målgruppskunska-
per. Arbetsledning är utbildningens profil, dess yrkesinriktning. Praktiken är oftast upp-
delad i två perioder på tio poäng vardera; en praktik som fördjupar målgruppskunskaper-
na och en praktik i arbetsledning (Törnquist 1995, s 63). 
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Huvudmannaskapsfrågan 
I betänkandet ”Frihet, ansvar och kompetens” (SOU 1992:1; se även SOU 
1993:12) redovisas områden där vårdhögskolorna skiljer sig från övriga 
högskolor. Bland annat beskrevs i detta betänkande bristande forskningstra-
ditioner, bristande internationalisering, dåligt studerandeinflytande och 
osjälvständigt ledarskap. Regeringen gav i december 1994 Kanslersämbetet 
i uppdrag att utvärdera de medellånga vårdutbildningarna. Syftet med upp-
draget var att få underlag till regeringens bedömningar av lärosätens rätt att 
utfärda examina (Proposition 1993/94:177). Kanslersämbetet (sedermera 
Högskoleverket) ansåg att samtliga vårdutbildningar var yrkesrelevanta 
men att 44 av 113 utbildningsprogram inte uppfyllde kraven för högsko-
lemässighet. När det gällde sociala omsorgsprogrammet var tio av 19 pro-
gram ej högskolemässiga. Sociala omsorgsutbildningen karaktäriserade ut-
värderaren som högskolemässigt svag. Högskoleverket rekommenderade att 
sociala omsorgsutbildningen skulle anknytas till högskolans utbildning i 
socialt arbete (Högskoleverket 1996:7). Socialstyrelsen (1996) tar fasta på 
detta och skriver att om äldreomsorgen skall kunna utvecklas positivt är det 
viktigt att de nya kunskaper som genereras genom forskning också integre-
ras i utbildningen. Detta ger studerande möjlighet att tillägna sig det veten-
skapliga förhållningssätt som de behöver för att senare vara kompetenta att 
”självständigt söka, kritiskt granska och integrera ny kunskap” (a a, s 71). 

Resultatet av Högskoleverkets granskning ledde till en massiv satsning 
på att utveckla de olika utbildningsprogrammen liksom på att öka lärarkom-
petensen. Forskarutbildningen för lärare intensifierades och andelen lekto-
rer ökade markant (Proposition 2000/01:71, s 18). 

Högskoleverket får i augusti 1996 i uppdrag av regeringen att utreda om 
staten bör överta ansvaret för vårdutbildningarna i framtiden (remiss 
U97/3561/UH).107 Högskoleverkets utredare skriver att skillnaderna mellan 
den statliga och den landstingskommunala högskoleutbildningen är av ”så-
dan karaktär att möjligheterna att utveckla utbildningarna på lika villkor 
sannolikt inte går att överbrygga ens på lång sikt” (Högskoleverket 1997:2, 
s 8):  

 
De statliga högskolorna har både ifråga om bredd och volym, lärarkompe-
tens och forskning en potential för utvecklingen av vårdhögskoleutbildning-
arna, som en vårdhögskola med liten volym och ett smalt utbildningsutbud 
saknar. För att stärka forskningsanknytningen bör regeringen knyta vård-
högskolorna till lämpliga fakulteter. /…/ Högskoleverket rekommenderar 

                                              
107 Redan i juli 1994 startade på initiativ av regeringen förhandlingar mellan landsting 
och statliga högskolor för de landsting som önskade föra över huvudmannaskapet till 
staten (Regeringens kompletteringsproposition 1994/95:150). 



 112

därför regeringen att förhandla med samtliga de landsting som önskar föra 
över ansvaret för att anordna vårdhögskoleutbildning till den statliga hög-
skolan (Högskoleverket 1997:2, s 8). 
 

Sociala omsorgsutbildningen gav inte enligt utredningen tillräcklig bred 
eller djup kompetens för de ökade krav som verksamheterna ställde. Yrkes-
funktionerna var också mycket heterogena. De gemensamma mål som före-
skrivits för yrkesexamen i social omsorg täckte inte uppgifterna inom de 
skilda yrkesrollerna. Högskoleverket föreslog därför att yrkesexamen skulle 
avvecklas och utgå från högskoleförordningen och att de statliga högskolor 
som anordnar såväl samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar som 
vårdutbildningar skulle överta ansvaret för att utveckla utbildningarna för 
socialtjänstens äldre- och handikappomsorg (Högskoleverket 1997:2, s 10). 

Arbetet med ett statligt övertagande påbörjades under 1994 och i januari 
2000 hade samtliga medellånga vårdutbildningar övergått till statlig hög-
skola, med undantag för Jönköpings läns landsting och Gotlands kommun. 
Landstinget var fortfarande huvudman och ekonomiskt ansvarig för utbild-
ningarna (Ds 1999:4, s 136).108 I proposition 2000/01:71 föreslår regeringen 
att staten fullt ut tar över huvudmannaskapet för samtliga vårdutbildningar. 
Högre utbildning är enligt regeringen en nationell angelägenhet, och staten 
har ett ansvar för att högskoleutbildning av hög kvalitet bedrivs inom samt-
liga samhällssektorer. Vårdutbildningarna får i och med det statliga överta-
gandet verka på lika villkor och med samma förutsättningar som övriga 
högskoleutbildningar (a a, s 26). Från den 1 januari 2002 är vårdutbildning-
arna statliga. Den sociala omsorgsutbildningen finns nu på sammanlagt 
fjorton universitet och högskolor i landet.109 Ibland under beteckningen so-
cial omsorgsutbildning, ibland som en inriktning i socialt arbete. 

Högskoleverket gjorde en uppföljande utvärdering av sociala omsorgs-
programmet under år 1999. Utvärderaren konstaterade att sociala omsorgs-
utbildningen hade utvecklats i positiv riktning mot en integrering i den stat-
liga högskolans utbildningar, företrädesvis inom socionomprogram eller 
utbildningsprogram med sociologisk inriktning. Integreringen i den statliga 
högskolan har enligt utredaren varit vitaliserande för de sociala omsorgsut-
bildningarna (Högskoleverket 2000:5, s 53). Så vitaliserande att Högskole-
verket (2003, s 5) föreslår att socionomutbildningen och socialomsorgsut-

                                              
108 Sociala omsorgsutbildningarna i Stockholm och Umeå blev socionomutbildningar. I 
Stockholm blev utbildningen en egen linje med namnet ”Socionomlinje med inriktning 
mot omsorg om äldre och funktionshindrade, 140 poäng” (1998–03–31). Utbildningen 
startade höstterminen 1998. 
109 Universiteten i Uppsala, Göteborg, Stockholm, Umeå, Linköping, Karlstad, Växjö, 
Örebro och Luleå tekniska universitet. Dessutom Mitthögskolan, Mälardalens högskola, 
Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Högskolan Kristianstad. 
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bildningen slås ihop till en gemensam utbildning med yrkesexamen socio-
nom. 
 

Kompetensfrågan under senare delen av 1990-talet 
De personer som idag arbetar som enhetschefer inom äldreomsorgen har en 
skiftande bakgrund. Eftersom utbildningen till arbetsledare inom äldreom-
sorgen blev högskoleutbildning först år 1982 är det fortfarande många verk-
samma enhetschefer som saknar högskoleutbildning. Fram till år 1994 om-
fattade utbildningen 80 poäng, det vill säga två års högskolestudier. Från 
och med år 1994 omfattade utbildningen minst 100 poäng, successivt 120 
poäng. Detta betyder att de som har genomfört den treåriga utbildningen 
examinerades först under år 1997. I arbetet som biståndshandläggare och 
enhetschef (5 300 tjänster) var det drygt 80 procent som hade högskoleut-
bildning år 1996, av dessa hade 72 procent genomgått social omsorgsut-
bildning i någon form, tolv procent var sjuksköterskeutbildade och fem pro-
cent var socionomutbildade (SOU 1996:138, s 448).110 

Frågan om enhetschefernas utbildnings- och kompetensbehov har upp-
märksammats i flera utredningar och också i Socialstyrelsens tillsynsverk-
samhet, där bristande kompetens hos enhetschefen vid upprepade tillfällen 
utpekats som orsak till omdömet av bristande kvalitet (Proposition 
1997/98:113, s 101). I Socialtjänstkommitténs delbetänkande om kunskap 
och kompetensutveckling (SOU 1996:58) och i ”Utredning om bemötande 
av äldre” (SOU 1997:170) framhålls att kraven på de som leder det sociala 
omsorgsarbetet har ökat väsentligt under 1990-talet. I Nationell handlings-
plan för äldrepolitik (proposition 1997/98:113) uttrycks att enhetscheferna 
är ”nyckelpersoner” i dagens äldreomsorg. Genomförda och kommande 
förändringar ställer särskilda krav på enhetschefernas kompetens och ut-
bildning menar regeringen. En enhetschefs arbetsuppgifter är enligt reger-
ingen att ansvara för rekrytering, anställning, introduktion, utbildning, ut-
veckling, arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor. Enhetschefen skall också ge 
handledning och stöd till vårdpersonalen. Hon ska se till att politiska mål 
och riktlinjer uppfylls och verkställa beslut enligt gällande mål och riktlin-
jer inom ett givet budgetansvar. Dessutom blir den långsiktliga planeringen 
att leda och utveckla verksamheten en allt viktigare del av arbetsuppgifter-
na. Likaså är samverkan med andra vårdgivare och myndigheter en viktig 
och växande arbetsuppgift (a a, s 98; se även Svenska Kommunförbundet 
1999, s 75). Regeringen (proposition 1997/98:113) ansåg att det fanns ett 

                                              
110 Kommittén (SOU 1996:138, s 447) avslår åter ett äskande om legitimation från de 
socialt omsorgsutbildade och hänvisar till pågående utredning om ny socialtjänstlag. 
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behov av fortbildning och kompetensutveckling för enhetscheferna inom 
äldreomsorgen. Behovet av utbildning rör arbetsledning och chefsutveck-
ling men även specifika kunskaper när det gäller äldre och äldres behov av 
vård och omsorg. Kunskaper som gerontologi och geriatrik, näringslära och 
läkemedelskunskap, demensvård och vård i livets slutskede var några om-
råden som regeringen fann att enhetscheferna behövde ökade kunskaper i. 
Regeringen satsar därför pengar på ett särskilt stimulansbidrag för fortbild-
ning av enhetschefer. Fortbildningen ska uppfylla samma kvalitetskrav som 
grundläggande högskoleutbildning och därmed berättiga till högskolepo-
äng.  

De vanligaste inriktningarna på fortbildningskurser som startade under år 
2000 var ledarskap, kvalitetsutveckling, juridik och ekonomi (Socialstyrel-
sen 2001b, s 73). I en undersökning som Kommunal och SKTF111 gjorde år 
1997 framkom att biståndshandläggare och arbetsledare hade önskemål om 
fortbildning inom data/IT, ekonomi och budgetarbete, juridik och verksam-
hets- och arbetsledning. Bemötandeutredningen (SOU 1997:170) anser att 
dessa önskemål inte uppfyller arbetets krav utan tillägger att ”med tanke på 
det behov som finns av kvalificerad sjukvård i äldreomsorgen är det ange-
läget att arbetsledarna också får utökade medicinska kunskaper” (a a,  
s 200).  

Svenska Kommunförbundet (2001, s 37) finner också ett behov av ökade 
och förändrade kunskaper för enhetscheferna. De hänvisar till att den platta 
organisation som införts i många kommuner har medfört att ledare och che-
fer har fått ansvar för allt större personalgrupper. Detta kan ställa krav på 
personer med relevanta kunskaper inom både vård, omsorg och ledarutbild-
ning. 

 

Vårdbiträdenas utbildning och kompetens 
Som vi har sett har behovet av vårdbiträden successivt ökat och deras ar-
betsuppgifter har vidgats från att vara ett hushållsarbete till att även ha ett 
vårdande innehåll. Vårdbiträdenas kompetens har traditionellt baserats på 
den vardagskunskap som kvinnor traderar mellan sig och de kunskaper som 
folkskolan tidigare gav. Den specifika kunskap som krävts för arbetet som 
vårdbiträde har ålderdomshemsföreståndarinnan stått för. I den historiska 
betraktelsen av utbildning och kompetens införlivas också närliggande yr-

                                              
111 Rapporterad i SOU 1997:170. 
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ken som sjukvårdsbiträde och hemsamarit.112 Dessa yrken har senare bety-
delse för hur vårdbiträdenas utbildning utformas.  

Utbildning 
Yrkesutbildning har i Sverige funnits i det allmänna skolväsendet sedan år 
1918. Yrkesutbildningen fördelades inom tre områden: industri och hant-
verk, handel och husligt arbete. Utbildning i husligt arbete var avsedd för 
att ge unga kvinnor kunskaper i att sköta ett hem, antingen i andras hem 
som hembiträde eller i det egna hemmet och betraktades inte som en yrkes-
utbildning (SOU 1937:16; SOU 1945:4).113 På 1950-talet tillförs vård som 
ett yrkesutbildningsområde. Gruppen ”husligt arbete och vård” bestod år 
1959 till 97 procent av kvinnor (Kungliga Överstyrelsen för utbildning 
1959/60). En procentsats som fortfarande är aktuell.  

Under 1940-talet blev det problematiskt att rekrytera personal till ålder-
domshemmen. Liknande rekryteringsproblem fanns även inom sjukvården. 
Endast tolv procent av de gifta kvinnorna förvärvsarbetade. För att åtgärda 
personalbristen föreslogs deltidsarbete och utnyttjande av personalen på ett 
rationellt sätt. I städerna Stockholm, Göteborg och Malmö var personalbris-
ten extra märkbar (Knapp Gaaserud 1991, s 112). I Socialvårdsförbundets 
tidskrift ges två konkreta förslag på hur personalbristen kan åtgärdas dels 
genom att öka hemmens allmänna standard och dels genom att utbilda per-
sonalen. Jämtlands och Västernorrlands läns fattigvårdsförbund var före-
gångs län när det gällde utbildning. De anordnade kortare kurser för biträ-
despersonal vid ålderdomshem. Kursen betraktades som en:  

 
…/ rekryteringskurs och en god väg till förståelse för de ökade krav på 
lämplighet och kunnighet, som måste ställas inte endast å den för ålder-
domshemmet ansvariga föreståndarinnan utan även på övrig arbetskraft 
inom hemmet (SSFT 1948:1, s 13). 
 

Stockholms och Uppsala läns Socialvårdsförbund startade år 1955 en ut-
bildning för biträden till ålderdomshem. Kursplanen var utarbetad av Soci-
alvårdsförbundets styrelse. Kursen var avsedd för redan anställd personal 
och omfattade 184 timmars praktisk och teoretisk undervisning i bland an-
nat hemvårdslära, sociallagstiftning och åldringsvård (SSFT 1955:4).114 I 

                                              
112 Med de tre yrkestitlarna sjukvårdsbiträde, hemsamarit och vårdbiträde avses var dessa 
är anställda. Samtliga kan sägas ha en biträdesanställning. Sjukvårdsbiträdet har anställ-
ning i sjukvård, hemsamariten i öppen hemtjänst (numera tituleras de som vårdbiträde) 
och vårdbiträdet på ålderdomshem.  
113 Se Anders Hedmans (2001) avhandling I nationens och det praktiska livets tjänst, där 
han skriver om yrkesskolans uppkomst med fokus på industri och hantverk. 
114 Praktiskt arbete hushållsgöromål, matlagning och matlagningslära 72 timmar; hem-
vård och tvätt 8 timmar; sömnad och klädvård 8 timmar; sysselsättning för gamla 8 tim-
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samband med 1956 års Åldringsvårdsutredning gjordes en granskning av 
vårdbiträdesgruppen och det visade sig att 90 procent saknade vårdyrkesut-
bildning, vilket innebar att 7 000 heltidsanställda och cirka 3 000 deltidsan-
ställda saknade utbildning för yrket (SOU 1956:1). Socialvårdsförbundet 
går in med en begäran om att vårdbiträdesutbildning efter prövning av 
Kunglig Maj:t ska anordnas inom yrkesskolan (SSFT 1957:6, s 202). 
Kommunalarbetarförbundet tog ett annat ställningstagande och menade att 
det var rimligt att kommunerna som arbetsgivare tog en skälig andel av yr-
kesutbildningen (Kommunalarbetaren 1960:20, s 4). Nämnden för yrkesut-
bildning omarbetade ovanstående kursplan för vårdbiträden inom åldrings-
vården och samordnade den med grundutbildning för sjukvårdsbiträden 
(UK60:54). Inträdeskrav var arbete som vård-/sjukvårdsbiträde i minst ett 
år. 

 
Sjukvårdsbiträdesutbildning 
I Kommunalarbetaren (1946:3) presenterades den första sjukvårdsbiträdes-
kursen i Stockholm. Syftet med kursen var att ge kunskaper i sjukdomslära, 
för att biträdet skulle förstå patienterna, särskilt viktigt var detta när det 
gällde de kroniskt sjuka. Ett annat syfte var att ge möjlighet för sjukvårdsbi-
trädet att studera vidare till sjuksköterska. I kursen fanns också ett mindre 
antal deltagare från fattigvårdsinrättningarna. Kursen omfattade 180 tim-
mars praktisk och teoretisk undervisning i bland annat sjukdomslära, när-
ingshygien och sjukvårdslära.115 Dessutom tillkom studiebesök och upp-
satsskrivning. Kursen beräknade att utbilda 90 sjukvårdsbiträden per år. 
Inträdeskrav var minst fyra års vitsordad anställning (a a, s 52). Poängteras 
bör att normalfallet var att yrkesträningen var förlagd till arbetsplatsen, där 
arbetsledaren hade som uppgift att se till att personalen fick de praktiska 
kunskaper som behövdes. 

1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildning tog i sitt betänkande 
(SOU 1948:17) upp frågan om utbildning av sjukvårdsbiträden. Kommittén 
fann att det vore ett berättigat krav att ett nyanställt sjukvårdsbiträde fick en 
ordentlig introduktion innan hon började sitt sjukvårdsarbete. Kommittén 
upprättade också ett förslag till kursplan om teoretisk och praktisk under-
visning på 100 timmar med ett undervisningsinnehåll motsvarande ovanstå-
                                                                                                                            
mar; praktiskt vårdarbete 64 timmar. Teoretisk undervisning i kostlära 8 timmar; hem-
vårdslära 4 timmar; hygien, hemsjukvård, åldringsvård 8 timmar; sociallagstiftning 4 
timmar (SSFT 1955:4, s 137).  
115 Teoretisk undervisning i anatomi och fysiologi, sjukdomslära 15 timmar; allmän hy-
gien 5 timmar; personlig hygien 3 timmar; etik, patientpsykologi 5 timmar; sexualhygien 
4 timmar; budget - sjukkassa, sjukförsäkring, pensionsförsäkring 3 timmar; näringshygien 
och dietkost 18 timmar; sjukvårdslära 10 timmar (Kommunalarbetaren 1946:3, s 52). 
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ende kursplan (SOU 1948:17, s 84–87). Kommitténs förslag ledde inte till 
någon allmän sjukvårdsbiträdesutbildning. År 1953 igångsatte Svenska 
Landstingsförbundet gemensamt med Svenska Stadsförbundet och Svenska 
Kommunalarbetarförbundet en utredning angående grundutbildning för 
sjukvårdsbiträden. Kommittén utarbetade ett förslag till kursplan, med en 
teoretisk del på fyra veckor och därefter praktisk tjänstgöring på sjukhus 
under nio månader. Som inträdeskrav förordade kommittén genomgången 
husmodersskola. År 1955 fanns det 13 500 tjänster för sjukvårdsbiträden i 
Sverige, av dessa hade knappt 1 000 någon form av utbildning. I och med 
denna utbildning skulle sjukvårdsbiträdets arbete få ”karaktären av ett verk-
ligt yrke” och inte, som hittills ofta varit fallet, bli ett övergångsarbete för 
en mer eller mindre kort tid (SOU 1962:4, s 7). Från den 1 juli 1960 införde 
Kungliga Överstyrelsen för yrkesutbildning en kursplan för sjukvårdsbiträ-
den (UK60:20 och UK60:21). 

 
Hemsamaritutbildning 
Hemsamariter arbetade i social hemtjänst i den äldres bostad. Hemsamarit-
yrket hade utvecklats ur hemvårdarinneyrket,116 som i sitt ursprung var ett 
arbete i större hushåll, företrädesvis barnfamiljer. Hemsamarityrket startade 
i början av 1950-talet på initiativ av Röda Korset.117 Yrket var inte att be-
trakta som ett yrke att försörja sig på, utan en medveten strategi för att re-
krytera hemsamariterna bland hemmafruarna. Familjeberedningen (1963) 
skriver: 

 
 …/ en hemmavarande husmor, som saknar yrkesutbildning och vars barn 
går i skolan eller redan lämnat hemmet, kan ha tid över för en insats i ar-
betslivet. Det område hon bäst behärskar är hemarbetet där hennes erfaren-
heter härvidlag kan nyttiggöras (Familjeberedningen 1963, s 44).  
 

För att stimulera rekryteringen av hemsamariter utformade Arbetsmark-
nadsstyrelsen i samråd med Kungliga Överstyrelsen för yrkesutbildning, 
Svenska Röda Korset och Svenska Sjuksköterskeföreningen en kursplan för 
hemsamariter med start år 1950. Den läroplan som tillämpades sedan hösten 
1962 omfattade 132 timmars praktisk och teoretisk undervisning i bland 
annat hushållsgöromål, hemsjukvård, hygien och arbetsorganisation. Prak-
tik var på avdelning för långtidssjukvård eller på ålderdomshemmets sjuk-
avdelning. Tyngdpunkten låg på sjukvård eftersom kvinnor ansågs ha 
erfarenhet av hushållsarbete. Det var i allmänhet länsarbetsnämnderna som 
                                              
116 Hemvårdarinnornas yrke presenteras utförligt i Lars Evertssons avhandling Välfärds-
politik & kvinnoyrken (2001, s 115–156). 
117 Se vidare i Marta Szebehelys avhandling Vardagens organisering (1995) där hon 
utförligt presenterar hemsamariterna och deras yrkeshistoria. 
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tog initiativ till och svarade för kostnaderna för utbildningen. Läsåret 
1962/63 utbildas cirka 4 000 hemsamariter. Efter hemsamaritutbildningen 
fanns det möjlighet att gå en påbyggnadsutbildning till sysselsättningshand-
ledare (Kungliga arbetsmarknadsstyrelsen 1964). Skolöverstyrelsen (SÖ) 
tar över hemsamaritutbildningen från läsåret 1964/65. 
 
Vårdbiträdesutbildning 
Ansvaret för vårdbiträdets utbildning låg mångt och mycket hos förestånda-
rinnan, men en förskjutning till att skolförlägga vårdbiträdesutbildningen 
började under 1960-talet ta form. Socialstyrelsen (1967) påpekade att flerta-
let av ålderdomshemmets personal endast hade kunskaper som förvärvats 
genom praktiskt arbete. En del av personalen hade kortare orienteringskur-
ser:  

 
Även om åtskilligt kan inhämtas under en skicklig föreståndares ledning, 
därest denne har tillräckligt tid att ägna sig åt introduktionsuppgifter, är det 
dock betydelsefullt att så många som möjligt av dem som inte har utbildning 
genomgår /…/ 7-veckorskursen för personer med praktisk erfarenhet  
(Socialstyrelsen 1967, s 63). 
 

Socialstyrelsen anger här det som kom att bli den officiella hållningen om 
värdet av att inneha en formell utbildning. Socialförvaltningen i Malmö 
gjorde vid denna tidpunkt en intervjuundersökning av ålderdomshemmens 
vårdbiträden där en majoritet av biträdespersonal ansåg sig ha tillräckligt 
med utbildning (folkskola) för att klara sitt arbete tillfredställande.118 Cirka 
hälften av de tillfrågade kunde tänka sig gå en kurs för att skaffa sig bättre 
kunskaper i sjukvård (refererad i: Socialt forum 1969:8, s 465–482; Kom-
munalarbetaren 1970:9, s 13–15). Kommunförbundet gjorde en förfrågan 
till utbildningsanordnarna119 om hur många av deras elever som gick biträ-
desutbildning med inriktning mot ålderdomshem läsåret 1968/69. Det visa-
de sig att tio procent av eleverna gick biträdesutbildningen med inriktning 
mot äldreomsorg. Utbildaren påpekade att det var svårt att rekrytera elever 
till vårdbiträdesutbildningen. Kommunförbundet tog ett annat ställningsta-
gande och menade att landstinget prioriterade sina sjukvårdsbiträden och 
såg till att de fick ta del av utbildningen på ålderdomshemspersonalens be-
kostnad. (Undersökningen är redovisad i Socialt forum 1969:8, s 465–482).  

Under1960-talet påbörjades en diskussion om en gemensam basutbild-
ning för de båda biträdesutbildningarna och hemsamaritutbildningen. Efter 

                                              
118 Cirka 90 procent av intervjupersonerna hade inte vårdbiträdesutbildningen. 
119 Landstinget var utbildningsansvarigt för sjukvårds- och vårdbiträdesutbildningarna. 
Utbildningen var 23 veckor för grundkurs (nyrekryterade) (UY 2 65:3 och 65:23) och sju 
veckor för personal med praktisk erfarenhet (UY 2 65:14).  
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år av utredningar kom en ny utbildning ”10 och 20 veckors utbildning till 
vårdbiträde inom sjukvård och social service” (LGY 70 supplement 29/30), 
som startade höstterminen 1977. Den utvärderades år 1979 (Skolöverstyrel-
sen 1979), där det framkom att eleverna önskade få praktik inom både sjuk-
vård och social service.120 Elevernas framtida intresse styrdes av valet på 
praktik. Denna kritik påtalas också i Kommunaktuellt där man påpekar att 
vårdbiträdeskurserna i landstingets regi ”hade sin tyngdpunkt helt eller del-
vis på sjukvården”. Detta innebar att de som fått utbildning sökte sig till 
sjukvården (Kommunaktuellt 1979:16, s 8). Sjukvårdsinriktningen har inte 
sin grund i läroplanen, menade skribenten. Den innehöll lika många ämnes-
timmar i social servicekunskap som i hälso- och sjukvård. Det som var kri-
tiskt var lärarkompetensen. ”Det finns knappt någon lärare som har utbild-
ning i social servicekunskap” (Kommunaktuellt 1978:8, s 13).  

Socialstyrelsen genomförde 1985/86 en enkätundersökning i landets 
kommuner om utbildning och rekryteringsfrågor för personal inom social 
hemtjänst och servicehus. I undersökningen redovisades att 2/3 av persona-
len hade någon form av vårdbiträdesutbildning med ett femtontal olika ut-
bildningsvarianter, medan 1/3 av personalen inte hade någon vårdbiträdes-
utbildning alls. De flesta utan vårdutbildning arbetade i hemtjänsten. Perso-
nalen vid servicehus hade i större utsträckning någon form av vårdutbild-
ning. Av de vårdbiträdesutbildade hade 20 procent specialkurs om 10 eller 
20 veckor. Drygt 3 000 vårdbiträden utbildades läsåret 1987/88 på special-
kurserna (Socialstyrelsen 1990).  

 
Undersköterskeutbildning 
Undersköterskor med utbildning har funnits inom landstinget sedan 1946. 
Först år 1965 fastställdes kursplan för utbildning av undersköterskor till 
ålderdomshem (UY 2 65:15). Utbildningskapaciteten var låg, vilket berod-
de på dålig efterfrågan från kommunerna (Socialstyrelsen 1967). Inträdes-
krav var vårdbiträdesutbildning till ålderdomshem samt ett års väl vitsordad 
tjänst som vårdbiträde vid ålderdomshem. Kurstiden var 32 veckor. I början 
av 1970-talet beräknades det att det fanns 666 utbildade undersköterskor 
anställda på ålderdomshem. Av dessa var 317 anställda som föreståndare 
eller biträdande föreståndare. Undersköterskorna befann sig i korseld från 
vårdbiträdena som tyckte att de fråntogs de mer stimulerande sysslorna och 
från föreståndarna som tyckte att kommunen hade felbedömt undersköters-
kornas kompetens (Åldringsvård 1973:3, s 3). 

                                              
120 Eleverna fick välja antingen landstingspraktik eller kommunal praktik, en majoritet av 
eleverna valde landstingspraktik. 
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År 1976 startade en 40 veckors undersköterskeutbildning, med 20 veck-
ors teori och 20 veckors praktik (LGY 70 supplement 4). Utbildningskapa-
citeten var 1 530 elevplatser, varav knappt 100 var avsedda för underskö-
terskor till ålderdomshem. 

Vårdbiträdes- och undersköterskeutbildningen var relativt korta yrkesut-
bildningar avsedda för dem som var intresserade av att arbeta inom vården 
alternativt de som redan arbetade inom vården. Inträdesålder var lägst 18 år 
och torde betraktas som en vuxenutbildning. Utbildningarna bedrevs även i 
arbetsmarknadsstyrelsens regi som omskolningsutbildning och bristyrkes-
utbildning. Ovanstående utbildningar fanns kvar fram till år 1991. Samtliga 
beskrivna läroplaner bör betraktas som en grundstomme för senare utbild-
ningarna. 
 
Vårdlinjen 
Den integrerade gymnasieskolan startade år 1971 och ersatte den tidigare 
uppdelningen gymnasium, fackskolor och yrkesskolor.121 All ungdomsut-
bildning skulle således ske inom gymnasieskolan. Huvudman för vårdlinjen 
var landstinget. I och med gymnasiereformen fick 16 åringar tillträde till 
vårdutbildning. I den nya yrkesutbildningen fick de allmänna ämnena större 
utrymme och samtliga yrkeslinjer blev tvååriga. Eleverna erhöll också en 
bred grundutbildning och specialisering skedde efter hand genom val av 
olika grenar och varianter. Den tvååriga vårdlinjen var uppdelad i en gren 
för hälso- och sjukvård samt åldringsvård och en gren för barna- och ung-
domsvård. Vårdlinjens årskurs ett skulle förbereda för biträdesfunktioner 
och årskurs två för undersköterskefunktioner. Efter sex månaders yrkeserfa-
renhet kunde eleven anställas som undersköterska.122 Ämnet vårdkunskap 
var det dominerande ämnet, 360 timmar i årskurs ett och 340 timmar i 
årskurs två. Social servicekunskap fanns i årskurs ett med 120 timmar 
(LGY 70 supplement 16). 

                                              
121 Gymnasieutbildningen förändras åter 1991 via proposition 1983/84:116 och riksdags-
beslut 1991 och blir då treårig. 
122 Kommunalarbetaren (1976:4) tar upp att de redan anställda har svårt att få utbildning. 
Problemet är orsakat av inrättandet av den nya ungdomsutbildningen. Man menar att ”ut-
bildningspolitiken skapar ett sjukvårdens A- och B-lag” (s 15). Det verkar som om ”vux-
enutbildningen kommer att dö ut eftersom landstinget räknar med att få flickor gratis från 
gymnasieskolan” (s 17).  
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Vårdlinjen var den enda gymnasiala utbildning som gav behörighet för 
fortsatta studier på sjuksköterskeutbildningen,123 den var också förberedan-
de för vissa andra linjer på högskolan (SOU 1986:3, s 39).124 

Kommunförbundet ställde sig i början positiv till vårdlinjen och framhöll 
att behovet av utbildad arbetskraft var stort och att det var viktigt att kom-
munerna medverkar till att det fanns praktikplatser. Kommunförbundet in-
bjöd också ålderdomshemsföreståndarna till handledarutbildning. Intresset 
var stort (Socialt forum 1972:3, s 139). Kommunförbundet slog ett slag för 
vikten av att anställa utbildad personal, vilket gav en bättre kvalitet på verk-
samheterna. Samtidigt kan en viss skeptisk till vårdlinjen skönjas. Kritik 
uttalades om att utbildningen var för sjukvårdspräglad för att passa kom-
munernas behov. Kommunerna riskerade att få en personal som visserligen 
var utbildad men med fel innerhåll. Åldringsvården behövde ha utbildning 
med egen profil som inte var vårdpräglad (Socialt forum 1973:5, s 258). 

Det kom att visa sig att ämnet social servicekunskap blev problematiskt 
för vårdskolorna. Såväl elever som lärare ifrågasatte omfattningen av ämnet 
och hade svårigheter att hitta lämpliga former och tillräcklig motivation för 
detta. Enligt Eriksson och Gunnarsson (1998) kunde en orsak till detta vara 
att det inte fanns några utbildade lärare. De lärare som undervisade hade sin 
utbildning och undervisningstradition i sjukvården. Detta kunde medföra att 
lärarna hade svårt att entusiasmera eleverna i social servicekunskap (a a,  
s 47). Denna kritik påtalades ett flertal gånger: 

 
På inget annat område har man löst lärarfrågan i profilämnet med lärare utan 
yrkesutbildning på området (Socialt forum 1975:8, s 491). 
 

Resultatet blev att skolans problem uppmärksammades och ämnet social 
servicekunskap förändrades och minskades i timantal i den reviderade vård-
linjen (Lgy 70, Supplement nr 83). 

I Socialt forum (1975:8, s 490) hänvisades till en utredning som pekade 
på att vårdlinjens elever inte sökte arbete inom socialvården, enligt utred-
ningen var det utbildningens sjukvårdsinriktning som styrde elevernas yr-
kesval. Kommunen borde svara för socialvårdens gymnasiala utbildning. 

På mitten av 1970-talet började Svenska Kommunförbundet driva frågan 
om en speciell utbildning i gymnasieskolan för det sociala serviceområdet. 
Detta resulterade i en ny linje, den tvååriga servicelinjen, vilken etablerades 
som en försökslinje år 1979 och inrättades som reguljär linje år 1982. Ut-

                                              
123 Enligt en undersökning utförd av Stockholms läns landsting fortsatte sex av tio elever 
från vårdlinjen läsåret 1973/74 att läsa vidare, främst till sjuksköterska (Kommunalarbe-
taren 1976:4, s 25). 
124 För att läsa mer om vårdlinjen/omvårdnadsprogrammet och dess elever se avhand-
lingar av Walldal (1986); Eriksson och Gunnarsson (1997); Herrman (1998). 
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bildningen fick stöd från kommunerna. Där framhölls att den sociala profi-
len och det socialpedagogiska förhållningssättet var av största vikt. På vård-
linjen fick eleverna ”sjukvårdsögon” som ledde till att de äldre inom äldre-
omsorgen passiviserades och blev föremål för vård (Kommunaktuellt 
1980:7, s 18).  

Ett alternativ till vårdlinjen kunde ha varit gymnasieskolans konsum-
tionslinje med hemvårdsinriktning (Lgy 70 supplement 91)125 som hade sitt 
ursprung i hushålls- och hemhjälpsutbildning. Utbildningen innehöll ämnen 
som bostads och miljökunskap, kostkunskap, barnkunskap och vårdkun-
skap. Ämnen som fanns i hemsamaritutbildningen. Konsumtionslinjen hade 
svårt med elevrekryteringen och fick kritik för att den inte var tillräckligt 
yrkesinriktad. Skolorna försökte profilera linjen mot yrken inom det sociala 
serviceområdet, många gånger i nära samarbete med kommunernas social-
förvaltning (Skolöverstyrelsen, verksamhetsberättelse 77/78). Skolöversty-
relsen ville att utbildningen formellt skulle ge anställning som hemvårdare, 
vilket såväl Socialstyrelsen som Svenska Kommunförbundet motsatte sig. 
Av konsumtionslinjens 4 000 elever gick 16 procent till arbeten inom 
vårdyrken (Utbildningsutskottet 1975/76). Konsumtionslinjen med hem-
vårdsinriktning avvecklades år 1983 och ersattes av sociala servicelinjen. 

  
Sociala servicelinjen 
Linjen startade den 1 juli 1982 i kommunal regi, med 2 830 platser i landet; 
95 procent av eleverna var flickor. Målet med utbildningen var att eleverna, 
efter att ha genomgått första året, skulle vara vårdbiträden och efter andra 
året, samt viss tids tjänstgöring, gruppledare inom kommunens äldre- och 
handikappomsorg. Utbildningen innehöll ämnen som social servicekun-
skap, vårdkunskap, barn- och ungdomskunskap, kost och konsumtionskun-
skap och psykologi. Praktik ägde rum inom äldreomsorg, omsorg om ut-
vecklingsstörda, missbruksvård och psykiatri (Lgy 70 supplement 84). Ut-
bildningen anknöt till de socialpedagogiska intentionerna som den ”nya” 
socialtjänstlagen medförde (SFS 1980:620). 

Sociala servicelinjen fick snabbt problem med sökande till utbildningen. 
På 100 platser fanns det bara 83 sökande läsåret 1985/86 och 65 sökande 
läsåret 1986/87. Eleverna hade låga betyg och var inte studiemotiverade, 
samtidigt fanns en brist på behöriga lärare. Skolöverstyrelsen fann det ange-

                                              
125 I yrkesutbildningsberedningens tidigare förslag (SOU 1966:3) fanns en konsumtions- 
och vårdteknisk linje med gemensam utbildning i årskurs ett och grenval i 
konsumtionsteknik, storhushåll och vårdteknisk gren i årskurs två. Denna linje kom aldrig 
igång på grund av huvudmännens och Socialstyrelsens svårigheter att ena sig om en 
kursplan (Lindström 1987, s 20). 
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läget att sociala servicelinjen och vårdlinjen slogs samman till en linje som 
byggde på kunskapsstoff från de båda linjerna. Vid SCB: s elevuppföljning 
(1988) framkom det att fyra år efter utbildningen arbetade 77 procent av 
dem som gått vårdlinjen inom hälso- och sjukvård medan endast arton pro-
cent av eleverna från sociala servicelinjen arbetade inom social service. 

Utbildningen bedrevs också i den kommunala vuxenutbildningens 
regi,126 med en omfattning av cirka 5 000 elevplatser per år (Skolöversty-
relsen 1987). 

Riksdagen beslutade år 1984 om en successiv reformering av gymnasie-
skolan i enlighet med förslagen i proposition 1983/84:116. Utbildningsde-
partementet tillsatte en expertgrupp för översyn av den gymnasiala yrkesut-
bildningen (ÖGY). Expertgruppen föreslog att de flesta yrkesutbildningar 
borde omfatta tre år. De skulle innehålla fler allmänna ämnen och mer yr-
kespraktik (SOU 1986:2). I utredningen ”En treårig yrkesutbildning” (SOU 
1986:3) analyserades VSK-sektorn, det vill säga vårdlinje, social servicelin-
je och konsumtionslinje. I analysen diskuterades önskemålen om att vård-
linjen och sociala servicelinjen skulle slås samman. Förespråkare för sam-
manslagningen menade att det ökade samarbetet mellan hälso- och sjukvår-
den och äldreomsorgen talade för detta. I utredningen argumenterades där-
emot för att utbildningarna även i fortsättningen borde vara separata. Som 
skäl angavs att hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, åtminstone 
delvis, gav verksamheterna olika uppgifter (a a, s 40). Föreståndarnas ut-
bildningskommitté var också mot ÖGY:s förslag och menade att det fanns 
en stor risk att det blev en ”sjukvårdslinje” av sociala servicelinjen (Social 
Omsorg 1986:6, s 8). Äldreberedningen (SOU 1987:21) som kom året där-
på hade en avvikande åsikt. Den stödde ÖGY:s förslag om en treårig ut-
bildning och förordade att vårdlinjen och den sociala servicelinjen skulle 
samordnas ( a a, s 155). Detta skulle bättre svara mot den verksamhets-
förändring som äldreberedningen förordade. Det skulle också ge en bredare 
rekryteringsbas och ge större möjligheter för eleverna vid val av arbetsfält 
(a a, s 159). Äldreberedningen var orolig för den låga utbildningsnivån hos 
kommunernas vårdbiträden, endast 50 procent hade någon form av utbild-
ning, kommunerna uppmanas därför att ta ansvar för utbildning av redan 
anställda vårdbiträden. 

                                              
126 Komvux startade sin verksamhet hösten 1968. Huvuduppgift var att ge vuxna behö-
righeter för högre studier samt stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Läsåret 
1975/76 inleddes försöksverksamheter inom komvux med kurser motsvarande gymnasie-
skolans tvååriga yrkesinriktade linjer; från höstterminen 1978 innefattades även vårdut-
bildningarna (SOU 1982:29, s 18). 
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En försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade gymnasielinjer starta-
de läsåret 1988/89 (Skolöverstyrelsen 1988:32). Den nationella utvärde-
ringen av denna försöksverksamhet kom senare att ligga till grund för det 
slutliga omvårdnadsprogrammets utformning. Försöksutbildningen organi-
serades så att en del av utbildningen var gemensam för att sedan delas upp i 
olika specialområden. De två första åren studerades allmänna ämnen, 
omvårdnad och social service samt stödämnen i form av anatomi, 
farmakologi och hushållning. Under studieåret erbjöds eleverna möjlighet 
att välja någon av fem grenar; omvårdnad,127 social service, hälso- och 
sjukvård, psykiatri och omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. 
Omvårdnadslinjen gav dessutom allmän behörighet för högskolestudier 
(SOU 1990:75, s 171). Skolorna tyckte att det räckte med gren mot 
omvårdnad. Läsåret 1991/92 blir omvårdnadslinjen sammanhållen, 
grenarna utgår och ersattes av valbara moduler. Försöksverksamheten får 
stöd av Äldredelegationen som skriver att ”ett socialt synsätt har fått stå 
tillbaka för ett traditionellt sjukvårdsperspektiv, även då socialt omvård-
nadsbehov dominerar”. Men med den nya omvårdnadslinjen uppkommer en 
kategori vårdbiträden, som både har ett socialt och medicinskt kunnande 
(Ds 1989:27, s 108). I och med omvårdnadsprogrammets införande fick de 
yngre, under 20 år, gå på den treåriga ungdomsutbildningen. De över 20 år 
hänvisades till en kortare komvuxvariant, på sammanlagt 60 veckor. Nu 
försvinner också alla specialkurser som vårdbiträdesutbildning 10- och 20 
veckor och undersköterskeutbildning 40 veckor. Den kursplan som nu 
gäller är gymnasieskolans läroplan LGY 70, 1991:4/5.  

 
Omvårdnadsprogrammet 
Gymnasieskolan fick efter ett riksdagsbeslut 1991 en helt ny uppbyggnad 
med sammanlagt sexton program.128 Fjorton program blev i första hand 
yrkesinriktade och två studieförberedande – de naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga programmen. Omvårdnadslinjen omstrukturerades 
till omvårdnadsprogrammet. Omvårdnadsprogrammet hade två nationella 
grenar; Omvårdnad och Tandvård (GyVux 1994:15). Karaktärsämnena är 
nu omvårdnad och social omsorg. Successivt under åren har omvårdnads-
programmet förändrat sin elevtillströmning och därmed elevsammansätt-
ning. Under de år som omvårdnadsprogrammet (läs: vårdlinjen) var behö-
righetsgivande för sjuksköterskeutbildningen129 var sökandetrycket högt 

                                              
127 Grenen omvårdnad omfattade både social service och hälso- och sjukvård. 
128  I och med teknikprogrammets tillkomst år 2000/01 finns det 17 nationella program. 
129 Sambandet mellan gymnasieskolan och högskolan försvann i och med en ny högsko-
lelag och förordning trädde ikraft 1993. I stället kom en treårig (120 poäng) sjuksköters-
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och eleverna hade höga intagningspoäng. Idag ser vi allt fler skoltrötta och 
svagpresterande elever med sociala problem på omvårdnadsprogrammet. 
För att rekrytera och behålla sina elever utformar skolorna sina lokala om-
vårdnadsprogram. Exempel på detta är ”Omvårdnadsprogram med sam-
hällsvetenskaplig” inriktning eller ”Omvårdnadsprogrammet individuellt 
program”. Det senare vänder sig till elever som inte är godkända i kärnäm-
nen från grundskolan. Utbildningen på omvårdnadsprogrammet förlängs då 
med ett år (Törnquist 2001). På omvårdnadsprogrammet läsåret 2000/01 
gick 3 670 elever i årskurs ett. Av omvårdnadseleverna är det cirka 30 pro-
cent som inte slutför sina studier och därmed inte får ett avgångsbetyg 
(Skolverket 2001). 

Svenska Kommunalarbetarförbundet gjorde år 1996 en enkätundersök-
ning där det visade sig att 84 procent av omvårdnadsprogrammets elever 
hade valt utbildningen som sitt förstahandsval. Nästan hälften ville fortsätta 
sina studier inom vårdsektorn130 Den viktigaste faktorn för att gå omvård-
nadsprogrammet var enligt eleverna att programmet ger kunskap om sjuk-
domar och behandling av människokroppen. Två tredjedelar av eleverna 
uppgav att utbildningen hade motsvarat deras förväntningar, men ansåg att 
den var för mycket inriktad på äldreomsorg.131 Beslutsfattare och politiker 
ansåg att utbildningen var bra och att eleverna från programmet var anställ-
ningsbara (Redovisas i SOU 1997:170, s 188). 132 Kritik mot omvårdnads-
programmet framförs däremot av Socialstyrelsen som utifrån sin utvärde-
ring av ädelreformen133 finner att personalen inte uppfyller intentionerna 
med reformen, nämligen att integrera medicinskt och socialt arbete. Social-
styrelsen ”ifrågasätter om existerande grundutbildning motsvarar dessa 
krav” och förordar en översyn av innehållet i utbildningen för att få denna 
balans134 (Socialstyrelsen 1996, s 16). 

Med anledning av svårigheterna att rekrytera elever till omvårdnadspro-
grammet och personal till äldreomsorgen finner regeringen att det är viktigt 
                                                                                                                            
keutbildning utan samband med den gymnasiala undersköterskeutbildningen. Därmed 
avvecklades den tvååriga vårdlinjen och ersattes av det treåriga omvårdnadsprogrammet. 
130 Cirka 19 procent av eleverna gick vidare till högskolestudier läsåret 1997. Av dem var 
det endast en procent som gick till social omsorg/socionomutbildning (Ds 1999:44, s 74). 
131 Eleverna uppvisar en minskad benägenhet att arbeta med äldre, ju mer kunskap om 
och desto mer praktisk erfarenhet av de äldre som de får (Eriksson & Gunnarsson 1997,  
s 275). 
132 Av dem som slutför ungdomsgymnasiets omvårdnadsprogram är det 43 procent som 
arbetar inom kommunal äldreomsorg. Till slutenvårdsklinik och sjukhem gick 16 procent 
och till öppenvård och annan sjukvård två procent (SCB:s Sysselsättningsregister, 1999).  
133 Ädelreformen genomfördes år 1992 och innebar att kommunen fick det totala ansva-
ret för all långvarig service och vård av de äldre, se vidare i kapitel 1. 
134 Socialstyrelsen avser i sin kritik av grundutbildningar även sjuksköterske-, arbets-
terapeut- och sjukgymnastutbildning; utbildningar med medicinska traditioner. 
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att göra en översyn av omvårdnadsprogrammet. De brister som regeringen 
(Ds 1999;44) ser är de begränsade möjligheter som eleverna har att gå vida-
re till högskolestudier, i och med att programmet inte ger tillträde till exem-
pelvis sjuksköterskeutbildning utan kompletterande studier i matematik och 
naturkunskap. Andra brister är enligt regeringen hög avbrottsfrekvens och 
alltför få manliga elever; två procent pojkar hösten 1998. Kommissionen 
föreslår att utökning av antalet studieplatser till 7 000 elever per år på ung-
domsgymnasiet och utökning av antalet vuxenstuderande med 3 000 per år, 
mot dagens sammanlagt 7 000 heltidsstudenter (Ds 1999:44, s 180).  

I maj 2000 går regeringen ut med ett kommittédirektiv (2000:35) om för-
ändrad gymnasieskola. Uppdraget till Gymnasiekommittén är att utreda och 
föreslå en ny studievägsstruktur för framtidens gymnasieskola. Denna skola 
bör omfatta färre program med ett bredare innehåll. Elevernas kompetens 
får inte bli för snäv (Kommittédirektiv 2000:35). Den framtida gymnasiala 
yrkesutbildningen kommer – är det tänkt – att förbereda eleverna för ett 
yrkesområde inte för ett specifikt yrke. Gymnasiekommittén föreslår att 
omvårdnadsprogrammet och barn och fritidsprogrammet går samman i en 
sektor ”Individ och samhällssektorn” och därmed utgöra en av åtta förslag-
na sektorer. Individ- och samhällssektorn syftar till att ge en bred utbildning 
med inriktning mot vård och omsorg, pedagogisk verksamhet, naturveten-
skap med biologisk inriktning och beteendevetenskap. I förslaget har Gym-
nasiekommittén skissat att alla sektorer ska ha valbara nationella inrikt-
ningsblock. Det block som kan tänkas ersätta omvårdnadsprogrammet är 
inriktningsblock: ”Hälsa och omvårdnad.” Denna inriktning förbereder till 
arbete direkt efter gymnasieskolan inom vård och omsorg (SOU 2002:120, 
s 233). 

 
Omvårdnadsprogrammet för vuxna 
Undersökningar visar att intresset för vårdarbetet ökar med åldern. Det är 
därför viktigt menar näringsdepartementet att tillvarata de vuxnas intresse 
och erbjuda dem att studera hela eller delar av omvårdnadsprogrammet. 
Genom individuella studieplaner kan den enskildes förkunskaper och ut-
bildningsbehov tillgodoses (Ds 1999:44, s 78). 

Vuxenutbildningen utgår från deltagarnas och arbetsmarknadens behov 
och sker idag i komvux regi.135 Inom vuxenutbildningen läses omvårdnads-
programmet i form av enstaka kurser. I komvux organisation har 16 768 

                                              
135 Kunskapslyftet är en femårig satsning på vuxenutbildning med början 1 juli 1997. 
Målgruppen är vuxna arbetslösa som helt eller delvis saknar 3-årig gymnasiekompetens 
och i andra hand kortutbildade anställda. En majoritet, 73 procent, av de studerande läser 
karaktärsämneskurserna (Skolverket 2001). 
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kursdeltagare läst kurs Omvårdnad B och 16 896 kursdeltagare läst kurs 
Social omsorg B (siffror från läsår 99/00).136 De mest examinerade karak-
tärsämnena i Kunskapslyftet hösten 2000 var omvårdnadskunskap och soci-
al omsorgskunskap. Statens skolor för vuxna (SSV) erbjuder distansutbild-
ning av samma slag som ges i kommunal vuxenutbildning. Även här är 
omvårdnadskunskap och social omsorgskunskap de mest lästa karaktärs-
ämnena.137 Av de studerande är 90 procent kvinnor (Skolverket 2001).  

Intresset för kurser från omvårdnadsprogrammet verkar vara stort, men 
många av de vuxenstuderande når aldrig fullständig gymnasiekompetens 
utan kommer endast upp i en utbildningsnivå som motsvarar 10 veckors 
vårdbiträdesutbildning (Törnquist 2001, s 175).  

Kanske är det därför som Svenska Kommunförbundet och Svenska 
Kommunalarbetarförbundet gemensamt har utarbetat en modell för utbild-
ning av personal för arbetet inom vård och omsorg.138 Modellen namnges 
som ”Omvårdnadsprogram för vuxna” och bygger på att man tillvaratar 
enskilda personers tidigare kunskaper. Teori och arbete varvas genom att de 
som vill gå utbildningen får arbeta på deltid och studera på deltid. Den ar-
betsplatsförlagda utbildningen sker genom handledning. Utbildningen ska 
successivt ge fullständig gymnasiekompetens (Svenska Kommunförbundet 
2001, s 35). 

Till detta omvårdnadsprogram rekryteras och i det bedöms intresserade 
genom det som regeringen kallar validering. Sålunda avser regeringen med 
validering en strukturerad bedömning; värdering och ett erkännande av 
kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella ut-
bildningsväsendet. För individen innebär validering dels ett betyg för vidare 
studier, dels ett kompetensbevis, det vill säga validering av yrkeskompeten-
sen. Detta innebär anpassning av undervisningens uppläggning och genom-
förande till den vuxnes förutsättningar och förkunskaper (SOU 2001:78). 
Valideringen bekräftar det yrkeskunnande som den studerande har med sig. 
De befintliga yrkeskunskaperna byggs på med nya kunskaper tills kurspla-
nen är uppfylld. Den genomsnittliga studietiden är enligt Kommunalarbeta-
ren (2000:1) 36-40 veckor. Det kan jämföras med 60 veckor i ordinarie om-

                                              
136 Kurserna är registrerade utifrån dem som har flest deltagare. Här finns åtta kurser 
registrerade som yrkesämnen i omvårdnadsprogrammet (GyVux 1994/98:15). Utöver de 
ovannämnda anges även arbetsmiljö – yrkesliv (19 698), medicinsk grundkurs (17 184), 
social omsorg A (16 532), etik och livsfrågor (16 818), datakunskap (72 469) och psyko-
logi (35 476). (Skolverket 2001 tabell 5:4). Siffrorna för de sistnämnda två kurserna in-
kluderar även andra studerande än omvårdnadselever. 
137 Socialstyrelsen (2003b, del II, s 77) uppskattar att cirka 12 000 personer per år får en 
omvårdnadsexamen i vuxengymnasiets regi. 
138 Finansieringsfrågan är ännu ej löst. 
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vårdnadsprogram för vuxna. Vid validering börjar vårdbiträdet/eleven med 
att göra en levnadsbeskrivning och skatta sina kunskaper i de sjutton olika 
karaktärsämnena på omvårdnadsprogrammet. Utifrån detta gör vårdlärarna 
djupintervjuer med dem, och tillsammans kommer de fram till hur många 
kurser som ska valideras. När den studerande tycker att en kurs är färdig 
bokar hon/han tid för redovisning hos sin lärare. Det kan ske både muntligt 
och skriftligt. Var och en vet vad som krävs för att klara godkänt eller väl 
godkänt (Kommunalarbetaren 2000:1, s 12).139 Den mest omfattande vali-
deringsverksamheten har skett inom omvårdnadsområdet (SOU 2001:78). 

 

Kompetensfrågor under senare delen av 1990-talet  
Utbildningarna inom omvårdnad och social omsorg har dubbla målsättning-
ar. Gymnasieskolans omvårdnadsprogram skall både förbereda för yrkes-
verksamhet och ge allmän behörighet till högskolestudier. Programmet för 
social omsorg vid högskolan skall förbereda för olika slags ledande uppgif-
ter inom samhällets sociala omsorg och samtidigt uppfylla kraven på hög-
skolemässighet och forskningsförberedelse. För båda grupperna gäller att 
arbetsmarknaden kontinuerligt förändras och att nya krav ställs på kunskap 
och kompetens. Ett exempel på arbetets föränderlighet är ädelreformen och 
det utökade hälso- och sjukvårdsansvaret. Verksamheten har därmed blivit 
större, ändrat form och innehåll. Arbetet består mer och mer av personlig 
omvårdnad, tillsyn och kvalificerad sjukvård dygnet runt. Behovet av all-
män kompetens, allmänna kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt 
personlig kompetens har ökat. Hitintills har kommunerna försökt tillgodose 
det ökade behovet av kompetens genom att nyrekrytera medicinsk utbildad 
vårdpersonal och ge vårdbiträden möjlighet till undersköterskekompetens. 
Detta tillskott av sjukvårdskunskaper har varit en viktig del av de kompe-
tenshöjande åtgärderna, men räcker inte enligt Socialstyrelsen (1996, s 16) 
för att nå ädelreformens mål att integrera medicinskt och socialt arbete för 
att förbättra de äldres livskvalitet.   

Social omsorg i relation till fortsatt eget boende, livskvalitet och delak-
tighet i samhället måste gå hand i hand med omvårdnad vid åldersföränd-
ringar, sviktande hälsa samt medicinsk behandling vid specifika sjukdoms-
tillstånd. Det finns en uppenbar risk menar Socialstyrelsen (1997, s 42) och 
Svenska Kommunförbundet (1999, s 73) att de äldres behov av sjukvårds-
insatser tar alltför stort utrymme av vårdbiträdenas uppmärksamhet och tid. 

                                              
139 I Kommunalarbetaren (2000:22, s 7) ges ett exempel på ett vårdbiträde som klarade 
av åtta kurser och delar av ytterligare sju, vilket innebar att vårdbiträdet bara behövde nio 
veckors utbildning på heltid. 
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Det sker då på bekostnad av sociala insatser som promenader, delaktighet i 
samhällsliv och kulturell eller religiös samvaro. 

Socialstyrelsen (1997) pekar på att personalen inom äldreomsorgen mås-
te få bättre förutsättningar att klara de förändrade arbetsuppgifter och vård-
situationer som man idag ofta möter. Att arbeta inom äldreomsorgen kräver 
särskild kompetens, vilket i sin tur kräver särskild utbildning. En uttalad 
strävan måste vara att ha enbart utbildad personal i äldreomsorgen (a a, s 9). 
Socialstyrelsen (2001) definierar formell utbildning som: 

 
Med formell kompetens menas vård- och omsorgsutbildning motsvarande 
lägst gymnasiekompetens, definierad som: fullgjord utbildning vid gymna-
sieskolan med inriktning mot vård och omsorg (omvårdnadsprogrammet, 
vårdlinje och social servicelinje m.fl.) eller fullgjord utbildning via kommu-
nal vuxenutbildning eller motsvarande till vårdbiträde, undersköterska eller 
skötare (Socialstyrelsen 2001b, s 37). 
 

I ”Bemötandeutredningen” (SOU 1997:170) skriver utredarna att det inte 
räcker med ovanstående formella utbildning. Det vårdbiträdena behöver är 
en gedigen grundutbildning i gymnasieskolans omvårdnadsprogram, på-
byggnadsutbildning inom relevanta områden för fördjupning och specialise-
ring, kompletteringskurser för dem som inte fullgjort hela grundutbildning-
en samt fortbildning på arbetsplatsen (a a, s 196). 

Flertalet anställda har lång anställningstid inom vård och omsorg. De har 
en gedigen reell kompetens för sitt arbete, men fortfarande saknar nästan 
två av fem vårdbiträden formell utbildning.140 Svenska Kommunförbundet 
(1999) påpekar att sett utifrån en utvecklingssynpunkt är detta en brist. När 
verksamheterna har strukturerats om, har arbetsinnehåll och yrkeskrav för-
ändrats. Personalens möjligheter att anpassa sig till förändringar är beroen-
de av deras kunskaper, attityder och motivation. Även Socialstyrelsen 
(2000) uttrycker en liknande ståndpunkt, en lång praktisk yrkeserfarenhet i 
förening med kortare utbildning knutna till arbetsplatsen kan i någon mån 
kompensera brister i grundutbildningen. Men för att klara nya och växande 
krav inom verksamheten är dock kravet på adekvat yrkesutbildning för 
uppgiften nödvändig att upprätthålla (a a, s 115). 

Än större verkar problemet med utbildad personal bli framöver. Trots att 
flertalet kommuner ställer krav på att vårdbiträdena ska ha lägst gymnasie-
kompetens från omvårdnadsprogrammet, har andelen med denna utbildning 
minskat. Av de nyrekryterade saknar enligt Svenska Kommunförbundet 

                                              
140 Siffran är något bättre för de särskilda boendeformerna där Socialstyrelsen räknar att 
75 procent av de fast anställda har formell kompetens. Socialstyrelsen ger två alternativa 
förklaringar till detta och menar att antingen kräver arbetet högre kompetens eller så är 
arbetet i det särskilda boendet attraktivare (Socialstyrelsen 2001, s 59). 
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(2003, s 39) 48 procent vårdutbildning. Kommunerna löser den akuta ar-
betskraftsbristen genom att sänka kvalifikationskraven och i högre grad re-
krytera okvalificerad personal. Här skiftar uppfattningen mellan kommu-
nerna om vikten av formell utbildning. Enligt Socialstyrelsen (2001b) anser 
drygt en fjärdedel av kommunerna att krav skall ställas både på yrkesut-
bildning vid rekrytering och på kompetensutveckling. En dryg tredjedel 
anser att yrkesutbildning är önskvärd och bör stimuleras. Oavsett vilka kva-
lifikationer eller vilken kompetens någon har, som är intresserad att arbeta i 
äldreomsorg så anger nästan en femtedel att de är villiga att anställa denna 
individ. Fyra av tio kommuner erbjuder vårdbiträdena som saknar omvård-
nadsutbildning möjligheter till denna utbildning (a a, s 68).  

Ett sätt att kompensera avsaknad av utbildning är att erbjuda fortbild-
ning. SCB har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en specialbearbetad stati-
stik om fortbildning av vårdbiträden inom vård och omsorg. Den visade att 
en tredjedel av vårdbiträdena fick fortbildning under första halvåret år 1999. 
Hälften av fortbildningen behandlade läkemedel, hälsa, vård av sjuka och 
handikappade. Den vanligaste längden på en kurs är en till två dagar. Det är 
främst de längst anställda, i mer än elva år, som får del av fortbildningen 
(Socialstyrelsen 2000, s 116). 

Mycket av de utbildningsinsatser som görs beträffande vårdbiträdena 
handlar främst om att se till att vårdbiträdena har en formell utbildning. På 
grund av det svåra rekryteringsläget både till utbildning och till arbete som 
vårdbiträde gör att kommunerna anställer vårdbiträden utan formell utbild-
ning. Regeringen (proposition 1997/98:113) menar att av betydelse för den 
framtida personalförsörjningen är också insatser för att skapa en stimule-
rande och utvecklande arbetsmiljö. Det kan gälla målmedvetna satsningar 
som tar tillvara olika förmågor hos personalen i verksamheten, tillgång till 
handledning eller stöd till personalen att söka vidareutbildning. För att öka 
yrkesstoltheten hos personalen är det viktigt att de också får tillfälle att an-
vända sina nyvunna kunskaper (a a, s 103). 

Avslutningsvis skriver regeringen att utbildningsanordnarna (högskola 
och gymnasieskola) måste utveckla och förändra existerande utbildningar 
så att de bättre svarar mot de behov som finns inom äldreomsorgen: 

 
Utgångspunkten måste vara att tydligare definiera vilken kompetens som 
krävs inom äldreomsorgen (Proposition 1997/98:113, s 102). 

 

Sammanfattning 
I ovanstående text har jag beskrivit äldreomsorgens enhetschefers och vård-
biträdens utbildning ur ett historiskt perspektiv med hjälp av dokument. De 
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första 50-åren var föreståndarinnornas utbildning en angelägenhet för 
Svenska Fattigvårdsförbundet, sedermera Svenska Socialvårdsförbundet. 
Under denna tidsperiod förändrades inte utbildningen nämnvärt utan grund-
lade fyra gällande ämnesinriktningar, en hushålls-, en social-, en medicinsk- 
och en administrativ/arbetsledande inriktning. Dessutom spelade det verk-
samhetsbaserade lärandet en stor roll. Den kompetensdiskussion, som före-
kom under denna period, handlade om hur mycket medicinska kunskaper 
föreståndarinnorna borde ha. Vid landstingets övertagande av utbildningen 
år 1965 hade föreståndaren en dubbel kompetens. Hon kunde arbeta som 
föreståndare på ålderdomshem, men också som sjuksköterska inom lång-
vård och psykiatrisk vård. Utbildningen var snarlik sjuksköterskeutbild-
ningen. Under landstingets huvudmannaskap skedde inga nämnvärda för-
ändringar av utbildningens innehåll initialt, däremot expanderade utbild-
ningen från att endast vara förlagd till Stockholm till att finnas på tjugo ut-
bildningsorter i landet. Föreståndarutbildningen förändrades successivt till 
att utbilda för ledande arbete på ålderdomshem, servicehus och hemtjänst. 
Det medicinska innehållet i utbildningen minskades och upphörde i princip 
i början av 1980-talet. Istället utökades det administrativt/arbetsledande 
innehållet. I och med övergången till högskola infogades också ett veten-
skapligt forskningsinriktat kunskapsinnehåll. Dessutom innehöll utbild-
ningen samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen och social omsorg. Ut-
bildningen upphörde att vara en enbart äldreomsorgsinriktad utbildning och 
breddades till att även innefatta omsorger mot psykiskt utvecklingsstörda 
och flerhandikappade. Den dominerande diskussionen under 1980- och 
1990-talet handlade om utbildningens sektorstillhörighet. Enligt utredarna 
och skolorna borde utbildningen flyttas från vårdhögskolan till institutionen 
för socialt arbete. Från år 2000 ändrades huvudmannaskapet från att vara 
landstingets till statligt.  

Diskussionen om enhetschefens medicinska kompetens förlades till en-
heternas och vårdbiträdets förmåga att tillse de äldres medicinska behov. 
Kompetensdiskussionen handlade istället om enhetschefens behov av en 
högskoleutbildning. Detta för att klara verksamhetens krav på kvalitet. Idag 
har 80 procent av enhetscheferna en högskoleutbildning, varav 72 procent 
har genomgått den sociala omsorgsutbildningen. Utifrån ovanstående histo-
riska beskrivning av enhetschefens utbildning och kompetens kan sägas att 
med formell utbildning för arbetet som enhetschef avses den sociala om-
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sorgsutbildningen alternativt socionomutbildning med inriktning mot om-
sorg om äldre och funktionshindrade.141  

Vårdbiträdets utbildningshistoria är inte lika lätt att härleda som enhets-
chefernas. För att finna vilka utbildningar, som har format vårdbiträdenas 
utbildning, har utgångspunkten varit dagens omvårdnadsprogram, som är en 
sammansmältning av socialt inriktade och medicinskt142 inriktade utbild-
ningar. I princip är vårdbiträdets utbildningsbehov en betydligt senare fråga 
än enhetschefernas. Att vara kvinna med den vardagskunskap som detta 
innebar ansågs vara tillräckligt för arbetet som vårdbiträde. Den utbildning 
hon fick var verksamhetsbaserad med handledning av föreståndarinnan. 
Utbildning blev aktuell i början av 1960-talet, även om det förekommer 
initiativ till utbildning tidigare. Utbildningen hade två syften; att förmedla 
kunskap och att rekrytera personal. Hemsamaritutbildningen och sociala 
servicelinjen är de två utbildningar som då var inriktade på arbete i äldre-
omsorg/social service. Dessutom förekom vårdbiträdesutbildning och un-
dersköterskeutbildning, men med ett fåtal kursplatser för personer som var 
verksamma i äldreomsorg.  

I stort kan sägas att från 1960-talet och till början av 2000-talet har tradi-
tionen varit sådan att vårdbiträdesutbildningen ska vara en generalistutbild-
ning och kunna ge arbete inom kommunal, landsting, alternativt privat vård 
och omsorg. Samtidigt finns ett genomgående kommunalt talesätt om att 
utbildningen är för medicinskt sjukvårdsinriktad. Vårdbiträdesutbildningen 
hade/har en nationell utbildningsplan och förlades till landstingets vårdsko-
lor alternativt som arbetsmarknadsutbildning. Oftast var det sjuksköterske-
utbildade vårdlärare som skötte undervisningen, vilket också uppmärksam-
mades och ifrågasattes. I början av 1970-talet blev yrkeslinjerna gymnasie-
utbildningar och ungdomar kunde utbilda sig på en tvåårig vårdlinje. Ut-
bildningen gav kompetens till arbeten som vårdbiträde och undersköterska. 
Något senare startade sociala servicelinjen med avsikt att tillgodose kom-
munens behov av utbildad personal. Försöket med sociala servicelinjen gav 
inte det resultat som kommunerna hade hoppats på. Utbildningen lockade 
endast ett fåtal sökande. Samma resultat ses i dagens omvårdnadsprogram 
som lockar allt färre ungdomar. Äldreomsorgen har svårt att rekrytera utbil-
dad personal till sina enheter och utbildningsnivån sjunker. Idag beräknar 
man att cirka 60 procent av vårdbiträdena har någon form av vårdutbild-
                                              
141 I och med övergången till statlig huvudman så är utbildningsbenämningen inte 
gemensam. Den nämnda socionomutbildningen är det namn som Socialhögskolan i 
Stockholm har valt. 
142 I utbildningen ingår kunskaper inom anatomi, farmakologi, sjukdomslära m m. Kun-
skaper som är medicinska och kanske inte behöver förutsätta varken vård eller omvård-
nad. 
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ning. Samtidigt verkar det som om utbildningen håller på att ta nya former i 
vuxenskolans regi, med många aktörer och validering som en kombination 
av skolbaserad och verksamhetsbaserad utbildning. Frågan är om man ska 
se denna kompromissartade form av utbildning som ett misslyckande från 
de utbildningsansvarigas sida eller som en möjlighet för arbetsgivaren att få 
den kompetens som man vill ha.  

Utifrån ovanstående historiska beskrivning kan sägas att den nationella 
intentionen är att dagens vårdbiträden ska ha en formell vård- och omsorgs-
utbildning. Den utbildning som avses är omvårdnadsprogrammet i ung-
domsgymnasiet alternativt den som sker i vuxengymnasiets regi. 
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6. Enhetschefers och vårdbiträdens 
kompetens enligt kommunala 
policydokument 
 
 
 
 
I detta kapitel står kommunernas argumentering kring behovet av utbild-
ning och frågan om kompetens för enhetschefer och vårdbiträden i fokus, 
men också hur de realiserar sina intentioner. Kapitlet är en fortsättning av 
föregående historiska kapitel, där nationella utbildnings- och kompetensmål 
avseende enhetschefer och vårdbiträden beskrevs. Detta kapitel baserar sig 
på kommunala policydokument. De policydokument som ingår i studien är 
äldreomsorgsplan, personalplan, utbildningsplan, budgetplan, verksamhets-
plan och verksamhetsberättelser från studiens elva kommuner. Alla doku-
ment har genomlästs och markerats utifrån studiens syfte. Sammanställ-
ningen resulterade i olika teman, som sedan skrevs ihop till text. Det har 
varit viktigt i denna beskrivning och analys att ta fram det generella och 
inte extremer. Med det generella menas att avsikten med detta avsnitt är att 
skapa en gemensam bild som kan överensstämma med en klar majoritet av 
policydokumenten.143 Med extremer menas att det som är avvikande och 
sticker ut och som inte andra policydokument tar upp det behandlas inte i 
studien. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av kommunens uppdrag avseen-
de äldreomsorgens särskilda boendeformer. Därefter följer en presentation 
av enhetschefens och vårdbiträdets kompetens enligt policydokumenten. 
Kapitlet tar också upp frågan om kompetensutveckling.  
 

Det kommunala uppdraget 
Äldreomsorgens uppdrag enligt de kommunala policydokumenten är att ge 
god omsorg med hög kvalitet. Med kvalitet inom äldreomsorgen avses att 
omsorgen uppfyller och tillfredställer de äldres krav, behov och förvänt-
ningar. Enhetschefers och vårdbiträdens arbete ska kännetecknas av ett gott 
bemötande och hög kompetens. Äldreomsorgen ska utformas så att de äldre 
har möjlighet till hög delaktighet och inflytande, god tillgänglighet och 

                                              
143 Det generella perspektivet kan sägas gälla för alla kapitel som bygger på empiriskt 
material. 
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kontinuitet och omsorgen ska upplevas trygg och säker. Den äldre ska kun-
na bo kvar i ett särskilt boende även när omvårdnadsbehovet är stort.144 
Dessutom ska de särskilda boendeformerna arbeta med: 

 
o ett tydligt kontaktmannaskap, samt 
o ett rehabiliterande syn- och arbetssätt. 

 
Ovanstående kan sägas vara ramarna för den äldreomsorg som kommuner-
na ansvarar för utifrån de kommunala policydokumenten. Detta uppdrag 
ska genomsyra hela verksamheten och förankras hos de särskilda boende-
formernas boende och personal.  

Viktigt för denna studie är ovanstående skrivning att i kvalitetsbegreppet 
ingår hög kompetens. Frågan blir därför vilken kompetens kommunerna 
anser att verksamhetens enhetschefer och vårdbiträden bör ha? 

 

Enhetschefers yrkeskompetens 
Enhetschefens uppdrag enligt policydokumenten kan illustreras genom det-
ta utdrag: 

 
En enhetschef har som sin viktigaste uppgift att se till att verksamhetsmål 
och visioner effektivt uppfylls. Det betyder bland annat att formulera tydli-
ga krav och skapa förutsättningar för personalen att maximalt använda och 
utveckla sin kompetens samt följa upp och utvärdera insatser och resultat 
(Kommun 4). 
 

Enhetschefernas uppdrag utifrån policydokumenten kan kategoriers i två 
arbetsområden; verksamhetsansvar145 och personalansvar146 (personalled-
ning och personalutveckling). Ansvarar för vårdbiträdenas kompetens och 
kompetensutveckling ligger på enheterna och ingår i enhetschefernas per-
sonalansvar. Enhetschefernas kunskapsbas kan grovt indelas i den kunskap 
som rör verksamheten och i den kunskap som kan betecknas som männi-
skokännedom. 

Vilken kompetens ska då enhetschefen ha för att kunna uppfylla policy-
dokumentens intentioner? Den formella utbildning som efterfrågas av en-
hetschefen finns inte nedtecknad i kommunernas policydokument. Istället 

                                              
144 Enhetscheferna betecknade detta som kvarboendeprincipen. 
145 Ibland ser man att enhetschefernas arbetsuppgifter är indelade i verksamhetsansvar, 
budgetansvar och i personalansvar; se till exempel Orwén (2002, s 111). Jag har däremot 
valt att inkludera budgetansvaret i verksamhetsansvaret eftersom jag ser att de ingår i 
varandra. Genomgående honnörsord i texter om verksamhetsansvar är: effektivitet, kvali-
tet och resultatansvar. 
146 Genomgående honnörsord i texter om personalansvar är, delegation, delaktighet och 
utveckling. 
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får annonser om ledigförklarade tjänster som enhetschef fungera som indi-
kator för kommunernas officiella ställningstagande till formell utbildning. 
Kommunerna söker enhetschef med sådana ”kvalifikationer” som ”Hög-
skolans sociala omsorgsprogram eller annan utbildning som prövas likvär-
digt”. Arbetsledningserfarenhet är den erfarenhetsbaserade kunskap som 
efterfrågas i annonserna.147  

Det finns en viss tendens hos kommunerna att framtidens ledare kommer 
att rekryteras ur de egna leden, som en karriärmöjlighet. I samband med 
internrekryteringen till chef ställs inga krav på högskoleutbildning. De 
främsta kriterierna är istället:  

 
…/ tillsvidareanställning, att vilja arbeta som chef/ledare, samt att ha erfa-
renhet och personliga egenskaper som gör att den framtida enhetschefen blir 
en bra arbetsledare (Kommun 2).  
 

Det är främst personlig kompetens och erfarenhet av verksamheten som 
efterfrågas. 

Den yrkeskunskap som efterfrågas i policydokumenten är kunskaper om 
gruppens psykologi, etik och moral, kunskap som berör enhetschefens per-
sonalansvar. Den personliga kompetensen som finns nedtecknad är att en-
hetschefen som person ska vara öppen, positiv och ha en social och empa-
tisk förmåga. Som chef ska hon/han ha initiativförmåga och vara mål och 
handlingsinriktad, motiverad, självständig, förändringsbenägen, strategisk 
och istånd att fatta beslut. Enhetschefen ska dessutom ha god självkänne-
dom, samarbetsförmåga och vara kommunikativ, inneha så kallad social 
kompetens, ävenså kompetenser som berör enhetschefens verksamhetsan-
svar.  

Det framgår av policydokumenten med all tydlighet att det är enhetsche-
fens personliga kompetens som är i fokus. En tolkning kan vara att det för 
kommunen är viktigare hur enhetschefen är som person, än vilka kunskaper 
hon/han har.  

 

Kompetensutveckling 
Den utbildningsinsats som kommunerna har prioriterat för enhetscheferna 
är att utöka deras kunskaper inom området ledarskap och organisationsut-
veckling. 148 Detta har åstadkommits genom att enhetschefen har deltagit i 
högskolans utbildningsinsatser för arbetsledare inom äldre- och handikapp-

                                              
147 I princip har samtliga av de elva kommunerna publicerat annonser, där de söker en-
hetschef till ett särskilt boende under året 2001 och generellt ser annonserna ut som ex-
emplifieringen. 
148 Slutsatser från kommunernas verksamhetsberättelser vilka avser år 2000. 
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omsorgen.149 Enhetscheferna har enligt policydokumenten deltagit i kurser 
för organisation och ledarskap, kvalitetsarbete och ekonomiutbildning. Va-
let av kurser stämmer väl överens med Socialstyrelsens (2001b) nationella 
utvärdering. Även de lokala fortbildningssatserna har haft samma innehåll. 
Främst kan sägas att fortbildningen har två inriktningar. Den ena är att stär-
ka enhetschefen i hennes roll som ledare genom kurser i personlig utveck-
ling, men också genom handledning, mentorskap och nätverk. Dessa for-
mer av verksamhetsbaserat lärande förekom i hälften av kommunerna en-
ligt policydokumenten.150 Den andra inriktningen av fortbildning är av mer 
kunskapskaraktär, där kurser i ekonomi och internt budgetarbete dominerar. 
Att brister i ekonomikunskaper är uppmärksammat visar sig i dokumenten, 
bland annat i nedanstående citat: 

 
…/ alla chefer har adekvat yrkesutbildning för sin uppgift men samtliga 
saknar ekonomiutbildning. /…/ Det är viktigt att ansvar, befogenheter och 
kompetens följs åt. Samtliga chefer har budget och personalansvar (Kom-
mun 5). 
 

Utifrån policydokumenten kan vi läsa ut att det främst är kompetensutveck-
ling som rör enhetschefernas verksamhetsansvar som prioriteras.  

 

Vårdbiträdets yrkeskompetens 
Vårdbiträdet är den person som enligt policydokumenten utför äldreomsor-
gens uppdrag att ”ge den äldre en god omsorg med hög kvalitet”. Av intres-
se blir då att se vilken kompetens som kommunerna vill att vårdbiträdena 
ska ha för att kunna uppfylla detta uppdrag. 

Vid en läsning av kommunernas policydokument ges inget entydigt svar 
på den frågan. I samtliga dokument tas däremot kompetensfrågan som så-
dan upp. En kommun uttrycker saken så: 

 
…/ att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal med adekvat 
utbildning och personlig lämplighet för arbetsuppgiften (Kommun 11).151  
 

Kraven på adekvat utbildning visar sig i personalstatistiken för denna kom-
mun. De har 1 050 vårdbiträden och 290 undersköterskor anställda inom 
äldreomsorgen.152 Det innebär att drygt 20 procent av personalen har 

                                              
149 Se kapitel 5 om den nationella satsningen på fortbildning utifrån ”Nationell hand-
lingsplan för äldrepolitik” (Proposition 1997/98:113). 
150 Betydelsen av enhetschefers kompetensutveckling i form av nätverk har studerats av 
Törnquist 1998; Anrell 2000. 
151 Denna skrivning följer ordagrant Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 
1998:8, s 4) om vad som kan betecknas som kompetens. 
152 Siffror från maj 2001. 
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anställning som undersköterska. Den av kommunerna som har flest anställ-
da med undersköterskekompetens redovisar en siffra på 63 procent.153 I 
kommunernas personalprognoser finns samma uppdelning mellan kompe-
tensområden och ungefärligen samma procentuella fördelning (från som 
lägst 20 procent till 63 procent med undersköterskeutbildning), vilket inne-
bär att majoriteten av äldreomsorgens personal är och kommer att vara 
vårdbiträden.  

I samtliga kommuner finns dessutom personal som saknar formell ut-
bildning anställda. Här är skillnaderna stora, från två procent till hela 50 
procent av personalen saknar formell utbildning. 

I ett policydokument står: 
 
…/ att kompetens inte bara är rätt utbildning. Det handlar om lämplighet, 
erfarenhet och förhållningssätt. Stora krav ställs på personalens kunnande. 
Anställda ska vara tusenkonstnärer med hög social och medicinsk kompe-
tens. Personalens arbete ska präglas av respekt för den äldres självbestäm-
mande, integritet och av att den äldre känner trygghet i insatserna (Kommun 
6). 
 

I ovanstående citat klargörs två kunskapsområden ett socialt och ett medi-
cinskt. Dessutom anges hur vårdbiträdet ska vara mot och förhålla sig till 
de äldre. Vidare i policydokumenten kan vi läsa: 

 
Att med yrkeskompetens menar vi den specialistkompetens och den förmå-
ga medarbetarna har att genomföra en speciell arbetsuppgift, men en lika 
viktig kompetens är social förmåga – relationskompetens (Kommun 5). 
 

I de två ovanstående citaten ser vi att kommunerna efterfrågar att vårdbiträ-
dena ska ha en utbildning, men vilken utbildning som avses är inte tydlig-
gjord. Dessutom efterfrågas en personlig kompetens. Den personliga kom-
petensen är uttryckt i policydokumenten som empati och är avgjort en 
kompetens som är vänd mot den äldre. Dessutom ska vårdbiträdet ha kom-
petenser som är riktat mot arbetet och arbetslaget som samarbetsförmåga, 
noggrannhet, beslutsamhet, flexibilitet, kommunikationsförmåga och initia-
tivförmåga. Förutom dessa så finns i dokumenten en personlig kompetens 
angiven som avser en språklig och kulturell kompetens.154  

I tre av kommunerna finns en formulerad tydlighet om vilken formell ut-
bildning som avses.155 En av kommunerna skriver: 

 

                                              
153 Denna kommun har som mål i sin femårsprognos att minst 80 procent av personalen 
skulle vara undersköterskeutbildade (Kommun 7).  
154 Språklig och kulturell kompetens är något som samtliga kommuner tar upp på ett eller 
annat sätt. 
155 Kommun: K1, K3 och K7. 
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…/ kommunen måste ha kompetent personal som kan bedöma vad som ska 
göras när personen insjuknar. Framtidens nyrekrytering ska vara under-
sköterskor, vårdbiträden och mentalskötare för att få en bred kompetens 
bland personalen. Utbildning är viktig, men vikt ska även läggas på person-
ligt engagemang, ansvarsfullhet och empatiförmåga (Kommun 1). 
 

 I två av kommunerna har man angivit att med formell utbildning avses 
omvårdnadsprogrammet: 

 
…/ kraven och ansvaret på personalen ökar, vilket innebär att alla behöver 
en utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet för att klara uppgifterna 
(Kommun 7). 
 

Denna kommun anser att ”personal med lämplig utbildning och kompetens 
utgör en förutsättning för god kvalitet”, vilket återför oss till policydoku-
mentens definition på kvalitet och ett konkretiserande av vad som avses 
med kompetens. 

Av resultatet framgår att utbildning inte är tillräckligt för att anses vara 
kompetent. Vårdbiträdets personliga kompetens är minst lika viktigt, om än 
inte viktigare. Kommunerna är mycket försiktiga med att i sina policydo-
kument skriva vilken utbildning som är att betrakta som formell. 
 

Kompetensutveckling  
Enligt policydokumenten är målet med kompetensutveckling att skapa för-
utsättningar för vårdbiträdet att göra ett bra arbete. För att nå detta mål fin-
ner vi i policydokumenten tre prioriterade kompetensutvecklingsområden:  

 
o Kompetensutveckling som ska ge alla samma syn på arbetet och de för-

ändringar som måste göras.  
o Kompetensutveckling som medför att vårdbiträdet skaffar sig kunskaper 

om de äldres vård- och omsorgsbehov.  
o Kompetensutveckling som bör resultera i höjd status och trivsel inom 

yrket.  
 

En av enhetschefernas arbetsuppgifter är att upprätta en kompetensutveck-
lingsplan för varje medarbetare. En kompetensutvecklingsplan innehåller 
enligt policydokumenten: 

 
o Bedömning av framtida behov av kompetensutveckling relaterad till för-

ändringar i verksamheten, personalsituationen och omgivningen. 
o Kartläggning av personalens kompetens samt intresse av behov av kompe-

tensutveckling 
o Mål och strategier för verksamhetens kompetensutveckling som är relate-

rade till verksamhetens uppställda mål och därmed framtida kompetens-
behov (Kommun 4). 
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Denna plan ska årligen utvärderas och revideras.  
Kompetensutveckling innebär olika former av utvecklingsinsatser som 

fortbildning i form av utbildning för att ge och fördjupa individens formella 
utbildning, eller i form av korta kurser eller enstaka föreläsningar. En annan 
form av kompetensutveckling kan vara ett medvetet satsande på verksam-
hetsbaserat lärande i en lärande organisation, genom att delta i projektarbe-
ten, arbetsrotationer, nätverk, handledning och mentorskap (se Ellström 
1992; 1997).  

 
Kompetensutveckling i form av formell utbildning 
Även om kompetenskraven har varit diffust framställda i policydokumen-
ten menar jag att det i samtliga kommuner finns en strävan efter att alla ska 
ha någon form av utbildning. Kommunernas policy för att åstadkomma det-
ta skiljer sig emellertid åt. 

 
Vårdbiträdets eget ansvar 
I fem av kommunerna förutsätts att den person som kommunen anställer 
har formell utbildning.156 För fyra av dessa kommuner är formell utbildning 
lägst vårdbiträdesutbildning, för den femte är troligtvis formell utbildning 
undersköterskeutbildning. Dessa kommuner ordnar ingen egen utbildning 
för sin personal. De har inga avtal med utbildningsanordnare och köper inte 
någon grundutbildning (här avses inte den interna kompetensutveckling 
som finns i form av tvådagarskurser och föreläsningar). Tilläggas bör att 
dessa kommuner vid tidigare tillfällen har utbildat sin personal men som en 
av kommunerna skriver i ett policydokument:  

 
…/ under de senaste åren har arbetsgivaren grundutbildat 70 personer som 
saknat adekvat utbildning. Detta har fått till följd att motivationen hos en 
del unga att på egen hand skaffa sig vårdutbildning har minskat, samtidigt 
som det medför höga kostnader för arbetsgivaren (Kommun 6). 

 
Utbildning med lön 
Fyra av kommunerna har en annan policy och erbjuder outbildad personal 
grundutbildning.157 En av kommunerna erbjuder vårdbiträdesutbildning. 
Två av kommunerna har utbildningen i två etapper; först en vårdbiträdes-
etapp, där man sedan kommer tillbaka i tjänst som vårdbiträde, därefter en 
etapp då man kan söka undersköterskeutbildning. Dessa tre kommuner har 
omvårdnadsprogrammets kursplan som grund för utbildningen. Den fjärde 
kommunen har en helt egen utbildning som ger den kompetens som kom-

                                              
156 Kommun: K2, K4, K6, K9 och K10. 
157 Kommun: K1, K5, K7 och K8. 
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munen anser vara nödvändig för att klara arbetet som vårdbiträde. I en av 
kommunerna kräver arbetsgivare att personalen är trogen kommunen i ett 
år efter avslutad utbildning, annars får personen betala tillbaka utbildnings-
kostnaden till kommunen. I dessa kommuner förbehåller sig också arbets-
givaren att själv välja ut den personal som ska få gå på utbildning.  
 
Betalar utbildningsplatsen 
Två av kommunerna ”köper” utbildningsplatser av utbildningsanordna-
ren.158 Personalen söker utbildningsplats och den valda skolan väljer ut 
dem som blir antagna. I den ena av kommunerna tar personalen tjänstledigt 
för studier under det år utbildningen varar men går åter i tjänst under som-
marmånaderna. Under tjänstledigheten uppbär den studerande statligt ut-
bildningsbidrag. Motprestationen är att kommunen tar mot arbetssökande 
på ett utbildningsvikariat. De som blir utbildningsvikarier är arbetssökande 
hos arbetsförmedlingen, och genomgår en 6 – 8 veckors orienteringskurs. I 
den andra kommunen är utbildningen fyra terminer lång och personalen 
ordnar sin studietid (½ dag per vecka), antingen genom att ta tjänstledigt 
utan lön, eller som de flesta gör, omfördelar sin arbetstid med hjälp av ett 
flexibelt arbetsschema.  

 
Spetsutbildning 
Den utbildningsinsats som kommunerna erbjuder handlar i stort sett om att 
få personalen formellt utbildade, att se till eller ge grundutbildning. När det 
gäller vidareutbildning för undersköterskor är det svårt att finna någon ge-
nomtänkt plan. I hälften av kommunernas policydokument finns en rad om 
detta. Främst handlar det om att utveckla undersköterskans pedagogiska 
förmåga som handledare till elever. Två av kommunerna har tankar om att 
vidareutbilda undersköterskorna till sjuksköterskor.159 

En del av utbildningsanordnarna har så kallade spetskurser för redan ut-
bildade undersköterskor. Kurser som kan läsas på eftermiddagstid. De-
mens- och psykiatriutbildning är det vanligaste. En utbildningsanordnare 
har satsat på en hemsjukvårdsutbildning, enligt KY-modellen (kvalificerad 
yrkesutbildning).160 Utbildningsanordnarna menar att det är svårt att locka 
den grupp som redan har grundutbildning till studier. 

 

                                              
158 Kommun: K3 och K10. 
159 Kommun: K3 och K10. 
160 Kommun 7. 
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Kompetensutveckling i form av kortkurser 
I kommunerna förekommer också kompetensutveckling i form av kortare 
kurser, på en till två dagar eller en halv dags föreläsning. Enheterna har en 
egen budget för kompetensutveckling, oftast rör det sig om 500–700 kronor 
per anställd och år. Enhetscheferna inventerar personalens behov och öns-
kemål av kurser i samband med utvecklingssamtal. Vårdbiträdenas önske-
mål sammanställs och de kurser/föreläsningar som de flesta har visat sig 
intresserade av försöker enhetschefen ordna. Ibland kan någon anställd i 
kommunen eller enhetens sjuksköterska, komma och hålla en föreläsning.  

Kommunerna har också centrala utbildningssatsningar utifrån vad som 
kommunen för tillfället tycker är viktigt. Aktuellt under året, i de flesta av 
kommunerna, har varit demensutbildning, sårvård, vård i livets slutskede, 
bemötandefrågor, nutrition, psykiatri, rehabilitering, lyftteknik, åldrandets 
sjukdomar och stresshantering. Här kan man tänka sig att eftersom en del 
av vårdbiträdena inte har en formell utbildning, så försöker kommunen täp-
pa igen kunskapsbristen med små korta kurser som berör den äldre perso-
nens hälsa, vilket ger ett medicinskt intryck när man läser kommunernas 
verksamhetsberättelser och ser det medicinska genomslaget. En utbild-
ningsansvarig uttrycker att hon har fått påringningar från distriktsläkaren att 
kommunens personal ringer om ”bagatellartade förändringar hos de äldre, 
förändringar som är normala”, vilket har gjort att denna kommun satsar på 
kunskaper i gerontologi.161 

 
Kompetensutveckling i form av lärande organisation 
Några av kommunerna162 tar upp vikten av ett mera strukturerat tillvarata-
gande av lärandet i arbetet. Detta i sin tur handlar om att få till stånd arbets-
former, ledarskap och förhållningssätt som stimulerar personalen att reflek-
tera över sitt arbete. En systematisk handledning kan vara en väg att uppnå 
detta. Andra former kan vara personalrörlighet gärna genom byte av arbets-
plats, professionella nätverk, studiecirklar och studiebesök. 

Större delen av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet. Därför 
menar kommunerna att det är viktigt att diskutera och iaktta den existeran-
de kulturen och förhållningssättet på arbetsplatsen. En viktig kompetenshö-
jande faktor är arbetet i arbetslag, vilket innebär ett lärande av varandra 
inom ramen för det ordinarie arbetet. Kompetensutveckling i en lärande 
organisation avtecknar sig enligt kommunerna, att personalgruppen ibland 
”lär in” och ibland ”lär ut”. Det gäller därför att skapa en lärande miljö: en 

                                              
161 Kommun 1. 
162 Kommun: K1, K2, K3 och K4. 
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arbetsplats där alla lär sig och samtidigt utvecklas. I ett föränderligt arbets-
liv där medarbetarna ständigt möter nya utmaningar och nya problem och 
därför måste lära nytt och lära om, blir naturligtvis förmågan att lära nytt 
och lära ut en viktig faktor. Detta kallar kommunerna ”lärande kompetens”.  

Eftersom samtliga enheter anställer personal utan formell utbildning blir 
en lärande organisation än viktigare. Ett sätt att se hur kommunerna i poli-
cydokumenten ser på ett verksamhetsbaserat lärande skulle kunna klargöras 
genom att iaktta de strategier som finns vid introduktion av nyanställda, 
men i princip finns ingen introduktionsstrategi på policynivå – troligtvis för 
att kommunerna förutsätter att ”personalen som anställs ska ha en adekvat 
grundutbildning för den befattning som anställningen avser”.163 
 

Sammanfattning 
Enligt de kommunala policydokumenten är motivet för kommunal äldre-
omsorg att ge de äldre en god omsorg med hög kvalitet. För att utföra detta 
uppdrag förväntar sig kommunen att enhetschefen har en högskoleutbild-
ning med social inriktning. De kunskaper som policydokumenten tar upp 
kan härledas till ämnesområdet (personal)psykologi. Enhetschefens person-
liga kompetens anknyter till hennes verksamhetsansvar och utgår från hur 
enhetschefen är som person, som verksamhetsledare och förmågan att ska-
pa relationer, både på och utanför enheten. De kommunala policydokumen-
ten lägger en större tyngd i att tydliggöra enhetschefens uppdrag än vilken 
kompetens hon ska ha för att utföra uppdraget.  

För vårdbiträdena avses med formell utbildning någon form av vårdut-
bildning. Två av kommunerna har klart formulerat att den formella utbild-
ningen är genomgånget omvårdnadsprogram. Den personliga kompetensen 
kan härledas till hur vårdbiträdet är i relation till den äldre, i arbetet och 
arbetslaget. Dessutom ska vårdbiträdet enligt policydokumenten ha en 
språklig och kulturell kompetens. Tyngdpunkten ligger egentligen på vård-
biträdets personliga kompetens, som kollega i ett arbetslag. 

I kommunerna förekommer främst en skolbaserad kompetensutveckling. 
Enhetschefernas kompetensutveckling i form av högskolekurser eller före-
läsningar i kommunens regi, innehållet i kompetensutvecklingen syftar 
främst till att utveckla enhetschefens verksamhetsledande kompetens. Den 
vanligaste kompetensutvecklingen för vårdbiträdena är i form av gymna-
sieprogram/kurser för att uppnå formell utbildning. Här ser vi två kommu-
nala kulturer. Den ena som förutsätter att vårdbiträdet har formell utbild-

                                              
163 Kommun 2. 
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ning och den andra som skapar möjligheter för vårdbiträdet att på kommu-
nens bekostnad formalisera yrkeskompetensen upp till vårdbiträdesnivå. De 
föreläsningar som ordnas i kommunens regi har framför allt till syfte att 
utveckla vårdbiträdets medicinska kompetens.  

Den verksamhetsbaserade kompetensutvecklingen för enhetscheferna är 
i form av handledning, mentorskap och nätverk. Syftet är att stärka enhets-
chefens i hennes roll som ledare. Den verksamhetsbaserade kompetensut-
vecklingen för vårdbiträdena utgår från ett lärande av varandra i arbetsla-
get. Syftet är att förmedla erfarenhetsbaserad kunskap, men också att uppnå 
”ett livslångt lärande”. Den lärande förmågan syftar därmed till att bygga 
upp vårdbiträdets individuella resurser mer än att se till arbetsuppgiftens 
kompetenskrav.  

I nästkommande kapitel är det skolbaserade lärandet för vårdbiträdena i 
fokus. Avsikten är att tydliggöra vilka yrkeskunskaper som kommunen fin-
ner adekvata för arbetet som vårdbiträde.  
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7. Omvårdnadsprogrammet ur ett 
kommunalt perspektiv 
 
 
 
 
I kapitel 5 har vi sett att gymnasieskolans omvårdnadsprogram är den ut-
bildning som idag anses vara adekvat för arbetet som vårdbiträde inom äld-
reomsorgen. Det är också numer det enda officiella utbildningsalternativet. 
Därför kan det finnas anledning att närmare granska omvårdnadsprogram-
mets innehåll – om än på ett strukturellt plan.  

Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i skollag, läroplaner, pro-
grammål, kursplaner och betygskriterier. Vad vi ska studera är främst det 
programmål, de kursplaner och i all synnerhet de valbara kurser som ligger 
till grund för omvårdnadsprogrammets innehåll. Vi kan då utgå från det 
nationella styrdokumentet och mötet med kommunens äldreomsorg. Kurs-
planens valbara kurser förefaller egentligen vara ett smörgåsbord av kurser. 
Vilka av anrättningarna väljer utbildningsanordnaren att servera? Vilka av 
dessa anrättningar väljer äldreomsorgen att smaka på? Valet av anrättningar 
kan ge en vink om vilken kunskap som idag serveras i tio kommuner164 och 
vad som kan betraktas som adekvat kunskap.  

Avsnittet bygger, som föregående kapitel, på kommunernas policydo-
kument samt kursplaner och utbildningsavtal mellan kommunens äldreom-
sorg och de skolor som kommunen samarbetar med.  

 

Omvårdnadsprogrammet 
Syftet med omvårdnadsprogrammet är att ge: 

 
…/ grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och 
sjukvård samt vård och omsorg. Programmet syftar även till att ge en grund 
för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier (SKOLFS 
1999:12). 
 

Utbildningen ska enligt programmålen utgå från en värdegrund som beto-
nar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Etiska 
aspekter och insikter om hur man möter och kommunicerar med människor 
i olika vård- och omsorgssituationer ska genomsyra utbildningen som hel-
het. Utbildningen ska också utveckla elevens förmåga att iaktta, uppfatta 
                                              
164 En av de elva kommunerna hade vid undersökningstillfället inget omvårdnadspro-
gram. 
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och värdera förhållanden och påståenden, bibringa förståelse för andra kul-
turer samt utveckla förmågan att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra i arbetslag (Gy 2000:15, s 9–10). Omvårdnadsprogrammet ska ge en 
bred kompetens för arbete inom människovårdande yrken. 

Omvårdnadsprogrammet består av kärnämnen,165 detsamma på alla pro-
gram, motsvarande 750 poäng och karaktärsämnen (gemensamma kurser) 
som är specifika och obligatoriska för omvårdnadsprogrammet på 650 po-
äng (se nedan). Dessa kurser bildar en obligatorisk basplatta i programmet. 
Dessutom finns valbara kurser på sammanlagt 700 poäng. Eleverna på om-
vårdnadsprogrammet skall ha arbetsplatsförlagd utbildning om minst 15 
veckor. Vidare ingår ett projektarbete motsvarande 100 poäng. Omvård-
nadsprogrammet på ungdomsutbildningen motsvarar tre års heltidsstudier. 
Samma program på vuxenutbildningen motsvarar ett och ett halvt års hel-
tidsstudier.166 De vuxenstuderande läser inte kärnämnen. Omvårdnadspro-
grammets karaktärsämnen ser ut som nedan: 

  
o Arbetsmiljö och säkerhet (50 p) 
o Datorkunskap (50 p)   
o Etik och livsfrågor (100 p) [social omsorg]   
o Medicinsk grundkurs (100 p) [omvårdnad] 
o Människan socialt och kulturellt (100 p) [social omsorg]   
o Psykologi A (50 p)   
o Vård och omsorgsarbete (200 p) [omvårdnad]  
o Arbetsmiljö och säkerhet (50 p)  

 
Ovanstående kurser kan betecknas som utbildningens yrkesämnen, vilket 
också var karaktärsämnets beteckning i äldre kursplaner. Utbildningen bärs 
upp av två ämnen och tillika två verksamhetsfält: social omsorg och om-
vårdnad.  

   
Valbara kurser 
Förutom omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, så består dessutom ut-
bildningen av valbara kurser. Hur utrymmet valbara kurser ska användas 
förklaras i Skolverkets: ”Allmänna råd om valbara kurser” (SKOLFS 
2000:1 bilaga 16): 

 
 …/ eleverna skall erbjudas ett allsidigt urval av valbara kurser och styrel-
sen för utbildningen beslutar om vilka valbara kurser som skall erbjudas. 
/…/. Det valbara utrymmet kan utnyttjas på flera olika sätt för att tillgodose 

                                              
165 Svenska; engelska A, matematik A, estetisk verksamhet, idrott och hälsa A, naturkun-
skap A, religionskunskap A, samhällskunskap A (Gy 2000:15). 
166 Utbildningen kan också vara ett år beroende på arbetslivserfarenhet från äldreomsor-
gen. 
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kraven på breddning och fördjupning. En möjlighet är att skapa kurspaket 
eller profileringar som man kan låta eleverna välja mellan. En annan möj-
lighet är att låta eleverna fritt välja från ett urval av kurser. Kombinationer 
av kurspaket och fritt valda kurser kan också tänkas (s 15). 
 

Här ser vi tre möjliga omvårdnadsprogram ett alternativ är att eleven väljer 
omvårdnadsprogrammet och fritt bland valbara kurser och kanske på detta 
sätt väljer en ”egen” inriktning. Ett annat alternativ är att skolan erbjuder 
färdiga kurspaket/inriktningar. Här finns två varianter, den ena att eleven 
väljer omvårdnadsprogrammet exempelvis med samhällsvetenskaplig eller 
naturvetenskaplig inriktning och att eleven följer detta program. Det andra 
alternativet är att omvårdnadsprogrammet är mer yrkesspecifikt inriktat; 
här finns till exempel inriktningar mot äldreomsorg, utvecklingsstörning, 
somatisk omvårdnad, internationell hälso- och sjukvård eller psykiatri. Sko-
lan utformar ”kurspaket” och eleven väljer ett kurspaket vilket innebär att 
hon i stort sett inte kan forma kursinnehållet med hjälp av de valbara kur-
serna.  

I kursplanen (Gy 2000:15) föreslås också:  
 
Lokala inriktningar kan skapas inom utrymmet för de valbara kurserna. 
Omvårdnadsprogrammets lokala inriktningar bör utformas i samverkan med 
arbetslivet. Utbildningen anpassas då till de behov som finns på orten eller i 
regionen (s 15). 
 

Av de elva kommuner som jag har varit i kontakt med var det tio av kom-
munerna som hade omvårdnadsprogrammet. De tio kommunernas utbild-
ningsansvariga (för äldreomsorgen) var delaktiga i valet av valbara kurser 
och profilering av utbildningen, via representantskap i utbildningsanordna-
rens programråd.  

Vid läsning av skolornas kursbeskrivning framkommer tydligt att ele-
vernas val är underordnat skolornas kurspaket. På sammanlagt åtta167 av 
skolorna finns inga möjligheter till val från elevernas sida. Alla kurser är 
obligatoriska. Endast en av skolorna har lämnat valet helt till eleven. Det är 
också den skola som har profilerat sig på omvårdnadsprogrammet som er-
bjuder eleverna flest valmöjligheter, både vad det gäller val av inriktning 
och enskilt val av kurser. Det är heller ingen skillnad mellan elevernas val-
möjligheter oavsett om de går på ungdoms- eller vuxengymnasiet.  

                                              
167 Flera av kommunernas utbildningsansvariga uppgav att de samarbetade med fler än 
en skola när det gällde omvårdnadsprogrammet, därmed är det fjorton skolors kursplaner 
som är aktuella. 
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Vilka valbara kurser väljer skolorna?  
Skolverket har givit exempel på sammanlagt 22 valbara kurser, varav fem 
inom ämnet social omsorg och tretton inom ämnet omvårdnad.168 Dessut-
om kan skolan ha egna valbara kurser, så kallat ”lokalt val”, vilket fyra av 
skolorna har. Skolorna ska också erbjuda engelska B, historia A och mate-
matik B. 

Det vanligaste sättet att förhålla sig till de valbara kurserna är att skolan 
väljer vilka av de valbara kurserna som ska ingå i utbildningen. Därmed 
blir de valbara kurserna obligatoriska för eleverna. I studiet av de fjorton 
utbildningsanordnarnas valbara kurser, så är de valbara kurserna social om-
sorg och omvårdnad obligatoriska på samtliga omvårdnadsprogram. Dess-
utom läser eleverna främst folkhälsokunskap, geriatrik och hemsjukvård, 
kurser inom ämnet omvårdnad, samt organisation och ledarskap. De övriga 
kurserna förekommer mer sällan. (Vid närmare granskning av de valbara 
kurserna på omvårdnadsprogrammet se Tabellbilagan tabell 7:1). 

Kurser i vårdpedagogik och handledningskunskap förekommer främst 
som spetsutbildning för undersköterskeutbildade och ges då som fristående 
kurs för att stärka undersköterskan i hennes handledande roll.169  

 
Ämnet social omsorg 
I omvårdnadsprogrammets kursplan finns sammanlagt sju kurser i ämnet 
social omsorg, två av dessa är gemensamma nämligen ”etik och livsfrågor” 
och ”människan socialt och kulturellt”, på 100 poäng vardera. De övriga 
fem kurserna är valbara. Av de valbara kurserna är det kurs ”social om-
sorg” som läses av samtliga elever. Sammantaget läser eleverna 350 poäng 
social omsorg, dessutom ingår arbetsplatsförlagd utbildning.  

Kurserna ska ge kunskaper om etiska riktlinjer och centrala begrepp, in-
sikter i värden och värdekonflikter, dessutom ska kursen bidra med sociala 
och kulturella perspektiv på människan, med utgångspunkt från elevens 
praktiska erfarenhet. Social omsorg ska också ge kunskaper och erfarenhe-
ter av samspel mellan människors olika erfarenheter, önskningar och krav 

                                              
168 I social omsorg kan väljas: social omsorg, socialt behandlingsarbete, socialpsykiatri, 
rehabilitering och habilitering, utvecklingsstörning/funktionshinder. I omvårdnad kan 
väljas: alternativ medicin, barn- och ungdomssjukvård, folkhälsokunskap, fotvård, geria-
trik, handledning, hemsjukvård, lindrande vård, omvårdnad, psykiatri, sjukvård, tandvård 
och vårdpedagogik. 
169 De valbara kurser som ej fanns på ungdomsgymnasiets och vuxengymnasiets om-
vårdnadsprogram var kurserna fotvård och tandvård. 
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om ett meningsfullt liv och samhällets möjligheter till stöd och hjälp (Gy 
2000:15, s 86). 

 
Ämnet omvårdnad 
I omvårdnadsprogrammets kursplan finns sammantaget femton kurser i 
ämnet omvårdnad. Två av dessa är gemensamma i ”medicinsk grundkurs” 
och ”vård- och omsorgsarbete”, på sammanlagt 300 poäng. De övriga är 
valbara. Av de valbara kurserna är det kursen ”omvårdnad” som läses av 
samtliga elever. Dessutom läser flertalet cirka 200–300 poäng omvårdnads-
ämnen därutöver. Sammantaget läser eleverna cirka 700 poäng omvårdnad, 
dessutom ingår arbetsplatsförlagd utbildning. 

Kurserna ska ge kunskap om människokroppens uppbyggnad och funk-
tion och människans normala fysiska utveckling under hela livet. Vanligt 
förekommande sjukdomstillstånd och deras behandling ingår i kursen. Hu-
vudmålet är fördjupade kunskaper om omvårdnad. Elevernas erfarenhet av 
att arbeta inom vården och det samspel som råder mellan en enskild männi-
ska och hennes miljö i relation till närstående, vårdare och allmänhet tas 
upp till behandling. Kursen tar också upp vad som avgränsar och förenar 
vård- och omsorgsarbete.  

Den valbara kursen ”folkhälsokunskap” innefattar övergripande hälso-
faktorer på global och nationell nivå, medan kurs i ”geriatrik” ger kunskap 
om geriatriska och psykogeriatrisk omvårdnad och ”hemsjukvård” ger för-
djupade kunskaper om den sjukvård som kan utföras i hemmet (Gy 
2000:15, s 65). 

Detta är en mycket svepande bild av Skolverkets intentioner med de oli-
ka kurserna, men också en bild av utbildningsanordnarnas intentioner med 
omvårdnadsprogrammet.  

Linde (2000, s 101) delar in kursplaneskrivandet i olika koder; service-
koden där branschorganisationerna får spela en stor roll för utformningen 
av de yrkesinriktade programmen, kärnkompetenskoden där eleven ska ha 
vissa färdiga kompetenser för ett visst arbete och den skolpolitiska koden 
där utformningen av yrkesutbildningen liknar den allmänna utbildningen. 
Av dessa koder framträder kärnkompetenskoden som den närmast liggande 
utformningen av omvårdnadsprogrammet. Men frågan är om det inte är 
omvårdnadsämnet som styr innehållet i utbildningen på omsorgsämnets 
bekostnad.  
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Uppdragsutbildning till vårdbiträde och undersköterska 
Några av kommunerna går aktivt ut och ”köper” utbildning av utbildnings-
anordnarna.170 Kommun och skola diskuterar utformning och innehåll i 
utbildningen. De flesta kommuner förordar att utbildningen ska vara base-
rad på Skolverkets kursplan för omvårdnadsutbildning, främst för att den 
anställde ska få ett betyg.  

Uppdragsutbildningarna är tvådelade i en vårdbiträdesnivå (A-nivå)171 
och i en undersköterskenivå (B-nivå). Denna indelning av omvårdnadspro-
grammet kan ses som en tradering av de tidigare nämnda 10 veckors och 40 
veckors vårdbiträdes- och undersköterskeutbildningarna. Behörig att söka 
omvårdnadsprogrammet på ”A-nivå” är den som arbetat som vårdbiträde i 
kommunen i minst två/tre år. Vilket i realiteten innebär att det verksam-
hetsbaserade lärandet ligger till grund för att vara behörig till det skolbase-
rade lärandet. Behörig till ”B-nivån” är genomgången vårdbiträdesutbild-
ning; äldre eller yngre studiegång. 

När kommunerna går in och köper (beställer) utbildning genom uppdrag 
så finns ambitionen från kommunens sida att personalen successivt ska väl-
ja att utbilda sig till undersköterska. De flesta nöjer sig dock med vårdbiträ-
desnivån enligt utbildningssamordnarna. Utifrån policydokumenten kan 
man se att kommunerna i framtiden räknar med att enbart rekrytera under-
sköterskor via vidareutbildade vårdbiträden och inte från ungdomsskolans 
omvårdnadsprogram. 

I princip kan sägas att även om omvårdnadsprogrammets kursplan ligger 
till grund för vårdbiträdes- och undersköterskeutbildningen genom uppdrag 
så bestämmer kommunen helt och hållet vilka kurser som ska ingå, och i 
vilken ordning de ska läsas. Kommunernas tjänstemän bestämmer också 
hur lång tid utbildningen ska vara, när i veckan och på vilken tidpunkt den 
ska äga rum. En vårdbiträdeskurs på uppdrag är i regel på tio veckor och en 
undersköterskekurs är i princip lika lång. Längden på utbildningen är bero-
ende av vem kommunen köper utbildningen av. Har kommunen vänt sig till 
komvux är utbildningen mer anpassad efter utbildningsanordnarens styrdo-
kument än om utbildningen är köpt av en friskola. Kurser som arrangeras 
som valideringskurser blir också allt vanligare, mer frekvent hos friskolor-
na. Kursinnehållet baseras främst på karaktärsämnena etik och livsfrågor, 
människan socialt och kulturellt, medicinsk grundkurs samt psykologi. 
Dessutom läggs till dessa de valbara kurserna social omsorg, omvårdnad 

                                              
170 Kommun: K1, K5 och K7. 
171 Namnet A-nivå kan härledas till den äldre kursplanen GyVux 1994/98:15 där kärn-
ämneskurserna namnges som kurs A och kurs B. 
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och tandvård. De lokala val som finns är kurser om sjukdomar och geria-
trik/äldrepsykiatri på undersköterskenivå.172 Utifrån omvårdnadsprogram-
mets kursplan har en tydligare profilering gjorts mot vad som kan ses som 
den rätta kunskapen. Verksamheten (kommunen) har nu styrt utformandet 
av kursinnehållet (se Tabellbilagan tabell 7:2). Den specifika yrkeskompe-
tensen synliggörs och tydligt är att den allmänna yrkeskompetensen inte är 
kommunens uppdrag (jmf Gestrelius 1995). 

I föregående kapitel konstaterades att en av vårdbiträdenas uppgifter är 
att arbeta utifrån ett rehabiliterande syn- och arbetssätt. Detta är inte för-
ankrat i utbildningsanordnarnas kursutbud, än mindre i äldreomsorgens 
”egna” utbildningar. 

 

Rekryteringsutbildning 
Ett flertal av kommunerna satsar på att rekrytera ny arbetskraft till äldreom-
sorgen genom att erbjuda omvårdnadsutbildning:173  

 
Syftet är att täcka framtidens personalförsörjningsbehov genom att knyta 
praktikanter till arbetsplatser inom äldreomsorgen och vid godkänd utbild-
ning ge anställning (Kommun 5). 
 

Detta görs i samarbete med arbetsförmedlingen,174 Den framtida arbetskraf-
ten rekryteras på detta sätt från existerande arbetskraftsreserv, exempelvis 
personer med utländsk bakgrund,175 arbetslösa över 50 år (50+) och lång-
tidsarbetslösa (mer än fem år). Dessa ska vara registrerade som arbetssö-
kande. Kommunen är delaktig i intervju och uttagning av de sökande. 

Personen med utländsk bakgrund får starta med en språktest och vid be-
hov erbjuds en intensivkurs i ”vårdsvenska”, alternativt svenska som andra 
språk. Varje kursdeltagare ska ha en individuell studieplan och validera de 
kunskaper som de redan har. Utifrån den individuella studieplanen läser 
eleven vissa kurser ur omvårdnadsprogrammet upp till en vårdbiträdesnivå. 
Det är sedan tänkt att vårdbiträdet ska arbeta som vikarie och successivt på 
eget initiativ läsa vidare till undersköterska.  

                                              
172 Tilläggas bör att det är vanligare att personalen läser i reguljär utbildning än i det som 
ovan beskrivits i uppdragsutbildning, men kommunerna är bekymrade för rekryteringen 
av framtida personal och då kommer vi sannolikt att finna allt mer av dessa kortkurser. 
173 Kommun: K2, K3, K5, K8 och K11. Rekryteringsutbildning är vanligare än upp-
dragsutbildning i de undersökta kommunerna. 
174 Endast en av kommunerna har inget aktivt samarbete med arbetsförmedlingen (Kom-
mun 2). 
175 Den största gruppen som ingår i rekryteringsutbildningen är personer med utländsk 
bakgrund. 
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Utbildningen är oftast förlagd till kommunens särskilda boendeformer 
där det finns lärare,176 utbildade handledare177 och undervisningslokaler. 
Eleven ska följa arbetsplatsens schema och mycket av lärandet ska ske i 
arbetslaget (verksamhetsbaserat lärande i form av lärlingsutbildning). Prak-
tik och teori ska vara sammanvävd till en enhet. Minst två tredjedelar av 
utbildningen är förlagd i det direkta arbetet.  

Utbildningen startar med en introduktionskurs på mellan 6–10 veckor, 
innehållande social omsorg, omvårdnad, demenssjukdom, etik och förhåll-
ningssätt, arbetsmiljö, organisation, sekretess, ergonomi och lagstiftning. 
Under kursen sker en kartläggning av deltagarnas kompetens och behov av 
utbildning – praktik. Därefter tas ett ställningstagande om elevens möjlig-
heter och intresse av att fullfölja rekryteringsutbildningen.  

Eftersom rekryteringsutbildningen är individuellt upplagd och knuten till 
den verksamhet som eleven befinner sig i, är det svårt för utbildningsan-
ordnarna att säga vilka kurser som eleven examineras i. Grunden för rekry-
teringsutbildningen är vanligast en utökad kurs i social omsorg, omvårdnad, 
psykiatri, geriatrik och folkhälsokunskap. Beroende på om eleven ska arbe-
ta inom äldreomsorg alternativt omsorger om utvecklingsstörda får hon/han 
välja mellan kurs i rehabilitering/habilitering eller utvecklingsstör-
ning/funktionshinder. Det är en större tyngd på ämnet social omsorg än 
omvårdnad i kommunernas rekryteringsutbildning. 

Därefter kan eleven/vårdbiträdet erbjudas kortare vikariat eller eventuellt 
längre utbildningsvikariat. En del kommuner med större behov av personal 
erbjuder anställning. Kommunernas utbildningsansvariga poängterar att det 
är viktigt att kommunen inte har påtagit sig något direkt anställningsavtal i 
och med att eleven ingår i rekryteringsutbildningen. 

 

Sammanfattning 
I omvårdnadsprogrammets utformning läggs tyngdpunkten på utbildningen 
i ämnet omvårdnad, vilket borde ge en högre kompetens för omvårdnadsre-
laterade problem än för socialt omsorgsrelaterade problem. I princip ser 
valet av utbildningsinnehåll likadant ut oavsett om utbildningen är reguljär, 
på uppdrag eller som rekryteringsutbildning. Förutom karaktärsämnena 

                                              
176 Främst från komvux. 
177 I kommunernas policydokument poängteras vikten av handledarutbildning. Flertalet 
läste valbar kurs i handledning och valbar kurs i vårdpedagogik. Detta såg kommunerna 
som en möjlig karriärsutveckling. 
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(eller delar) ingår valbar kurs i några av ämnena social omsorg, omvårdnad, 
folkhälsokunskap, geriatrik, hemsjukvård, psykiatri och för vuxenstuderan-
de ämnet tandvård. Valet av kunskaper tar därmed sin utgångspunkt från 
äldre med fysiska och psykiska sjukdomsförändringar. Valet av kunskaps-
innehåll stämmer med kommunens intentioner om kvarboende till livets 
slut. Policydokumentens intention att arbetet med den äldre ska utgå från 
ett rehabiliterande syn- och arbetssätt, realiseras däremot inte i valet av ut-
bildningsinnehåll.  

Det som skiljer utbildningarna åt är den organisatoriska utformningen. 
Kommunens utbildning är i regel kortare och anpassad till den verksamhet 
som vårdbiträdet utbildar sig för. Den följer också en äldre tradition, där 
utbildningen är delad i två nivåer; en vårdbiträdesnivå och en undersköters-
kenivå. Utifrån policydokumenten och utbildningsanordnarnas kursplaner 
kan den tolkning göras att den utbildning som sker på initiativ av kommu-
nen stannar på en vårdbiträdesnivå. Därefter är det upp vårdbiträdet till att 
på eget initiativ läsa vidare till undersköterska. Där gäller det att utbild-
ningsanordnaren kan möta upp. Frågan är hur och om kommunen motiverar 
vårdbiträden till vidare studier? 
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8. Enhetschefers yrkeskompetens 
 
 
 
 
Detta kapitel bygger på de intervjuer och observationer som är gjorda med 
studiens enhetschefer. Avsikten med detta kapitel är att beskriva det verk-
samhetssystem, som enhetschefen är en del av, och därmed åskådliggöra 
yrkeskompetensen. Som jag tidigare i metodkapitlet har beskrivit, har jag 
intervjuat sammanlagt 23 enhetschefer, verksamma på särskilda boende-
former. Dessa utgjorde nio servicehus och fjorton ålderdomshem. I princip 
har intervjumaterialet för de två boendeformerna behandlats gemensamt. 
Inga större skillnader har framkommit mellan boendeformerna. De eventu-
ella skillnader som finns har angetts i texten. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de organisationer som enhetsche-
ferna verkar i. Därefter utgår jag från Engeströms (1987) verksamhetsmo-
dell (se teorikapitlets figur 3:2 och figur 3:3).  
 

                       (Yrkes)kompetens 
 
 
Enhetschef                           Verksamhetsansvar 
                                                   Personalansvar 
 
 
 

 
Regler              Samfällighet             Arbetsdelning 
 
Utifrån ovanstående verksamhetsmodell inleder jag med enhetschefens yr-
keskompetens, det medierande redskapet. I studien innefattas yrkeskompe-
tensbegreppet som formell utbildning, yrkeskunskaper och personlig kom-
petens (se kapitel 3). Objekt för enhetscheferna enligt de kommunala poli-
cydokumenten är verksamhetsansvar och personalansvar (se kapitel 6). Ut-
ifrån enhetschefens verksamhetsansvar och personalansvar görs en arbets-
beskrivning. Enligt Westerberg (2002, s 11) är avsikten med arbetsbeskriv-
ningen att den ska vara så detaljerad att någon som inte känner till enhets-
chefens arbete ska kunna förstå dess komplexitet. För mig är det också av 
vikt att förmedla en bild av den kompetens som yrket kräver. Ovanstående 
del av beskrivning och analys utgår från Vygotskijs (1978) modell (se figur 
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3:1). Beskrivningen av verksamheten avslutas med verksamhetsmodellens 
bottenplatta utifrån Leontievs (1986) teori om kollektivets påverkan på in-
dividuella handlingar, regler, samfällighet och arbetsdelning (se figur 3:2 
och 3:3). Kapitlets analysredskap är närmare beskriven i metodkapitlet (ka-
pitel 4) under rubriken ”Intervjustudien”. 
 

Presentation av enhetschefer och verksamhet 
Enhetschef används som ett samlingsnamn för de 23 kvinnliga mellanche-
fer som ingår i studien. Den yngsta enhetschefen är 28 år och den äldsta 63 
år. Hon gick också i pension strax efter intervjun. Enhetschefernas medel-
ålder är 46 år. Anställningstiden som enhetschef varierar från ett halvt till 
30 år. I medeltal har de varit anställda som enhetschefer i tolv år. Anställ-
ningstid och ålder behöver inte alltid följas åt. En del av enhetscheferna har 
i princip arbetat hela sitt vuxna liv som enhetschef. En del har börjat rela-
tivt sent. En 45 årig enhetschef har arbetat som enhetschef i sammanlagt 25 
år medan en jämnårig kollega arbetat som enhetschef endast i två år.  

Enhetscheferna i studien innehar chefsposition för mellan 31–171 perso-
nal. I genomsnitt är en enhetschef chef för 75 personal till denna summa 
tillkommer ett antal timanställda. Uppgiften stämmer väl överens med So-
cialstyrelsens (2002, s 18) personalstatistik från de särskilda boendeformer-
na. Personalgruppen (vårdbiträden och undersköterskor) har i sin tur ansvar 
för genomsnittligen 100 äldre. 

Det visar sig rent organisatoriskt att det inte finns ett renodlat så kallat 
servicehus eller ålderdomshem per definition. Organisationen är hela tiden i 
rörelse. Det händer något, oftast av ekonomisk art, och enhetschefens verk-
samhetsområde och verksamhetens innehåll kommer därmed att se annor-
lunda ut. Organisationen har en förmåga att ändra form, vilket dessa exem-
pel kan illustrera: 

 
Det var ju så från början att det bara var den här delen och sedan har de 
byggt på. Servicehuset ärvde jag i april förra året och rehabiliteringsverk-
samheten kom ju till i januari och köket kom ju också senare. Det har jag ju 
ärvt så området har ju ökat (Ålderdomshem 11). 
 
Vi hade en omorganisation i kommunen där det ålderdomshemmet tidigare 
låg under en annan enhetschef och i samband med den enhetschefens pen-
sion så ingick det ålderdomshemmet i den här enheten (Ålderdomshem 17). 
 

Alla enhetschefer beskriver i princip samma fenomen. Således hur deras 
uppdrag kontinuerligt förändrats under den tid som de har varit anställda 
som enhetschef.  
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I princip finner jag att enhetschefen är verksam i tre olika organisationer. 
Dessa namnger jag som omsorgsorganisation, äldreomsorgsorganisation 
och boendeorganisation.178  
 
 
Omsorgsorganisation 
Här ingår all omsorgs-
verksamhet som finns i 
ett geografiskt avgränsat 
område, bland annat: 
o Gruppbostad och 

dagverksamhet för 
utvecklingsstörda 

o Handikappboende 
och personlig assi-
stent 

o Särskilda boende- 
former för äldre 

o Hemtjänst 
o Kommunal hemsjuk-

vård  

 
Äldreomsorgsorganisation
Här ingår all form av äldre-
omsorg både boendeformer 
och hemtjänst, bland annat: 
o Servicehus 
o Gruppboende för  

demenssjuka 
o Ålderdomshem 
o Sjukhem  
o Korttidsboende 
o Dagverksamhet 
o Rehabiliteringsenhet 
o Hemtjänst med kvälls- 

och nattpatrull 
o Externa larm 

 
Boendeorganisation 
Här ingår boendefor-
mer, bland annat: 
o Servicehus med 

handikapplägen- 
heter, gruppboende 
för demenssjuka, ål-
derdomshem, dag-
verksamhet 

o Ålderdomshem med 
gruppboende för 
demenssjuka, kort-
tidsboende, dag-
verksamhet 

Figur 8:1. Tre organisationsformer 
 
De olika organisationsformerna kräver i sin tur olika organisationsstrategier 
av enhetscheferna. Den organisation som är den mest komplicerade att ver-
ka i är omsorgsorganisationen. Den enhetschef, i studien som har mest per-
sonal och ”brukare” har sammantaget tjugo fysiskt skilda enheter. I en an-
nan omsorgsorganisation har enhetschefen sju fysiskt skilda enheter. Men 
även den som är enhetschef i en boendeorganisation kan ha flera enheter. 
Detta förekommer främst på landsbygden. Enhetschefen kan där ha två 
ålderdomshem, geografiskt med flera mil på slingriga vägar mellan sig. En 
organisation som innehåller både omsorg i enskilt boende och i särskilt bo-
ende kräver fler specialiteter och samverkanspartner, främst för att hälso- 
och sjukvården har olika huvudmän. De särskilda boendeformerna har en 
kommunalt anställd sjuksköterska.179 När det gäller hemtjänsten har lands-
tinget ansvaret för sjukvården. De som berörs minst av organisationens 

                                              
178 Eftersom kommunen inom sig kunde ha fler av dessa organisationsformer (främst 
äldreomsorgsorganisation och boendeorganisation) betraktar jag organisationerna som 
funktionella. 
179 Vilket i sig också kan vara komplicerat utifrån vilken organisation sjuksköterskorna i 
sin tur befinner sig i vilket jag utvecklar närmare i avsnittet om sjuksköterskor. 
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mångfald är vårdbiträdet och de äldre som alla mer eller mindre är förank-
rade på en våning.180 

 

Inre organisation 
En del av de tillfrågade enhetscheferna har hjälp i sitt ledarskap. Tre av en-
hetscheferna har således en biträdande enhetschef. En enhetschef har låtit 
enhetens sjuksköterskor få ett visst personalansvar. Fyra enhetschefer, 
främst verksamma på servicehus, har delegerat ett visst personalansvar till 
en gruppledare. På övriga enheter är enhetschefen den enda personen med 
en ledande funktion. Fler av enhetscheferna funderar på att delegera ett 
visst personalansvar till enhetens sjuksköterska, men finner att sjuksköters-
korna som grupp inte är intresserad av detta. Drygt hälften av sjuksköters-
korna är anställda i en sidoorganisation, ”avdelning för vård”, vilket omöj-
liggör ett vidgat ansvarsområde.181  

Varje enhet består av flera våningar. Så exempelvis är ett servicehus or-
ganiserat i tre servicehusavdelningar (huskroppar), det vill säga i en ålder-
domshemsvåning, två gruppboende för demenssjuka, en dagverksamhet 
och ett kök. Var och en av dessa är en egen arbetsenhet.  

Varje enhet har tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköters-
ka. Enhetscheferna har ledningsansvar för olika befattningshavare beroende 
på i vilken av de tre organisationerna som de är enhetschef för. Eftersom 
denna studie har fokus på enhetschefer och vårdbiträden går jag inte närma-
re in på övriga personalkategorier.  

All personal, förutom de som arbetar på dagverksamheten, är schema-
lagd. Främst finns det dag och natt personal, men några servicehus har dag-
, kvälls- och nattpersonal. Personalen på samtliga enheter är organiserade i 
arbetslag, dessutom har vårdbiträdet ett personligt ansvar för två till tre äld-
re i ett så kallat kontaktmannaansvar, vilket beskrivs i nästa kapitel. 

 

Yrkeskompetens 
I denna del av resultatredovisningen tas enhetschefens medierande redskap 
upp, yrkeskompetens. I studien innefattar yrkeskompetensbegreppet for-
mell utbildning, yrkeskunskaper och personlig kompetens (se kapitel 3). 
                                              
180 Jag har valt att använda mig av begreppet våning. Ett synonymt begrepp, som en del 
av enheterna använder, är avdelning, vilket jag personligen tycker för över tankarna till 
sjukvård. 
181 Sjuksköterskan kan vara anställd på enheten och därmed underställd enhetschefen. 
Sjuksköterskan kan också vara anställd i en fristående enhet, ”avdelning för vård”. Då är 
hon underställd en chefsjuksköterska och fristående från det inre arbetet på enheten. 
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Enhetschefernas formella utbildning 
Av enhetscheferna är det tretton som har en social omsorgsutbildning (av 
äldre eller nyare form), sju som är sjuksköterskeutbildade, två som är un-
dersköterskeutbildade och en som är socionomutbildad.182 Utbildningsbak-
grunden stämmer väl med landet i övrigt. Däremot är de med sjuksköters-
keutbildning överrepresenterade i förhållande till genomsnittet. Enligt SOU 
(1996:138, s 448) är det tolv procent med sjuksköterskeutbildning som ar-
betar som enhetschef alternativt biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 
I det av mig redovisade materialet är det 30 procent som har den utbild-
ningsbakgrunden. Av de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna arbetar två 
av dem på servicehus och fem på ålderdomshem.  

Enhetscheferna har i stor utsträckning en likartad bakgrund. Samtliga har 
arbetat med vård och omsorg i princip hela sitt yrkesverksamma liv. Tret-
ton av dem har gått den långa vägen från arbete som vårdbiträde och un-
dersköterska, till att efter många år i verksamheten gå vidare till högskole-
studier i form av social omsorgs- eller sjuksköterskeutbildning.  

Tio av enhetscheferna har gått den direkta vägen. De började med hög-
skoleutbildning och därefter gått ut i respektive arbetsområde. De sjukskö-
terskeutbildade enhetscheferna har mestadels arbetat på sjukhem (långvård) 
som sjuksköterska och sedermera avdelningsföreståndare. De enhetschefer 
som gått social omsorgsutbildning har prövat på ett flertal av kommunens 
äldreomsorgsverksamheter. De har en bred kommunal äldreomsorgskompe-
tens på mellanchefsnivå.  

Medan dessa enhetschefer finner att de har en gedigen arbetsledarutbild-
ning i sin grundutbildning har de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna 
varit tvungna att skaffa sig en vidareutbildning i hälso- och sjukvårdsadmi-
nistration alternativt en klinikföreståndarutbildning.  

 
Vad tillför utbildning? 
De som har gått den långa vägen menar att den erfarenhetsbaserade kun-
skap, som de har skaffat sig genom arbete som vårdbiträde, har gett dem en 
förståelse för personalens arbetssituation. De delar vårdbiträdenas yrkeskul-
tur i form av språk och förståelse för vårdbiträdenas arbetsrutiner som en 
”utomstående inte skulle förstå ett dugg av”. Undersköterskeutbildningen 
har också haft ett medicinskt innehåll vilket poängteras: 

 
Att jag jobbat som vårdbiträde har jag haft väldig nytta av. Jag känner själv 
att jag inte har blivit överskörd på samma sätt om jag inte har haft den här 

                                              
182 Jag har av etiska skäl valt att inte närmare presentera de undersköterskeutbildade och 
den socionomutbildade.  
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undersköterskeutbildningen. Jag vet ju mycket om sjukdomar och läkeme-
del och sådana saker som jag har haft nytta av. När det gäller social om-
sorgsutbildningen, pensionärsdelen, gerontologin och sånt, så kunde jag det 
redan förut eftersom jag jobbat praktiskt. Utan det är tillskott av arbetsled-
ning, juridik, bistånd, lagar och avtal (Ålderdomshem 3). 
 

De sjuksköterskeutbildade enhetscheferna som hade gått den långa vägen, 
ger inte samma positiva beskrivningar av sin tid som vårdbiträde. I stället 
poängteras vikten av att vara sjusköterskeutbildad. Kanske för att de upple-
ver att de inte kan dela erfarenhet med vårdbiträdena på det särskilda boen-
det. Främst menar de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna att utbildning-
en ger dem den ”kritiska blicken”. De ser bland annat om det inte står rätt 
till med den äldre. De behöver bara gå in till den äldre och se medicinbur-
karna, så vet de hur det står till. Men de kan också ”peppa” och lära perso-
nalen medicinska kunskaper. De sjuksköterskeutbildade enhetscheferna 
tycker att det krävs att enhetschefen har en sjuksköterskeutbildning för att 
kunna inge förtroende som representant för de äldre i kontakt med andra 
organisationer, men också för att sjuksköterskorna ska acceptera enhetsche-
fen som chef. De sjuksköterskeutbildade enhetscheferna ser sig som sjuk-
sköterska och presenterar sig ofta som sådan i privatlivet. Några av dem 
menar att det är svårt att bara vara chef: 

 
Om det kniper till med folk, då får jag lov att rycka in. Syster rycker in, och 
det är ju kul. Det finns vissa dagar då det suger tag i en och då går jag och 
tar några blodprov (Ålderdomshem 11). 
 

Ändå beskriver dessa enhetschefer att det är ”konfliktfullt” att vara sjuk-
sköterskeutbildad. Det finns i den kommunala organisationen både bland 
kollegor och bland ledning en rädsla för de sjuksköterskeutbildade enhets-
cheferna. De ses som ett ”hot” i och med sin medicinska bakgrund. 

De av enhetscheferna som har en äldre social omsorgsutbildning med 
medicinsk inriktning, menar att under de år som de har arbetat har det skett 
stora förändringar i deras yrke. När de började var det oftast som biträdande 
föreståndare med ett medicinskt ansvar för de äldre. När detta senare för-
ändrades och det skulle vara speciella sjuksköterskor som utförde dessa 
arbetsuppgifter så var det plötsligt svårt att veta hur mycket av det medi-
cinska kunnandet som man har nytta av. ”Men det sitter väl inte helt fel” 
menade de. I övrigt påpekades att det främst är ledarkunskaper som förmå-
ga att se mönster och processer samt att våga ta tag i dessa som sociala om-
sorgsutbildningen har givit dem.  

De enhetschefer som har en senare social omsorgsutbildning, utan att 
först vara vårdbiträde och sedan utbildad undersköterska, ser främst att det 
var ledarskapet som de var intresserade av i valet av utbildning och oftast 
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har de en tidigare erfarenhet av att vara ledare. I denna grupp finns det ock-
så en uttalad önskan om att göra karriär inom äldreomsorgen.   

De som hade genomgått social omsorgsutbildade finner sig vara ”rätt” 
utbildade utifrån det arbete som de utför. För de med andra utbildningar 
krävs förutom grundutbildning också kurs i organisation och ledarskap. En 
av de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna säger: 

 
Kommunen var delvis intresserad av mig för min sjuksköterskebakgrund, 
men jag tror inte att jag hade kommit till intervjun ens om jag inte hade den 
här högskolepoängen [40-poäng hälso- och sjukvårdsadministration] (Ål-
derdomshem 23). 
 

I kommunernas annonser efter enhetschefer fanns en uttalad önskan om att 
enhetschefen skulle ha erfarenhet av arbete som chef (se kapitel 6).  
 
Introduktion av enhetschefen 
Att vara utbildad och förtrogen med verksamheten verkar förutsättas när en 
nytillsatt enhetschef tillträder sitt arbete. Detta framgår av de tre enhetsche-
ferna som vid intervjutillfället var relativt nyanställda i kommunen. Vid 
frågan om hur de blev introducerade i sitt nya arbete ger de tre enhetsche-
ferna en samstämmig bild. De tre berättar om hur de ”kastades in” i arbetet 
utan vare sig handledning eller introduktion. Nedanstående exempel visar 
hur två av de tre upplevde sin start som enhetschef: 

 
Jag har inte gått någon introduktion direkt utan fått slänga mig in i verk-
samheten. Den person som jag efterträdde, har ju funnits tillhands i ett rum 
bredvid, men inte haft den här möjligheten att vi har gått dubbelt som skulle 
ha varit önskvärt. Det skulle ha varit önskvärt att få en introduktion fast jag 
har funnits i kommunen [som biståndshandläggare] är det mycket nytt. Det 
har varit lite tungt att själv få lära sig in i något som man kanske inte har 
bett om. Då måste jag fråga hur gör jag? (Ålderdomshem 17) 
 
I och med att ålderdomshemmet ligger långt ut på landet så har det varken 
varit någon handledning, inskolning eller stöttning eller annan satsning, 
men jag klarar mig bra ändå. Ring och fråga. I början visste jag inte vem jag 
skulle ringa till för jag kände inte någon i kommunen och jag visste inte vad 
det för papper, så visst var det mycket jobb. Men jag har ringt till dom som 
var innan mig och dom var otroligt hjälpsamma, men det mesta har jag fått 
reda upp själv. Nu tycker jag att det börjar klarna lite, men innan jul tyckte 
jag inte att jag visste något. Men det är bara att läsa (Ålderdomshem 23). 
 

Dessa citat kan ses som exempel på verksamhetsbaserat lärande. Lärandet 
går ut på att enhetschefen själv ska ta ansvaret och vara aktiv i sin lärande-
process.  

Vilka möjligheter har då enhetscheferna att utveckla sina kunskaper i 
den dagliga verksamheten? 
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Kompetensutveckling 
Enhetscheferna säger att de oupphörligen blir erbjudna fortbildning, både 
kortare och längre kurser. I princip anser de att det är de själva som är hind-
ret för vidareutbildning. De hinner och orkar inte. Alla har gått på 
utbildningar som arbetsgivaren har kallat till. Dessa har främst haft som 
syfte att ge kunskaper för att enhetschefen ska klara av förändrade 
arbetsuppgifter. Det kan gälla ett nytt datasystem, förändring i lagstiftning 
eller budgetredovisning. De flesta har dessutom gått på olika 
ledarskapskurser, främst i arbetsgivarens regi. Dessa kurser har oftast varit 
tillsammans med andra mellanchefer inom kommunen som rektorer och 
omsorgschefer, eller i enhetschefens direkta nätverk av andra enhetschefer. 
Kurserna har haft två syften; att ge kunskap och att bygga upp ett nätverk. 
Att denna form av verksamhetsbaserat lärande är av stor betydelse för 
enhetscheferna visar detta exempel: 

 
Jag går nu på någonting som dom kallar utvecklingsprogram för enhetsche-
fer. /…/ Det får oss att knyta ett nätverk och ta del av varandras arbete och 
på det lär man sig också. När vi träffas pratar vi med alla [oavsett arbets-
plats] så att säga. Det tycker jag är en kolossalt bra utbildning (Servicehus 
1). 
 

Sju av enhetscheferna har vidareutbildat sig på högskola främst i ämnen 
som administration, organisation och ledarskap. Några läser målmedvetet 
för att nå till en filosofie kandidatexamen.183 Främst studerar enhetschefer-
na för att bli bättre i sitt arbete.184 

Den kunskap som enhetscheferna, oavsett utbildningsbakgrund, är i be-
hov av att fördjupa är kunskaper i kommunal ekonomi och budget. Detta 
påpekas också i de kommunala policydokumenten. Även om kommunerna 
har ekonomiutbildning som prioriterat fortbildningsområde har detta inte 
nått ut till enhetscheferna eller så har fortbildningsinsatsen inte varit till-
räcklig: 

 
Jag har fått fråga kollegan hur jag ska göra. Hur jag ska fylla i blanketterna, 
vad jag ska räkna med, hur det här fungerar och sådana saker. Man söker 
kunskap och hör att den tjejen är jätteduktig på det här prata med henne, så 
ringer man en skvätt och så pratar man lite och så fixar man det (Servicehus 
20). 
 

Ovanstående exempel påminner om det verksamhetsbaserade lärande som 
illustrerades i exemplen om introduktion. Enhetscheferna söker aktivt hjälp 

                                              
183 Ett fåtal av enhetscheferna har en nyare högskoleutbildning på 120/140 poäng.  
184 Här menar jag att motiven för utbildning kan vara många; till exempel att göra karri-
är, att byta yrke, för att det är roligt, för att utvecklas och för att bli bättre i arbetet.  
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i sin omgivning. Får enhetscheferna inte hjälp av kollegan har de stor hjälp 
av kommunens ekonom: 

 
Jag har fått ekonomin förlagd nu och det hade vi inte alls förut. [Så du har 
gått budgetkurser?] Nja inte direkt några budgetkurser, jag har pratat med 
ekonomerna. Vi stor hjälp av våra ekonomer, dom hjälper till väldigt myck-
et (Ålderdomshem 22). 
 
Ska jag ta ansvar för en budget så måste jag ändå ha möjlighet att veta vad 
jag håller på med, ha kunskap om det. Nu förväntas det bara att vi ska kun-
na det på något vis. /…/ Det finns en ekonomiansvarig för äldre- och handi-
kapp så henne diskuterar jag med (Ålderdomshem 18). 
 

Dessa citat illustrerar samma sak. Enhetschefen har ett ekonomiansvar men 
inte tillräckliga kunskaper i ämnet, vilket gör att hon behöver mycket prak-
tisk hjälp av kommunernas ekonomer. Enhetscheferna beskriver hur de i 
slutet av varje månad bokar en dag med ekonomen, tar med sig sina papper 
och disketter så sitter de tillsammans och gör budgetarbetet. Den ekonomi-
ansvarige är viktig för enhetschefens möjligheter att realisera sitt verksam-
hetsansvar.  

 

Yrkeskunskap 
I den ovanstående presentationen av enhetscheferna framkom det att de 
representerar fyra utbildningar: social omsorgsutbildning, socionomutbild-
ning, sjuksköterskeutbildning och undersköterskeutbildning. Alla enhets-
chefer utom två har en högskoleutbildning och uppfyller därmed den natio-
nella intentionen om den utbildningsnivå som äldreomsorgens enhetschefer 
bör ha.  

Även om det, som vi såg tidigare i detta kapitel, finns en viss oenighet 
mellan dem med medicinsk utbildning och de med social utbildning om 
vilken utbildning som kan anses vara den formella, så finns det en stor 
enighet dem emellan om vilka kunskaper arbetet som enhetschef kräver. 

De kunskaper som enhetscheferna anser att de behöver för att klara av 
sitt verksamhetsansvar är:  

 
o ekonomi och budget, sociallagstiftning och hälso- och sjukvårdslag.   

 
De kunskaper som enhetscheferna anser att de behöver för att klara av sitt 
personalansvar är:  
o arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, ledarskap, psykologi, gruppsykologi, kon-

flikthantering och schemaläggning. 
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Här ser vi att enhetscheferna prioriterar högskoleämnen som ekonomi, juri-
dik, psykologi, organisation och ledarskap. Däremot är inga kunskaper upp-
räknade som rör den äldre, vård eller personalutveckling.  

Fast samtliga enhetschefer tar upp vikten av att ha kunskaper om eko-
nomi och budget är det inte handelshögskoleutbildning som eftertraktas i 
verksamheten: 

 
Nej inte alls, det tror jag inte passar alls, nej, nej det är nog fel yrkesgrupp 
[skratt] verkligen, det skulle bli ett ramaskri (Ålderdomshem 22). 
 

Ovanstående kunskaper kan sägas ingå i den kunskapstradition som ut-
trycks i sociala omsorgsutbildningen (se kapitel 5). Dessutom beskrev de 
enhetschefer som hade gått den ”långa vägen” vikten av att ha en erfaren-
hetsbaserad kunskap i form av att ha arbetat som vårdbiträde. 
 

Personlig kompetens 
Den personliga kompetensen inbegriper både egenskaper och förmågor 
som inte kan härledas till en utbildning eller kunskaper. Den är ofta svår att 
handfast redogöra för och dessutom mäta. Ellström (1992; 1997) tar upp 
social färdighet (kompetens) och attityd- och personlighetsrelaterade kom-
petenser och Gestrelius (1995) använder begreppet socioaffektiv kompetens 
för samma kompetensbegrepp (se kapitel 3). I denna studie används be-
greppet personlig kompetens. Dessutom har jag vidgat det personliga kom-
petensbegreppet till att beskriva vad kompetensen är riktad mot, vilket an-
ger enhetschefens mellanposition. Enhetschefernas personliga kompetens 
(enligt deras egna utsagor) är: 

 
o Som person ska enhetschefen vara flexibel, stresstålig och självständig. 
o Som verksamhetsansvarig ska enhetschefen vara kreativ, idérik, visio-

när och ha framförhållning.  
o Som personlansvarig ska enhetschefen vara lyhörd, kunna lyssna, kun-

na samarbeta med vårdbiträdena och få personalen med sig så att de ut-
rättar det som de ska.  

o Mot arbetsgivaren ska enhetschefen vara lojal och vara en bra represen-
tant för enheten utåt. 

 

Sammanfattning 
Studiens medierande redskap är yrkeskompetens. Under denna rubrik har 
jag tagit upp frågor om vilka formella utbildningar, kunskaper och person-
liga kompetenser, som enhetscheferna finner att de bör ha för att utföra sina 
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arbetsuppgifter som verksamhetsansvarig och personalansvarig på ålder-
domshem och servicehus.  

Vi kan då se hur den formella utbildningen påverkar enhetschefernas po-
sition. De sjuksköterskeutbildade enhetscheferna påpekar nyttan av att vara 
sjuksköterskeutbildad, vilket ger dem kompetensen att ge personalen medi-
cinska kunskaper och ha blick för sjukdomar hos de äldre. Sjuksköterskeut-
bildningen ger enligt de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna i sig en tro-
värdighet både i mötet med andra yrkesgrupper och som chef för sjukskö-
terskorna. De social omsorgsutbildade enhetscheferna prioriterar främst 
ledarkunskaperna i sin utbildning. De finner sig vara väl rustade för att ut-
föra sitt personalansvar, men också att de har utvecklat goda kontextuella 
kunskaper. De vet hur arbetet på enheterna fungerar, eftersom de har arbe-
tet som vårdbiträde och även arbetat som vikarierande eller tillförordnad 
enhetschef och biståndshandläggare i kommunens äldreomsorg. De har in-
förskaffat fakta-, förståelse- färdighets- och förtrogenhetskunskaper genom 
en kombination av utbildning och arbete.  

Stieng (1997, s 86 ff) använder sig av begreppen generalistkultur och 
professionskultur. Med generalistkultur avser Stieng att det är kompetensen 
som ledare som är avgörande för ledarskapet, inte utbildningsbakgrunden, 
vilket innebär att det är främst ur det perspektivet som ledarkunskaper ef-
terfrågas. Med professionskultur avser Stieng att det är den formella utbild-
ningen som kvalificerar enhetschefen för uppdraget, och därutöver krävs 
ledaregenskaper och eventuellt ledarkunskaper, men de är sekundära. Med 
utgångspunkt från Stiengs kategorier kan vi säga att enhetschefernas yrkes-
kultur är en professionskultur. Däremot är inte enhetscheferna ense om vil-
ken formell utbildning som är den rätta. 

I studien finns som vi har sett fyra yrkesutbildningar representerade. 
Dessa representerar i sin tur två paradigm; ett socialt och ett medicinskt. Av 
dem som ej har en social omsorgsutbildning har också arbetsledarutbild-
ning krävts, vilket visar att kunskaper om ledarskap är en förutsättning för 
tillträde till yrket. 

Enhetscheferna utbildar sig både på arbetstid och på fritid. Kurserna har 
som mål att enhetschefen ska bli bättre i sitt arbete, men också att bidra till 
att bygga upp enhetschefens nätverk. Det verksamhetsbaserade lärandet 
består dessutom av att enhetschefen på eget initiativ ber om hjälp från 
andra enhetschefer eller ”experter”. 

Avslutningsvis kan det sägas: att för att vara enhetschef på de särskilda 
boendeformer krävs enligt enhetscheferna en högskoleutbildning, kunska-
per i verksamhetsledning och i personalledning, personlig kompetens som 
främst stärker den personalledande funktionen, samt erfarenhetsbaserade 
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kunskaper, som vårdbiträde. Det är de som tidigare har varit anställda som 
vårdbiträde som framhåller vikten av att ha denna erfarenhet. 
 

Verksamhetsansvar och personalansvar 
 

Klockan 7.45 – 8.45 
Enhetschefen Anna185 börjar dagen med att gå runt på ålderdomshemmet. 
Hon tittar hastigt in i personalens grupplokal och hör hur det är och ser om 
alla kommit eller om det fattas någon. I grupplokalen sitter sex vårdbiträ-
den och fördelar arbetet. Ett av vårdbiträdena har fått avbryta semestern 
och frågar Anna hur hon ska göra. Det saknas personal och Anna lovar att 
ta hand om detta. Anna får kvitton på bensin som hon tar med sig. Efter 
tjugo minuter och fyra grupplokaler är Anna tillbaka på sitt arbetsrum. Nu 
följer ett intensivt ringande efter personal. Mest får Anna prata med tele-
fonsvarare. 

Anna ser över post och mejl. Det knackar på dörren och kökschefen 
sticker in huvudet och vill låna datorn, hennes har hängt sig. Telefonen 
ringer och en av personalen meddelar att hon är hemma med sjukt barn. 
Åter ett telefonsamtal, det är Röda Korsets väntjänst som meddelar att det 
kommer tre personer som ska ta med de äldre ut på promenad. Anna med-
delar våningarna om tid och vill att de äldre ska vara färdigklädda när vän-
tjänsten kommer. Hon ringer och beställer kaffe till väntjänsten. 

Telefonen ringer oupphörligen. Mellan samtalen svarar Anna på mejl. 
Anna når timvikarien Stina som inte kunde ställa upp i kväll, men i morgon 
kväll går det att byta. Anna ringer Barbro som går på i morgon kväll. Kan 
Barbro byta och gå i kväll i stället; hon kan byta och går 16–21 på våning 
E. 

Telefonen ringer, en anhörig till en mamma som ska flytta till ålder-
domshemmet. Mamman pratar bara finska och förstår ingen svenska. De 
pratar om att det vore bra om hon kunde komma till en våning med finskta-
lande personal. Anna erbjuder dem att komma och titta på rummet och bo-
kar en tid till nästa måndag. 

En personal ringer och frågar om det ska vara nattmöte på kvällen. Det 
ska det inte, kanske är det ett schemamöte. Anna ringer runt och får bekräf-
tat att det är ett schemamöte, meddelar nattpersonalen detta. 

Anna går i väg till personallokalen med papper och i korridoren träffar 
hon Pia som är timvikarie och frågar henne om hon kan hoppa in extra i 

                                              
185 Samtliga namn i observationsrapporten är fingerade. 
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helgen. Pia kan ta lördagen. Cecilia som är gravid i åttonde månaden vill ha 
hjälp med att fylla i havandeskapsblanketten. Lite småprat om barnafödan-
de medan blanketten fylls i.  

Ringer biståndshandläggaren om en dam på korttidsboendet, upptaget. 
 
I ovanstående beskrivning ser vi en ögonblicksbild av enhetschefen Annas 
vardag. Här ser vi hur Annas dag fylls av möten, – direkta möten med per-
sonal eller indirekta möten via telefon. Mellan 70–90 procent av enhetsche-
fens arbetstid går åt till möten enligt Nordström (1998) och Westerberg 
(2000). Många av Annas möten är av organisatorisk art. Vi ser hur hon 
pusslar för att få tillräckligt med personal till våningarna. En vanligt använd 
metafor för ledarskap är ”spindeln i nätet”, vilket stämmer väl in på enhets-
chefen Anna (se Drakenberg 1997, s 116).  

I policydokumenten såg vi att Annas verksamhet är tudelat i ett verk-
samhetsansvar och i ett personalansvar. I denna studie utgår jag från att 
policydokumentens tudelning är en adekvat beskrivning av enhetschefens 
uppdrag. I och med detta antagande betraktar jag verksamhetsansvar och 
personalansvar som enhetschefens objekt/motiv. Det som enhetschefens 
verksamhet är riktad mot. Objekt menar Knutagård (2003, s 117) ger me-
ningen till både verksamhet och enskilda handlingar, därför finner jag att en 
beskrivning av objektet spelar en avgörande roll för förståelsen av yrkes-
kompetensen. Vi behöver en beskrivning av det som enhetscheferna relativt 
samstämmigt beskriver som sina arbetsuppgifter. I första hand kan vi för-
djupa oss i enhetschefens verksamhetsansvar och arbetsuppgifter administ-
ration, ekonomiansvar, husansvar, möten och ansvar för de äldre. Därefter 
kan vi rekonstruera enhetschefens personalansvar. 

 

Verksamhetsansvar 
Verksamhetsansvaret beskrivs i kommunens policydokument som en rela-
tion mellan enhetens inre och yttre organisation. Arbetsuppgifterna är av 
organisatorisk och ekonomisk art. Verksamhetsansvaret låter sig utvärderas 
dels i kvalitetsmätningar och dels genom frågan om budgeten går ihop. I 
verksamhetsansvaret ingår också att utveckla verksamheten och därmed att 
hela tiden se framåt. Denna del av verksamhetsansvaret får ofta ge plats åt 
mer rutinartade arbetsuppgifter och ett fåtal av enhetscheferna verkar hinna 
med det verksamhetsutvecklande uppdraget.  

Av de uppgifter som har tagits upp under verksamhetsansvaret är admi-
nistration och möten även delar av enhetschefens personalansvar. 
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Administration 
Mycket av enhetschefens arbete är av administrativ art, och detta är också 
den del som enhetschefen kan få hjälp med. Hjälpen består antingen av en 
anställd receptionist, främst på servicehusen, eller en kontorist. Vissa enhe-
ter har den administrativa hjälpen förlagd centralt på socialförvaltningen, 
vilket gör att enhetschefen får åka dit med sina papper. Det som enhetsche-
fen främst får hjälp med är frisk- och sjukanmälningar, tjänstgöringsrappor-
ter och anställningsintyg. Dessutom har enhetscheferna någon som ansva-
rade för den dagliga vikarieanskaffningen och oftast ligger detta på vårdbi-
trädena. Även om enhetscheferna kan få hjälp med det administrativa arbe-
tet är hjälpen inte tillräcklig, vilket bland annat har uppmärksammats av 
SKTF (2000) och Socialstyrelsen (2003b del I). Konsekvensen av att inte 
ha tillräcklig hjälp i det administrativa arbetet fördjupas under rubriken 
”regler”. 

 
Ekonomiansvar 
Enhetscheferna i studien har ansvar för en budget på mellan 11-56 miljoner 
kronor.186 Den som är enhetschef i en omsorgsorganisation har en större 
budget än vad de övriga enhetscheferna har. I och med införandet av bestäl-
lar-utförarorganisationen fördes ett ekonomiskt ansvar och tänkande ut på 
enheterna och en av enhetschefens kanske största arbetsuppgifter blev att 
handha ekonomin. Enheterna verkar under två olika ekonomiska system; 
intäktsfinansiering alternativt anslagsfinansiering. Den enhetschef vars 
verksamhet är intäktsfinansierad vet exakt hur ekonomin ser ut medan den 
vars verksamhet är anslagsfinansierad inte alltid är insatt i hur mycket 
pengar som budgeteras för verksamheten. 

 
Intäktsfinansierad 
Enheten får betald utifrån det omsorgsbehov som den äldre har. När den 
äldre behöver mer omsorg kontaktar vårdbiträdet biståndshandläggaren och 
en ny utredning görs. Om enheten har många boende som behöver mycket 
omsorg får också enheten mer pengar och kan anställa mer personal. Avli-
der äldre med mycket omsorg och ersätts av äldre med föga eller mindre 
omsorg, eller om en lägenhet står tom,187 så finns det inte pengar till befint-

                                              
186 Uppgiften är från år 2000. 
187 Samtliga enheter har problem med ”tomhyror”, ej uthyrda lägenheter, detta oavsett 
om det är ett servicehus eller ett ålderdomshem. Servicehusen har problem med att få 
boende för att de äldre inte är tillräckligt vårdkrävande och ålderdomshemmen för att 
lokalerna inte är lämpliga för den äldres vårdbehov eller för att ålderdomshemmet inte 
ligger där det borde ligga.  
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lig personalstat och personal måste sägas upp. I praktiken innebär det att de 
timanställda inte får något arbete: 

 
När jag inte har haft så höga nivåer och jag har försökt att behålla personal-
staten. Jag kan ju inte sparka iväg folk, så går den [budgeten] naturligtvis 
back. Det vi lider av på särskilda boendeformerna är att de bor enligt hyres-
lagen, vilket gör att om de har flyttat till sjukhem så får vi inga intäkter un-
der tiden utan bara en tom lägenhet, vilket är besvärligt ur personal-
planeringssynpunkt. Då går man naturligtvis back, man missar några tusen-
lappar (Servicehus1). 
 

För att visa sig trovärdig blir det allt viktigare att enhetscheferna behärskar 
den ekonomiska terminologin: 

 
Vi gör en budgetuppfyllning och ett åtgärdsprogram och fyra gånger om 
året, då skriver man ner att mitt underskott beror på det här eller det här. 
/…/ Det har man fått lära sig successivt under tiden, det är learning by do-
ing (Servicehus 20).  
 

Några av enhetscheferna är själva delaktiga i förhandlingen av hur mycket 
pengar som en hemhjälpstimma, ett vårddygn och en omsorgsnivå ska be-
tinga i ersättning, men i de flesta kommuner förhandlas detta centralt.188 

 

Anslagsfinansierad 
Enheten får betalt för vad kommunen har räknat ut att enheten ska kosta. 
Budgeten är då uppdelad i olika kostnadsställen definierade som fastighe-
ter, personal, vaktmästare, inkontinenshjälpmedel, mat, utbildning etcetera. 
Även i det anslagsfinansierade ekonomisystemet måste så ledes ett ekono-
miskt tänkande tillämpas: 

 
Det är klart att man måste ha koll på det man handlar och inte på det sättet 
drar över. Jag menar har man beställt tvättlappar för 7 000 kronor då kanske 
man måste se om en billigare sort inte är lika bra (Ålderdomshem 23). 
 

Personalkostnaden är den tunga utgiften och svår att rå över. Är personalen 
sjuk får enheten dubbla kostnader eftersom det alltid krävs vikarier. Det blir 
viktigt för enhetschefen att redogöra för sin situation: 

 
Jag har ansvar för att hålla budgeten och jag måste förklara hela tiden. Jag 
lämnar in månatliga redovisningar även om vi inte håller budgeten och var-
för vi inte gör det (Ålderdomshem 12). 
 

En del av enheterna kan ha båda systemen parallellt. Det kan i verksamhe-
ten finnas korttidsboende, rehabiliteringsboende, externa larm som är kom-

                                              
188 För några av enhetscheferna upptar det ekonomiska ansvaret i kombination med sche-
maarbetet (vårdbiträdenas schema) hälften av arbetstiden. 



 169

munövergripande och då betalar varje kommundel för sin äldre som får ta 
del av den aktuella omsorgen. 

 
Husansvar 
Något som förvånade enhetscheferna, när de började arbeta på de särskilda 
boendeformerna var att det ingick så mycket husansvar i deras arbetsupp-
gift: 

 
…/ och det tror man inte, det är sådant man tror ska sköta sig själv, jag för-
valtar egendomen (Ålderdomshem 3). 
 

De flesta enheter har ingen ”egen” vaktmästare. Vaktmästaren finns i den 
sidoorganisation som har ansvar för fastigheter, vilket gör att allt som be-
höver ordnas i huset, om det så är att flytta på en bokhylla hos den äldre 
eller tätning av en kran som droppar i ett våningskök så måste vaktmästare 
beställas. Detta förfaringssätt gör att mycket av husansvaret läggs på en-
hetschefen. Det är hon som beställer reparation av hissar och fläktar, går 
runt med hantverkare och visar var nya tapeter skulle sättas upp eller var 
proppskåp, larm och nätverkskablar finns. Enhetschefen kan dessutom ha 
en mer övergripande funktion, när det gäller huset, som upphandling av 
nytt låssystem, reparation eller inköp av tvättmaskiner, diskmaskiner och 
andra kapitalvaror. Det kan också handla om inköp av möbler, TV-
apparater, klädskåp, husgeråd eller personalkläder. Dessutom beställer en-
hetschefen tjänster som fönsterputs, tvätt av gardiner och mattor eller rens-
ning av rabatter. De ser också till att julgran, påskliljor eller midsom-
marstång beställs och blir inslag i den allmänna trivseln: 

 
Lokalansvar är det mycket jobb med, när det ska byggas om och ändras om. 
Det är mycket folk som ska visas och man ska hitta olika lösningar. Larmet 
och det har varit inbrottsreparationer, städning, fönsterputs ja det är allting 
(Servicehus 13).  
 

Är det sedan klagomål på utfört arbete är det enhetschefen som får ta tag i 
detta: 

 
…/ om det har varit ombyggnation och uppfräschning och när det inte fun-
gerar utan något går sönder, det spricker i väggarna, det luktar i källaren ja 
allting. Då blir det diskussioner vad som ingår i fastigheten [betalas av en-
heten] eller i ombyggnaden, det går åt en massa tid (Ålderdomshem 18). 
 

En del av enhetscheferna har ansvar för skrivning av hyreskontrakt och 
uppsägning av lägenheter. De visar lägenheten för en ny boende och är med 
vid slutbesiktning när den boende flyttar ut.  

Det kan också handla om att beställa travers i taket så att svårt funk-
tionshindrade boende kan förflyttas på ett smidigt sätt. Eller att upprätta 
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hyresavtal med firmor för hyrbilar till kvälls- och nattpatrull och för dem 
som åker ut och svarar på larm, eller behöver bil för att handla och trans-
portera varor eller distribuera matlådor. Mycket av arbetsuppgifterna känns 
igen från den tidigare beskrivningen av ålderdomshemsföreståndarinnans 
totala ansvar över sin verksamhet. 
  
Möten 
Enhetscheferna finner att en stor del av deras arbete går åt till möten. Stora 
regelbundet organiserade möten av extern och intern art, men också möten 
med enskilda individer som anställningsintervjuer, utvecklingssamtal eller 
personalsamtal. Ett flertal möten sker i form av telefonsamtal och mejl. En-
hetscheferna träffar regelbundet sin chef och sina kollegor på informations-
möten och möten om äldreomsorgens utveckling. Enhetscheferna betecknar 
just dessa träffar som ledningsgruppsmöte, där de har makt och insyn i 
kommunens äldreomsorg. Däremot är det ingen av enhetscheferna som i sin 
tur har organiserat en ledningsgrupp på sin enhet. Den övergripande infor-
mationen sker på personalmöten någon gång per halvår. Enhetschefen och 
de fackliga representanterna träffas regelbundet i samverkansmöten där 
jämställdhetsarbetet, MBL och arbetsmiljöfrågor tas upp. Dessutom är en-
hetschefen med i pensionärernas förtroenderåd.  

Varje våning har arbetsplatsträffar som oftast sjuksköterskan, biträdande 
föreståndaren eller gruppledaren har ansvar för. Där diskuteras främst vård-
biträdets arbete. Varje våning har dessutom vårdplaneringsmöten som sjuk-
sköterskan och kontaktpersonerna ansvarar för. Vårdplanering kan ha två 
mål; dels utreda hur vardagen fungerar för den äldre, dels utreda om den 
äldre har rätt biståndsbeslut. Enhetschefen deltar i arbetsplatsträffar och 
vårdplaneringsmöten i mån av tid. 

 
De äldre och deras anhöriga 
Äldreomsorgens huvuduppgift är att ge god omsorg med hög kvalitet. En-
hetschefens uppdrag är därmed att organisera omsorgen inom enheten. Allt 
arbete cirkulerar mer eller mindre kring de äldres omsorg. Det direkta om-
sorgsarbetet utförs av vårdbiträden, för vilka enhetscheferna har ett arbets-
ledar- och arbetsmiljöansvar för. Det är en stor skillnad i enhetschefernas 
närhet till och kunskap om de äldre mellan de särskilda boendeformerna, 
ålderdomshem och servicehus.189 På servicehusen och i omsorgsorganisa-
tionen ingår det inte i enhetschefens föreställningsvärld att hon ska ha per-
sonlig kunskap om de äldre eller personligen veta vilka de är. De äldre bor 
                                              
189 Det som gäller för servicehus är också giltigt för hemtjänst.  
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här i egna lägenheter och enhetschefen tar endast kontakt med den äldre om 
det uppstått en konflikt med personalen. I övrigt är det utifrån den äldres 
initiativ eller i organiserade möten som pensionärsråd, som enhetschefen 
träffar de äldre.190 

Den äldres flyttning till servicehuset ser ut ungefär så att den äldre bi-
ståndbedöms till en servicehuslägenhet. Därefter tar den äldre kontakt med 
hyresvärden och blir anvisad en lägenhet och flyttar in. En utsedd kontakt-
person tar kontakt med den äldre och arbetet utförs utifrån den servi-
ce/vårdplan som är uppställd. Anser sedan kontaktpersonen att den äldre 
behöver mer omsorg tas kontakt med biståndshandläggaren och en ny ut-
redning görs. Enhetschefen får sedan ett biståndsbeslut och meddelar kon-
taktpersonen att den äldre ska ha mer hjälp. En av enhetscheferna säger: 

 
…/ är det ett tungt ärende och jag ser att det kommer att generera väldigt 
mycket timmar så brukar jag försöka gå hem till den äldre. Men jag gör det 
oftast ur ett arbetsmiljöperspektiv. Jag tittar på hur sängen ser ut, vad kom-
mer den här personen att behöva, behöver jag ringa efter en arbetsterapeut 
och beställa klossar till sängen, finns det toalettförhöjning, behöver vi det 
eller behöver vi det inte. Det är liksom dom bitarna som jag tittar på  
(Servicehus 20). 
 

På ålderdomshemmet anser enhetscheferna däremot att det ingår i deras 
uppdrag att hälsa på den äldre och gärna på någon anhörig i samband med 
inflyttningen.191 Finns det möjlighet försöker enhetschefen boka ett möte 
med dem: 

 
Då passar vi på att gå igenom allt mellan himmel och jord, hur vi arbetar 
med de äldre, vilken mat som hon tycker om. Då skriver vi ner en massa 
praktiska uppgifter. Vi har alltid ett så kallat inflyttningssamtal, jag är alltid 
med på första träffen (Ålderdomshem 14). 
 

Ofta flyttar den äldre in över helgen, då det är svårt för både enhetschef och 
personal att riktigt ”välkomna och ta hand om den äldre”.  

Men även på ålderdomshemmet är kontakten mellan enhetschef och de 
äldre inget som kan förutsättas. De äldre kommer inte spontant in till en-
hetschefen utan det är i samband med pensionärsråd eller husfester som 
man möts:  

 

                                              
190 Ett liknande resultat får Gustafsson (1999) i sin avhandling En omsorgstriad. Om 
relationer mellan omsorgsmottagare, vårdbiträden och hemtjänstassistenter. Gustafsson 
finner att beställar-utförarorganisationen ger direkta konsekvenser för enhetschefens när-
het till de äldre. 
191 Dessa exempel illustrerar också de skilda regler som finns mellan de olika boende-
formerna. 
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Någon gång emellanåt tar jag mig tid och går runt i huset och visar upp mig, 
lyssnar på läget och inte bara sitter här. Jag tycker att det är viktigt att för-
söka hinna runt lite granna (Ålderdomshem 17). 
 

Anhöriga träffar enhetschefen främst om den äldre inte kan tala för sig. På 
gruppboende för demenssjuka har enhetscheferna regelbundna anhörigträf-
far. Intresset att delta från de anhörigas sida varierar. Främst verkar det som 
om de enhetschefer som sätter upp ett pedagogiskt program för anhörigträf-
farna också får mest deltagare. 

 

Personalansvar 
Enligt enhetscheferna är deras primära arbetsuppgift ett personalansvar. I 
kommunernas policydokument, delades personalansvaret in i personalled-
ning och personalutveckling. I mitt material är det främst en tredje perso-
nalverksamhet som utkristalliserar sig och det är av en mer personaladmi-
nistrativ/organisatorisk verksamhet.  

Under rubrikerna ledarskap, att träffa personalen och personalproblem 
kommer enhetschefernas personalledande arbete att presenteras, därefter 
enhetschefens personalutvecklande arbete utifrån exemplet utvecklingssam-
tal. Till sist tas de personaladministrativa arbetsuppgifterna upp som rekry-
tering, lönesättning och schemaarbete.  

 
Klockan 9.00–9.15  
Anna är på väg till gruppboendet för demenssjuka med några papper som 
hon vill ha underskrivna. I korridoren träffar hon en personal från terapin 
som undrar om Anna har tid en liten stund. Anna stannar till och hastigt går 
de igenom aktiveringsförslaget som terapin har sammanställt. Anna ger ett 
godkännande och begär in ett kostnadsförslag. Anna ser Pirjo lite längre ner 
i korridoren, hon skyndar fram till Pirjo och undrar hur det har gått med 
inköpet av nya gardiner. I samma veva frågar hon varför Pirjo inte dök upp 
på det inbokade utvecklingssamtalet. Kortfattat reds detta ut och nu är 
Anna på väg upp i hissen tillsammans med Emma. Under hissfärden frågar 
Anna om inte Emma kan byta arbetspass samt om hon inte har möjlighet att 
gå upp i tjänst.  
 
Ovanstående beskrivning definierar jag som enhetschefens korridor- och 
hissledarskap. Var än enhetschefen går utför hon diverse ledaruppgifter, 
men det är också det omvända, vårdbiträdena passar på att konsultera en-
hetschefen som ledare. Många stora beslut fattas därför i korridorer och i 
hissen.  
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Ledarskap 
Målsättningen med enhetschefernas ledarskap är att utveckla arbetsgrup-
perna och de enskilda vårdbiträdena, så att de arbetar självständigt, tar an-
svar och är delaktiga i verksamheten och i de beslut som fattas. Åstadkom-
mes detta utvecklas och växer vårdbiträdena med uppgiften. Detta kan be-
traktas som en strategi för ett verksamhetsbaserat lärande. Enhetscheferna 
påpekar att det är viktigt att bekräfta personalen och visa på att deras arbete 
uppskattas.  

Att åstadkomma självständighet, ansvar och delaktighet är enligt enhets-
cheferna en långsam process som måste mogna. Arbetslaget måste få prata 
sig samman och enhetschefen får ta upp frågan om och om igen. En del av 
personalen behöver längre tid, mer information och förklaring än vad andra 
behöver. Då gäller det att enhetschefen har förmåga att bromsa de snabba 
och skynda på de senfärdiga. Målsättningen för enhetscheferna är att alla 
ska vilja att ett gemensamt beslut ska fattas. En av enhetscheferna berättar 
om hur det var när personalen skulle övergå från schemabunden arbetstid 
till flexibel arbetstid: 

 
…/ det är inte jag som jobbar utan jag ser till att det flyter och att man kom-
mer till skott för då finns det så mycket energi. Jag stöttar och ser till att 
personalen får information, jag har letat material hos dom andra, jag har ko-
pierat och sett till att man fått material. /…/ så kommer jag in och kände hur 
tröttheten bara slog emot mig och då hade de jobbat och jobbat med flexen 
och fick inte ihop det. Då var det någon som sa ”vi struntar i det här”. Då 
kände jag att så kan ingen komma och säga när vi jobbat så mycket, alla 
hade lagt ner mycket energi och tid, jag blev jätteirriterad och sa ”att så här 
får det inte gå till”. Men sen när jag kom på måndag så var schemat gjort 
(Ålderdomshem 23). 
 

Personalen är överlag duktiga och vill vara med och göra förändringar en-
ligt enhetscheferna, men ibland fungerar det inte: 

 
Jag tror att dom kan ta mer ansvar än vad dom faktiskt kan, förmår eller vå-
gar. Dom behöver mer uppbackning och kanske mer styrning, dom är inte 
riktigt mogna för det (Ålderdomshem 18). 
 

Enhetscheferna tycker att deras intentioner med ledarskapet inte alltid fun-
gerar eftersom de finner en önskan hos personalen att de ska vara mer chef-
aktiga; ”en som bestämmer, skapar struktur, ordning och reda”. Kanske är 
det så, funderar en av enhetscheferna, att det är bekvämt att inte behöva ta 
ansvar utan i stället kunna hänvisa till att ”chefen har sagt så”. Men ibland 
beror det på konflikter i arbetsgruppen, som gör att det finns andra krafter 
än de gemensamma som styr. 

Enhetscheferna fördelar inte det dagliga arbetet och kontrollerar inte hel-
ler hur arbetet är utfört. Skulle mot förmodan inte arbetet skötas blir alltid 
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enhetschefen på ett eller annat sätt informerad, via personal, anhöriga eller 
av de äldre. 

 
Som ledare  
Vid frågan om vilka ledarförebilder som enhetscheferna har, trädde ofta 
bilden av en idrottsledare fram och ordet ”coach” användes frekvent. Men 
när enhetscheferna närmare fick beskriva vad dessa goda ledaregenskaper 
bestod av växte en bild av fem olika ledare fram:  

 
o Den pedagogiska ledaren som vill få personalen att växa och få fram 

det bästa hos varje individ. Detta gör enhetschefen bäst genom att lära 
känna personalen och stötta den.  

o Den förtroendegivande ledaren som genom att själv alltid vara ärlig, 
hederlig och inte prata bredvid munnen inger ett förtroende hos sin per-
sonal och därmed någon som de kan förlita sig på och ta efter.  

o Den styrande ledaren som genom att ge raka och tydliga besked säger 
rätt saker vid rätt tillfälle får pondus och därmed får saker gjorda.  

o Den diplomatiske ledaren som lyssnar på alla och väger allas åsikter i 
en skål och utifrån denna helhet fattar beslut.   

o Den omtyckte ledaren. 
 

Genomgående kan sägas att enhetscheferna framhåller vikten av att hon 
som ledare ska vara en god förebild för sin personal. Hon ska inte sätta sig 
på några höga hästar och tro att hon är något särskilt utan istället vara öd-
mjuk och öppen. Men enhetschefen påpekade att de absolut inte önskade 
vara ”kuratorchef”. Här går enhetschefens gräns för hur omsorgsrationell 
hon vill vara. 
 
Att träffa personalen 
Enhetscheferna har som ambition att träffa sin personal varje dag.192 En del 
går ett varv på de olika våningarna mest för att visa sig. Några för att se hur 
personalsituationen ser ut eller för att lämna ett meddelande:  

 
Jag försöker gå ut i alla fall, men många gånger är det så jäktigt. Då blir det 
mest att man är ute här på nedre våningen, men jag försöker alltid gå dit upp 
också för att träffa dom. Ja träffa dom ett litet tag, titta lite för att heja (Ål-
derdomshem 22). 
 

En del av enhetscheferna träffar i stället de olika arbetsgrupperna i samband 
med en fikarast. Då sitter man i lugn och ro och småpratar. Även här är 
ambitionen att höra hur det fungerar och att ge viss information. 
                                              
192 Gäller ej de som arbetade i en omsorgsorganisation.  
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Fikarastträffarna är enhetschefen tvungen att organisera, så att hon hinner 
runt till alla arbetsgrupper under en vecka. När enhetschefen väl kommer 
till våningen är hon väntad och arbetsgruppen tar sig lite extra tid.  

Under arbetsdagen tittar många av vårdbiträdena hastigt in och hälsar på 
enhetschefen, ibland för att prata om något, ibland bara för att heja. Visst 
känner sig enhetschefen störd, men ingen av enhetscheferna vill stänga dör-
ren för att få arbeta ifred. De tyckte att det var viktigt att visa att de fanns 
där och att de tar sig tid med personalen. En av enhetscheferna försöker 
organisera besöken genom att personalen bokar tid med henne. Detta förfa-
rande fick enligt enhetschefen personalen att fundera lite mer om de kanske 
kan lösa problemet själv eller med hjälp av en kollega. 

Även om enhetscheferna har som ambition att träffa personalen dagligen 
finner de att de förhoppningsvis har träffat all personal under en fjortonda-
garsperiod. Natt- och helgpersonal träffar enhetschefen mer sällan. 

 
Personalproblem 
Att vara chef och ha ett personalansvar innebär också att det kan uppstå 
problem med personalen. Problemen kan vara av olika art, från kollektiva 
till individuella. Ibland tar enhetschefen hjälp utifrån, via företagshälsovår-
den eller någon externt anlitad handledare, men oftast tar enhetschefen själv 
tag i det hela. Behövs mer radikala åtgärder, som uppsägning, förankras 
alltid beslutet hos ledning och fack. De mest tidskrävande är missbrukspro-
blem. Oftast har kunskapen om problemet funnits i arbetsgruppen ett bra 
tag innan enhetschefen får vetskap om det hela. Den missbrukande kollegan 
”skyddas”. Onykterhet på arbetet rapporteras inte, likaså inte heller sen an-
komst eller obalanserat humör. En av enhetscheferna kom av en händelse 
till arbetet en söndag och fann ett berusat vårdbiträde som sov i personal-
rummet, medan vårdbiträdets kollega arbetade för två. Enhetschefen ordna-
de vikarie, skjutsade hem vårdbiträdet och dagen därpå blev vårdbiträdet 
formellt varnat. Både kollegor och enhetschef engagerar sig personligt i det 
missbrukande vårdbiträdet. De känner sig därför svikna när hon ”väljer” 
alkoholen före arbetet. Det upplevs som ett kollektivt misslyckande för hela 
enheten. 

Ett annat svårlöst problem är när ett vårdbiträde gör som hon själv vill 
och inte följer de kollektiva reglerna. Detta väcker irritation hos personalen 
och ger upphov till mycket ”snack” och oftast slutar det med utfrysning av 
kollegan. Samtal från enhetschefen hjälper inte och vårdbiträdet känner sig 
istället motarbetat och överkörd av alla. 

Det tredje och för enhetschefen kanske svåraste problemet är när vårdbi-
trädena inte är snälla mot varandra eller mot vikarier. Ingen i arbetslaget 
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vill då ta tag i problemet och de timanställda vågar inget nämna eftersom de 
är rädda om sitt arbete. Långt senare kan de berätta för enhetschefen hur det 
har fungerat i arbetsgruppen. I dessa grupper är det svårt att gå in med 
handledning eftersom stämningen är så hård att ingen vågar säga något som 
kan göra att de riskerar att bli utfrysta ur arbetsgruppen. Enhetscheferna 
försöker lösa det hela med samtal och åter samtal: 

 
Men det är sällan som man får till bra möten så att alla är nöjda (Servicehus 
21). 
 

Ett fåtal av enhetscheferna upplever att det är direkta problem särskilt ofta 
med vårdbiträden och deras arbete med de äldre. De allra flesta utför sitt 
arbete på ett tillfredställande sätt.  

 
Utvecklingssamtal 
Enhetscheferna är skyldiga att ha utvecklings- och lönesamtal med sin per-
sonal. Detta är avtalat mellan den fackliga organisationen och arbetsgivar-
organisationen. De tre enhetschefer som var relativt nyanställda vid inter-
vjutillfället har alla haft utvecklingssamtal eller ”lära-känna-samtal” med 
sin personal under den tid som de har tjänstgjort. Samtal, som enligt de ny-
anställda enhetscheferna, har varit värdefulla. De har lärt sig mycket om 
personalen och enheten i samband med samtalet. De övriga enhetscheferna 
saknar tid för att genomföra sina utvecklingssamtal: 

 
Jag skriver en lista och sätter upp den där ute med datum och tider och så 
skriver jag längst där nere med reservation. Och så går jag ut och stryker 
vartefter och gör en ny lista. Jag hade förra året och då tror jag att det var 
ungefär hälften som jag hann och nu har jag haft i vår och jag tror inte jag 
har hunnit hälften än (Ålderdomshem 22). 
 

De flesta enhetscheferna har en ambition att genomföra utvecklingssamta-
let, men några har meddelat ledningen att de inte tänker utföra ett ”omöj-
ligt” uppdrag. För att få utvecklingssamtalen att fungera har enhetscheferna 
prövat med gruppsamtal, men det är inget de rekommenderar. Personalen 
har ändå ett behov av att träffa enhetschefen enskilt. 

Ett utvecklingssamtal tar enligt enhetscheferna ungefär två timmar i an-
språk. Det innehåller frågor om hur arbetet fungerar, hur arbetsmiljön ser 
ut, hur vårdbiträdet trivs och om det går att förändra arbetet på något sätt. 
Ett fåtal av enhetscheferna tar upp utbildnings- och kompetensfrågor och 
utformar en utvecklingsplan med vårdbiträdet.193 Detta är en av intentio-
nerna med utvecklingssamtal enligt de kommunala policydokumenten.  

                                              
193 Endast en av enhetscheferna upprättade en utvecklingsplan, innehållande strategier 
för kompetensutveckling, konsekvent med all personal.  
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De av personalen, som det är något problem med, tar enhetschefen tag i 
på plats och väntade inte till något utvecklingssamtal. Detta innebär enligt 
enhetscheferna att det främst är den personal som har problem, som får 
möjlighet att träffa enhetschefen enskilt. En konsekvens som enhetschefer-
na beklagar, eftersom det finns riktiga ”stjärnor” som inte tar för sig, dessa 
skulle enhetschefen behöva puffa lite extra på, vilket är svårt att hinna med.  
 
Rekrytering och anställning av vårdbiträden 
 
Klockan är 10.00 och Anna träffar Nils på sitt rum för en anställningsinter-
vju. Nils har precis gjort lumpen som sjukvårdare och behöver ett arbete 
fram till hösten, då han ska börja studera vid universitetet. Servicehuset är i 
behov av timvikarier. Anna berättar om servicehuset och vilken omsorg 
som de äldre behöver. Nils verkar inte orolig utan undrar mest om arbets-
kläder och arbetstider. Intervjun varar i 15 minuter och Nils är anställd. 

Anna går över till den våning som hon har tänkt att Nils ska gå på och 
pratar med den som är ansvarig för elever och vikarier och informerar hen-
ne om att det kommer en timvikarie som behöver gå bredvid. De ordnar en 
tid åt Nils till nästa dag. Anna ringer Nils och meddelar att han får gå bred-
vid i morgon. Anna ger honom adressuppgift och namn på den person han 
ska kontakta, de diskuterar lönen. 

Dagen därpå är Anna åter på den aktuella våningen. Hon hälsar Nils väl-
kommen och presenterar honom för de andra. Innan Anna går för dagen 
ringer hon upp handledaren och frågar hur det fungerar för Nils. Handleda-
ren får i sin tur se till att Nils har arbete. 

 
I ovanstående ser vi Anna i samband med anställning av en vikarie. Enhets-
cheferna säger vid intervjun att en stor del av personalarbetet består av att 
rekrytera personal. Detta arbete pågår året runt, men är som mest intensivt 
vid semestertid. I exemplet ovan finner vi att mötet med Nils är kortvarigt 
och att Nils ganska direkt lämnas över till lämplig våning och till en utsedd 
handledare. Mycket av det direkta ansvaret för Nils läggs därmed ut på vå-
ningen. Det blir den personal, som för tillfället arbetar, som tar hand om 
Nils och introducerar honom i arbetet. Det blir också de som utvärderar 
Nils insatser. Utifrån denna utvärdering får sedan Nils möjlighet till an-
ställning som timvikarie.  

Enhetscheferna arbetar strategiskt för att få tag i personal. Oftast samar-
betar de med arbetsförmedling och vårdgymnasium. Några av enhetsche-
ferna har också kontakt med högskolans vårdutbildningar. Samarbetet med 
arbetsförmedlingen brukar bestå i att enhetschefen är med på arbetsförmed-
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lingens ”öppet hus”, där de svarar på frågor och tar emot arbetsansökning-
ar. Samarbetet med skolorna handlar för det mesta om att enheterna tar 
emot elever och medvetet satsar på att rekrytera dessa som vikarier. Enhe-
terna är mån om att organisera sitt elevåtagande och arbetar utifrån en ge-
nomtänkt plan. Enheterna har för ändamålet utsedda handledare och inten-
tionen är att dessa ska vara handledarutbildade. 

En för enheten helt ny arbetssökande kontrolleras alltid upp via referen-
ser. Förutom utbildning är det viktigt för enhetschefen att veta hur den ar-
betssökande beter sig gentemot den äldre. Under anställningsintervjun stäl-
ler enhetschefen därför, frågor där svaren ska spegla personens värderingar. 
Lika viktigt är hur den arbetssökande agerar tillsammans med de äldre:  

 
Jag går en vandring och vi möter olika pensionärer och jag ser reaktionen; 
de som står utanför eller de som vågar ta i handen (Servicehus 1)  
 

Eller som en annan enhetschef beskriver det:  
 
Jag hade en diffus känsla att det här inte stämmer och så var vi runt till de-
mensenheten och då fick jag se hur hon uppförde sig mot de gamla och då 
försvann alla tvivel (Ålderdomshem 12). 
 

Personkännedom är en viktig förmåga som enhetscheferna anser sig ha, 
eller som en del uttrycker det, den ”kliniska blicken”. 

En viktig aspekt för enhetschefen är att se hur personen passar in i den 
befintliga arbetsgruppen. Den som anställs måste vara något så när lika, 
inte avvika för mycket. Består arbetsgruppen till exempel av personal som 
är mellan 50 och 60 år gäller det att hitta rätt person, som inte är för driftig 
eller för drivande. Hon/han ska vara ”lagom driftig” menar en enhetschef. 
Enhetschefen vill inte skapa konflikter i arbetsgruppen. 

Är allt som det ska introduceras vikarien på enheten. Några av enheterna 
har lagt upp en introduktion bestående av en halv dags information av sjuk-
sköterskan som pratar om medicinhantering och delegation, arbetsterapeu-
ten som instruerar i lyftteknik och användandet av tekniska hjälpmedel och 
enhetschefen som informerar om arbetstider, scheman, löner och arbetsmil-
jö. I introduktionen ingår att den nyanställde vikarien får gå bredvid en van 
personal. Introduktionen innebär att yrkeslärandet är förlagt direkt i verk-
samheten (ett verksamhetsbaserat lärande) och anpassat till de äldres om-
sorgsbehov och de rutiner som finns på den våning som vikarien ska vara 
på. En nyanställd introduceras på detta sätt in i den rådande yrkeskulturen. 

Vid fast anställning av vårdbiträden är förfarandet något annat, då krävs 
formellt att enhetschefen kontrollerar den kommunala LAS-listan. Ungefär 
i hälften av kommunerna är äldreomsorgen utsatt för upphandling, eller så 
förekommer nedläggning av viss verksamhet, vilket gör att det finns överta-
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lig personal. Därmed finns heller ingen valmöjlighet för enhetschefen över 
vem som ska anställas: 

 
…/sådana här LAS-ärenden, så har jag inte alltid varit så populär när jag har 
hävdat att jag vill ha utbildad personal och det har blivit något som jag har 
fått jämka lite på. Jag har behövt nattpersonal och blivit erbjuden en, och 
jag har velat ha en undersköterska för det är jätteviktigt på natten med väl-
utbildad personal med erfarenhet från äldreomsorg. Och jag har blivit er-
bjuden en outbildad tjej, jättesnäll och rar, som jobbat inom omsorgerna 
[med utvecklingsstörda] i sex år (Ålderdomshem 11).  
 

De som söker fast tjänst på enheten (förutom de övertaliga) är oftast kända 
av enhetschefen, eftersom de många gånger har arbetat som vikarier på en-
heten i flera omgångar – många dessutom i flera år. Provanställa får inte 
enhetscheferna göra, men det finner enhetscheferna heller inte att de har 
behov av.194 Inget vårdbiträde anställs utan mångårig erfarenhet av arbete 
på enheten. 

Personer som enhetscheferna inte vill anställa är de som brister i förmå-
ga att ingå i arbetslag (personlig kompetens). Här nämns de som inte kan 
samarbeta, som inte lyssnar på arbetskamrater och inte ändrar sig när någon 
påpekar att de gör fel. Eller de som inte passar tider. De som bara sitter och 
väntar på att bli tillsagda eller som inte är pålitliga eller de som lovar att 
komma och arbeta och i sista stund hoppar av.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att enhetschefen vid rekrytering av 
vårdbiträden tar hänsyn till nedanstående faktorer:  

 
o Utbildning, 
o Referenser från andra arbetsgivare, 
o Personlig kompetens i mötet med den äldre, 
o Vårdbiträdet ”passa in” i arbetsgruppen,  
o Vårdbiträdet ”testas” som timanställd en längre tid. 
Främst är det hur vårdbiträdet fungerar i arbetslaget med sina kollegor som 
avgjorde om de kan betraktas som anställningsbara eller ej.   

Även om enhetschefen är noga med anställningsintervju och med att ta 
referenser påpekar de att det händer att man går på en ”nit” ändå. Ibland har 
enhetschefen ingen valmöjlighet:  

 
…/ sedan sitter man ganska illa till ibland när det är ont om vikarier och då 
får man prova. Det kan gå i alla fall. Bara för att täcka upp medan ordinarie 
personal är borta (Servicehus 22). 
 

                                              
194 I kommunerna har man tillsammans med fackföreningen förhandlat bort möjligheten 
till den lagstadgade provanställningen enligt LAS (SFS 1982:80, Lag om anställnings-
skydd). Detta beslut kringgås enligt mig av långa (fleråriga) timanställningar. 
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Lönearbete 
På enheterna har individuell lönesättning genomförts, vilket är en sanning 
med modifikation. I princip lägger enhetschefen ett löneförslag som facket 
och förvaltningschefen sedan förhandlar om. De flesta enhetschefer ger i 
princip samma lön till all personal. En viss skillnad finns mellan det outbil-
dade och det utbildade vårdbiträdet och mellan vårdbiträden och underskö-
terskor.195 Dessutom finns det någon som får individuell lön. Kriteriet för 
den individuella lönen är lika varierande som antalet tillfrågade enhetsche-
fer. En enhetschef ger mer lön för vårdbiträden, som tar på sig extra arbets-
uppgifter som att vara arbetsplatsombud, dataansvarig eller kulturombud. 
Medan andra enhetschefer menar att det ”ingår i arbetet”. Det finns ingen 
anledning att ge mer lön för detta arbete. Hon kan i stället premiera sådana 
egenskaper som att vara igenkännande och se till den äldres bästa. De, som 
av enhetschef, de äldre och anhöriga betraktas som duktiga, kan på en enhet 
få mer lön, medan en annan enhetschef finner det omöjligt, eftersom ”man 
kan vara duktig på olika sätt”:  

 
Är det mera värt att ha det pyntat och grant än att sitta och prata? Det är ju 
lika mycket värt att sätta sig och prata och gå ut och gå. Det tycker jag är 
svårt att räkna pengar på (Servicehus 13). 
 

Enhetscheferna ger uttryck för ett lönesolidariskt tänkande där de som slä-
par efter i lön ska komma ikapp de övriga.  

Enhetscheferna har ingen möjlighet att använda lön som konkurrensme-
del i rekryteringen av personal, vilket enhetscheferna i sig inte har behov 
av, förutom när det gäller anställning av sjuksköterskor. Eftersom det är en 
lång process att få en lön bestämd finner enhetscheferna att de förlorar 
kompetent personal:  

 
Sjuksköterskan säger att hon vill ha 20 000 kr i lön, det kan jag säga ”att det 
får du inte”. Så tittar vi på hennes meritförteckning. Vad är ditt lägsta bud 
och hon säger 19 500 kr. Okej kan jag säga och går vidare till lönekamreren 
och sedan kan hon säga nej 19 000 kr så långt kan vi gå säger hon. Så vän-
der jag mig tillbaka till den här personen igen. ”Nej det kan jag inte accepte-
ra” säger hon, utan vad är ditt lägsta bud. Då kan det bli 19 100 kr och då 
får jag gå tillbaka igen. Det här är jobbigt (Ålderdomshem 12). 
 

De tillfällen när enhetschefen kan konkurrera är om kommunen generellt 
har beslutat om högre lön än vad en grannkommun har. I princip menar 
enhetscheferna att det inte finns några ”morötter”, förutom att visa ”hur 
duktig och trevlig” enheten är. 

                                              
195 Mellan ett outbildat och utbildat vårdbiträde låg löneskillnaden på 500–900 kr. Mel-
lan ett utbildat vårdbiträde och en undersköterska var skillnaden cirka 200 kr, vilket visar 
att det är arbetsinsatsen inte utbildning som är lönekriteriet. 
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Schemaarbete 
I enhetschefens personalansvar ingår att organisera vårdbiträdenas arbetsti-
der, så att de arbetar när de som mest behövs. I praktiken krävs det mest 
personal på förmiddagarna när de äldre ska kliva upp och kan behöva hjälp 
med personlig hygien, påklädning och frukost. Enheterna har organiserat 
personalens schema på tre sätt: 

 
o Dag- och kvällsschema (främst servicehus), 
o Rullande schema, tre helger av fem, samt 
o Flexibelt schema (främst ålderdomshem).196 

 
Samtliga enhetschefer har varit med om att förändra schemat. Enhetschefen 
finner att det nuvarande arbetsschemat inte fyller den funktion som det bor-
de och antyder att en förändring av schemat behövs. Därefter inventeras 
andra kommuners och enheters scheman och en arbetsgrupp finner ut vilket 
schema som lämpar sig bäst för deras enhet. Att förändra schemat är ett 
stort och mycket tidskrävande arbete: 

 
Det där med att ändra schema får man inte ha bråttom med, det ska vara en 
liten process. Det kan ta några månader innan det blir färdigt så att alla hin-
ner med, man måste prata mycket (Ålderdomshem 14). 
 

De tre ovanstående schemamodellerna är i princip tre helt skilda organisa-
tionsmodeller. Vid schemat dag- och kväll har enheterna två helt separata 
personalgrupper.197 De av dessa enheter som har ändrat eller håller på att 
ändra schema ändrar till rullande schema. De problem som finns med dag- 
och kvällsschemat är av två slag. Det ena är att personalen inte har förståel-
se för varandras arbete. Det uppstår konflikter dem emellan om vad som 
skulle ingå i dagens arbete kontra vad som skulle ingå i kvällens arbete. 
Dessutom är rapporteringen mellan arbetspassen bristfällig. En enhetschef 
berättar: 

 
Tidigare var det så att när dagpersonalen slutade så sprang dom hem. De 
skrev en lapp och la i receptionen för kvällspersonalen att läsa. /…/ Så gick 
dom hem och i värsta fall kom kvällen [kvällspersonalen] efter en kvart, det 
gick inte att acceptera (Servicehus 5). 
 

                                              
196 Dag- och kvällsschema: dag innebär tjänstgöring i princip mellan 8–17 och kväll 
mellan 17–21. Rullande schema innebär att all personal täcker in hela dagens tider från 
7–21, vilket innebär att vissa dagar börjar vårdbiträdet klockan sju och andra dagar 
klockan 14.00. Då tjänstgör personalen utifrån ett 6-veckorsschema, vilket innebär att det 
bland annat kan vara problem att gå på kvällskurser. Det flexibla schema utgår från att 
personalen kan önska tider att tjänstgöra och att de i arbetsgruppen gemensamt kommer 
överens om hur de ska arbeta under nästa 10-veckors pass. Arbetsgruppen ska uppfylla 
våningens bemanningstäthet och varje individs anställningsgrad. 
197 Dessutom tillkommer separat nattpersonal på samtliga enheter. 
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Det är dessutom svårt att rekrytera personal till halvtidstjänster och succes-
sivt görs de om till deltidstjänster.  

På ålderdomshemmen diskuteras möjligheten att ändra från rullande 
schema till flexibelt schema. Här är det argumentet att öka personalens 
valmöjlighet som förs fram, men främst handlar det om att minska på be-
hovet av timanställda och att i möjligaste mån öka tjänstgöringsgraden hos 
personalen. I och med flexibelt schema är inte vårdbiträdena låsta vid spe-
ciella arbetstider utan kan modellera ganska friskt med dessa. 198 Det största 
problemet med flexibelt schema är att få personalen att vilja arbeta utifrån 
detta, eftersom det för med sig ett helt nytt sätt att tänka och att räkna199 
vilket är svårt att förstå. Det krävs mycket marknadsföring från enhetsche-
fen och studiebesök till andra enheter, som redan har genomfört flexibelt 
schema. Ett annat problem är att det i arbetsgrupperna krävs att man ska 
kunna samarbeta och fatta gemensamma beslut, vilket i sig ingick i enhets-
chefens målsättning om självständig personal:  

 
All personal är inte helt övertygad om att de vill ha det, för då säger de ”ja-
men då måste vi komma överens i gruppen”. /…/ I vissa grupper tror jag att 
det går alldeles utmärkt men vissa grupper klara det inte (Ålderdomshem 2). 
 

En annan enhetschef presenterar flexibelt schema för sitt gruppboende för 
demenssjuka där samma frågeställning uppstår: 

 
Dom kom fram till att de alla hade samma behov så de skulle aldrig kunna 
samsas och göra ett sådant schema. /…/ ingen är intresserad och det måste 
passa personalen annars går det inte (Ålderdomshem 19). 
 

Den enheten har kvar rullande schema. Idag har ett nytt schema introduce-
rats där vårdbiträdena arbetar tre dagar och är lediga tre dagar vilket några 
enheter fundera på.200 

 

Sammanfattning 
Objektet för enhetschefens verksamhet har studerats utifrån deras egna ut-
sagor. Målsättningen är att ge en bild av objektet som kan betraktas som 
gemensam. Enhetschefens verksamhet består av verksamhetsansvar och 
personalansvar. I verksamhetsansvaret förs två områden fram som för en-

                                              
198 Tullberg (2003) finner i sin forskning att flexibelt arbete är en kvinnofälla. Hon me-
nar att önskan att ständigt anpassa kvinnors arbetstid efter barnen och mannens tid upp-
rätthåller ojämställdhet (se även Franssén 1997). 
199 Eftersom ett flexibelt schema innebär att vårdbiträdet själv fördelar sin tjänstgöring 
under en tio-veckors period måste hon också räkna ut att hon arbetar rätt antal timmar. 
200 Fick information om denna förändring av schemat i samband med utlämnandet av 
enkäterna. 
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hetscheferna är tidsödande och svårutförda; ekonomiansvar och husansvar. 
Bilden som ges av ekonomiansvar är att det är svårhanterbart ut fler aspek-
ter. Bland annat tas problemet med otillräckliga – ekonomiska kunskaper 
upp. Dessutom räcker inte budgeten till för att genomföra den verksamhet, 
som är enhetschefens intention. Husansvaret är i sin tur tidskrävande och en 
uppgift som enhetschefen inte hade räknat med. Det är något som bara 
finns och måste utföras. Avsaknad av vaktmästare gör att mycket av det 
arbete som en vaktmästare borde kunna göra läggs på enhetschefen, men 
också på vårdbiträdena, vilket vi ska se i kapitel 9. Detta ansvar är tidskrä-
vande för enhetscheferna och utmanar deras kreativitet. En stor arbetsupp-
gift som tar mycket tid i anspråk, är administrativa arbetsuppgifterna vilka 
enhetscheferna försöker att delegera, men också något som kan prioritera 
sig självt (lönelistor ska skrivas under, annars utbetalas ingen lön). Det ad-
ministrativa arbetet utförs ofta efter arbetsdagens slut. Vi kan konstateras 
att enhetschefen har för lite stödresurser i sitt arbete. Det gäller både för 
husansvaret och för de administrativa arbetsuppgifterna. Sammanfattnings-
vis kan sägas att i enhetschefens verksamhetsansvar ingår dessa arbetsom-
råden: fastighetsförvaltning, ekonomi och budgetarbete, verksamhetsadmi-
nistration och organisation av omsorgsverksamhet. 

Enhetschefens personalansvar kan sägas bestå av personalledning och 
personaladministration/organisation. Personalutveckling, som kommunens 
policydokument tar upp (och prioriterar), har enhetscheferna svårt att 
genomföra. Som ledare vill enhetscheferna ha en självständig personal som 
är delaktig i enhetens verksamhet. Mycket kraft och tid går åt att få perso-
nalen att vilja samma sak. Enhetschefen arbetar för att konsensus ska råda 
vilket exemplifierades i samband med enhetschefernas schemaarbete. En-
hetscheferna förmedlar intrycket av att de har en pedagogisk hållning i sitt 
ledarskap och en intention att lyssna till sin personal. För att underlätta mö-
ten med personalen arbetar enhetschefen alltid med öppen dörr (detta ut-
vecklas mer under rubriken ”regler”). I enhetschefens personalutvecklande 
ansvar ingår att föra regelbundna utvecklingssamtal med personalen, vilket 
enhetscheferna inte hinner med. Detta stämmer i och för sig illa med de 
intentioner som enhetscheferna har med sitt personalansvar. Ett dagligt 
ledarskap existerar många gånger inte – i den meningen att enhetschefen 
kan övervaka all verksamhet. Organisationen spelar här en stor roll. I den 
beskrivna omsorgsorganisationen måste det vara en helt omöjlig uppgift för 
enhetschefen att träffa sin personal. Kanske är det inte heller intentionerna, 
åtminstone inte från kommunledningens håll, men ambitionen finns hos 
enhetschefen och en förväntan från vårdbiträdena. Sammanfattningsvis kan 
sägas att i enhetschefens personalansvar ingår följande arbetsområden: per-
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sonalorganisation, personalledning, personalrekrytering och personalad-
ministration. 

 

Verksamhetsinriktning 
I samband med intervjun framkom det att enhetscheferna har olika inten-
tioner med sitt arbete. Utifrån enhetscheferna beskrivningar av sitt arbete; 
hur de prioriterar, vilka arbetsuppgifter som de uttrycker som deras och 
vilka arbetsuppgifter som de har delegerat till andra, så uppstår fyra katego-
rier. Dessa kan sägas vara de som är inriktade mot personal och de äldre, 
de som är inriktade mot verksamhet och personal, de som är inriktade mot 
verksamhet och till sist de som är inriktade mot kommunledningen.201 Här 
nedan förklaras kategorierna närmare: 

 
1.    En kategori som är inriktad mot personal och äldre och sätter persona-
lens arbete och de äldres vällevnad i fokus. Här blir det viktigt att träffa och 
bekräfta personalen och att gemensamt ställa upp mål för det dagliga arbe-
tet. Personalen ska ha en kompetens, som gör att de sätter de äldre i cent-
rum för sina handlingar. Enhetschefen är omsorgskompetent. 
2.    En kategori som är inriktad mot personal och verksamhet och sätter 
personalens arbete och verksamheten i fokus. Här blir det viktigt att träffa 
och bekräfta personalen och att se till att verksamhetens mål ska genomsyra 
personal och verksamhet. Enhetschefens arbete består till stor del av perso-
nalutveckling men också att få en fungerande verksamhet. Personalen ska 
ha en kompetens som gör att de kan samarbeta. Enhetschefen är pedago-
giskt och organisatoriskt kompetent. 
3.   En kategori som är inriktad mot verksamheten. Den sätter verksamheten 
i fokus. Här blir administration, budget och delegation viktigt. Ofta har en-
hetschefen delegerat delar av sitt personalansvar och organiserar det mesta 
av personalarbetet i form av möten. Personalen ska ha en kompetens som 
gör att de kan arbeta självständigt. Enhetschefen är organisatoriskt och ad-
ministrativt kompetent. 
4.   En kategori som är inriktad mot kommunledningen. Den har sitt fokus 
gentemot kommunledning. Här blir viktigt att visa att verksamheten håller 
sin budget, att resultaten är goda i kvalitetsmätningar och att arbetet med 
klagomålshantering är effektivt. Men det innebär också att ha en god rela-
tion med kommunledning, vara en del av ledningsgruppen och ta sitt ansvar 
genom att vara med och fatta beslut. Enhetschefen är politiskt kompetent. 
                                              
201 Ibland använts begreppen kommunledning och ledning synonymt. Med dessa begrepp 
avses både den kommunala politiska ledningen och den kommunala administrativa led-
ningen i form av äldreomsorgschef och socialchef. 
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I detta kapitel om enhetscheferna har den utbildningsbakgrund som enhets-
cheferna har tagits upp. I figur 8:2 har dessa utbildningar placerat in och 
angivits som socialt utbildad och sjukvårdutbildad.202  
 
 

1. personal o                                                                      3. verksamhet 
äldre 

 
2. personal o                                                                      4. kommunledning 
verksamhet 
 
 
 
Figur 8:2. Figuren illustrerar den inriktning som enhetscheferna har i sitt arbete.  
O = socialt utbildade; S = sjukvårdsutbildade. Tecken i fet stil i figuren är enhets-
chefer verksamma på servicehus. 
 
Figuren illustrerar tre parametrar; utbildningsbakgrund, form av enhet och 
inriktning i arbetet. Figurens vänstra halva illustrerar enhetschefens perso-
nalansvar. Figurens högra halva illustrerar enhetschefens verksamhetsan-
svar. Av enhetscheferna är 35 procent inriktade mot arbetsuppgiften perso-
nalansvar; det vill säga det innebär att de sätter de äldre och personal alter-
nativt personal och verksamhet i centrum. Dessa enhetschefer är mer rela-
tionsinriktade och prioriterar omsorgsarbetet och personalarbetet och är 
främst verksamma i en boendeorganisation. De har överlag en omsorgs-, 
pedagogisk och organisatorisk yrkeskompetens. 

En majoritet av enhetscheferna, 65 procent, är inriktade mot arbetsupp-
giften verksamhetsansvar, vilket utifrån ovanstående definition innebär att 
de sätter verksamhet alternativt ledning i centrum. Främst är det de admi-
nistrativa och budgetrelaterade arbetsuppgifterna som enhetscheferna då 
prioriterar. Några av enhetscheferna är främst inriktade mot kommunled-
ningen. Dessa enhetschefer arbetar främst i en omsorgsorganisation och på 
servicehus. De har en organisatorisk-, administrativ och politisk yrkes-
kompetens. 

Den inriktning som enhetschefen har i sitt arbete har sålunda inte med 
utbildningsbakgrund att göra. De socialt utbildade alternativt de sjukvårds-
utbildade är relativt jämt fördelade mellan ansvarsområdena. I stället är det 
andra parametrar som styr. I en omsorgsorganisation bestående av skilda 

                                              
202 Den socionomutbildade och de undersköterskeutbildade är här betecknades som är 
socialt utbildad, vilket grundar sig på utsagor om adekvat utbildning och fortbildning. 
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enheter som handikappbostad, gruppbostad för utvecklingsstörda, hem-
tjänst och servicehus krävs att enhetschefen är mer inriktad på ett verksam-
hetsrelaterat arbete. Boende och personal är geografiskt spridda och konse-
kvensen blir att de kommer i skymundan av organisationen och blir därmed 
underställda organisationsfaktorer.  

Den sista delen i detta avsnitt som utgår från utsagor om verksamheten 
utifrån Engeströms (1987) verksamhetsmodell tar upp de tre områdena reg-
ler, samfällighet och arbetsdelning.  

 

Regler 
Regler i verksamhetsteorin är de explicita och implicita regler, normer och 
konventioner som styr interaktioner och handlingar inom verksamhetssy-
stemet (se Engeström 1990; 1999; Knutagård 2003). I arbetet som enhets-
chef omfattas enhetschefen av en snårskog av regler i form av lagstiftning 
som socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag, sekretesslag, kommunallag, 
arbetsrättslig lagstiftning med mera. Kommunen i sin tur formulerar regler 
om organisationsformer och ekonomi, samt sätter upp verksamhetsmål som 
utmynnar i kvarboendeprincip, kontaktmannaskap och ett rehabiliterande 
arbetssätt. Dessutom finns normer om hur enhetschefen ska förhålla sig 
gentemot personalen. Enhetschefen ska ”stimulera och entusiasmera” per-
sonalen. De äldre, anhöriga och personalen formulerar också på ett indirekt 
sätt normer för hur en enhetschef ska vara, vilket kommer att fördjupas i 
nästa kapitel. 

Vi har hittills behandlat inslag av både formella och personliga villkor 
för de arbetsuppgifter som styr enhetschefens vardag. I vardagsarbetet finns 
också ett gemensamt synsätt på hur arbetet ska utföras, till exempel vad 
som kan delegeras, vilka ledarskapsprinciper som gäller och prioritering av 
arbetsuppgifter. Dessa inslag kan betraktas som normer och konventioner 
som styr enhetschefernas arbete. Tre normer och konventioner som är 
genomgående hos enhetscheferna är så förankrade i enhetschefens yrkesroll 
att de inte ifrågasätts, nämligen regler om självständighet, tillgänglighet 
och arbetstider. 

 

Självständighet 
Vid en direkt fråga till enhetscheferna om vilket handlingsutrymme de har, 
så uppger samtliga att de fattar alla beslut själva och har stora befogenheter 
och de flesta menar att de fattar sina beslut och sköter verksamheten i stort 
sätt utan insyn: 
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Det är sällan jag vänder mig till min chef och frågar, utan jag vänder mig 
till henne och säger; ”jag har gjort så här och så här”. Det är mer att jag 
informerar henne om vad som har hänt. Vi ska vara självständiga enheter 
(Servicehus 13). 
 

Vid närmare granskning går det att se att det finns många gränser för en-
hetschefens befogenheter. Många arbetsuppgifter är av den arten att de 
måste förhandlas med facket. Andra uppgifter är bortförhandlade, som möj-
ligheten att ha provtjänstgöring (enligt LAS). Vissa arbetsuppgifter måste 
enhetschefen vända sig till ledningen för att få utföra, som fast anställning 
eller lönesättning. Dessa exempel är integrerade i verksamhetsansvaret vil-
ket gör att enhetschefen inte reflekterar över att det är regler som styr hen-
nes möjlighet att verka självständigt. Den ram (eller det regelverk) som en-
hetscheferna nämner är ekonomin. Enheterna har som tidigare nämnts ett 
budgetansvar. Budgeten är lagd och den ska hållas:  

 
Jag har beslutanderätt i dom frågorna som rör min verksamhet med förut-
sättning att det inte kostar mer än vad jag har (Servicehus 4). 
 

Ekonomin är således det regelverk som i största utsträckning styr enhets-
chefens arbete. Ekonomin är något som enhetschefen har svårt att råda över 
i kampen med dubbelanställningar vid sjukskrivning, tomma lägenheter 
eller otillräcklig ersättning för de äldre. Enhetschefen kan dessutom inte 
utöka sina intäkter genom att förslagsvis hyra ut lokaler eller genom att säl-
ja matportioner:  

 
Det är väldigt mycket folk från området som använder våra lokaler, men det 
är pensionärsorganisationer från samhället runt om och dom kan vi inte ta 
betalt av (Ålderdomshem 19). 
 

Däremot består en stor aktivitet i att söka EU-pengar, mestadels i personal-
utvecklande syfte.  

Två informella regler som genomgående lyfts fram är enhetschefens 
(förväntade) behov av att alltid vara tillgänglig och hennes förhållande till 
sin egen privata tid.  

 

Vara tillgänglig 
Som tidigare har nämnts i texten, under personalansvar, så anser enhetsche-
fen att det är viktigt att vara tillgänglig för sin personal. Mestadels försvaras 
brister i detta med att enhetschefen alltför ofta inte är på enheten utan be-
finner sig på möten eller utbildning, vilket gör att det är än viktigare att fin-
nas till för personalen vid andra tillfällen: 

 
Dörren står öppen, det är sällan som jag stänger dörren (Ålderdomshem 22). 
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Tillgängligheten är lika viktig när enhetschefen är utanför enheten: 
 
Men jag har min telefon öppen när jag är inne och jag stänger inte den. 
Även när jag är ute så visas numret på mobilen då kan man kan ringa och 
höra om det är något speciellt, då kan jag åtgärda i stället för att lägga allt 
på hög, utan man ordnar allt eftersom (Servicehus 13). 
 

Även i kontakt med anhöriga finns en ambition av att vara tillgänglig alter-
nativt tillmötesgående: 

 
Ta till exempel i fredags. Jag kom hit klockan åtta, tre stycken anhöriga 
ringde på förmiddagen, en pratade i två timmar, en pratade i en kvart. Jag 
hade en sådan här hög med fakturor som jag skulle göra, och kom inte att 
börja på fredagen med dem. Man får aldrig göra något i fred. Har man bör-
jat så blir man avbruten hela tiden, med knack på dörren och telefonsamtal 
(Servicehus 5).  
 

Konsekvensen av att aldrig stänga dörren utan alltid ta sig tid för den som 
vill vara i kontakt med enhetschefen får enligt enhetscheferna en avgörande 
effekt på vad som hinns med under en arbetsdag.  

 

Arbetstid 
Ingen av enhetscheferna arbetar 40-timmars arbetsvecka. Alla arbetar 
mycket mer. De kommer tidigt på morgonen, medan det fortfarande är 
lugnt och de går hem sent på eftermiddagen, när lugnet åter har lägrat sig. 
Oftast är de på arbetet 50-timmar i veckan, en del än mer. Ibland är det ar-
betsuppgifter som anhörigträff eller arbetsplatsträff med kvälls- och natt-
personal som gör att enhetschefen stannar kvar. Mestadels handlar det om 
vardagliga arbetsuppgifter som kräver lugn för att färdigställa eller klara ut. 
Att ta sig iväg i rätt tid från arbetet är i princip endast möjligt för dem som 
har småbarn att passa. Oftast har dessa småbarnsmammor förhandlat med 
maken om någon arbetskväll i veckan.  
Dessutom bärs arbete med hem i en överfull portfölj. På kvällar och helger 
arbetar enhetschefen allt som oftast i hemmet med administrativa uppgifter 
som schemaläggning, semesterplanering, budgetuppföljning, verifiering av 
ob-listor eller skrivarbeten i form av verksamhetsberättelser och skrivelser. 
På vardagskvällarna sköts också det externa telefonarbetet, som innebär att 
ringa till vikarier eller anhöriga. Detta låter sig av naturliga skäl oftast bara 
göras på kvällstid. 

Lunchen äts vid skrivbordet eller som hastigast i personalrummet. Har 
enhetschefen möjlighet att gå ut och äta lunch kan det egentligen vara att 
föredra eftersom lunchen annars blir ännu ett arbetstillfälle: 
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Sitter jag här och äter så är det alltid någon som letar rätt på mig: ”jag ser att 
du äter men har du tid en minut”? Personal, anhöriga eller hantverkare vad 
det nu är. Det har hänt att jag någon gång sagt: ”Tyvärr du jag har lunch kan 
du återkomma då eller då”. Men det är inte populärt, det är nästan så att det 
inte är acceptabelt (Ålderdomshem 2). 
 

Enhetscheferna blir även störda på är helgerna. De flesta påpekar att det 
inte är ofta, men att det händer och då är det i huvudsak personalen som 
ringer till dem.  

Hur mycket en enhetschef exakt arbetade i månaden kunde inte anges. 
Det varierade. Enhetscheferna har inte rätt till övertidsersättning, vilket gör 
att de försökte kompensera sig med att gå tidigare någon gång eller att inte 
åka via arbetet till ett förmiddagsmöte förlagt på socialkontoret, men oftast 
lyckas inte sådana manövrar. Kommunledningen anser att enhetscheferna 
ska klara sitt arbete under den tid som är avsatt för arbetet, vilket gör att 
enhetscheferna tycker att det är pinsamt att de faktiskt inte gör det. Detta 
har till följd att enhetschefen förlägger problemet med att inte hinna med 
sitt arbete under avsatt tid på sig själv, som ett direkt personligt ansvar, som 
går vida utöver en arbetsbeskrivning. I stället för att föra upp problemet till 
ledningen. 

 

Samfällighet 
Samfälligheten består av de individer eller grupper som delar samma ob-
jekt. Enhetschefens samfällighet rör sig på olika nivåer. En samfällighet är 
det som berör enhetschefens personalansvar där vårdbiträdet är den vikti-
gaste personen, eftersom vårdbiträdets objekt är omsorg (för de äldre) ingår 
indirekt arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och biståndshandlägga-
re i samfälligheten i frågor som rör den äldre. En annan samfällighet är det 
som rör enhetschefens verksamhetsansvar, där politiker, chef (socialchef/ 
förvaltningschef/äldreomsorgschef) och ekonomihandläggare är de viktiga 
personerna. Den tredje av enhetschefens samfällighet består av kollegor, 
andra enhetschefer.  

 

Politiker och chef  
Enhetscheferna uttrycker att de inte har någon direkt kontakt med politiker-
na, utan all tjänstemannakontakt tas efter byråkratisk ordning med den 
högste chefen. I de kommuner som organisatoriskt har delat in kommunen i 
kommundelar och utsett speciella ansvarspolitiker finns däremot en närhet 
på presentationsnivå. Enhetschefen vet vem som är ”deras” politiker. Efter-
som den politiska världen är instabil på grund av partibyten och organisa-
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tionsförändringar, engagerar sig enhetscheferna inte i politikerna. I de 
mindre kommunerna kan ibland enhetscheferna råka ut för att politikerna 
”lägger sig i” deras verksamhet och ”detaljstyr”.  

Om politiker tar sig tid och kommer på besök till enheten är det ”fest”. 
Enheten bjuder på kaffe och tårta. De äldre och personalen går ihop och 
visar upp sin enhet 

Ett flertal av kommunerna har en platt organisation, vilket innebär att 
förvaltningschefen/socialchefen är enhetschefens närmsta chef. Enhetsche-
fen upplever att denne chef har nog med sitt och att de inte kan ”ringa och 
lassa över”. Vilket innebär att enhetscheferna finner att de har ett mycket 
litet stöd av sin egen chef. Detta gäller även de som arbetar i en mer hierar-
kisk organisation med en äldreomsorgschef som närmsta chef.   

Enhetscheferna har prövat att vända sig till chefen men blivit tillrättavi-
sade: 

 
Jag har egentligen bara träffat henne en gång på riktigt allvar och då bad jag 
om hjälp i ett personalärende och då sa hon bara att det är en arbetsledarfrå-
ga och så gick hon, och jag tänkte ”Aldrig mer” (Servicehus 1).203  
 

När enhetschefen önskar kontakta sin chef i något ärende, så sker den mesta 
kommunikationen skriftligt. Nästan samtliga enhetschefer menar att de är 
ensamma i sitt arbete, bara de sköter sig var det ingen som frågade efter 
dem. Visst är det bra att få arbeta självständigt men enhetscheferna saknar 
feedback: 

 
Inte en enda gång har de ringt till mig och frågat hur det går (Ålderdoms-
hem 18). 

 

Kollegor 
Eftersom de flesta enhetschefer är ensamma i sin position på enheterna blir 
andra enhetschefer de närmsta kollegorna. De flesta träffas endast på inbo-
kade möten tillsammans med chefen annars sker kontakten telefonledes: 

 
Mitt nätverk det är mina kollegor, vi är åtta stycken och vi är en bra grupp, 
vi stöttar varandra när vi träffas, vi ringer varandra när det går åt skogen 
(Servicehus 13). 
 

Enhetscheferna poängterar värdet av att ha tillgång till sina kollegor; några 
träffas privat men de flesta har bara kollegiala träffar. De enhetschefer som 
arbetar i kommuner där verksamheten läggs ut på entreprenad såg att deras 
nätverk tunnades ut och de som är privatiserade finner att företagets styrel-
se nu utgör deras närverk.  

                                              
203 Anställningstid två år. 
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Enhetscheferna är inte med i någon handledningsgrupp där de kan disku-
tera problem och konflikter på enheten och de flesta undviker att prata om 
arbetet hemma. Därför blir det kollegiala nätverket än viktigare. 

 

Biståndshandläggare 
Biståndshandläggaren är en kommunal myndighetsperson, som på uppdrag 
av kommunen gör en bedömning av den äldres omsorgsbehov och beställer 
det arbete som ska utföras hos utföraren (studiens enheter). Enhetschefen 
ser till att uppdraget utförs. En del av enhetscheferna har delegerat samar-
betet mellan enheten och biståndshandläggaren till sjuksköterskan och kon-
taktpersonen (vårdbiträdet). Dessa enhetschefer hade i princip ingen kon-
takt med biståndshandläggaren. 

På några av ålderdomshemmen upphör kontakten med biståndshandläg-
garen i och med att den nya boende flyttar in. Andra har daglig telefonkon-
takt där de äldres biståndsbeslut diskuteras.  

De flesta enhetschefer uppger att de har kontakt med biståndshandlägga-
ren, då mestadels per telefon. I det stora hela verkar enhetscheferna inte 
uppleva att biståndshandläggaren är en samarbetspartner, alternativt en kol-
lega. De enhetscheferna som har social omsorgsutbildning har generellt 
mer kontakt med biståndshandläggaren och ser handläggaren som en som 
de med förtroende samtalar med. Däremot är de sjuksköterskeutbildade 
enhetscheferna mer ifrågasättande i förhållande till biståndshandläggaren. 
Några av de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna ifrågasätter bistånds-
handläggarens kompetens och hänvisar till att eftersom biståndshandlägga-
ren inte har medicinsk kompetens är handläggaren inte heller ”trovärdig” 
och kan inte ställa de ”adekvata frågorna till läkaren”.204  

 

Sjuksköterska 
Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret på enheten. I sjuksköterskans 
uppdrag ingår också att handleda vårdbiträden i det direkt omvårdande ar-
betet. Sjuksköterskan är den som kan delegera vissa medicinska arbetsupp-
gifter till vårdbiträdet. I praktiken går det till så att vårdbiträdet examineras 
av sjuksköterskan för att kunna ge den äldre ordinerad medicin. Här har 
skett en uppstramning, vilket leder till frustration både hos vårdbiträden 

                                              
204 De konflikter som beskrivs mellan samfällighetens medlemmar är konflikter mellan 
den sjuksköterskeutbildade enhetschefen och biståndshandläggaren. Detta gäller framför-
allt när den sjuksköterskeutbildade enhetschefen tycker att biståndshandläggaren uttalar 
sig om det hon inte har kunskap om (se också Westerlund & Larsson 2002). 
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(främst de undersköterskeutbildade) och hos de socialt omsorgsutbildade 
enhetscheferna. En del av enhetscheferna ser också att sjuksköterskan an-
vänder delegationen som maktmedel:  

 
…/ de vägrar delegering helt enkelt och som chef kan jag inte tvinga dom 
att delegera (Ålderdomshem 12).  
 

Finns det inte tillräckligt med personal som har delegation får det konse-
kvenser för hur enhetschefen kan organisera vårdbiträdenas arbete.  

I och med ädelreformen och införandet av kommunala sjuksköterskor 
tycker de socialt omsorgsutbildade enhetscheferna att ”allt har blivit så 
mycket mer sjukt”, även om de äldre de facto har blivit skröpliga går det till 
överdrift: 

 
Pensionärerna var ju sjuka förut också och personalen tog ett större ansvar 
förut. Visst är det bra med delegering, men mycket av det dom gjorde då får 
man kanske inte göra idag. I och med att vi har sjuksköterskan på heltid så 
skapas också ett behov. Bara hon visar sig här ute så har hon tio pensionärer 
som söker henne. De är ju den generationen att de ser sjuksköterskan och 
doktorn som en gud (Ålderdomshem 3). 
 

Alla enheter har tillgång till sjuksköterskor, även om organisationen varie-
rar. Även behovet av sjuksköterskor kan variera. De enheter som har minst 
anställda sjuksköterskor är de vars enhetschef har social omsorgsutbildning. 
Ingen av dem har mer än en halv till en heltidsanställd sjuksköterska, oav-
sett i vilken organisation som de befinner sig i. De två servicehus vars en-
hetschef är sjuksköterskeutbildad har mellan fyra och sex sjuksköterskor 
anställda. Sammanlagt är det sju av enheterna som har denna sjuksköterske-
täta organisation.205 

I de enheter vars sjuksköterska inte är anställd av enhetschefen, är kon-
takten dem emellan liten. Sjuksköterskan går till sitt arbetsrum eller direkt 
till de äldre och enhetschefen vet knappt vem det är eller hur ofta sjukskö-
terskan är på enheten. Dessa sjuksköterskor är inte med på enheternas per-
sonalmöten och inte delaktig i enhetens inre arbete. De kan i det närmsta 
betraktas som externa konsulter.   

I de enheter vars sjuksköterska är anställd av enhetschefen, eller där 
sjuksköterskan är stationär på enheten, är sjuksköterskan en nära kolle-
ga/samarbetspart till enhetschefen om sjuksköterskan är ensamt anställd 
som sjuksköterska. Där det finns fler sjuksköterskor anställda blir sjukskö-

                                              
205 Dessa enheter har också den lägsta utbildningsnivån på sina vårdbiträden. Vilket kan 
tolkas så att med många anställda sjuksköterskor behöver inte övrig personal vara utbil-
dad.   
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terskan en maktfaktor. I all synnerhet om enhetschefen inte är sjuksköters-
keutbildad.206 
  

Arbetsdelning 
I ovanstående har jag beskrivit den samfällighet som enhetschefen ingår i, 
externt i form av politiker, chefer, kollegor och biståndshandläggare, internt 
i form av sjuksköterskor och vårdbiträden.  

Äldreomsorgen är en hierarkiskt uppbyggd organisation där politikerna 
är de som beslutar om enheternas mål och inriktning. Därunder kommer 
socialchef/förvaltningschef och i en majoritet av kommunerna äldreom-
sorgschef, dessa benämns i ovanstående text som ledning. De sitter centralt 
och ”utanför” enheterna och uppfattas som varande perifera av enhetsche-
fen. Självklart besitter de makt i förhållande till enhetscheferna, men i prin-
cip upplever enhetscheferna att de i sitt arbete är självständiga i relation till 
politiker och ledning:  

 
…/ jag styr ju ändå över min vardag, till viss del, jag har uppgifter som ska 
göras och måste lämnas in till vissa tidpunkter och så där, men jag kan ändå 
lägga upp arbetet det är ingen som talar om för mig att nu ska jag göra det 
här och det här (Servicehus 21). 
 

I förhållande till övriga yrkesgrupper utgår arbetsdelningen från respektive 
yrkestillhörighet. Var och en sköter det som de är utbildade och anställda 
för. Även om det kan finnas en viss konflikt, alternativt konkurrens, mellan 
enhetschef och sjuksköterska, respekterar de varandras arbetsuppgifter och 
försöker inte tala om för varandra vad som egentligen bör göras. Möjligen 
kan här finnas en viss konkurrens mellan den sjuksköterskeutbildade en-
hetschefen och sjuksköterskan där enhetschefen gärna går in och är ”boll-
plank” och ”rådgivare” till sjuksköterskan.  

När enhetschefen jämför sig med andra yrkesgrupper är det inte de upp-
räknade i ovanstående samfällighet som nämns. I stället gör enhetscheferna 
en jämförelse utifrån själva ledarskapet och jämför sig då med kommunens 
rektorer. Främst gör de jämförelsen ur ett lönepolitiskt perspektiv: 

 
…/ om man ska jämföra med rektorerna, som är närmast jämförbara, dom 
har inte verksamheter som ska fungera dygnet runt, men vi har verksamhe-

                                              
206 Westerlund och Larsson (2002) har i sin forskning utgått från den kommunala sjuk-
sköterskan och hennes arbete. De har funnit att för sjuksköterskans identitet som sjukskö-
terska är den organisation som de betecknar som ”kontoret som bas” (av mig sjukskö-
terska på konsultbasis) den bästa organisationsmodellen. Den skapar också mindre ”sjuka 
äldre” och minst revirstrider mellan sjuksköterska och enhetschef. Som vi senare ska se 
ger denna organisation också självständiga vårdbiträden. 



 194  

ter som ska fungera dygnet runt och året runt. Vi har fler omsorgstagare och 
personalgrupper. Dom ligger några tusen över oss och då tycker jag att vi 
ska ligga några tusen över dom i stället (Ålderdomshem 12). 
 

I och med kommunala omorganisationer har mellancheferna i de kommu-
nala verksamheterna kommit närmare varandra. Ett flertal av enhetschefer-
na berättar att de går på ledarkurs med rektorer och att de sitter i samma 
ledningsgrupp som dessa. Vilket innebär att de olika verksamheterna har 
fått mer insyn i varandras arbetsområden och enhetscheferna tycker att det-
ta är ”ett lyft”. 

Under verksamhetsmodellens rubrik ”arbetsdelning” ryms enligt  
Knutagård (2003, s 146) också den vertikala uppdelningen av makt och 
status. Här tas två former av makt upp; rummets makt och massmedias 
makt. Rummets makt är ett av mig observerat fenomen, medan massmedias 
makt var ett uppenbart problem både för enhetschef och vårdbiträde.   

  

Rummets makt 
Vid byggnationen av ålderdomshemmen var arkitektens intention att place-
ra enhetschefen i direkt anslutning till entrén. Enhetschefen skulle vara lätt 
att hitta för de äldre, för anhöriga och personal. Enhetschefen skulle också 
ha uppsyn över dem som besökte enheten. I servicehusen ser arkitektens 
intention lite annorlunda ut. Det första som möter besökaren är en reception 
och innanför receptionen är rummen för enhetschefen placerad. Arkitektens 
ursprungliga intention var också att enhetschefen skulle ha ett stort rum. Ett 
rum jag tolkar har tre funktioner: att representera den kommunala äldreom-
sorgen, att visa enhetschefens makt och att ge utrymme för enhetschefens 
arbete. En enhetschef ska till exempel få plats med arbetsgrupper, beståen-
de av mer än en person i sitt rum.  

Åtta av de enhetschefer som jag besökte har behållit det ursprungliga 
chefsrummet. Resterande har placerats/placerat sig i andra rum, oftast otill-
gängliga för en ny besökare. Några sitter i pensionärslägenheter och andra i 
källarlokaler. Hos en av enhetscheferna får besökaren passera tvättstugan 
innan besökaren kommer in till enhetschefen. Förklaringen till deras av-
skildhet är enligt enhetscheferna att de behöver lugn och ro i sitt arbete. 

En del delar sitt arbetsrum med vårdbiträdena och har därmed ingen 
egen lugn vrå. Andra delar rum med enhetens fax och skrivare, vilket gör 
att rummet blir ett allmänt rum. Några har så små rum att de kan definieras 
som ”skrubb”. Ungefär hälften av enhetscheferna har möjlighet att ha fler 
än två besökande på sitt arbetsrum. Ett flertal av enhetscheferna får välja ett 
annat rum när de vill prata enskilt med en besökare eller med sin personal.  
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Chefsrummet som arkitekten hade intentionen att skapa används idag till 
personalrum eller sjuksköterskeexpedition. 

 

Massmedias makt 
Det är främst anhöriga och ibland den äldre som använder sig av massme-
dia som påtryckare, alternativt för att visa på missförhållanden. Främst ser 
enhetscheferna att massmedia användes och lät sig användas som påtrycka-
re, vilket detta exempel illustrerar: 

 
Det har varit så att en pensionär kan ringa till en politiker och det kommer 
ut i tidningarna och då får den rätt och så häver man beslutet helt plötsligt 
(Ålderdomshem 3). 
 

I ovanstående exempel var den äldre inte nöjd med ett biståndsbeslut. En-
hetscheferna tycker att politikerna är för ”lättskrämda” och önskar att de 
stod på sig bättre gentemot massmedias påtryckning. När enhetschefen blir 
”hotad”207 av massmedia är rutinen sådan att enhetschefen meddelar detta 
direkt till socialnämnden alternativt socialchef/förvaltningschef och ärendet 
förs i och med det upp i organisationen:  

 
Jag brukar mejla honom, då svarar han alltid. Då är det bra att han finns. Vi 
lever i en värld vet du. Jag menar pressen har ögonen på oss, alla har ögo-
nen på oss på något sätt, det känns väldigt bra att informera honom om sa-
ker och ting som eventuellt är på gång. Det är bra att han har den informa-
tionen från mig (Ålderdomshem 19). 
 

Att vara ute och ”cirkulera” i pressen är något som de flesta enhetscheferna 
mer eller mindre har upplevt. Enheter utanför storstad och där det finns en 
lokalpress, känner sig mer ifrågasatta. Enhetscheferna upplever att de inte 
har mycket att sätta emot: 

 
Vi är totalt försvarslösa, vi har en lag som säger att vi inte kan yttra oss i 
ärendet på något sätt till massmedia, men anhöriga kan säga vad som helst 
om oss (Ålderdomshem 11). 
 

En del av enhetscheferna hade svårt att finna sin roll gentemot de anhöriga, 
utan fann att det var viktigt att ställa upp och ta sig tid, så viktigt att allt 
annat arbete får läggas åt sidan:  

 
Så fort en anhörig ringer måste vi ta dom på högsta allvar och lyssna på 
dom för dom hotar med massmedia. Jag hade nu det här samtalet i fredags 
det tog två timmar. Han har gått till alla instanser och klagat på allting och 
egentligen finns det inget att klaga på vården, men han tycker inte om per-
sonalen (Servicehus 5). 

                                              
207 Det var uppenbart att massmedia kändes som ett hot som var omöjligt att värja sig 
mot. Maktmässigt upplevde sig enhetschefen i underläge. 
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På detta sätt upplevs anhöriga som en maktfaktor. Tydligt är att massmedia 
betraktas med ängslan och frustration. 

 

Sammanfattning 
Avslutningsvis kan detta kapitel sammanfattas utifrån verksamhetsmodel-
lens samtliga noder (se modellen i kapitel 3). De regler som innefattar en-
hetschefens verksamhetsansvar handlar om regler för hur fastighetsförvalt-
ning, ekonomi, verksamhetsadministration och organisation av omsorg ska 
utföras. De regler som innefattar enhetschefens personalansvar handlar om 
regler hur personalen ska ledas, organiseras och rekryteras samt om perso-
naladministration. Dessa regler finns formulerade i lagstiftning och policy-
dokument, men även i normer och konventioner. Det finns polariserande 
regler som anger att de äldre ska få god omsorg med hög kvalitet, samtidigt 
som det förutsätts att budgeten hålls. Det finns regler som förordar att en-
hetschefen är tillgänglig, har en närhet till vårdbiträdena och kun-
skap/erfarenhet av vårdbiträdenas arbete. Gemensamma regler för enhetens 
personal är att arbeta självständigt. 

Enhetschefen sätter också upp regler för sig själv hur hon/han ska vara 
som enhetschef. I sitt verksamhetsansvar ska enhetschefen vara kreativ, 
idérik och visionär, och i sitt personalansvar vara lyhörd och kunna samar-
beta med vårdbiträden och motivera dem till att göra ett bra arbete. Dessut-
om ska enhetschefen vara flexibel och stresstålig, lojal mot arbetsgivare 
och en bra representant för kommunen.208 

Enhetschefens externa samfällighet består av politiker, ledning, bistånds-
handläggare och kollegor. Den externa samfälligheten har makt över en-
hetschefens verksamhetsansvar. Politiker och ledning i form av regler och 
budgettilldelning, biståndshandläggaren i form av beslut om hur mycket 
resurser den äldre ska tilldelas. Detta ger i sin tur effekt på enhetschefens 
personalansvar och vårdbiträdenas omsorgsarbete. Arbetsdelningen mellan 
den externa samfälligheten och enhetschefen är reglerad genom instanser 
som anger vilka inköp som enhetschefen kan göra och vilka beslut som kan 
fattas när det gäller lön och anställning. Arbetsdelning kan förändras utifrån 
vilka arbetsuppgifter som enhetschefen får delegerade till sig, vilket utgör 
ett problem som flera studier om mellanchefer har tagit upp (se Gynnerstedt 
1993; Thylefors 1993; Richard 1997; Schartau 1997). Den interna samfäl-
ligheten består av vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjuk-
gymnaster. De har alla fokus på det direkta arbetet med den äldre. Enhets-

                                              
208 Se vidare under personlig kompetens. 
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chefen organiserar visserligen omsorgen men befinner sig perifert från de 
äldre; de delar inte samma objekt. Enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast delar däremot på ett pedagogiskt ansvar för vårdbiträdena, 
alla utifrån sin profession. Det kan röra sig om handledning vid personal-
konflikt, i vårdarbete, om rehabiliteringsarbete och av arbetsställning. Där-
för kan sägas att arbetsdelningen mellan samfälligheten är funktionell mel-
lan de olika kunskapsområdena. Alla utför sina arbetsuppgifter och i prin-
cip överlappas de inte. Enhetschefen har ingen som rent organisatoriskt 
arbetar på samma linje som enhetschefen själv, ingen kollega. Alla är un-
derställda enhetschefen. Enhetschefen är därmed ensam i sitt 
verksamhetssystem.  

Samfällighetens medlemmar förväntas ha olika formella och reella kom-
petenser och att de agera utifrån sin formella kompetens. Den interna sam-
fälligheten behöver kunskaper inom discipliner som vård, omvårdnad, om-
sorg och rehabilitering. Där behövs också kunskaper i gerontologi och geri-
atrik. Ledning och enhetschef behöver ha kunskaper om verksamhetsled-
ning, vilket innefattar regelverk och ekonomi. Enhetschefen behöver dess-
utom kunskaper om personalarbete. I den interna samfälligheten är det en-
dast enhetschefen som har dessa kunskapsområden.  

Enhetschefens yrkeskompetens bygger på fem hörnstenar: omsorgs- och 
pedagogisk-, administrativ-, organisatorisk- samt politisk kompetens. En-
hetschefernas förmåga att utveckla dessa kompetenser är avhängt den orga-
nisatoriska strukturen. 
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9. Vårdbiträdens yrkeskompetens 
 
 
 
 
Detta kapitel bygger på de enkäter209 som är gjorda med studiens vårdbiträ-
den. Avsikten med detta kapitel är att beskriva det verksamhetssystem som 
vårdbiträdet är en del av och därmed synliggöra yrkeskompetensen. Av 
studiens 23 enheter har tolv av dessa deltagit i enkätstudien. De som besva-
rat enkäten arbetar som vårdbiträde eller undersköterska på servicehus, ål-
derdomshem eller gruppboende för demenssjuka. I enkätstudien ingår fyra 
servicehus och åtta ålderdomshem. Sammanlagt 316 vårdbiträden och un-
dersköterskor, varav 109 arbetar på servicehus och 207 på ålderdomshem, 
deltar i studien. Som tidigare nämnts i metodkapitlet är svarsfrekvensen 58 
procent, vilket gör att resultatet bör tolkas med en viss försiktighet. I sam-
band med genomläsning och genomarbetning av enkäten visade det sig att 
det inte blev någon större skillnad i resultatet oavsett enhet, utbildnings-
bakgrund eller kön. Därför tar jag endast upp de skillnader som finns.  

Kapitlet inleds med en fördjupad beskrivning av vårdbiträdena210 och 
deras anställning, så kallad bakgrundsvariabel. Därefter utgår jag från  
Engeströms (1987) verksamhetsmodell (se teorikapitlets figur 3:2 och figur 
3:3). 

 
                       (Yrkes)kompetens 

 
 

Vårdbiträde                                  Omsorgsarbete 
                                                    
 
 
 

 
Regler              Samfällighet             Arbetsdelning 
 
Utifrån ovanstående verksamhetsmodell kan vi inleda genomgången med 
vårdbiträdets yrkeskompetens, det medierande redskapet. I yrkeskompe-

                                              
209 För att få närmare kunskap om hur enkäten är konstruerad och vilka frågor som tex-
ten i detta kapitel bygger på, se bilaga 4. För att dessutom se svarsfrekvens alternativt 
bortfall se Tabellbilagan tabell 9:1. 
210 I de inledande delarna separeras vårdbiträden och undersköterskor åt när det är viktigt 
att vara tydlig. I övrigt används yrkestiteln vårdbiträde. 
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tensbegreppet innefattas formell utbildning, yrkeskunskaper och personlig 
kompetens (se kapitel 3). Objekt för vårdbiträdena är enligt de kommunala 
policydokumenten att ge den äldre ”god omsorg med hög kvalitet” (se kapi-
tel 6). I detta kapitel används begreppet omsorgsarbete (se kapitel 1). Av-
sikten är att göra en detaljerad arbetsbeskrivning så att den som inte känner 
till vårdbiträdets omsorgsarbete ska förstå dess komplexitet (Westerberg 
2002, s 11). Dessutom är avsikten att förmedla den kompetens som arbets-
uppgiften kräver. Därefter tas regler, samverkan och arbetsdelning upp.  
 

Presentation av vårdbiträden och undersköterskor 
Av de 316 vårdbiträden och undersköterskor som har besvarat enkäten är 
24 män, vilket motsvarar 7,6 procent, och följer därmed kåren som helhet 
som enligt Socialstyrelsen (2002, s 18) utgör 7,9 procent. Halva populatio-
nen arbetar inom vardera boendeformen; 168 anställda som vårdbiträde, 
varav ingår fjorton män och 148 anställda som undersköterska, varav ingår 
tio män.211 Detta innebär att något fler är anställda som vårdbiträde.212 Här 
skiljer sig dock materialet åt på två sätt; generellt kan sägas att servicehu-
sen har färre undersköterskeutbildade än vad ålderdomshemmen har och 
desto närmare storstad enheten ligger desto fler vårdbiträdesanställda213 
finns det (se Tabellbilagan tabell 9:2).  

Medelåldern för vårdbiträden och undersköterskor är 42 år; männen är 
något yngre, deras medelålder är 38 år. En knapp majoritet är födda på 50-
talet, men i stort sett är antalet vårdbiträden och undersköterskor relativt 
jämt fördelade mellan åldersgrupperna. Något fler av de äldre och de yngre 
är anställda som vårdbiträden (se Tabellbilagan tabell 9:3). 

Den person som har tjänstgjort längst har arbetat som vårdbiträde i 45 år. 
Den som arbetat kortast tid har varit anställd i några månader. Nära hälften 
av omsorgspersonalen har varit anställd kortare tid än tio år Drygt hälften 
av de tillfrågade har enbart arbetat som vårdbiträde eller undersköterska i 
kommunal tjänst och här är vårdbiträdena något överrepresenterade (se Ta-
bellbilagan tabell 9:4).  

 

                                              
211 Av de som har besvarat enkäten är 53 % vårdbiträden och 47 % är undersköterskor. 
212 I offentlig statistik från Svenska Kommunförbundet (2001) och Socialstyrelsen 
(2002) är personalgruppen vårdbiträden och undersköterskor sammanslagen under be-
nämningen baspersonal. Jag anser att det finns en vinst att i min studie separera dem ef-
tersom utbildningsnivån skiljer sig mellan de två grupperna.  
213 Jag väljer här begreppet vårdbiträdesanställda istället för vårdbiträdesutbildade efter-
som det visar sig att alla vårdbiträdesanställda inte är vårdbiträdesutbildade. 
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De nyanställda 
Av de 86 nyanställda, som är anställda mellan 0–4 år,214 är 48 anställda 
som vårdbiträde och 38 som undersköterska. Av dessa är det arton som har 
haft en annan vårdanställning utöver kommunal äldreomsorg. Resterande 
nyanställda har enbart arbetat som vårdbiträde alternativt undersköterska i 
kommunen eller på den arbetsplats som de nu befinner sig på. Den yngsta 
av de nyanställda är 20 år gammal och den äldsta är 62 år gammal, vilket 
innebär att det inte enbart är ungdomar som rekryteras till arbete inom äld-
reomsorgen (se Tabellbilagan tabell 9:5).  

Av de nyanställda vårdbiträdena är det 35 som inte har formell utbild-
ning. Vi kommer in på utbildningsbakgrund senare i studien.215 

 

Anställningsform 
Dagens debatt om framtidens äldreomsorg handlar ofta om svårigheter att 
rekrytera vårdbiträden (se till exempel Ds 1999:4; Proposition 
1997/98:113; Socialstyrelsen 2002; 2004 och Svenska Kommunförbundet 
2001; 2001b; 2003). I samband med rekryteringsproblem tas frågan om 
anställningsform och val av arbete upp. Rekryteringssvårigheter och kom-
petensfrågor hänger ihop och kan vara förklarande faktorer till bristen på 
utbildad personal  

Av dem som besvarade enkäten är en majoritet (85 procent) tillsvidare-
anställda och femton procent är antingen vikarieanställda (34 personer) el-
ler timanställda (14 personer). Andelen timanställda är förhållandevis låg, 
vilket troligtvis beror på att de timanställda var de som passade våningarna, 
medan den ordinarie personalen var med på det personalmöte då jag läm-
nade ut enkäten. Enhetscheferna uppgav att cirka 20 procent av den totala 
personalstyrkan var timanställda. Av de nyanställda är det nio som är tim-
anställda och 31 som är vikarieanställda, vilket innebär att i princip alla 
tim- och vikarieanställda ingår i gruppen nyanställda. 

Heltidsanställning var något vanligare (58 procent) än deltidsanställning. 
Denna siffra är högre än vad Svenska Kommunförbundet (2003, s 38) re-
dovisade där 37,5 procent av personalen är heltidsanställd. Av männen är 
två tredjedelar heltidsanställda och därmed är det vanligare med heltidsan-
ställning bland män än bland kvinnor. Heltid eller deltidsanställning varie-

                                              
214 Här avses de som har uppgivit anställningstid under fem år. Fram till fem år så är det 
många som skriver år och månader men från fem år skriver informanterna hela år. Sam-
manlagt har elva stycken; nio undersköterskor och två vårdbiträden skrivit fem år. 
215 Av de 86 nyanställda är det 41 procent som inte har adekvat utbildning. Siffran är 
något lägre än den Svenska Kommunförbundet (2003, s 39) redovisar på 48 procent. 
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rar stort mellan enheterna. Den enhet som har minst heltidsanställda har 
hela 79 procent av personalstyrkan på deltid, medan den enhet som har flest 
heltidsanställda har 27 procent av personalstyrkan på deltid. Här är stora 
regionala skillnader. Ju närmare storstad som enheten befinner sig desto 
högre tjänstgöringsgrad har personalen.  

Vid intervjun med enhetscheferna framkom två hinder för heltidsanställ-
ning; ekonomiska hinder och arbetets fysiska belastning. En av enhetsche-
ferna exemplifierar de ekonomiska hindren: 

 
…/ man behöver tillräckligt många huvuden, det är vad det handlar om, för 
att få täckning mornar och kvällar och då går det inte ihop med personal-
budgeten (Ålderdomshem 22). 
 

En annan enhetschefs utsaga får exemplifiera den fysiska belastningen: 
 
Jag tror egentligen inte att det är så många som orkar arbeta heltid. /…/ Jag 
tror egentligen inte att man gör ett bra jobb på heltid, det är så pass krävan-
de fysiskt och psykiskt (Ålderdomshem 18). 
 

De som arbetar deltid uppger delvis helt andra orsaker till varför de arbetar 
deltid. Sammanlagt 43 procent av de deltidsanställda har uppgivit att de vill 
arbeta heltid, men att arbetsgivaren inte kan erbjuda dem heltid. Denna siff-
ra är betydligt högre än i den enkätstudie som Gustafsson och Szebehely 
(2001, s 22) utförde där 24 procent önskade arbeta fler timmar än vad de 
gjorde. Vårdbiträdena i min studie menar att det är schematekniskt svårt att 
få arbeta heltid, men att de vill och har påpekat detta för arbetsgivaren. Fle-
ra av vårdbiträdena som arbetar deltid arbetar på natten och där förekom-
mer inga heltidstjänster och många påpekar att de vill arbeta natt av famil-
jeskäl – men vill ändå arbeta heltid om det går. Personalen solidariserar sig 
med verksamheten och verkar anpassa sig till realiteten vilket nedanstående 
exempel visar. Vårdbiträdet har skrivit att hon successivt har gått upp i 
tjänst: 

 
…/ verksamheten behöver inte fler heltidare, jag har nu 95 procent och räk-
nar med att få gå upp de sista fem procenten snart (Servicehus 15). 
 

Nitton procent, de flesta yngre, uppger att de har valt att arbeta deltid på 
grund av barn och familj. De något äldre uppger istället att de vill ha krafter 
kvar för fritiden (sexton procent), eller att de fysiskt inte orkar arbeta heltid 
främst på grund av en dålig rygg (sexton procent). Från en av enheterna 
kommer hälften av alla svar om att arbetet är fysiskt tungt. Från flera av 
enheterna tas detta överhuvudtaget inte upp. De enheter där vårdbiträdena 
nämner att arbetet är fysiskt tungt är där den äldres bostad inte är anpassad 
efter kvarboendeprincipen. För dessa enheter innebär detta små rum och 
toaletter.  
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Ett fåtal av de timanställda uppger att de studerar och kan därför inte ar-
beta mer. 

 

Val av arbete och arbetsplats 
Många av vårdbiträdena har valt att arbeta på enheten på grund av att de 
trivs med arbetskamraterna, de äldre och själva arbetet. De började en gång 
som sommarvikarier och sedan ”rullade det på”. När ålderdomshemmet 
ligger på landet eller där kommunikationerna är dåliga, då har personalen 
valt arbetsplatsen för dess närhet. Det har känts bra att ha nära dit. Om en-
heten däremot ligger i tätort så handlar valet om enhetens goda rykte. Oftast 
har någon blivande kollega pratat gott om arbetsplatsen. Men ”ryktet” kan 
också cirkulera ”på stan”. 

Sammanlagt sju procent (26 personer) varav 22 med undersköterskeut-
bildning har gått på enheten som elev och trivts så bra att de har stannat 
kvar. Det är en förhållandevis låg siffra, eftersom både kommunens utbild-
ningsansvariga och enhetschefen talar varmt för värdet av att rekrytera ut-
bildad personal från vårdskolorna.   

En relativt stor grupp uppger att de har blivit omplacerade till enheten. 
Här syns spår av alla de reformer som äldreomsorgen har genomgått under 
1990-talet. Bland annat har, främst i de små kommunerna, ädelreformen 
gjort att ett flertal undersköterskor har ”hamnat” där dom är.216 

Ett fåtal av personalen har sökt arbetet på enheten via arbetsförmedling-
en, eller svarat på annons. Det var i princip de nyinflyttade till kommunen 
som hade valt den vägen.  

Den stora genomgående känsla som förmedlas är att de undersköterskor 
och vårdbiträden som har svarat på enkäten har valt att arbeta och trivs att 
arbeta i äldreomsorg och specifikt på den enhet där de befinner sig. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den vanligaste vägen att rekrytera 
vårdbiträden är via vikarieanställning. De nyrekryterade har oftast ingen 
annan vårderfarenhet än den kommunala. En majoritet av de nyrekryterade 

                                              
216 Andra reformer som påverkat anställningen är kvarboendeprincipen, omorganisering 
av hemtjänsten, borttagande av kommunala fotvårdare och huvudmannaskapsförändring-
ar. Den angivna gruppen, de omplacerade, är en relativt stor grupp. Här skulle närmare 
studier behöva göras. Jag upplevde både i en observation där huvudmannaskapsväxling 
pågick och i intervjuer med enhetschefer som ”måste ta emot” och inte fick ”välja,” att 
gruppen omplacerade riskerar att fara illa. Det finns också en viss bitterhet hos underskö-
terskorna, vilka tycker att deras kompetens inte tas tillvara. 
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anställs som vårdbiträde,217 och många av dessa är inte formellt utbildade. 
Det finns en önskan hos vårdbiträdena att arbeta heltid.  

Generellt kan sägas att landsbygden har fler formellt utbildade och fler 
med undersköterskeutbildning och en stor del av dessa arbetar deltid. Mot-
satta gäller för tätort och främst storstad; där är fler utan formell utbildning, 
färre är undersköterskeutbildade och en stor del av personalen arbetar hel-
tid. 

 

Yrkeskompetens 
I denna del av resultatredovisningen tas vårdbiträdets medierande redskap 
upp; det vill säga vårdbiträdets yrkeskompetens. I yrkeskompetensbegrep-
pet innefattas formell utbildning, yrkeskunskaper och personlig kompetens. 
Jag utgår som tidigare har presenterats från Socialstyrelsens definition av 
formell utbildning (Socialstyrelsen 2001b, s 37; se kapitel 6). I enkäten sat-
tes tolv fasta svarsalternativ upp. Dessa utgick från de utbildningar som den 
officiella definitionen tog upp och de varianter av utbildningar som jag i 
den historiska beskrivningen hade funnit. Jag separerar vårdbiträdena från 
undersköterskorna. 

 

Vårdbiträdenas formella utbildning 
Av dem som besvarat enkäten är det sammanlagt 168 som är anställda som 
vårdbiträden. Av dessa har 45 ingen vård- eller omsorgsutbildning vilket 
innebär att 27 procent av vårdbiträdena inte är formellt utbildade, eller fjor-
ton procent av samtliga informanter. Socialstyrelsen (2002, s 37) har i sin 
redovisning av fast anställd vårdpersonal på särskilda boenden redovisat en 
siffra på 75 procent formellt utbildade, vilket innebär att var fjärde anställd 
saknar formell utbildning.218 Jag kommer till de ej formellt utbildade sena-
re. Nedanstående figur visar vilka vård- och omsorgsutbildningar som vård-
biträdet har.219 

                                              
217 Här separerar jag vårdbiträdena i vårdbiträden och undersköterskor och menar att den 
vanligaste anställningen är som vårdbiträde, vilket indikerar att det är svårare att rekryte-
ra personal med undersköterskeutbildning. 
218 Som jag ser det har Socialstyrelsen (2002) ej separerat vårdbiträden och underskö-
terskor vilket gör att den personal som jag har tillfrågat har en högre formell utbildning 
än vad som tidigare redovisats. 
219 Jag har inte försökt att fånga upp om vårdbiträdet har någon gymnasieutbildning i 
övrigt utan enbart intresserat mig för deras vård- och omsorgsutbildning. 
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Figur: 9:1. Vårdbiträdenas utbildning på särskilt boende: ålderdomshem och ser-
vicehus, n = 168. 
 
I ovanstående figur kan vi se att en majoritet (58 procent) av de vårdbiträ-
desutbildade har gått 10- eller 20 veckors vårdbiträdesutbildning, en utbild-
ning som upphörde i och med gymnasiereformen år 1991. De som har gått 
vårdlinjen har i regel avbrutit efter ett år eller återkommit efter många års 
bortavaro från yrket och valt att arbeta som vårdbiträde.  

Sju av de vårdbiträdesanställda har en senare utbildning, efter år 1991, 
då på delar av omvårdnadsprogrammet på ungdomsgymnasiet eller i kom-
vux. 

Om vi återgår till de 48 nyanställda vårdbiträdena och ser specifikt på 
deras utbildning är tretton av dem formellt utbildade medan 35 ingår i grup-
pen ej formellt utbildade. Detta innebär att 78 procent av de ej formellt ut-
bildade ingår i gruppen nyanställda. Påpekas bör att detta inte på något sätt 
är ett nytt fenomen utan ingår i den utbildningskultur som finns inom äldre-
omsorgen. För att vara behörig till 10-veckors vårdbiträdesutbildning 
krävdes minst ett års arbete som vårdbiträde.220 Frågan blir istället om da-
gens outbildade vårdbiträden ges samma möjligheter till utbildning som 
gårdagens icke formellt utbildade vårdbiträden fick? 

Endast sex av vårdbiträdena har skrivit att de stegvis håller på att utbilda 
sig till undersköterska, vilket rimligtvis borde tolkas som om att enheterna 
är långt ifrån den nationella intentionen om att den formella utbildningen 
ska vara omvårdnadsprogrammet. 

                                              
220 Om jag räknar de som har gått 10-veckors vårdbiträdesutbildning (66 personer) och 
en del av dem som gått 40-veckors undersköterskeutbildning (35 personer) samt de utan 
formell utbildning (45 personer) är det sammanlagt 46 procent som börjat sitt arbete som 
vårdbiträde utan formell utbildning. Troligtvis är de ännu fler. 

Vårdbiträdenas utbildning
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Ett flertal av vårdbiträdena har ”vårdlika” utbildning; utbildningar som 
de nämner och som skulle kunna betraktas som en stabil grundplatta för 
arbetet som vårdbiträde. Vårdbiträdena har bland annat barnskötarutbild-
ning (barn och fritidsprogrammet/barn och ungdom), utbildning till fotvår-
dare, apoteksbiträde, ambulansförare, tandskötare, distribution och kontor, 
vårdare för förståndshandikappade med mera. Sammanlagt har 35 olika 
”vårdlika” utbildningar nämnts.221 Den vanligaste av dessa utbildningar är 
barn och fritidsprogrammet.  
 
Hur tänker de ej formellt utbildade om utbildning? 
En majoritet (71 procent) av de ej formellt utbildade avser inte att skaffa sig 
någon vård- och omsorgsutbildning. En del vårdbiträden uppger personliga 
skäl. De har småbarn vilket gör att det är svårt att hinna studera eller att de 
anser sig vara för gamla. Andra vill inte studera, antingen för att de tror att 
de inte skulle klara av det eller för att de inte planerar att vara kvar i vården. 
Några menar att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de får utbildning 
och vill inte arbetsgivaren betala får det vara. Medan en del menar att de lär 
sig bäst genom arbetskamrater och därför anser de att det inte behövs ut-
bildning för arbetet som vårdbiträde: 

 
Rätt kompetens kan man få genom kollegor och sunt förnuft, jag tror också 
att livserfarenhet och en viss fallenhet för människor betyder mycket (Ser-
vicehus 13). 
 

I det stora hela är de tillfrågade överens om att det behövs en utbildning för 
arbetet som vårdbiträde och undersköterska även om tolv procent har utta-
lat sig om att som vårdbiträde kan man arbeta utan utbildning. De som 
främst är av den åsikten är de ej formellt utbildade. 

 

Undersköterskors formella utbildning 
Av dem som svarat på enkäten är 148 personer anställda som undersköters-
kor. Av dessa uppger 57 (38 procent) att de har en vårdbiträdesutbildning 
innan de har påbörjat en undersköterskeutbildning. I nedanstående figur 9:2 
ser vi hur de olika utbildningsvägarna till undersköterskekompetens förde-
lar sig mellan informanterna. 

 
 
 

                                              
221 Enkätfrågan var ställd som: Har du någon annan vård/omsorgsinriktad utbildning 
som inte nämnts?” 
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Undersköterskors utbildning
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Figur 9:2. Undersköterskornas utbildning på särskilt boende: ålderdomshem och 
servicehus, n = 148. I vårdlinjen ingår också de med en skötarinriktning (12). Öv-
rig utbildning är utländsk sjuksköterskeutbildning. 

 
Av ovanstående figur kan vi se en tidig undersköterskeutbildning där alter-
nativen var att först gå en vårdbiträdesutbildning och därefter gå underskö-
terskeutbildning i 40-veckor (30 procent) eller att genomgå gymnasiesko-
lans vårdlinje (26 procent). När utbildningen förändrades år 1991 blev al-
ternativen ungdomsgymnasiets omvårdnadsprogram (10 procent) eller 
komvux (31 procent).222 Av de undersköterskeutbildade med en nyare ut-
bildning är det ett fåtal som har rekryterats från ungdomsgymnasiets om-
vårdnadsprogram.223 Däremot har en relativt stor grupp gått på komvux.  

I det historiska kapitlet togs validering upp som ett alternativt sätt att 
studera och successivt skaffa sig en formell kompetens som undersköters-
ka. Utifrån enkätresultatet kan vi inte se att de undersköterskeutbildade har 
skaffat sig undersköterskekompetens via validering utan de har en traditio-
nell undersköterskeutbildning.224  

Vid en jämförelse mellan vårdbiträden och undersköterskor finner jag att 
ett flertal av vårdbiträdena har en ”vårdlik” utbildning på gymnasienivå. 
Med andra ord har de en gymnasieutbildning som ger motsvarande gymna-
siekompetens, som de undersköterskeutbildade, men för yrket inte klassifi-
cerad som adekvat utbildning. Kanske skulle just denna grupp av vårdbiträ-

                                              
222 Av dem som rekryterats under 2001 till äldre- och handikappomsorgen har 20 procent 
ungdomsgymnasiet och 24 procent har komvux (Socialstyrelsen 2003b, del I s 57). 
223 När materialet separeras och enbart i kommunen nyanställda undersköterskor grans-
kas är en majoritet av dessa utbildade på ungdomsgymnasiets vårdlinje, vilket kan tolkas 
som om att de ungdomsutbildade vid byte av arbetsplats på ”äldre” dar byter till äldreom-
sorg.  
224 Enkäten lämnades ut våren 2002. 
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den vara behjälpta av en individuell utbildningsplan och med hjälp av vali-
dering finna en genväg till undersköterskekompetens. 

 

Att utnyttja den utbildning som vårdbiträdet har 
På enheterna finns vårdbiträden som har gått distribution och kontorsut-
bildning på gymnasiet, de som har läkarsekreterarutbildning, utbildning till 
apoteksbiträde, tandsköterska, lokalvårdare, terapibiträde och även de som 
har en social serviceutbildning.225 Det är svårt att se att dessa kompetenser 
har utnyttjats. Till exempel skulle de som har en administrativ utbildning 
kunna anses lämpade för administrativa arbetsuppgifter, de som har en te-
rapibiträdesutbildning anses lämpade som kulturombud eller den som är 
utbildad apoteksbiträde lämpad som apoteksansvarig (se vidare under an-
svarsområden). Dessa kompetenskopplingar går inte att utläsa av materia-
let, vilket kan betyda att viss kompetens faktiskt går förlorad.  

 

Kompetensutveckling 
Några vårdbiträden tyckte att det var arbetsgivarens ansvar att betala för 
deras utbildning. I kapitel 6 såg vi att de undersökta kommunerna hade oli-
ka strategier för att få sin personal formellt utbildad. Även om kommunerna 
idag är restriktiva med utbildning på arbetsgivarens bekostnad har kommu-
nerna periodvis ordnat med utbildning för sin personal, vilket också speglas 
i enkätresultatet. 

Det är främst vårdbiträden som har fått utbildning betald av arbetsgiva-
ren, vilket stämmer väl med de kommunala satsningar som beskrevs i kapi-
tel 6 och 7. Sammanlagt är det 29 procent av all personal som har fått sin 
grundutbildning betald den vägen och ytterligare tjugo vårdbiträden har 
delvis fått sin utbildning betald, här är stora skillnader mellan enheterna. 
Vissa enheter har som policy att se till att personalen får utbildning på en 
enhet har 38 av 49 personer fått utbildning via arbetsgivaren. På en annan 
enhet har tre av 33 fått motsvarande erbjudande. Ett intressant resultat är att 
det inte finnas något samband mellan en ”generös” arbetsgivare eller en 
”snål” arbetsgivare och antalet utbildade undersköterskor. Den ”snåla” ar-
betsgivaren har inte färre utbildade undersköterskor än den ”generösa” ar-

                                              
225 Sammanlagt har 98 (31%) vårdbiträden/undersköterskor nämnt att de dessutom har 
en annan vård- eller omsorgsinriktad utbildning. Här nämns allt från högskoleutbildning 
som sjukgymnast och förskollärare till kortare kurser som hygienutbildning 8v och psy-
kologi 20p. Som tidigare har nämnts är det främst vårdbiträdena som har denna bredd. 
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betsgivaren. Den kommun som satsar på grundutbildning av vårdbiträden 
får inte med ren automatik fler utbildade undersköterskor.   

Av de tillfrågade är det 40 procent som har fortbildat sig i form av korta-
re kurser under år 2001.226 Här är skillnaderna mellan enheterna rejält stora. 
På en enhet har 78 procent av personalen gått en eller flera kurser medan på 
en annan enhet endast ett vårdbiträde har gått på kurs under året. De enhe-
ter som satsar på fortbildning är också de enheter som generellt har en hög 
andel formellt utbildad personal. Medan de enheter som inte satsar på fort-
bildning också har en lägre andel formellt utbildad personal. Enheterna 
tycks således inte försöka kompensera låg formell utbildning hos persona-
len med kompetensutveckling. 

Något fler undersköterskor har gått på fortbildning med en klar övervikt 
för dem som har arbetat länge. Av de 86 nyanställda (0–4 år) har femton 
vårdbiträden och femton undersköterskor, 227 gått på kurs under föregående 
år. Av dessa är det tre som är födda på 1980-talet, varav två icke formellt 
utbildade vårdbiträden. Här finns två alternativa tolkningar, antingen vill 
inte de nyanställda gå på kurs eller så erbjuds inte de nyanställda att delta. 
Det senare alternativet tyder i så fall på att kompetensutveckling är en be-
löning för ”lång och trogen tjänst”, inte ett sätt att fylla igen kunskapsbris-
ter. 

Kursutbudet är tidigare beskrivet i kapitel 6 och har övervägande ett me-
dicinskt innehåll. På åtta av tolv enheter erbjuds demensutbildning som 
fortbildning vilket gör att demensutbildning är den vanligaste formen av 
kurs. De flesta av enheterna har någon form av stegvis fördjupning av per-
sonalens kunskaper om demens. De övriga kurser som fler än tre enheter 
har är sårvårdskurs, handledarutbildning vilken är avsedd för undersköters-
korna, vård i livets slutskede, etik och moral, förflyttning och lyftteknik 
samt tandvårdsutbildning. Samtliga kurser är till för att personalen ska göra 
ett bättre arbete gentemot de äldre. Ingen av de sammanlagt 23 kurser som 
räknas upp i materialet handlar om samarbete personal emellan.  
 

Yrkeskunskaper 
Det framkommer således att vårdbiträdenas utbildning omfattar både en 
kortare eller längre vård/omsorgsutbildning. Dessutom är fjorton procent av 
vårdbiträdena utan formell utbildning. Vi kan då gå vidare i granskningen 
av vårdbiträdenas yrkeskunskaper. Det vill säga de kunskaper vårdbiträdet 
anser vara behövliga för att kunna utföra arbetet som vårdbiträde. I princip 
                                              
226 Se också kapitel 6 under rubrik ”Kompetensutveckling som kortkurs”. 
227 De utgör 25 procent av de 121 som har gått på kompetensutveckling under år 2001. 
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handlar alla de exempel som vårdbiträdena kommer med om arbetet med de 
äldre. Det finns två områden som alla vårdbiträden tar upp, nämligen hur 
man ska vara mot den äldre (tas upp under personlig kompetens) och medi-
cinska kunskaper. Dessutom tar vårdbiträdena upp omsorgs- och omvård-
nadskunskap samt hem- och hushållskunskap. Det sistnämnda kunskapsom-
rådet är det inte lika vanligt att vårdbiträdena nämner. 

Vi kan då tala om kunskapsområden vilka innehåller fakta-, förståelse-, 
färdighets- och förtrogenhetskunskaper. Tilläggas bör att det inte är vatten-
täta skott dem emellan och att det inte är någon skillnad på hur de vårdbi-
trädesanställda och de undersköterskeutbildade uttrycker sig.  

 
Medicinska kunskaper 
Av de tre kunskapsområdena är det främst det medicinska kunskapsområ-
det som vårdbiträdena ger exempel från. Den medicinska kunskapen har ett 
tydlig äldrefokus. Vårdbiträdet bör ha kunskaper om det naturliga åldrandet 
och om åldrandets sjukdomar, specifikt demenssjukdomar och diabetes. 
Vårdbiträdet behöver också kunskap om läkemedel och läkemedelsadmini-
strering; främst insulin, ögondroppar och salvor. Dessutom krävs färdig-
hetskunskaper i puls och blodtryck, såromläggning, provtagning av blod-
socker och kateterbyte.228  

Här finns särskiljande upplevelser var gränsen för färdigheten ska gå 
mellan vårdbiträdet och den undersköterskeutbildade:  

 
Om de har komplicerade sår ska både undersköterskor och sjuksköterskor ta 
hand om den biten (vårdbiträde) (Servicehus 5).  
 
Veta vad man gör och inte anta att man gör rätt vid omläggningar, insulin 
och tablettdistribution (undersköterska) (Servicehus 5). 
 

En viktig erfarenhetsbaserad kunskap har här betecknas som ”det medi-
cinska ögat”. Vårdbiträdet ska kunna observera allmäntillstånd, sjukliga 
förändringar, sår och hudförändringar och besluta om vad som ska göras, 
alternativt att rapportera till sjuksköterskan. Det är också viktigt att vara 
observant på förändringar hos den äldre, även om den själv inte uttrycker 
eller kan uttrycka förändringar. 

När det gäller ovanstående medicinska kunskap och det medicinska ögat 
finner jag ingen skillnad i innehållet av kunskaperna hos vårdbiträden eller 
undersköterskor, däremot uttrycker sig undersköterskorna mer utifrån 
lärobokens terminologi. 

                                              
228 Kateterbyte har enbart undersköterskor uppgivit. 
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Att inte ha tillräckliga medicinska kunskaper 
Det är inom det medicinska kunskapsområdet som vårdbiträden således 
upplever att de har kunskapsbrister. Det är främst de vårdbiträdesanställda 
som tar upp problemet med att utföra medicinska arbetsuppgifter, som de 
inte har kunskap i, som att göra omläggningar eller att mäta blodtryck. De 
vårdbiträdesanställda upplever att delegationerna lämnas för lättvindligt 
och att de sedan står ensamma om att utföra uppgifter som de inte har till-
räcklig kunskap i. Vårdbiträdena tar också upp den svårighet som de befin-
ner sig i när de ska avgöra om den äldre är så pass sjuk att läkare eller sjuk-
sköterska behöver tillkallas. Detta avgörande blir extra svårt för dem som 
är anställda som vikarier eller för dem som svarar på larm utanför enheten 
och därför kanske aldrig har träffat den äldre. När vårdbiträdet väl har be-
dömt att den äldre behöver läkarvård inträffar nästa svårighet – att bli trodd 
av läkaren. Vårdbiträdena pekar på att de ”pratar inte samma språk” och i 
och med sin tjänstetitel betraktas de inte som trovärdiga. 

Ett annat område, som mer handlar om en erfarenhetsbaserad kunskap, 
är rädslan att finna någon död i sin lägenhet. Denna rädsla är det mest de 
unga vårdbiträdena som tar upp. De äldre vårdbiträdena framför snarare 
problemet med att ta kontakt med anhöriga efter ett dödsfall. 

Vårdbiträdena har också nämnt att en av de svåra arbetsuppgifter, som 
de har, är arbetet med demenssjuka och psykiskt sjuka. En svårighet som 
både kan härledas till en känsla av otillräcklighet och kunskapsbrist. Vi har 
tidigare sett att de fortbildningsinsatser som prioriteras är demensutbild-
ning. Utbildningsinsatserna verkar inte räcka till; här skulle ett verksam-
hetsförlagt lärande i form av vardagliga samtal med handledning och re-
flektion behövas. 
  
Omsorgs- och omvårdnadskunskap 
Begreppen omsorg och omvårdnad uttrycks av vårdbiträdena synonymt. 
Dessa begrepp är också de mest använda enskilda uttrycken och står för ett 
outtalat innehåll. Med det menas att språkligt sett är begreppen så veder-
tagna att de upplevs ha ett innehåll som inte behöver definieras:  

 
Ge de boende den omvårdnad som krävs för den boendes välbefinnande 
(Servicehus 15). [eller] På ålderdomshemmet tycker jag omsorgsbiten är 
viktig, att kunna ge god omsorg (Ålderdomshem 23). 
 

Vårdbiträdena beskriver omsorgs- och omvårdnadskunskap som en förmå-
ga att kunna ta hand om de äldre i deras vardagssituation och se till deras 
välbefinnande genom dusch, munvård, nagelvård, hårvård, bra kost och att 
ha kunskap och erfarenhet av något så besvärande som blöjbyten. Speciellt 
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poängteras att kunna ge en god omsorg och omvårdnad vid livets slut. Men 
poängterar de, lika viktigt är att sitta ner med de äldre och samtala, att ska-
pa sociala kontakter och ta med den äldre ut på promenad och till olika ak-
tiviteter. Vårdbiträdet ska se helheten och vara en länk mellan den äldre, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef. 

Vårdbiträdena för här in socialtjänstlagens terminolog som kontinuitet, 
självbestämmande, helhet och integritet. Sammanfattningsvis kan sägas att 
vårdbiträdet med god omsorg och omvårdnad anser att det är att ha ett ”fy-
siskt, psykiskt, andligt, socialt och kulturellt seende”.  

 
Hem- och hushållskunskap 
Ett av de största arbetsområdena för vårdbiträdet är att sköta sådant som 
hör till hem och hushåll. Här räknas sådana saker som att kunna tvätta, stä-
da, bädda, laga mat, göra inköp, till och med att vara rörmokare och elekt-
riker; i princip allt som ingår i vardagligt hem- och hushållsarbetet. Noteras 
bör att det är förhållandevis få som har uppgivit att ett vårdbiträde bör ha 
kunskaper om hem och hushåll. Detta kan tolkas som att denna kunskap är 
så självklar att den betecknas som vardagskunskap, vilket kan innebära att 
vårdbiträdena inte ens reflekterar över att detta är något som ingår i kompe-
tensen. 

 
Ämneskunskaper 
Ett fåtal av vårdbiträdena har nämnt direkta ämneskunskaper som ingår i 
gymnasieskolan. De två ämnen som då tas upp är psykologi och sociologi, 
vilket skulle kunna tolkas så att kunskap om mänsklig utveckling och bete-
ende samt människan i samhället skulle kunna vara två viktiga ämnesområ-
den.  

 

Personlig kompetens 
Dessutom tar alla vårdbiträden upp personlig kompetens som en förutsätt-
ning för att kunna utföra ett omsorgsarbete. Den personliga kompetensen 
avspeglar omsorgsarbetets normativa sida och kan mycket väl betraktas 
som regler för vårdbiträdet eller kan sägas tangera dessa. Den personliga 
kompetensen betraktas som en förutsättning för utförandet av vårdbiträdes-
arbetet. En lika tungt vägande förutsättning som de ovanstående beskrivna 
kunskapsformerna.  
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Att vara mot den äldre 
Inom kompetensområdet ”hur man ska vara mot den äldre” finns det två 
bärande begrepp. Dessa begrepp är empati och bemötande. Med empati och 
bemötande uttrycker vårdbiträdena insikten i vikten av att tänka på att varje 
boende är en individ och att behandla dem utifrån deras förutsättningar med 
inlevelseförmåga och ömhet. Men också att de boende ska bemötas med 
respekt och att personalen ska värna om de äldres privatliv. Detta kunde 
egentligen ses som den huvudsakliga relationsdelen av omsorgsarbetet.  

 
Att vara som person 
Sådana förmågor som att vara lyhörd och kunna lyssna på andras önskning-
ar och behov, är något vårdbiträdena sätter högt. De anser också att vård-
biträden ska ha omsorgskompetens vilket innefattar att vara ödmjuk, kär-
leksfull, medmänsklig, mjuk och varm. Dessutom bör yrkesrollen innebära 
en glad och positiv attityd. Vårdbiträdet bör ha ett lugnt förhållningssätt till 
de äldre och inte stressa, vare sig själv eller den äldre. Arbetet kräver också 
förmågan att kunna anpassa sig till den äldre och därmed vara flexibel.  

Den sociala förmågan som innebär att kunna samtala och ta hand om 
olika sorters människor och kunna visa medkänsla med anhöriga och de 
äldre är egenskaper de önskar kunna ta tillvara. Här nämns även ord som 
moral och etik. Eller som någon skriver ”alla ska ha lite folkvett”. Dessa 
kompetenser finner vi även i de relationsregler, som vårdbiträdena utryckte 
när de tog upp hur en kollega bör vara gentemot den äldre.  

 

Sammanfattning 
Vi har sett att av de som har besvarat enkäten (316 personer) är cirka hälf-
ten anställda som vårdbiträde alternativt som undersköterska. Vårdbiträde-
na har en äldre vårdbiträdesutbildning eller ingen vårdbiträdesutbildning 
alls. Även hos de undersköterskeutbildade finns en dominans av äldre ut-
bildning. De med senare utbildning har främst gått på komvux och få har 
rekryterats från ungdomsgymnasiets omvårdnadsprogram. 

Det är de med lång anställning och de med utbildning som har tagit del 
av fortbildning. Demensutbildning är den vanligaste kursen och den medi-
cinska kunskapsinriktningen är tydligt framhävd i fortbildningen. 

Fast demensutbildning är den fortbildning som de flesta har deltagit i, är 
det demenssjukdom och psykisk sjukdom som många anser att de behöver 
mer kunskaper i. Det kan tolkas så att fokus för vårdbiträdena ligger i öns-
kan att tillägna sig förståelse och ett ömsint bemötande av de äldre som 
drabbats av psykiska svårigheter. Detta gäller både för de utbildade och för 
de outbildade vårdbiträdena oavsett tjänstgöringstid. Dessutom verkar de 



 213

vårdbiträdesanställda känna en stor osäkerhet i medicinska kunskaper både 
av faktamässig art och i själva hanteringen. 

Främst har tre kunskapsområden nämnts; medicinska kunskaper, om-
vårdnads-/omsorgskunskaper samt hushållskunskaper. Det är de två första 
kunskapsområdena som prioriteras av vårdbiträdena. Fast hushållsarbets-
uppgifter är dominerande i arbetet är det ett fåtal, som nämner behovet av 
att ha kunskaper i dessa arbetsuppgifter. Troligtvis är det kunskaper som 
vårdbiträdena anser sig behärska utifrån egna erfarenheter i vardagen. 
Dessutom tas vårdbiträdets relationskompetens upp som en lika viktig 
kompetens som de som tagits upp här 

Avslutningsvis kan sägas, för att vara vårdbiträde på de särskilda boen-
deformerna krävs enligt vårdbiträdena att de har en vård-/omsorgs-
utbildning, kunskaper i äldrevård och omsorg/omvårdnad, personlig kom-
petens – så kallad omsorgskompetens – samt erfarenhetsbaserade kunska-
per i form av vardagskunskaper. 

 

Omsorgsarbete 
 

Klockan 8.00–8.45 
Emma börjar dagen med en kopp kaffe tillsammans med kollegorna. De 
diskuterar vad som behövs göras under dagen. Emma ringer och förbestäl-
ler en taxi till klockan elva då hon ska åka med Kalle till tandläkaren. Där-
efter börjar morgonarbetet.  
     Emma ringer på hos Klara, efter en minut tar hon fram nyckeln och går 
in i Klaras lägenhet. Hon småpratar med Klara, plockar fram liften och 
hjälper Klara ur sängen. Därefter skjutsar hon in henne i badrummet. Klara 
sätter sig på en stol vid handfatet. Emma tar fram det som Klara behöver 
och medan Klara gör sig i ordning bäddar Emma sängen och börjar plocka 
fram frukosten. Efter ett tag ropar Klara och tillsammans tar de fram de 
kläder som Klara vill ha. Emma hjälper Klara på med kläderna. Placerad i 
rullstolen åker Klara ut i köket. Emma dukar, Klara förbereder kaffe och 
brer smörgåsar. När allt är placerat så att Klara når det lämnar Emma lä-
genheten och går vidare till Svea. 
     Svea har sovit dåligt under natten och är på humör därefter. Hon vill 
sova vidare. De bestämmer att Emma ska komma tillbaka senare. Innan 
Emma går öppnar hon balkongdörren för att vädra ut nattluften. 
     Emma letar upp Sofia för att de tillsammans ska gå till Lilly. Där behö-
ver de vara två. Lilly är sängliggandes och kan i princip inte göra något 
själv….. 
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I ovanstående beskrivning ser vi en ögonblicksbild av vårdbiträdets Emmas 
omsorgsarbete. Emmas verksamhet består i att hjälpa de äldre med att han-
tera sin vardag. Detta utförs i dialog mellan Klara och Emma, vilket illu-
strerar den mellanmänskliga dimensionen. Vårdbiträdets arbete enligt de 
kommunala policydokumenten är att utföra äldreomsorgens huvuduppdrag, 
nämligen att ge god omsorg med hög kvalitet. I denna studie utgår jag ifrån 
att omsorgsarbete är vårdbiträdets objekt/motiv, det som vårdbiträdets 
verksamhet är riktat mot. Objekt menar Knutagård (2003, s 117) ger me-
ning till både verksamhet och enskilda handlingar, därför finner jag att en 
beskrivning av objektet spelar en avgörande roll för förståelsen av yrkes-
kompetensen. 

Jag kommer inte att gå in på hur det dagliga arbetet hos de äldre ser ut 
och uppgiftens komplexitet.229 Det finns ett flertal mycket välskrivna 
forskningsrapporter som fördjupar sig i hur vårdbiträdets arbete hos de äld-
re ser ut, se Eliasson (1987/1995); Thomas (1994); Freed Solfeldt (1995); 
Szebehely (1995); Silfverberg (1996); Öhlander (1996); Franssén (1997); 
Melin Emilsson (1998), Westerberg (2002); Astvik (2002); Drugge (2003); 
Ingvald (2003) med flera. Jag kommer istället att ta upp de arbetsuppgifter 
som kan bredda förståelsen för den kompetens som arbetet kräver, det vill 
säga omsorgsarbetet som kontaktman, svåra arbetsuppgifter och arbetets 
betydelse för vårdbiträdet. 

 

Kontaktmannaskap 
Vårdbiträdet är kontaktman för två till tre äldre på ålderdomshemmet och 
upp till nio äldre på servicehuset. Antalet avgörs av de äldres behov. Av de 
vårdbiträde som svarade på enkäten har 66 procent kontaktmannaskap. De 
som inte har denna arbetsuppgift arbetar på natten eller som timvikarier. 
Det är vårdbiträdena som organiserar vem som ska vara kontaktman för 
vem. Oftast var det rent praktiskt så att kontaktmannaskapet följde rum-
met/lägenheten. På detta sätt blir det en jämn och rättvis fördelning av kon-
taktmannaskapet:  

 
Man övertar rummet, man är kontaktman för ett rum, men är det så att det 
inte passar då byter vi och det händer. Jag menar att det här med personke-
min det är ju självklart (Ålderdomshem 22). 
 

                                              
229 Dessa arbetsuppgifter betecknar jag som omsorgsuppgifter vilka är beskrivna under 
rubriken omsorgs- och omvårdnadskunskap. Omsorgsuppgifterna handlar om att ta hand 
om den äldres välbefinnande i vardagen med hjälp som dusch, nagelvård, tandborstning, 
mat etcetera. 
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Vid genomlysning av verksamheten framkom det att alla anhöriga inte viss-
te vem som var kontaktman och därför har en del enheter börjat med an-
slagstavlor där kontaktmannen är presenterad med namn och foto. 

Kontaktmannens arbetsuppgifter skiftar utifrån den äldres behov, men 
målsättningen är att kontaktmannen ska ”se till att det är bra runt den boen-
de”. Funktionen är också till för att de anhöriga ska ha ett speciellt vårdbi-
träde att vända sig till. Kontaktpersonen är den som tar emot den äldre vid 
inflyttning på enheten, informerar om enheten och har ett speciellt ansvar 
för den äldres introduktion. I samband med inflyttningen intervjuar kon-
taktpersonen den äldre eller en anhörig utifrån ett frågeformulär. Svaren 
skriver kontaktpersonen ner och informerar sedan kollegorna. Denna inter-
vju förvaras sedan i en pärm, där allt som dokumenteras omkring den äldre 
förs in. 

Enkätsvaren visar att enheterna är samstämmiga i vad som ingår i kon-
taktmannaskapets arbetsuppgifter. De kategorier som jag identifierat i min 
analys är sociala arbetsområden, hushålls- och medicinska arbetsområ-
den.230  
 
Sociala arbetsområden: 
o Kontaktmannen tar det yttersta ansvaret för den boende och verkar för 

att den äldre ska känna sig trygg. Kontaktmannen ska stötta, lyssna och 
finnas till hands och vara den äldres röst. 

o Kontaktmannen bokar tid hos läkare, tandläkare, fotvård och hårvård 
och följer eventuellt med.  

o Kontaktmannen är en länk mellan enheten och de anhöriga.  
o Kontaktmannen är en länk från enheten till den äldre genom att infor-

mera om aktuella händelser, aktiviteter och genom att försöka få den 
äldre att delta i det som händer på enheten. Många påpekar vikten av 
kontaktmannens sociala funktion. Här tar vårdbiträdena upp det som 
kunde rubriceras ”se till att dom har det bra”, ”pysslas om lite extra”.  

 
Hushållsarbetsområden: 
o Kontaktmannen är den som främst utför arbete hos den äldre. Detta in-

begriper dessutom ansvar för att det icke dagliga arbetet blir utfört, som 
duschning, städning, att se över kylskåp och garderober och att byta 
sängkläder.  

o Kontaktmannen gör inköp av toalettartiklar, mat, godis och tidningar. 

                                              
230 Definitionen av innehållet i de olika arbetsområdena är mina men de tangerar andras 
som Blomdahl Frejs (1993); Szebehely (1995); Astvik och Aronsson (2000); Ellström 
och Ekholm (2001); Ellström, Ekholm & Ellström (2003) med flera. 
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o Kontaktmannen inhandlar kläder, har hand om klädvård, syr i knappar 
och utför enklare lagningsarbete. 

o Kontaktmannen sköter den äldres ekonomi på uppdrag av anhörig, god 
man eller den äldre. Ekonomiansvaret kan handla om att se till att den 
äldre har pengar, att räkningar blir betalda, att postärenden blir gjorda 
eller att viktiga inköp utförs.  

 
Medicinska arbetsområden:  
o Kontaktmannen arbetar med rehabilitering och ser till att rullstol och 

rollator fungerar.  
o Kontaktmannen har vetskap om den äldres hälsotillstånd och informerar 

kollegor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeut om för-
ändringar i den äldres hälsa uppstår. Kontaktpersonen deltar aktivt i 
vårdplaneringen och dokumenterar och ansvarar för att arbetsplanen 
hålls aktuell. Kontaktmannen ser till att den äldre vid behov har medici-
ner, salvor och blöjor hemma. 

 
Utifrån ovanstående arbetsområden så ingår det i vårdbiträdets kontakt-
mannauppgift att ombesörja sociala arbetsuppgifter, hushållsarbetsuppgifter 
och vissa medicinska arbetsuppgifter. Dessa stämmer väl överens med de 
tidigare identifierade kunskapsområdena. Däremot ingår inte kunskapsom-
rådet omsorg/omvårdnad i kontaktmannaskapet. Detta kan tolkas så att de 
arbetsuppgifter som ryms i omsorg/omvårdnad är av en mer generell karak-
tär än de övriga arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter ska alla vårdbiträ-
den bemästra oavsett vem det är som är i behov av hjälp. 
 

Arbetsuppgifter som är svårare än andra 
Vi har sett av ovanstående att vårdbiträdet utför en mängd olika arbetsupp-
gifter av olika svårighetsgrad. En del kan till och med vara så svåra att en 
nyanställd eller en icke formellt utbildad skulle finna arbetsuppgiften omöj-
lig eller svår att utföra. Därför är det av intresse att se vilka svåra arbets-
uppgifter som finns i yrket. 

En majoritet av vårdbiträdena anser inte att det finns svårigheter i utfö-
randet av det dagliga arbetet.231 De svårigheter som några av vårdbiträdena 
                                              
231 Detta baserar sig på svar från enkätens fråga 14 som lyder: ”Vad är det för arbetsupp-
gifter som Du tycker är svårast att ta itu med under en vanlig arbetsdag?” Här svarar 
många inget eller drar ett streck. Dessutom har 92 stycken inte alls besvarat frågan. Detta 
kan tolkas som att det inte finns några problem eller som ett bortfall på grund av en 
felkonstruerad fråga. Jag har valt att förstå bortfallet som att informanterna inte tycker att 
det finns några problem i det dagliga arbetet (se Tabellbilagan tabell 9:1). 
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upplever är av två slag. Den ena handlar om de äldre och kan relateras till 
kunskap. Den andra svårigheten är däremot av organisatorisk art. 
 
Demenssjukdom och psykisk sjukdom 
Ett område som vårdbiträdena anser problematiskt är att de inte vet hur de 
ska ta hand om den äldre med en demenssjukdom eller psykisk sjukdom. 
Hur ska dessa människors ångest och ibland aggression hanteras? Att som 
vårdbiträde behålla sitt lugn och tålamod när de demenssjuka upprepar 
samma sak för 100:e gången eller att besvara frågan om ”när kommer 
mamma hem”? Att som vårdbiträde förmå sig att på ett bra sätt ta hand om 
de demenssjuka som är aggressiva och slåss eller är elaka mot andra boen-
de förefaller ibland som en omöjlig uppgift, som vårdbiträdet ändå måste 
handskas med.  

När det gäller de psykiskt sjuka ligger svårigheterna framför allt i hur 
man som personal ska tackla deras ångest och kunna trösta den som mår 
psykiskt dåligt. Problemet ligger också i att inte ha ord för de demenssjukas 
och de psykiskt sjukas förändrade hälsotillstånd. Kategorin förmedlar en 
känsla av hjälplöshet, att som omsorgspersonal inte räcka till. 

De som uttrycker svårigheter i arbetet med demenssjuka och psykiskt 
sjuka är förvånande nog främst de formellt utbildade och de erfarna. 

 
Att inte få förutsättning att göra ett bra arbete 
Vårdbiträdena beskriver hur de under tidspress går från den ena arbetsupp-
giften till den andra med en sökare som piper och larmar. En bidragande 
orsak är alltför lite personal. Vårdbiträdena anser ibland att det är en med-
veten underbemanning från enhetschefens sida. Vårdbiträdet menar att kon-
sekvensen blir att de inte hinner sätta sig ner hos de äldre eller ta med dem 
ut på en promenad. De hinner bara det mest nödvändiga. Även angelägna 
uppgifter som att trösta den ledsne, lugna den orolige eller att prata med 
den ensamma reduceras bort. Detta orsakar stress hos vårdbiträdena, men 
även en känsla av otillräcklighet och känslan av att utföra ett dåligt arbete. 
Som ett av vårdbiträdena uttrycker det hela: 

 
…/ tänk att aldrig få gå nöjd från arbetsplatsen (Ålderdomshem 10). 
 

Ovanstående svårigheter i arbetet kan härledas till det medicinska och det 
sociala arbetsområdet. Men som vi ser är problemen av två helt olika slag. 
Det första exemplet handlar om att inte få handledning och möjlighet till 
reflektion. Det andra är en organisatorisk fråga som bygger på att skapa tid 
för det arbete som anses så viktigt att det framkallar negativ stress hos 
vårdbiträdet. 
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Arbetets betydelse 
Denna första del av verksamhetsbeskrivningen för vårdbiträdet avslutas 
med en genomgång av den betydelse arbetet har för vårdbiträdet. Här är det 
främst två kategorier som tas upp ett givande arbete som berör arbetet med 
den äldre, och något måste hända som är av en mer politisk art. 

 
Ett givande arbete 
Att vara vårdbiträde är ”att vara behövd”. Detta är enligt vårdbiträdena en 
viktig drivkraft i deras arbete. Dessutom tillkommer en påtaglig glädje över 
att arbeta med människor, vilket nedanstående exempel illustrerar: 

 
Jag tycker om att arbeta med människor, man får så mycket vänlighet och 
kärlek tillbaka (Ålderdomshem 3). [eller] Det är ett fint jobb. Jag känner att 
jag gör nytta varje dag, känner mig uppskattad (Ålderdomshem 9). [eller] 
Ett trevligt arbete, jag tycker mycket om att arbeta med äldre människor 
(Servicehus 15). 
 

Arbetet innebär ett givande och ett tagande, vårdbiträdena menar att de får 
kärlek och bekräftelse på att de behövs. Den relation som skapas mellan de 
äldre, men också deras anhöriga och vårdbiträdet är något som starkt värde-
sätts i arbetet. En del beskriver att arbetet nästan blir ett kall. Många poäng-
terar att värdet i arbetet är att de arbetar med äldre personer och att de äldre 
för mycket kunskap vidare till dem. 

En del finner att äldreomsorgen blir misshandlad av främst massmedia 
vilket gör att yrket har fått en negativ klang. De är därför oroliga för hur ny 
personal ska kunna rekryteras till arbetet.   

 
Något måste hända 
Än tydligare blir oron inför framtiden när vårdbiträdena tar upp lönefrågan. 
Ett flertal tar upp den låga lönen och pekar på att detta verkligen är ett bevis 
på hur underskattad vårdbiträdenas kompetens är. Den låga lönen sätts ock-
så i samband med yrkets status vilket försvårar rekryteringen av ny perso-
nal. Främst anges detta som det stora problemet med att kunna rekrytera 
män till äldreomsorgen.  

Förutom den låga lönen är det arbetstiderna och personalbemanningen 
som gör att arbetet ibland känns onödigt tungt och slitigt. 

Vårdbiträdena ser att allt fler sysslor åläggs dem i och med att organisa-
tionen förändras, här tas administrativa uppgifter upp. Till allt detta kan 
läggas en önskan om att få arbetsro och slippa ständiga omändringar: 

 
Den platta organisationen kom, mer ansvar för vårdbiträdet skulle ge mind-
re styrning uppifrån. Resultat: ingen vet något på en enhet om lagar och 
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förordningar. Ingen grupp har befogenhet att ta beslut, ingen mer tid. 
Mycket flummar ut när det inte finns någon på plats som styr upp (Ålder-
domshem 9). 
 

Det ökade ansvaret gör att de gamla yrkesrollerna uppluckras och att det 
därmed blir svårt att definiera vad ett vårdbiträde är. Konsekvensen är en-
ligt vårdbiträdena att tiden för samvaro med den äldre har minskat. 

 

Arbetsdelning  
Arbetsdelning omfattar fördelningen mellan verksamhetens individer eller 
grupper med avseende på såväl arbetsuppgifter som makt och status. Här 
ska främst fördelningen av arbetsuppgifterna tas upp. Det som framkommit 
angående makt och status tas upp under det avsnitt som behandlar samfäl-
ligheten. Arbetsdelningen granskas som ansvarsområden, vilka visar på en 
form av arbetsindelning. Därefter behandlas arbetsuppgifter som vårdbi-
trädena inte betraktar som deras. Dessa arbetsuppgifter illustrerar var, en-
ligt dem själva, gränsen för vårdbiträdenas verksamhet går. 

 
Klockan 13.30–15.00 
Emmas våning har vårdplaneringsmöte. Förutom Emma och hennes kolle-
gor är biståndshandläggaren och sjuksköterskan med. Emma är kontaktman 
för Sven och får ingående redogöra för hur Sven har det. Emma har vid två 
tillfällen varit med Sven till sjukhuset och informerar om dessa besök. Hon 
har också daglig kontakt med Svens dotter. Emma upplever att Sven har 
försämrats betydligt de senaste veckorna. Efter en lång redogörelse och 
diskussion mellan alla som är med på vårdplaneringsmötet fattas flera be-
slut angående Sven. Biståndshandläggaren ska se över tidsåtgången och 
sjuksköterskan ska kontakta arbetsterapeuten om tekniska hjälpmedel. 
Emma i sin tur ska omprioritera arbetet för att få mer tid till över till Sven. 
Mötet fortsätter och ……. 
 
Ovanstående illustrerar hur Emmas ansvarsområde som kontaktman för 
Sven kan se ut. Men också hur samfällighetens olika ansvarsområden kan 
te sig.  

 

Ansvarsområden 
I föregående kapitel såg vi att i enhetschefernas ledarstrategi ingår att vård-
biträdena ska arbeta självständigt och ta ansvar för våningen och enhetens 
olika uppgifter. Jag frågade därför vårdbiträdena om de hade något an-
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svarsområde och vilket detta i så fall var. Utifrån enkätsvaren framkom 
sammanlagt 63 olika ansvarsområden. Dessa kategoriserades utifrån deras 
gemensamma nämnare och det resulterade slutligen i sex ansvarsområden: 
vårdansvar, aktivitetsansvar, personalansvar, hemansvar, fackligt an-
svar232 och externt ansvar. Den kategori som har flest undergrupper är per-
sonalansvar och därefter vårdansvar.233 Det är också de kategorier som flest 
vårdbiträden har som sitt ansvarsområde. 

Det är knappt hälften (44 procent) som har svarat att de har ett eget an-
svarsområde. Ingen skillnad finns mellan vårdbiträden och undersköterskor. 
Precis som vid kontaktmannaskapet har inte nattpersonalen och de timan-
ställda ett eget ansvarsområde och inte heller de nyanställda. Men den stora 
skillnaden ligger mellan enheterna, så exempelvis har 31 av 38 vårdbiträ-
den på en enhet eget ansvarsområde. På en annan enhet är det fem av 49 
vårdbiträden som har eget ansvarsområde. Att skapa, organisera och utse 
den som ska ta ansvar för ett ansvarsområde ligger på enhetschefen. 

Om vi ser närmare på de olika ansvarsområdena innehåller vårdansvar 
ansvarsområden som blöjombud, apoteksansvarig, hörselombud, beställ-
ning av förbandsmaterial med mera. Alla enheter har någon form av blöjan-
svarig. En av de enskilt högsta kostnaderna för enheterna är blöjkontot på 
cirka en miljon kronor, vilket gör att den blöjansvarige har en dubbel upp-
gift; dels att hålla ner kostnaderna och dels ha kunskap om nya produkter 
och informera kollegor om dessa. Som motprestation från blöjföretaget får 
den ansvarige och personalen från enheten gå på kurs om inkontinens och 
inkontinenshjälpmedel. 

Ansvarsområdet aktivitetsansvar innehåller arbetsuppgifter som kultur-
ombud, biblioteksombud, köksrepresentant med mera. Här är kulturombud 
och matrådsrepresentant de vanligaste ansvarsområdena. Kulturombuden 
ser till att det ordnas trivselaktiviteter och matråden för fram våningarnas 
synpunkter i matfrågor till köket. En av enhetschefernas beskrivning av 
kulturombudets arbete såg ut så här: 

 
Jag måste bara få nämna kulturombuden, dom ordnar musikcafé, vi har en 
innergård där uppe som är väldigt fin på sommaren, dom har café på mors-
dag och farsdag. Dom har kontakt med kyrkoherden och har ordnat advent-
gudstjänst och kyrkan blev överfull. Det utvidgades till att ha en sommar-
gudstjänst och nu har man den i början av juni (Åldersomshem 12). 
 

                                              
232 Fackligt ansvar går jag inte närmare in på eftersom det är det samma oavsett var du 
arbetar. 
233 Antalet undergrupper i vårdansvar 15, aktivitetsansvar 6, personalansvar 19, heman-
svar 12, fackligt ansvar 5 och externt ansvar 6. 
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Dessa kulturombud organiserade sin tid och sitt engagemang i trivselaktivi-
teterna med hjälp av flexibelt schema, vilket tydliggör att ansvarsuppdragen 
ska ske inom anställningens ramar. Här menas att ingen extra tid ges för att 
utföra ansvarsuppgifter. Om enheten har en dagcentral med anställda tera-
pibiträden ligger ansvaret för trivselaktiviteterna på dem. 

Ansvarsområdet personalansvar kan ses som en delegation av enhets-
chefens arbetsuppgifter. Här ingår främst schemaansvar, ansvar för beman-
ningslistor, ansvar för blanketter och olika pappersförråd, men också ett 
övergripande ansvar för datorer. Att ta hand om nyanställda, organisera 
friskvård är andra uppgifter som personalen har ansvar för. 

Att ha ett hemansvar är arbetsuppgifter som gör att ”hemmet” fungerar 
bättre eller ser trevligare ut. Den uppgift som alla enheter har är brandan-
svar, vilket innebär att se över skyltning av nödutgångar, se över utrym-
ningsvägar och brandvarnare samt kontakta brandkåren för information och 
utbildning. Andra uppgifter innebär att ansvara för tvättstuga, källare, per-
sonalrum, bilar och nycklar. Här ingår också att pynta, duka i samlingssal 
och se över blommor vilket allt sammantaget utgör en uppgift som tas på 
fullt allvar och som förväntas bli utförda på ett grannlaga sätt. Det är hart 
när otänkbart att besöka ett ålderdomshem och inte – någon har satt upp 
adventsljusstakar till jul eller köpt hem påskliljor till påsk. 

Indelningen på ansvarsområden handlar om att det inre arbetet på enhe-
ten ska fungera smidigare och att klargöra vilka arbetsuppgifter som finns. 

Ett fåtal av ansvarsområdena är från enheten och ut till det omliggande 
samhället så kallat externt ansvarsområde. De består av att vara, ambassa-
dör, för att rekrytera personal eller handledare för elever. En del enheter 
levererar mat till äldre i enskilt boende och det finns särskilt ansvariga för 
den leveransen. Några har också ett larmansvar där äldre i enskilt boende 
har larm i sitt hem kopplat till enheten. I ett sådant fall har den larmansva-
rige ansvar för installation, service och avtalsskrivning. Andra kan i sin tur 
ha ett ansvar för att svara och åka ut på larm. 

Vi ser nu som tidigare de tre olika arbetsområdena framträda. I vårdan-
svar ingår det medicinska arbetsområdet. I aktivitetsansvar ingår det socia-
la arbetsområdet och i hemansvar ingår hushållsarbete. Dessutom tillkom-
mer ett nytt arbetsområde nämligen personaladministrativt arbete i perso-
nalansvaret. Det externa ansvaret kan sägas bestå av två arbetsområden; 
det ena av pedagogisk art och främst en uppgift för de undersköterskeutbil-
dade, det andra larmansvar som är en del av det sociala arbetsområdet med 
inslag av administration. 
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Arbetsuppgifter som bör ligga på någon annan 
Ett sätt att få syn på arbetsdelning är att begreppsliggöra var gränsen för 
vårdbiträdenas ansvar ligger. Vilket innebär å ena sidan ett identifierande 
av de arbetsuppgifter som vårdbiträdena inte upplever att det åligger dem 
och å andra sidan ett identifierande av vem som skall utföra dem.  
Szebehely (1995) använder sig av begreppet ”uppgiftsregler” som hon de-
finierar som gränsdragning för vilka sysslor som ingår i arbetet (s 142). Det 
begreppet är även användbart här. 

Av vårdbiträdena var det knappt hälften som tyckte att de utförde arbets-
uppgifter som de fann att andra på enheten borde göra. I materialet finns 
ingen skillnad mellan servicehus eller ålderdomshem, däremot finns vissa 
lokala skillnader. En del arbetsuppgifter som vårdbiträdena utför tycker 
personal från alla enheter att det är uppgifter som någon annan ska göra. 
Ibland är det en arbetsuppgift som markant slår igenom i en enhet. Jag har 
här valt att dela in materialet i sex uppgiftsområden vilka kan betraktas som 
yrkets ”uppgiftsregler”. Städning av allmänna utrymmen, vaktmästarupp-
gifter, hushållsuppgifter, medicinska uppgifter, administrativa uppgifter 
och ledaruppgifter. 

Den arbetsuppgift som främst borde ligga på någon annan instans är 
städning av allmänna utrymmen. Detta har vårdbiträden från samtliga enhe-
ter tagit upp. Några vårdbiträden påpekar att städerska/städfirma borde ta 
de äldres rum, medan andra däremot skriver att denna städning absolut in-
går i deras arbetsområde. 

Vaktmästaruppgifter däremot är mer svårdefinierade. Någon har skrivit 
att det inneburit att byta glödlampor som sitter högt, och att låsa ytterdörrar 
(nattpersonal). En vaktmästaruppgift som tas upp av många är sophanter-
ing. Ett flertal av enheterna ingår i miljöprojekt som bland annat innebär att 
de sopsorterar, några komposterar också. Dessa arbetsuppgifter läggs på 
vårdbiträdena, i all synnerhet, som jag beskrev under intervjun av enhets-
cheferna, när vaktmästare inte finns tillgänglig på enheten. Konsekvensen 
blir att sophantering tar av vårdbiträdenas tid med de äldre. 

Traditionella hushållsuppgifter finner en del att andra borde utföra. Här 
påpekas till exempel att tvätt av de äldres kläder tar för mycket av deras tid. 
Andra uppgifter är tillagning av kvällsmat och frukost. De som arbetar på 
servicehus skriver att yttre uppgifter som inköp av mat, men också tvättstu-
gan tar för mycket av deras tid. Uppgifter som strykning och gardinupp-
hängning betraktas också kritiskt.  

Här visar det sig att när en förändring sker, blir det tydligare vilken upp-
gift som eventuellt kan vara någon annans. En del enheter har till exempel 
haft en anställd ”tvätterska” som tar hand om tvätten och utför smärre lag-
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ningsarbeten. När tvätterskan har försvunnit blir det med automatik vårdbi-
trädets arbetsuppgift.  

Ett relativt stort problemområde och då främst för de vårdbiträdesan-
ställda är medicinska uppgifter. Här nämns medicinhantering, provtagning, 
omläggningar, sårvård och insulinspruta. De menar att dessa uppgifter ska 
utföras av undersköterskan. De undersköterskeutbildade ser också en gräns 
för var deras medicinska åtagande går och menar att sjuksköterskan måste 
ta ansvar för omläggningar av stora sår. Uppgiften har således känts för 
svår och ansvarsfull för undersköterskorna. Några har också påpekat att 
sjukgymnasten bör ansvara för de äldre med rehabiliteringsbehov.234 

I de flesta enheter redovisas att de administrativa uppgifterna tar för stor 
del av deras tid. Det är två områden som företrädesvis tas upp: pappersarbe-
te/kontorsjobb som något odefinierat och anskaffning av vikarier som 
många har påpekat som betungande. En del har tagit upp schemaläggning i 
form av flexibelt schema. Dessutom finner vårdbiträdena att ekonomi-
åtagande för de äldre som att utföra bankärenden är administrativa arbets-
uppgifter som en god man ska utföra. 

Några har dessutom kommenterat att ledaruppgifter som att lösa konflik-
ter bland kollegor, ta itu med mobbing i arbetsgruppen och ansvars för led-
ning av personalen bör utföras av enhetschefen och inte delegeras till per-
sonalen. 

I ovanstående har vårdbiträdenas uppgiftsregler angetts och samtidigt vi-
sar detta på hur vårdbiträdet upplever gränserna för de uppgifter som de 
inte betraktar som sina. Arbetsdelningen visar på gränser gentemot andra 
yrkesgrupper som städerska, vaktmästare, sjuksköterska, enhetschef och 
god man, men även på gränsen i vårdbiträdets och undersköterskans upp-
gifter.  

De tre första av ovanstående kategorier ingår i arbetsområdet hushålls-
uppgifter. Därefter kommer det medicinska arbetsområdet och tillsist det 
personaladministrativa arbetsområdet. Detta innebär att det främst är hus-
hållsuppgifter som vårdbiträdet finner bör utföras av någon annan. 
 

Samfällighet  
Samfälligheten består av de individer eller grupper som delar samma ob-
jekt. För vårdbiträdet handlar samfälligheten främst om de övriga vårdbi-
trädena. Om vårdbiträdet behöver hjälp eller råd i det dagliga arbetet vän-

                                              
234 Vilket också innebär att vårdbiträdena vill att sjukgymnasten är mer aktiv när det 
gäller handledning i rehabilitering. Detta utvecklas under rubriken ”Samfällighet”. 
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der de sig först och främst till dessa. Endast nio procent uppger att de vän-
der sig till någon annan än sin kollega i första hand, vilket tydliggör arbets-
lagets och kollegans betydelse. I andra hand vänder de sig till sjuksköters-
kan och i tredje hand till enhetschefen. Ungefär en tredjedel av vårdbiträ-
dena uppger att de i princip aldrig vänder sig till någon annan än sin närms-
ta kollega. Det är inte heller någon skillnad mellan hur de vårdbiträdesan-
ställda och de undersköterskeutbildade svarar. Däremot verkar de nyan-
ställda vända sig något mer till enhetschefen än vad övrig personal gör. 

I vårdbiträdets samfällighet finns ett flertal perifera personer som arbets-
terapeut, sjukgymnast, kökspersonal, vaktmästare, terapipersonal med 
mera. Vårdbiträdena upplever inte att dessa var delaktiga i vårdbiträdets 
dagliga arbete. Några påpekar, som vi redan har sett, att de vill ha mer 
handledning av arbetsterapeut och sjukgymnast för att klara sitt rehabilite-
rande uppdrag. I en studie från Socialstyrelsen (2003) har arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster235 uppgett att de använder en till fyra procent av sin ar-
betstid till handledning av personal och anhöriga. Än mindre av deras ar-
betstid åtgår till direkt utbildning av personal och anhöriga (a a, s 17). Soci-
alstyrelsens studie stödjer vårdbiträdenas uttalande om frånvaro av stöd 
från arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De övriga, kökspersonal, vakt-
mästare och terapipersonal, har andra arbetsområden än vårdbiträdena och 
är därmed inte delaktiga i vårdbiträdets dagliga arbete. Men som vi har sett 
finner vårdbiträdena att de tar över också vaktmästarens men i viss mån 
även kökspersonalens arbetsuppgifter. 

Samfälligheten kan också beskrivas främst ur perspektivet vårdbiträdet 
som kollega men även utifrån ett könsperspektiv. Vårdbiträdesgruppen be-
står i denna studie till 92 procent av kvinnor. Ett samhällspolitiskt mål un-
der de senaste tjugo åren har varit att kvinnodominerade yrkesområden ska 
locka till sig mer män. I kommunernas jämställdhetsplan finns dokumente-
rat vikten av att fler män deltar inom äldreomsorgen. Likaså finns en utta-
lad intention om att fler män ska söka till omvårdnadsprogrammet (se stu-
diens kapitel 5). En frågan som ställdes till vårdbiträdena handlade om be-
hovet av fler män inom de särskilda boendeformerna.  

Samfälligheten kan också ses ur perspektivet enhetschef – vårdbiträde, 
avslutningsvis nämns också något om sjuksköterskans roll i samfälligheten 
som den ter sig utifrån vårdbiträdets horisont. 

 

                                              
235 Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna var anställda för arbete med äldre i kommu-
nal äldreomsorg och landstingets primärvård (Socialstyrelsen 2003). 
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Kollegor 
När vårdbiträdena beskriver vad de tycker är viktiga kvaliteter hos kollegan 
i samfälligheten så går det att utläsa tre delar i enkätsvaren. Ett vårdbiträde 
ska egentligen fungera på tre arenor. Den ena arenan definieras av det som 
läggs in i begreppet arbetskamrat. Här besvaras frågan hur vårdbiträdet ska 
vara för att bli en del av samfälligheten. Vårdbiträdet prioriterar också hur 
kollegan utför sitt arbete. Lika viktigt är hur kollegan i samfälligheten utför 
arbetet gentemot den äldre. Hur hon utför sitt uppdrag att ge god omsorg 
med hög kvalitet. Ingen av dessa arenor är överordnad någon annan utan de 
kan sägas ge en helhetsbild av samfälligheten vårdbiträden ur ett kollegialt 
perspektiv. Samtidigt synliggörs de personliga kompetenser som krävs för 
att arbeta som vårdbiträde i ett kollegialt perspektiv.  
 
Som arbetskamrat 
Vårdbiträdet arbetar i arbetslag och därför finner de att samarbetsförmåga 
är att betraktas som en av de viktigaste kompetenser som en arbetskamrat 
kan ha. I arbetslaget ska vårdbiträdet kunna ”planera och diskutera tillsam-
mans och samtidigt respektera varandra”. I arbetslaget krävs enligt vårdbi-
trädena att man ska vara ärlig och uppriktig, att det går att tala öppet med 
varandra, men också att kunna ge och ta kritik. Lika viktigt som samarbetet 
är att arbetskamraterna stöttar och ställer upp för varandra, så att det går att 
finna någon att lita på i alla situationer. De flesta pekar på att arbetskamra-
ten ska fungera som en kompis, vilket detta exempel illustrerar: 

 
Kunna prata om det mesta även sådant som är jobbigt, gott stöd inom arbe-
tet såväl som till viss del privat, kompis alltså (Servicehus 1). 
 

Kollegorna ska bry sig om och visa respekt för varandra och absolut inte 
prata ”skit” eller skvallra. Ett ord som förekommer är ”skitsnackare”, vilket 
verkar vara ett reellt problem på enheterna och som gör att vårdbiträdena 
bland annat önskar att fler män skulle arbeta inom omsorgen, eftersom de 
menar att könsblandade arbetslag dämpar illojala attityder. 

Det som går som en röd tråd igenom alla svar är vikten av att ha roligt på 
arbetet. Arbetskamraterna ska, enligt vårdbiträdena, vara trevliga och ha 
lätt till skratt. Därför blir det viktigt att vårdbiträdet som person är glad och 
positiv Därefter nämns andra likartade egenskaper som trevlig, öppen och 
snäll. Ett vårdbiträde ska också som person vara lugn, trygg, pålitlig, lojal 
och duktig. Allt detta kan fungera som motvikt i ett generellt sett fysiskt 
och psykiskt tungt arbete. 



 226  

Szebehely (1995, s 142) tar upp begreppet ”relationsregler” och avser då 
relationen till den äldre. Jag finner att relationsregeln är minst lika viktig 
för samfälligheten kollegor.  

 
I arbetet 
Ett vårdbiträde ska i sitt arbete främst vara flexibelt vilket kan definieras 
som ”öppen för nya idéer”, och ha förmågan att ta egna initiativ, vara hand-
lingskraftig och framförallt självständig. Ett vårdbiträde ska kunna arbeta 
på egen hand vilket innebär att se vad som behöver utföras och ta ansvar 
för sitt arbete. Arbetskamraterna ska kunna lita på att arbetet utförs. 
Hon/han ska också vara kunnig och erfaren och samtidigt ha förmågan och 
viljan att dela med sig av sina kunskaper. Viktigt är att alla i arbetet arbetar 
på samma sätt och har ett gemensamt mål för arbetet. 

Det poängteras att arbetet kräver både noggrannhet och att det utförs me-
todiskt – lugnt och sansat utan stress.  

Till yttermera finns det ett krav på att ha ett allvarligt intresse för arbetet. 
Det ska ha valts medvetet och inte ses som ett ”passerjobb”, i väntan på 
något annat eller bättre. 

 

Män som vårdbiträde 
En majoritet av vårdbiträdena tycker att det är viktigt att anställa fler män i 
vårdbiträdesarbetet.236 Främst för de anser att män i arbetet för med sig ett 
trevligare arbetsklimat. Stämningen skulle bli bättre och arbetet blir därmed 
roligare. En del påpekar att med många kvinnor på en arbetsplats blir det 
”kackel” och ”tjafs” vilket fler män skulle förhindra. Detta påpekas av både 
kvinnliga och manliga vårdbiträden. Dessutom är mäns fysiska styrka en 
viktig faktor för att rekrytera mer män till vårdbiträdesarbetet: 

 
Dom är oftast starkare och orkar ta i (Ålderdomshem 23). [eller] Det är bra 
när någon pensionär ramlar (Servicehus 1). 
 

Ett annat tungt vägande argument är att de manliga boende behöver män 
för att ha någon att dela ”karlsnack” med. De kvinnliga boende behöver 
däremot män för att ha något ”snyggt att se på”. Dessutom har ett flertal av 
männen påpekat att det är viktigt med manliga förebilder för att visa andra 
män att arbetet kan utföras av män. En av männen säger: 

 
Det vore bra att om det fanns flera män på arbetsplatsen, man känner sig en-
sam (Ålderdomshem 2). 

                                              
236 Av de 301 som svarade på frågan om de tyckte det var viktigt med fler män som 
vårdbiträden, var det 278 (92 %) vårdbiträden som svarade ja på den frågan.  
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Kunskapsmässigt så tillför männen alternativa sätt att lösa problem i det 
dagliga arbetet.  

Dock är inte alla positivt inställda till män i arbetet som vårdbiträde. 
Några upplever att männen ser på yrket som något tillfälligt och därför inte 
investerar något av sig själv i arbetet. Främst är ett av argumenten att de 
kvinnliga boende tycker att det är ”genant” med män, om de behöver hjälp 
med den personliga hygienen och vid toalettbesök. Några av de kvinnliga 
vårdbiträdena har tröttnat på manliga vårdbiträden och menar helt frankt att 
de är ”ingenting att ha”. 

Vårdbiträdena anser att den låga andelen män inom äldreomsorgen till 
stor del är en lönepolitisk fråga. Om lönen höjs så ökar arbetet status och 
därmed blir arbetet attraktivt för män. Dessutom krävs förbättrade arbets-
förhållanden, som möjligheter till heltidsarbete, färre arbetspass på helger 
och kvällar, längre semester och en bättre arbetsmiljö.  

Vårdbiträdena anser dessutom att bristen på män inom äldreomsorgen är 
en marknadsföringsfråga. Äldreomsorgen måste marknadsföra sig bättre. 
Information måste ut på skolor och arbetsförmedling. Reklamkampanj rik-
tade till män är något som föreslås, vilket också innebär att visa på att arbe-
tet innehåller massor av positiva och kvalificerade uppgifter.  

 

Enhetschef 
Enhetschefen är inte den person som vårdbiträdet vänder sig till när det 
uppstår problem i det dagliga omsorgsarbetet. De vänder sig först och 
främst till sina kollegor och därefter till sjuksköterskan. Då uppstår frågan i 
vilka ärenden vårdbiträdet tar kontakt med enhetschefen. Ett genomgående 
ordval bland vårdbiträdena är ”problem”. De kontaktar enhetschefen, när 
det uppstår problem med kollegan, i problem med arbetsrutiner eller angå-
ende problem med de äldre eller egna privata, personliga problem. Fram-
förallt handlar de problem som vårdbiträdet vill diskutera med enhetschefen 
om arbetsrutiner.  

Vårdbiträden försöker i första hand lösa problem själva i arbetsgruppen 
och först därefter vänder de sig till enhetschefen. Ett flertal påpekar att det 
är sällan, som de vänder sig till enhetschefen. Detta verkar främst gälla för 
servicehusen. Någon nämner att det var sex månader sedan hon pratade 
med enhetschefen. De flesta verkar emellertid ha någon kontakt med en-
hetschefen under en fjortondagarsperiod och andra påpekar att de har dag-
lig kontakt. Påtagligt är att vårdbiträdena framhåller att de träffar enhets-
chefen i organiserad form, som personalmöten och arbetsplatsträffar. 
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Om vi ser närmare på vad vårdbiträdet anger som orsak till att de kon-
taktat enhetschefen finner vi att de flesta tar upp personaladministrativa 
frågor. Det handlar främst om att diskutera arbetstider och ledigheter. Det 
är framförallt vikarierna som har tät kontakt med enhetschefen, då de behö-
ver tala om sina scheman, vilken våning eller vem de ska vikariera för. Men 
även den ordinarie personalen har behov av att prata om arbetstider, byten 
av arbetspass, ledigheter och arbetsuppgifter. Därtill kommer uppgifter som 
sjukanmälan och friskanmälan, vård av sjukt barn, pension och lönefrågor. 

Andra uppgifter som vårdbiträdena kontaktar enhetschefen om är av mer 
ekonomisk art som att få rekvisition för att inhandla saker och ting som bal-
kongmöbler och blommor till våningen, komma in i kassaskåpet eller för 
att få ett kontonummer för debitering. Dessutom kontaktar vårdbiträdet en-
hetschefen för att anmäla fel på dator, fel i badet eller problem med en 
larmbil. Flera har varit i kontakt med enhetschefen för att beställa personal-
kläder. 

Ett fåtal, sexton vårdbiträden,237 har nämnt att de har varit i kontakt med 
enhetschefen för att diskutera en pensionär. Vilket tydliggör att vårdbiträ-
den och enhetschef inte delar objekt. Samtalen om den äldre är av praktisk 
art som att köpa in blommor till en födelsedag eller problem med telefonin-
koppling till en nyinflyttad pensionär. Ingen av vårdbiträdena har nämnt att 
de kontaktar enhetschefen för att diskutera det direkta arbetet hos den äldre 
eller den äldres hälsotillstånd. Frågan blir då vem vårdbiträdet vänder sig 
till när det direkta arbetet hos den äldre ska diskuteras. 

Självklart har kontakten med enhetschefen också en social funktion som:  
 
Hon tittar alltid in och frågar hur vi har det (Servicehus 13). [eller] Hälsade 
och växlade några ord (Ålderdomshem 14). 
 

Det går att i vårdbiträdenas beskrivningar se att de vänder sig till enhets-
chefen främst för att diskutera personaladministrativa frågor. När enhets-
chefen i föregående kapitel beskrev sitt arbete, så är de administrativa upp-
gifterna något nödvändigt ont som de utför på kvällar och helger. 

 

Sjuksköterska 
I föregående kapitel framkom att sjuksköterskan arbetar i tre olika organi-
sationer. Antingen är hon ensam i sin funktion, eller i en sjukskötersketät 
organisation eller anställd på konsultbasis. Dessa organisationsformer av-
speglar sig också i vårdbiträdenas utsagor om sjuksköterskan.  

                                              
237 Fem procent av de 249 som hade besvarat frågan hade vänt sig till enhetschefen för 
att diskutera en enskild pensionär. 
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Sjuksköterskan är den som vårdbiträdet vänder sig till i andra hand, om 
de behöver hjälp eller råd i det dagliga arbetet. I sjuksköterskans arbete in-
går att vara handledande i medicinska arbetsuppgifter. Den pedagogiska 
dimensionen av sjuksköterskans arbete tas främst upp i de organisationer 
där sjuksköterskan är ensam. Där uttrycker vårdbiträdena att de inte får till-
räcklig handledning i det dagliga arbetet och gärna skulle se att de fick det. 

I den sjukskötersketäta organisationen har vårdbiträdena högre krav på 
sjuksköterskan än i organisationer där sjuksköterskan är ensam eller kom-
mer som konsult. De menar att sjuksköterskorna ska ta större ansvar för 
sjukvården, att de ska utföra omläggningar, insulingivning, medicinhanter-
ing med mera. Både de vårdbiträdesanställda och de undersköterskeutbil-
dade frånsäger sig då det sjukvårdande ansvaret. I de andra organisationer-
na ingår dessa uppgifter som en normal del i vårdbiträdets arbetsuppgifter.  

I den sjukskötersketäta organisationen finns också en tendens till att 
vårdbiträdena vill se sjuksköterskan som arbetsledare i det direkta arbetet 
och att hon ska befinna sig på våningen som en del i arbetslaget. I den sjuk-
skötersketäta organisationen befinner sig således sjuksköterskan hierarkiskt 
över vårdbiträdet. 
 

Regler  
I verksamhetsteorin är det explicita och implicita regler, normer och kon-
ventioner som styr interaktioner och handlingar inom verksamhetssystemet 
(se Engeström 1990; 1999; Knutagård 2003). De regler som styr verksam-
heten är lagar som socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, arbetsmil-
jölagen och regler för livsmedelhantering, men också interna regler i form 
av budget och vårdplanering vilka synliggjordes i föregående kapitel. Det 
finns också olika rutiner som vårdbiträdena måste följa som medicinhanter-
ing, servering av mat, inköp av dagligvaror, sociala aktiviteter med mera. I 
policydokumenten finns också beslut om att enheterna ska arbeta med kon-
taktmannaskap och det finns nedskrivna regler för hur detta arbete ska or-
ganiseras. Det finns som vi har sett normer för samarbetet i arbetslagen. 
Det finns också oskrivna regler för hur man ska arbeta och hur vårdbiträ-
dena ska förhålla sig till de äldre. Eftersom enkäten bland annat var kon-
struerad utifrån vårdbiträdenas relation till enhetscheferna, så framkommer 
dessutom vårdbiträdenas regler för hur enhetschefen ska vara i sitt 
chefskap. 
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Självständighet i arbetet 
Vårdbiträdena är organiserade i arbetslag som har ansvaret för allt arbete på 
en våning i ett servicehus alternativt ett ålderdomshem. De planerar det 
dagliga arbetets innehåll och ser till att det finns personal och beställer även 
hem varor. Enhetscheferna uttryckte i föregående kapitel att en av deras 
ledarintentioner var att vårdbiträdena skulle arbeta självständigt. Därmed 
blir självständighet en av enhetens regler. Detta ger också vårdbiträdena 
uttryck för i samband med hur samfällighetsbegreppet ”kollegan” ska tol-
kas i det dagliga arbetet. Av intresse blir då frågan om vårdbiträdena upple-
ver att de har ett självständigt arbete. 

En majoritet av vårdbiträdena svarade på den frågan att de har ett själv-
ständigt arbete. I en skala på sju steg, från hög till låg självständighet, har 
vårdbiträdena svarat som nedan: 

 
(73)25%  (88)30% (64)21% (46)15% (14)5%   (8)3%   (5)2%           

Hög  --------l----------l----------l----------l-----------l---------l-------- låg 

självständighet                                 självständighet  
 

Figur 9:3. Självständighet i arbetet, n=298. Redovisat i absoluta och relativa tal. 
 

Sammanlagt 76 procent tycker att deras arbete är självständigt – mycket 
självständigt. Tio procent tycker att arbetet är mer eller mindre osjälvstän-
digt. Undersköterskorna tycker att arbetet är något mer osjälvständigt än 
vårdbiträdena. Männen tycker att arbetet är något mera osjälvständigt än 
kvinnorna. Samtliga enheter har svarat på liknande sätt och ingen skillnad 
finns mellan servicehus eller ålderdomshem, stad eller land, stor eller liten 
enhet, vilket kan tolkas som att arbetet som vårdbiträde på särskilda boen-
deformer är ett självständigt arbete. Enhetschefens regler för hur ett vårdbi-
träde ska arbeta kan sägas vara bekräftad. 

 

Mot de äldre 
En god kollega ska sätta den äldre i centrum är en av relationsreglerna för 
arbetet som vårdbiträde. Arbetet med de äldre är ett relationsyrke, vilket 
blir tydligt i de kompetenser som vårdbiträdet behöver för sitt arbete med 
de äldre. Övriga relationsregler utifrån enkätsvaren är att vårdbiträdet ska 
ha en förmåga att sätta sig in i andras situation, och ska kunna se olika 
människors behov och individanpassa sina åtgärder. Vårdbiträdet ska vara 
lyhört för vad den äldre vill och vara omtänksam i sina handlingar. I rela-
tionen till den äldre ska vårdbiträdet visa ödmjukhet, hänsyn och respekt. 
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Den äldre ska bemötas med uppmärksamhet, omtänksamhet och som en 
medmänniska. Som målsättning bör vårdbiträdet ha ”att göra varje dag till 
den boendes bästa”. 

Relationen framstår som kärleksfull och respektfull där vårdbiträdet inte 
får köra över eller handskas maktfullkomligt med den äldre. Dessa person-
relaterade regler kan betraktas som regler för vårdbiträdets omsorgsarbete 
men också som regler för vårdbiträdets personliga kompetens. 

 

Vårdbiträdenas regler för enhetschefen  
 
Som chef inom vården skall hon förstå att det inte är någon industri vi job-
bar i där allting bara är pengar (Servicehus 5). 
 

Under rubriken samfällighet har tidigare ringats in när vårdbiträdena upp-
ger att de önskar kontakta enhetschefen. Som påpekats skulle detta kunna 
betraktas som enhetschefernas arbetsuppgifter. I samband med enkätfrågan 
om vilka områden som är enhetschefens viktigaste arbetsuppgifter blir sva-
ret både mer nyanserat och arbetsuppgifterna innehåller fler dimensioner. 
Självklart är de administrativa uppgifterna kvar men de beskrivs med andra 
ord och med mer kraft, vilket gör att den kategorin här byter skepnad och 
kan kategoriseras med rubriken organisera arbetet. Av nedanstående regler 
är det främst kategorierna lyssna och stödja, skapa den goda arbetsmiljön 
och organisera arbetet som prioriterats av vårdbiträdena. I svaren från 
vårdbiträdena är det inte enbart enhetschefernas arbetsuppgifter som tas 
upp, utan minst lika viktigt för vårdbiträdena är enhetschefens personliga 
kompetens. Det är extremt viktigt för vårdbiträdena att enhetschefen lyss-
nar på dem, men lyssnandet i sig är omgärdat av regler, (se närmare katego-
rin lyssna och stödja).  

Nedanstående regler kan sägas vara vårdbiträdenas uppgiftsregler och re-
lationsregler för samfälligheten enhetschefer. De beskriver också vilka 
formella och personliga kompetenser som vårdbiträdet förväntar att enhets-
chefen har. I tidigare kapitel utifrån kommunala policydokument och inter-
vju med enhetscheferna så framkom att enhetschefen har två arbetsområ-
den: verksamhetsansvar och personalansvar. I nedanstående beskrivningar 
av enhetschefens arbetsuppgifter utifrån vårdbiträdenas enkätsvar fram-
kommer i princip endast arbetsuppgiften personalansvar. Det blir tydligt att 
sett från vårdbiträdenas perspektiv, så är enhetschefen där för personalens 
skull, vilket skulle kunna räknas som regel nummer ett. 
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Lyssna och stödja 
Enligt vårdbiträdena är enhetschefens viktigaste arbetsuppgift att stötta sin 
personal. Detta görs bäst genom att lyssna på vårdbiträdena och deras pro-
blem, men också genom att vara lyhörd för det outtalade. I lyssnandet ingår 
att höra allas åsikter innan något beslut i en viss fråga fattas och att vara 
tydlig i det som förmedlas så att ingen osäkerhet i arbetsgruppen uppstår 
om vad som egentligen sagts. Det som vårdbiträdena samtalar med enhets-
chefen om ska stanna, menar de, hos henne. Det är viktigt att kunna lita på 
enhetschefens diskretion.   

Enhetschefen ska också ”sporra” sin personal till att göra ett bättre arbete 
genom uppmuntran, feedback, goda råd, inspiration och entusiasm. 
 
Solidarisk med personal och verksamhet 
En förlängning av uppgiften att stödja personalen är att vara solidarisk med 
den. Här blir enheten som en familj där familjen håller ihop utåt, vilka des-
sa exempel kan illustrera: 

 
Att hålla på oss i alla lägen även när dom trycker på uppifrån (Servicehus 
5). [eller] Stötta och hålla personalen bakom ryggen (Ålderdomshem 10). 
[eller] Hon ska arbeta för vår arbetsplats och för personalen (Ålderdoms-
hem 2). 
 

En del av vårdbiträdena poängterar vikten av att de kan känna sig stolta 
över sin enhetschef. Viktigt är också att de kan lita på att enhetschefen 
gentemot politiker och ledning arbetar för enhetens bästa. 
 
Informerad informatör 
Eftersom vårdbiträdena i sitt arbete är fast förankrade i enheten och på den 
våning som de är anställda på, så blir enhetschefen den som i sin yrkesroll 
går mellan enhet och förvaltning. Denna position gör att en av enhetsche-
fernas arbetsuppgifter enligt vårdbiträdena är att vara länken mellan enhet 
och förvaltning. Enhetschefen ska vara informerad om hur verksamheten 
ser ut utifrån vårdbiträdenas horisont och därmed fungera som ett ”språk-
rör” mellan personal och förvaltning. Att äldreomsorgen är en byråkratisk 
organisation blir tydlig när vårdbiträdena poängterar att enhetschefen skall 
”föra våra klagomål vidare högre upp i hierarkin”.  

Enhetschefen ska också informera personalen om vad som händer i 
kommunen. Att enheten blir informerad anses minst lika viktigt som att 
förvaltningen blir informerad om enheten. Personalen vill vara insatt i bud-
get, utbildningar, lagstiftning och policyfrågor. Denna information ska först 
och främst komma via ”deras” enhetschef. 
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Finnas till hands 
Generellt sett vill vårdbiträdena se mer av sin enhetschef. Förväntningarna 
på att se chefen är olika ställd från olika enheter. Några vill se enhetschefen 
i det dagliga arbetet på våningarna, och helst ska enhetschefen kunna hoppa 
in när det fattas personal. Medan andra vill att chefen ska komma till vå-
ningarna och visa sig för personal och de äldre, för att på detta sätt få vet-
skap om hur arbetet fungerar på de olika våningarna. Är enhetschefen inte 
synlig på våningarna ska hon helst finnas tillgänglig på sitt arbetsrum och 
finnas där när vårdbiträdena behöver henne; ”finnas till hands” som de ut-
trycker det. Andra finner att de gärna vill att enhetschefen besöker arbets-
gruppen minst en gång i veckan och en del tycker att enhetschefen åtmin-
stone ska vara delaktig i arbetsplatsträffarna. Om nu inte enhetschefen är på 
enheten vill personalen veta var hon finns. 

I princip uttrycks detta behov av att enhetschefen finns till hands i alla 
enheters enkätsvar, men på vissa enheter är detta mer sällan förekommande 
och på andra enheter mer förekommande. Generellt kan sägas att ju större 
enheten är, desto mer vill vårdbiträdena se av enhetschefen. Detta kan tol-
kas så att på de stora enheterna finns inte den dagliga kontakten enhetschef 
och vårdbiträde och därmed uppstår ett behov. 

En av enhetschefernas regler för sitt arbete är att vara tillgänglig på sitt 
arbetsrum, att sitta med öppen dörr. Denna tillgänglighet, tolkar jag, är inte 
tillräcklig för vårdbiträdena utan de vill se enhetschefen på våningen i 
vårdbiträdets domän. 
 
Vara insatt 
Ovanstående behov visar sig än tydligare i regeln ”vara insatt” där vårdbi-
trädena på de stora enheterna finner att en av enhetschefens arbetsuppgifter 
är att vara kunnig och ha insikt om vårdbiträdenas arbetsuppgifter. Enhets-
chefen ska känna till arbetsbördan på våningen, men också vårdbiträdets 
enskilda insatser i det dagliga arbetet. 

 
Skapa den goda arbetsmiljön 
En av de viktigaste arbetsuppgifterna för enhetschefen är enligt vårdbiträ-
dena att ”skapa en god arbetsmiljö” ur social, psykisk och fysisk bemärkel-
se. Främst är det den sociala arbetsmiljön som betonas: 

 
Ta väl hand om sin personal och skapa ett bra arbetsklimat (Servicehus 1). 
[eller] Se till att det är en god stämning bland personalen (Ålderdomshem 
9). 
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Andra exempel på en god arbetsmiljö är att enhetschefen ska ge förutsätt-
ningar för att personalen kan göra ett gott arbete och se till att arbetsmora-
len är god. Den fysiska arbetsmiljön ska enhetschefen främst se till genom 
att ordna med lyfthjälpmedel. En mer personalvårdande funktion ska också 
enhetschefen ha för att organisera friskvård eller se till att personalen trivs.  

 
Organisera arbetet 
Denna kategori handlar mångt och mycket om att organisera personalens 
arbete och arbetstider, men också att leda arbetslagen och att rättvist fördela 
och samordna arbetet på de olika våningarna. Enhetschefen ska i sitt perso-
nalarbete se till att det finns tillräckligt med personal och dessutom ordna 
med olika möten. Enhetschefen sköter enhetens budget, löneförhandlar, 
ordnar med inköp och arbetskläder och ser också till att personalen får ta 
del av fortbildning.  

Enhetschefen har ansvar för att verksamhetens måldokument och riktlin-
jer följs, med strategier och visioner också för en framtida verksamhet. 
Dessutom anser vårdbiträdena att det är enhetschefens uppgift att se till att 
enhetens lokaler är ändamålsenliga och i den mån det är behövligt försöker 
få huset renoverat och handikappanpassat.  

Svagt framskymtar den klassiska definitionen av vad en chefs huvud-
uppgift är, nämligen att ”leda och fördela arbetet”, vilket kan tolkas som att 
denna funktion inte är tydlig i en arbetslagsbaserad organisation. Ett av 
vårdbiträdena skriver att enhetschefens arbetsuppgift enligt henne är att ha 
det ”yttersta ansvaret och sista ordet”. Några uppger också att enhetschefen 
har en ”kontrollfunktion”, vilket nedanstående exempel visar: 

 
Hon ska ha kontroll på vilka som jobbar och hur dom fungerar i jobbet 
(Servicehus 5). [eller] Se till att personalen är kompetent och sköter sitt 
jobb på ett bra sätt (Ålderdomshem 9). 
 

I de olika beskrivningarna av enhetschefens arbetsuppgifter framskymtar 
ett behov av ett mer direkt ledarskap från vårdbiträdenas sida och att en-
hetschefen ska se vad vårdbiträdena gör i det dagliga arbetet. Detta strider 
egentligen mot enhetschefernas intentioner av självständiga och självgåen-
de arbetsgrupper. 
 
Den äldre 
Det blir tydligt utifrån ovanstående beskrivningar att enhetschefens vikti-
gaste arbetsuppgifter är ”att ta hand om personalen”, på ett eller annat sätt. 
Endast åtta av vårdbiträdena inkluderar den äldre i enhetschefens arbets-
uppgift.  
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Ansvarsfördelningen mellan vårdbiträdet och enhetschefen är tydlig. Det 
är enhetschefen som har ansvar för verksamheten och är vårdbiträdets chef. 
Vårdbiträdet i sin tur har det dagliga ansvaret för den äldre. Det är enbart 
när enhetschefen delegerar ”sitt” ansvar, som vårdbiträdena finner att an-
svarsfördelningen dem emellan inte följer enhetens (vårdbiträdenas) regler. 

 

Sammanfattning 
Objektet för vårdbiträdets verksamhet är omsorgsarbete. I omsorgsarbetet 
har fem arbetsområden identifierats. Dessa är omsorgs- och hushållsarbets-
områden samt sociala, medicinska och administrativa arbetsområden. Dessa 
arbetsområden bör även betraktas som kunskapsområden. I betraktandet av 
sin reella kompetens identifierar vårdbiträdena främst sitt behov av kunskap 
inom de medicinska och de sociala kunskapsområdena. Det administrativa 
kunskapsområdet nämns inte alls, vilket kan betraktas så att antingen kan 
vårdbiträdena detta eller är det arbetsuppgifter som de inte tänker på att de 
utförs, eller vill utföra. De svårigheter som vårdbiträdena finner i omsorgs-
arbetet kan relateras till det medicinska kunskapsområdet och främst till de 
äldre med demenssjukdom eller psykisk sjukdom. I övrigt hänvisar vårdbi-
trädena till de organisatoriska problem som inte ger dem förutsättningen att 
göra ett bra arbete. Omsorgsarbetets grundfundament enligt Szebehely 
(1996, s 22) är att arbetet ska utföras med ”noggrannhet och omtanke” av 
en ”känslomässigt engagerad” person. När detta inte kan uppfyllas finner 
vårdbiträdena att de inte utför ett bra arbete.  

De regler som vårdbiträdena har satt upp för samfälligheten kollegor 
handlar om att solidarisera sig med varandra, men också om att ha ”kul 
ihop”. Relationen bygger inte enbart på en arbetsrelation, utan också på en 
kompisrelation. Vårdbiträdena kan sägas vara kollegialt orienterade (se 
Lindgren 1992; 1999). I omsorgsarbetet ska vårdbiträdena arbeta utifrån 
samma mål, men också självständigt.  

I vårdbiträdets relation till den äldre framstår med all tydlighet att yrket 
är ett omsorgsyrke. De omsorgsrationella inslagen i yrket blir synliga i 
vårdbiträdets relationsregler gentemot den äldre (se Wærness 1983). Rela-
tionen till de äldre förutsätter också inlevelseförmåga, ömhet och kärleks-
fullhet. En genomgående regel både för vårdbiträden och för enhetschefer 
är att man ska arbeta självständigt, vilket också vårdbiträdena upplever att 
de gör. De relationsregler som vårdbiträdena har satt upp för manliga vård-
biträdet är att de ska verka för att förbättra samfälligheten arbetsklimat. Det 
manliga vårdbiträdet betraktas som norm utifrån Hirdmans (1988) köns-
ordnande principer och ger med automatik omsorgsarbetet en bättre status 
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och lön. Kommer fler män in i arbetet går lönen upp och arbetsförhållande-
na förbättras. Regler för arbetsdelningen mellan det kvinnliga och det man-
liga vårdbiträdet är främst att männen ska ta ansvar för de fysiskt tunga äld-
re, men också ha ett större ansvar för de manliga äldre. Däremot existerar 
ingen arbetsdelning utifrån utbildning och erfarenhet, eftersom alla utför 
samma arbetsuppgifter. 

Vårdbiträdets samfällighet består främst av andra vårdbiträden, sjukskö-
terskor och enhetschef. De i samfälligheten som betyder mest, om inte allt, 
är arbetslagets kollegor. Problem med omsorgsarbetet och den äldre disku-
teras vårdbiträden emellan eller möjligtvis med sjuksköterskan. I det dagli-
ga arbetet delar vårdbiträdena vårdansvaret med sjuksköterskan. Antalet 
sjuksköterskor på enheten är i sin tur avhängigt vilket vårdansvar som 
vårdbiträdet förväntas ha eller ta. Fler sjuksköterskor på enheten ger vårdbi-
trädet ett mindre vårdansvar och i förlängningen en lägre formell utbildning 
och reell kompetens.  

Vårdbiträdets samverkan med enhetschefen består främst i att få hjälp 
med att lösa problem av administrativt och organisatorisk karaktär, alterna-
tivt problem kollegor emellan. Vårdbiträdena finner att enhetschefens hu-
vudsakliga arbetsuppgift är ett personalansvar. De regler som vårdbiträdena 
sätter upp för enhetschefen är att chefen ska lyssna och bekräfta personalen, 
arbeta med att skapa en god arbetsmiljö och organisera enhetens arbete. 
Vårdbiträdena vill också se mer av enhetschefen, främst i vårdbiträdenas 
”egna” lokaler.  

Arbetsdelningen med de andra i samfälligheten är utifrån kunskapsområ-
den så att endast sjuksköterskan och vårdbiträdet kan tangera varandras 
områden. När vårdbiträdet formulerar den arbetsdelning och de arbetsupp-
gifter som andra i samfälligheten bör ha framstår det nära vardagliga om-
sorgsarbetet med den äldre som kärnan i vårdbiträdets yrke.  

Vårdbiträdets ansvarsområde gränsar ofta mot städerskans, vaktmästa-
rens och enhetschefens ansvarsområden och vårdbiträdet finner ibland ing-
en klar och konsekvent arbetsdelning gentemot de andra i samfälligheten 
utan ser att ett flertal av samfällighetens arbetsuppgifter delegeras eller 
åläggs vårdbiträdet. Detta innebär i förlängningen att vårdbiträdets reella 
kompetens förändras. 

I nästkommande kapitel fördjupas frågan om vilken yrkeskompetens 
som vårdbiträdet finner att enhetschefen bör ha men också det motsatta vil-
ken yrkeskompetens som enhetschefen finner att vårdbiträdet bör ha. 
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10. Enhetschefers och vårdbiträdens 
yrkeskompetens – en jämförelse 

 
 
 
 

I detta sista kapitel baserad på studiens empiriska material sammanfogas 
enhetschefernas och vårdbiträdenas åsikter om varandras yrkeskompetens. I 
föregående kapitel 9 såg vi att vårdbiträdena förordade att de skulle ha en 
vård- omsorgsutbildning och yrkeskunskaper i äldrevård och i omsorg. 
Dessutom skulle vårdbiträdet ha en personlig kompetens som stärker deras 
omsorgskompetens och förutom detta ha erfarenhetsbaserade kunskaper i 
form av vardagskunskaper. Enhetscheferna i sin tur förordade att de skulle 
ha en högskoleutbildning, kunskaper i verksamhetsledning och personal-
ledning. Det krävdes att de hade en personlig kompetens, som stärkte den 
personalledande kompetensen och förutom detta även ha erfarenhetsbase-
rade kunskaper i form av vårdbiträdeserfarenhet. 

Det kan då vara dags att närmare bese vilka yrkeskompetenser dessa yr-
kesgrupper värderar hos varandra. 

 

Enhetschefens yrkeskompetens enligt vårdbiträdena 
I föregående kapitel fann vi att vårdbiträdena hade enhetschefens personal-
ansvar i fokus. Enhetschefens primära arbetsuppgifter enligt vårdbiträdena 
är att lösa personalproblem, att lyssna på personalen, stötta dem och i för-
längningen skapa en god arbetsmiljö (arbetsplats). Enhetschefen ska också 
organisera vårdbiträdets arbete och utföra personaladministration. Vilken 
yrkeskompetens ska då, enligt vårdbiträdena, enhetschefen ha för att klara 
av dessa personalrelaterade arbetsuppgifter? 

 

Formell utbildning 
Den utbildning enhetschefen borde ha framgår inte tydligt i vårdbiträdenas 
enkätsvar. Fem procent har svarat att de tycker att enhetschefen ska ha en 
vårdutbildning/sjukvårdsutbildning. Svagt framskymtar att den vårdutbild-
ning som främst värdesätts är sjuksköterskeutbildning. Inte för att sjukskö-
terskan representerar en viss kunskap, utan för att vårdbiträdena uppfattar 
att sjuksköterskans arbete ligger så pass nära vårdbiträdets arbete. Därför 
förstår en sjuksköterskeutbildad enhetschef bättre personalens situation. 
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Därefter anses en arbetsledarutbildning vara viktig för att klara arbetet som 
enhetschef. Andra utbildningar som nämns är social omsorgsutbildning, 
undersköterskeutbildning och gruppledarutbildning. Ibland påpekas att en-
hetschefen bör vara högskoleutbildad och ha utbildning inom äldreomsorg. 
Men i princip har vårdbiträdena inte formulerat en specifik utbildning utan 
definierar istället ett kunskapsinnehåll, vilket kan tolkas så att utbildning 
inte är primärt för vårdbiträdena. 

 

Yrkeskunskaper 
De kunskaper som enhetschefen främst ska ha kan ställas upp i punktform. 
Från den mest frekventa kunskapen, som här är någon form av vårdkun-
skap, som sju procent av vårdbiträdena har skrivit, till kunskap om äldre 
som tre procent av vårdbiträdena har skrivit: 

 
o Vårdkunskap 
o Ekonomikunskap 
o Organisation och ledarskapskunskap 
o Psykologi och gruppsykologi 
o Personalutveckling 
o Lagstiftning 
o Konfliktlösning 
o Etik, moral och bemötande 
o Kunskap om äldre 

 
Dessutom har några skrivit administration, pedagogik och socialkunskap 
samt specifikt kunskap om missbruksproblematik bland anställda.  

I ovanstående punktlista är det kunskaper i ekonomi och om den äldre 
som inte direkt berör enhetschefens personalledande ansvarsområde. Kun-
skaper i vård är, som jag har tolkat det, viktig för att enhetschefen ska för-
stå vårdbiträdets arbete, inte för att enhetschefen ska vara delaktig i 
vårdarbetet. Ett stort kunskapsområde är kunskaper i psykologi vilket ingår 
i fler av ovanstående uppräknade kunskaper. Även om det är kunskaper 
inom vård som prioriteras tangerar kunskapsinnehållet det som jag vill be-
teckna som ett socialt kunskapsområde. Detta innebär rent utbildningsmäs-
sigt att det är en enhetschef med social omsorgsutbildning238 som bör 
betraktas som adekvat utbildad utifrån vårdbiträdenas svar. 

 
 

                                              
238 Alternativt socialt arbete med inriktning mot omsorger om äldre och funktionshindra-
de. 
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Erfarenhetsbaserad kunskap 
Vårdbiträdena framhåller vikten av att enhetschefen har kunskap om vari 
vårdbiträdets arbete består och denna kunskap kan endast fås genom att 
enhetschefen själv har varit där på ”golvet”: 

 
Gärna ha börjat från början som vårdbiträde (Servicehus 1). [eller] Hur det 
är i verkligheten att jobba som undersköterska och vad som är våra arbets-
uppgifter (Ålderdomshem 17). [eller] Jobbat på golvet är en bra merit  
(Ålderdomshem 23). 
 

Enhetschefen bör ha sin vård/omsorgserfarenhet från att ha arbetat på ser-
vicehus alternativt ålderdomshem, vilket tyder på att det inte fungerar med 
vilka vårdbiträdeserfarenheter som helst. Detta stämmer väl in på hur de 
socialt omsorgsutbildade enhetscheferna, som gått den långa vägen, ut-
trycker fördelarna med sin kompetens. Dessutom preciseras att erfarenheten 
då och då kan behöva fräschas upp genom att enhetschefen är delaktig i det 
dagliga arbetet kring den äldre, vilket ger en ökad förståelse för personalens 
arbetssituation. Även detta får vårdbiträdena stöd hos av de socialt om-
sorgsutbildade enhetscheferna med vårdbiträdeserfarenhet. Det ingår med 
andra ord i vårdbiträdenas yrkeskultur. 

 

Personlig kompetens 
En enhetschef bör som sin främsta personliga kompetens ha förmåga att 
lyssna och vara lyhörd, detta har 15 procent av vårdbiträdena angivit som 
en viktig kompetens.239 Detta stämmer också väl in på den arbetsuppgift 
som vårdbiträdena prioriterade hos enhetschefen. I övrigt finner jag att den 
personliga kompetensen innehåller två prioriterade förmågor som varje en-
hetschef måste ha. Jag ser det inte så att enhetschefen enbart kan ha den ena 
förmågan, inte heller att hon eller han ska ha mer av en av förmågorna, utan 
att de är lika viktiga. Förutom lyhördhet ska enhetschefen ha en emotionell 
förmåga och en ansvarsförmåga: 
 

emotionell förmåga ansvarsförmåga 
empati   konsekvent 
människokännedom ärlig 
tycka om människor någon att lita på 
medmänsklig  förtroendegivande 
tillmötesgående  välorganiserad 

                                              
239 I vårdbiträdesenkäten är det således betydligt fler beskrivningar av enhetschefens 
personliga kompetens än hennes formella utbildning och kunskap.  
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ödmjuk   ha auktoritet 
medkänsla  en god omdömesförmåga 
god/snäll  rak 
hjälpsam  konkret 
trevlig   kunna vara bestämd 
uppmärksam  lugn och saklig 
omtanke   rakryggad 
öppen   stresstålig 
positiv   samarbetsförmåga 

 
Ovanstående personliga kompetenser tangerar det som jag tidigare har klas-
sificerat: som person och personalledande förmåga. Det som har kategori-
serats som emotionell förmåga tangerar det Ellström (1992, s 20) benämnt 
som ”affektiva faktorer”. Det vill säga ”känslomässiga (emotionella) hand-
lingsförutsättningar”. Emotionell förmåga bör betraktas som en förutsätt-
ning i arbetet med människor, men är kanske än viktigare för personer som 
är verksamma i ett omsorgsarbete. Däremot är ansvarsförmåga att betrakta 
som en förmåga som traditionellt är en del av ledarkompetensen. Denna 
förmåga innefattar Ellströms (1992) faktorer: affektiva-, personlighets- och 
sociala faktorer. Här som i det övriga materialet förekommer inte egenska-
per som effektiv, rationell eller snabb. Dessa verkar inte höra hemma i en 
omsorgsorganisation. 

För att vara enhetschef på de särskilda boendeformerna krävs enligt 
vårdbiträdena en vård/sjukvårdsutbildning, kunskaper i vård, ekonomi, 
psykologi och personalledning, erfarenhetsbaserade kunskaper som vårdbi-
träde och personlig kompetens i form av emotionell- och ansvarsförmåga. 
 

Vårdbiträdets yrkeskompetens enligt enhetschefen 
Under enhetschefens personalansvar beskrevs enhetschefens arbete med 
rekrytering av vårdbiträden. Enhetschefen frågade efter utbildning, kontrol-
lerade referenser hos tidigare arbetsgivare, såg den sökande i kontakt med 
äldre, utgick från det befintliga arbetslagets sammansättning och testade 
dessutom vårdbiträdet som timanställd en längre tid (ofta i flera år). Här 
nedan förtydligas vad enhetschefen avser med formell utbildning, kunska-
per och personlig kompetens och anger därmed vilken yrkeskompetens som 
vårdbiträdet bör ha.  
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Formell utbildning 
Enhetscheferna ser helst att vårdbiträdena har någon form av vård/omsorgs- 
utbildning. En del strävar efter att alla skulle vara undersköterskeutbildade. 
De flesta menar dock att det viktigaste är att det på varje våning finns nå-
gon med undersköterskeutbildning.  

 Undersköterskans arbetsuppgifter skiljer sig enligt enhetscheferna från 
vårdbiträdets i tre avseenden. Undersköterskan kan på delegation från sjuk-
sköterskan utföra såromläggningar, ge insulin och dela ut viss medicin.240 
Det som gör undersköterskeutbildningen eftersträvandsvärd för enheterna 
är inte den renodlade medicinska kunskapen, utan snarare en ökad förståel-
se för den äldre:  

 
Undersköterskan har en kunskap som gör att dom kan se hela människan, 
dom har en helhetssyn. Det är många som är så pass sjuka som bor på servi-
cehus och vi har många dementa och ibland är det så att man inte har riktig 
förståelse för ett förhållningssätt gentemot dementa och psykiskt sjuka, ja 
dom är [vårdbiträdena] oförstående, okunskap (Servicehus16). 
 

Överhuvudtaget menar enhetscheferna att den som har undersköterskeut-
bildning kan mer om äldres hälsa och bedömer de äldres behov bättre. Un-
dersköterskeutbildning ger en ökad förståelse för den äldre människan och 
gör undersköterskan till någon som ger bättre omsorg.  
 

Yrkeskunskaper 
Enhetscheferna har svårt att precisera vilka kunskaper som vårdbiträdet 
behöver utan hänvisar i stort sett till undersköterskeutbildningen. Det kan 
tolkas så att undersköterskeutbildningen ger de kunskaper som ett vårdbi-
träde som arbetar på de särskilda boendeformerna bör ha. I princip fram-
kommer tre kunskapsområden: kunskap om den äldre, medicinska kunska-
per och bemötandekunskaper: 

 
o Främst sätter enhetscheferna att vårdbiträdena ska ha kunskap om det 

naturliga åldrandet (gerontologi). Ett vårdbiträde ska kunna se skillnad 
på den som är frisk alternativt sjuk. Fler av enhetscheferna och även 
kommunens utbildningsansvariga har upplevt att vårdbiträden kontaktar 
sjukvården för bagatellartade förändringar hos den äldre. De anser att 
detta beror på att vårdbiträdet kan för lite om vad som är ett normalt 

                                              
240 På några av enheterna är även dessa arbetsuppgifter delegerade till de vårdbiträdesut-
bildade. I en sjukskötersketät organisation utfärdas färre delegationer både till de under-
sköterskeutbildade och till de vårdbiträdesutbildade/anställda. 
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åldrande och har en övertro till att allt kan relaterade till medicinska dia-
gnoser.  

o Vårdbiträdet behöver medicinska kunskaperna relaterar till sjukdomar 
som främst drabbar äldre som diabetes, stroke, demenssjukdom och vis-
sa psykiska sjukdomar. Dessutom ingår medicinska åtgärder som att ge 
insulin, provtagning av blodsocker, ta blodtryck och puls. Vårdbiträdet 
behöver också kunskaper om hur den äldre ska vårdas i livets slut. 

o Ett annat kunskapsområde som enhetscheferna poängterar är kunskaper 
om etik, bemötande och kommunikation. 

 
Några av enhetscheferna tar också upp vikten av att vårdbiträdena har kun-
skap om vilken teknik de ska använda vid lyft och städning. I princip är det 
kunskaper om de äldre och det medicinska kunskapsområdet som är viktigt. 
Övriga kunskapsområden omsorgs-, hushållskunskaper eller sociala kun-
skaper faller därmed in i bakgrunden.  
 

Personlig kompetens 
Enhetscheferna menar att den personliga kompetensen många gånger väger 
tyngre än den formella utbildningen. En av enhetscheferna uttrycker: 

 
…/ finns inte empati, ”så gör jag hellre jobbet själv”. Rätt personlighet talar 
om att du har ett engagemang och intresse för det arbete som du utför, att du 
känner att det är viktigt, att du är en lugn och ödmjuk person, att du är ly-
hörd för varje person (Ålderdomshem 23). 
 

Vid en närmare granskning av det som uttrycks som personlig kompetens 
kan man se att det handlar om: 

 
o Hur vårdbiträdet är som person. Här finns egenskaper som initiativför-

måga, förmåga att se möjligheterna, en aktiv och positiv utstrålning, la-
gom dominant, mjuk, ödmjuk, självständig, flexibel, kreativ, öppen 
samt medkänsla och engagemang för jobbet. 

o Hur vårdbiträdet är mot de äldre. Detta beskrivs som att vara lyhörd för 
vårdtagarnas behov, att vilja att se personen, visa empatisk förmåga och 
medkänsla samt och att man tycker om gamla människor. Dessa kompe-
tenser kan relateras till Wærness (1984; 1996, s 212) begrepp omsorgs-
rationalitet vilket innefattar att vårdbiträdet är känslomässigt engagerad. 

o Förmågan att ingå i ett arbetslag. Här är av betydelse att passa tider, ha 
låg frånvaro, ha samarbetsförmåga, vara pålitlig och att passa in. Denna 
kompetens stämmer väl in på hur Ellström (1997, s 18) definierar socia-
la färdigheter. 
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Även här finns en dominans av emotionell förmåga. Medan enhetschefens 
emotionella förmåga i princip är vänd mot personalen (enligt vårdbiträde-
na) är vårdbiträdenas emotionella förmåga riktad mot både de äldre och 
kollegor (enligt enhetschefen). 

För att vara vårdbiträde på de särskilda boendeformerna krävs enligt en-
hetscheferna en undersköterskeutbildning, kunskaper om äldre, medicinska 
kunskaper och färdighetskunskaper i medicinska åtgärder samt korrekt be-
mötande, dessutom krävs personlig kompetens i form av omsorgs- och so-
cial förmåga. 

 

Sammanfattning 
I ovanstående text har enhetschefer och vårdbiträden uttalat sig om vilken 
yrkeskompetens de förutsätter hos den andre. Vad det gäller enhetschefens 
yrkeskompetens uttrycker vårdbiträdet att det är viktigt att enhetschefen har 
kunskap om det arbete som förekommer på enheten. Vilket stämmer väl in 
på det tidigare nämnda begreppet professionskunskap (Stieng 1997, s 86 
ff). Konkret innebär detta att enhetschefen förutom att vara verksamhetsan-
svarig och administratör ska kunna utföra vård- och omsorgsuppgifter på 
likvärdigt sätt som vårdbiträdena och därmed kunna fungera som deras yr-
keshandledare och rådgivare. Det vill säga helst vara mer kompetent än 
vårdbiträdena. En arbetsuppgift som enhetscheferna har svårt att finna tid 
för (se kapitel 8). 

Även om vårdbiträdena svagt beskriver att de vill att enhetschefen ska ha 
en formell utbildning som sjuksköterska är det främst andra arbetsuppgifter 
än de sjuksköterskan traditionellt anses ha (se Socialstyrelsen 1995) som 
vårdbiträdena finner att enhetschefen bör ha kunskaper om. De beskrivna 
kunskaperna stämmer med andra ord överens med de kunskaper som social 
omsorgsutbildning innehåller. 

Enhetscheferna förordar att vårdbiträdena ska ha en undersköterskeut-
bildning, vilket i praktiken inte stämmer med hur verkligheten ser ut. Inte 
heller med den prognos som kommunen har satt upp för framtidens vård-
biträdes kompetens (se kapitel 6). Enhetschefen uttrycker att det inte i och 
för sig är undersköterskans medicinska kompetens som man eftersträvar. 
Detta stämmer inte med de uppräknade kunskaper som vårdbiträdena anses 
behöva för att utföra sitt arbete. Utgår vi från de uppräknade kunskaperna, 
är det främst medicinska kunskaper och färdigheter som borde vara vårdbi-
trädets kompetensområde. 

Vid en jämförelse mellan enhetschefens och vårdbiträdets kunskaper kan 
vi dra slutsatsen att de båda yrkesgrupperna bör ha kunskaper i gerontologi, 
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vård/medicin, etik/moral och insikt i bemötande av andra – särskilt de som 
är i behov av omsorg. Detta kunskapsområde skulle kunna betraktas som 
kunskapens kärna, men också som äldreomsorgens allmänna kompetens; 
den kompetens som ska ligga som bas från vilken den specifika yrkeskom-
petensen ska utvecklas. Men med enbart dessa kunskaper skulle de båda 
yrkesgrupperna betraktas som ensidiga. 

Den personliga kompetens som både enhetschefer och vårdbiträden med 
all tydlighet ska ha är något som kategoriserats som emotionell förmåga 
och ansvarsförmåga. Ansvarsförmåga är något som ofta lyfts fram i dagens 
arbetsliv, som social färdighet/social kompetens (se Ellström 1992; 1997; 
Persson 2003). Social kompetens nämns bland annat som en viktig konkur-
rensfaktor på arbetsmarknaden. Ansvarsförmågan är mångt och mycket 
minst lika viktig som den formella utbildningen för enhetschefer och vård-
biträden (se även Orwén 2001, s 15). Emotionell förmåga visar på om-
sorgsarbetets omsorgsrationella sida (se Wærness 1983; 1984; 1996).  

Minst lika viktigt som att fånga den personliga kompetensens innehåll är 
att identifiera vad den är riktad mot. Enhetschefens personliga kompetens 
är som tidigare nämnts riktad mot det personalledande arbetet, mot vård-
biträden, enligt dem. Medan vårdbiträdenas personliga kompetens är riktad 
mot den äldre och mot vårdbiträdets kollegor, enligt enhetschefen. Ett re-
sultat som i sig inte är förvånansvärt eftersom det bekräftar arbetsuppgiften. 
Men varför ska inte enhetschefens personliga kompetens också rikta sig 
mot den äldre, som ändå är äldreomsorgens huvudperson. Det blir allt tyd-
ligare att enhetschefens och vårdbiträdets yrkeskompetens styrs av respek-
tive arbetsuppgifts kompetenskrav och därmed inte påverkas av kontexten. 
Om kontexten i högre grad styrde kompetensens innehåll skulle enhetsche-
fens och vårdbiträdets yrkeskompetens vara mer lika. Nu är dessa båda ka-
tegorier specialiserade inom sina områden med vissa diskrepanser i åsikter 
och förväntningar. 
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11. Sammanfattning och diskussion 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel sammanfogas resultaten från studiens empiriska 
kapitel. Dessa resultat är baserade på insamlat material från nationell, 
kommunal och lokal enhetsnivå. Studiens syfte är att beskriva och analyse-
ra hur yrkeskompetens uppfattas inom äldreomsorgens särskilda boende-
former. För att få svar på detta syfte har två olika analytiska perspektiv an-
vänds, nämligen kompetensanalys och verksamhetsanalys vilka kan anses 
komplettera varandra. I studiens samtliga empiriska kapitel (5–10) har yr-
keskompetens studerats utifrån begreppen formell utbildning, yrkeskunskap 
och personlig kompetens. Dessa svarar i sin tur på frågorna vilken utbild-
ning man ska ha, vad man ska kunna och hur man ska vara för att betraktas 
som yrkeskompetent. Därutöver används begreppet allmän och specifik 
yrkeskompetens. I nedanstående text används ordet kompetensanalys när 
jag refererar till resultat som utgår från detta perspektiv. I studiens empiris-
ka kapitel (8 och 9) har dessutom enhetschefens och vårdbiträdets yrkes-
vardag studerats ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Det verksamhets-
teoretiska perspektivet har utgått utifrån Engeströms (1987) verksamhets-
modell. I studien har ovanstående nämnda kompetensbegrepp betraktats 
som respektive verksamhetssystems medierande redskap. Detta perspektiv 
har gett en fördjupad bild av den studerade kontexten och av den yrkes-
kompetens som arbetsuppgiften fordrar. I nedanstående text använts ordet 
verksamhetsanalys när jag refererar till resultat som utgår från verksam-
hetsteorin. 

Diskussionskapitlet är strukturerat utifrån kompetensanalysens bärande 
begrepp och verksamhetsanalysen vävs in i denna struktur. Diskussionen 
avslutas med att problematisera det faktum att kompetensbegreppet implicit 
relaterar till utveckling. Därefter redovisas studiens huvudsakliga slutsatser. 
Avslutningsvis diskuteras studiens teoretiska implikationer samt förslag till 
fortsatt forskning. 

 

Yrkeskompetens 
I samband med resultatredovisningen synliggjordes att det fanns ett glapp 
mellan hur de olika källorna (nationell, kommunal och lokal enhetsnivå) 
beskrev den yrkeskompetens som enhetschefer och vårdbiträden behöver 
och de arbetsuppgifter som dessa i realiteten utför. Därmed visade det sig 
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att kompetensanalysen var ett trubbigt instrument. Med andra ord är det 
inte tillräckligt att utgå ifrån hur källorna formulerar den formella utbild-
ningens, yrkeskunskapens och den personliga kompetensens betydelse för 
yrkeskompetensen. Det krävs dessutom att själva handlingarna kontextuali-
seras vilket uppnås i och med användandet av verksamhetsteorin. För att 
tydliggöra glappet mellan hur källorna ”talar” om yrkeskompetens och ”vad 
man gör” så utgår jag i detta kapitel från kompetensanalysen (tabell 11:1 
och tabell 11:2) och problematiserar detta resultat med hjälp av resultaten 
från verksamhetsanalysen. 

I nedanstående tabeller tydliggörs att likheterna mellan de olika källorna 
är större än olikheterna. Man kan säga att det råder konsensus i frågan om 
enhetschefens och vårdbiträdets yrkeskompetens. 

 
Tabell: 11:1. Enhetschefers yrkeskompetens utifrån kompetensanalysen. 
Källa Formell utbildning Yrkeskunskaper Personlig kompetens 
Nationell 
nivå 

Högskoleutbildning 
Social omsorgsutbild-
ning - socialt arbete 

Kunskaper om personal- 
arbete, juridik, verkställan-
de av politiska beslut, leda 
och utveckla verksamhe-
ten, samverkan med vård-
givare och myndigheter 

Empatisk förmåga 

Kommunal 
nivå 

Social omsorgsutbild-
ning 

Verksamhetsansvar: 
kvalitetsarbete, ekonomi 
och budget 
Personalansvar: 
organisation o ledarskap, 
etik och moral, personal-
psykologi, personalutveck-
ling 
Erfarenhet: arbetsledar-
erfarenhet 
 

Som person: 
öppen, positiv, social, 
empatisk förmåga 
Som chef: 
initiativförmåga, mål- 
och handlingsinriktad, 
motiverad, självständig, 
förändringsbenägen, 
strategisk, beslutsfattare 
Som ledare: 
självkännedom, samar-
betsförmåga, kommuni-
kativ 

Lokal  
enhetsnivå; 
Enhets-
chefen om 
enhets-
chefen 

Social omsorgsutbild-
ning - socialt arbete, 
sjuksköterskeutbildning 

Verksamhetsansvar: 
ekonomi och budget 
juridik,  
Personalansvar: 
organisation o ledarskap, 
personalpsykologi,  
personaladministration 
Erfarenhet:  
vårdbiträdeserfarenhet 
 

Som person: 
flexibel, stresstålig, 
självständig 
Verksamhetsansvar: 
kreativ, idérik, visionär, 
framförhållning, 
Personalansvar: 
lyhörd, lyssna, samarbe-
ta, leda personalen  
Mot arbetsgivaren 
lojal, representant 

Lokal en-
hetsnivå 
vårdbiträdet 
om enhets-
chefen 

Vårdutbildning främst 
sjuksköterskeutbildning 

Verksamhetsansvar: 
ekonomi och budget  
Personalansvar: 
organisation o ledarskap, 
arbetsrätt, etik och moral, 
personalpsykologi 
Omsorgsansvar: 
vårdkunskap, gerontologi 
Erfarenhet:  
vårdbiträdeserfarenhet 

Som medmänniska: 
tillmötesgående, öd-
mjuk, medmänsklig, 
god/snäll, trevlig, öp-
pen, hjälpsam  
Som ledare: 
 rak, konkret, bestämd, 
stresstålig, lugn och 
saklig, välorganiserad, 
ha auktoritet  
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Tabell 11:2. Vårdbiträdens yrkeskompetens utifrån kompetensanalysen. 
Källa Formell utbildning Yrkeskunskaper Personlig kompetens 
Nationell 
nivå 

Gymnasieskolans om-
vårdnadsprogram 

Kunskaper om den äld-
res fysiska, psykiska och 
sociala behov 
Servicekunskaper som 
skötsel av hem och hus-
håll 
Medicinska kunskaper  

Gott bemötande, 
empatisk förmåga 

Kommunal 
nivå 

Någon form av utbild-
ning med socialt och 
medicinskt innehåll 

Medicinska kunskaper: 
demens, psykiatri  
Medicinska handlingar: 
sårvård, rehabilitering, 
vård i livets slutskede 
Arbetsteknik:  
lyftteknik, stresshanter-
ing 
Allmänna kunskaper: 
språkliga och kulturella 
kunskaper 
I kommunal utbildning: 
Social omsorg och reha-
bilitering 
Omvårdnad och folk-
hälsokunskap, psykiatri, 
geriatrik, hemsjukvård, 
tandvård 
organisation och ledar-
skap 

Mot den äldre: 
relationsförmåga, empati 
I arbetslaget: 
samarbetsförmåga, nog-
grannhet, flexibilitet, kom-
munikationsförmåga, 
initiativförmåga 

Lokal en-
hetsnivå; 
enhetschefen 
om 
vårdbiträdet 

Vård- omsorgsutbild-
ning, strävar mot un-
dersköterskekompetens 

Kunskaper om äldre: 
gerontologi 
Medicinska kunskaper: 
demens, psykiatri 
Medicinska handlingar: 
sårvård, läkemedelshan-
tering, provtagning, vård 
i livets slut 
Bemötande kunskaper: 
etik, bemötande, kom-
munikation 
Arbetsteknik: 
lyft- och städteknik 

Mot den äldre: 
lyhörd, se personen, empa-
tisk, medkänsla, positiv 
utstrålning, mjuk, ödmjuk, 
öppen 
I arbetet: 
initiativförmåga, se möj-
ligheterna, aktiv, självstän-
dig, flexibel, kreativ, enga-
gerad 
Ingå i arbetslaget: 
passa tider, låg frånvaro, 
samarbetsförmåga, pålitlig 

Lokal en-
hetsnivå; 
vårdbiträdet 
om vårdbi-
trädet 

Vård- omsorgsutbild-
ning lägst på vårdbiträ-
desnivå 

Kunskaper om äldre: 
gerontologi 
Medicinska kunskaper: 
demens, psykiatri, far-
makologi 
Medicinska handlingar: 
sårvård, läkemedelshan-
tering, provtagning, 
observera allmäntill-
stånd, vård i livets slut 
Omsorg- omvårdnads-
kunskaper: 
se till de äldres välbe-
finnande, sociala kon-
takter, aktiviteter,  
Hushållskunskaper  

Mot den äldre: 
empatisk, inlevelseförmå-
ga, ömhet, respekt, öd-
mjuk, 
kärleksfull, mjuk 
I arbetet: 
flexibel, öppen för nya 
idéer, initiativförmåga, 
handlingskraftig, själv-
ständig 
Mot kollegan: 
samarbetsförmåga, ärlig, 
stöttande, ställer upp, lätt 
till skratt, positiv, pålitlig, 
lojal 
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Som det framgår av ovanstående tabell och de i studien genomförda analy-
serna finns det en liknande uppfattning mellan de olika källorna (nationell, 
kommunal och lokal enhetsnivå) om vilken yrkeskompetens enhetschefer 
och vårdbiträden bör ha för sina arbetsuppgifter. Resultatet i tabellen disku-
teras vidare här nedan utifrån de tre begrepp jag har valt att infoga i kompe-
tensanalysen: formell utbildning, yrkeskunskap och personlig kompetens. 

 

Formell utbildning 
I kompetensanalysen (tabell 11:1) kan vi se att de olika källorna är eniga 
om att enhetschefen bör ha en högskoleutbildning med inriktning mot om-
sorg, socialt arbete alternativt vård. Främst är det social omsorgsutbildning 
som betraktas som formell utbildning, vars mål är att studenten skall ”till-
ägna sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva, leda och utveckla 
social omsorgsverksamhet” (SFS 1993:100). Däremot finns en tendens att 
den lokala enhetsnivån (enhetschefer och vårdbiträden) också betraktar en 
vårdinriktad utbildning som den formella. Här avses sjuksköterskeutbild-
ning vars mål är att studenten skall ”tillägna sig kunskaper och färdigheter 
för att kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård” 
(SFS 1993:100). I studien framkommer också att oavsett om enhetschefen 
har en formell utbildning med ett socialt kunskapsinnehåll eller ett medi-
cinskt kunskapsinnehåll krävs dessutom ledarskapsutbildning. Kunskaper 
om ledarskap blir därmed det enskilt viktigaste utbildningsämnet.  

Som vi har sett består enhetschefens arbete av ett verksamhetsansvar och 
ett personalansvar, vilket medför att den medicinska utbildning som de 
sjuksköterskeutbildade enhetscheferna har kan betraktas som outnyttjad 
kompetens då det i enhetschefens arbete inte ingår några medicinska ar-
betsuppgifter. Sjuksköterskeutbildningen har ett symbolvärde i sig men 
utan mångårig erfarenhet av yrket och en ledarskapsutbildning betraktas de 
inte som yrkeskompetenta för arbetet som enhetschef på de särskilda boen-
deformerna. Arbetsvillkoren och det lärande som sker i arbetet efter avslu-
tad utbildning är därför mer avgörande för de sjuksköterskeutbildade en-
hetschefernas yrkeskompetens än vad den grundläggande utbildningen är. 
Det krävs därför en genomtänkt introduktion och en verksamhetsbaserad 
utbildning för att de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna ska få tillräckli-
ga redskap för sin arbetsuppgift.  

I (tabell 11:2) kan vi se att den nationella nivån är tydligast i formule-
ringen av vårdbiträdenas formella utbildning. Där förordas gymnasiesko-
lans omvårdnadsprogram vilket i dag innebär undersköterskekompetens. 
Även bland enhetschefer och vårdbiträden finns omvårdnadsprogrammet 
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med som det formella utbildningsalternativet. Den ambivalens som finns 
omkring vårdbiträdenas formella utbildning finns främst hos kommunen. 
Ett faktum som synliggörs i de kommunala prognoser och strategier som 
berör vårdbiträdenas formella utbildning. Strategier som inte kommer att 
resultera i att antalet vårdbiträden med undersköterskekompetens kommer 
att öka inom en snar framtid. 

Även om en formell utbildning förespråkas är det en tradition bland 
vårdbiträdena att påbörja sin anställning utan formell utbildning, vilket 
sammanlagt 46 procent av vårdbiträdena i denna studie har gjort. Av dessa 
har drygt 30 procent fått sin formella utbildning bekostad helt eller delvis 
av arbetsgivaren. Idag är det drygt hälften (sex av elva kommuner) som 
erbjuder omvårdnadsutbildning till sin personal. Oftast når inte denna ut-
bildningssatsning upp till angiven formell utbildning, vilket medför att den 
uttryckta formella utbildningen inte kommer att uppnås med hjälp av kom-
munala medel.  

Om det finns en enighet mellan nationell och lokal nivå om att vårdbi-
trädets formella kompetens ska vara omvårdnadsprogrammet eller motsva-
rande äldre utbildning så kan vi fråga oss varför inte det ser ut på detta sätt. 
Här finns ett flertal förklaringar, främst förklaras det hela som ett rekryte-
ringsproblem både för utbildningsanordnaren och äldreomsorgen (se Soci-
alstyrelsen 2003b del I kap.3-4 och del II kap.5). Rekryteringsproblemet är 
som resultatet visar starkt historiskt och kulturellt förankrat och frågan bör i 
stället ställas. Varför händer inget?  

De hinder som har framkommit i denna studie för att uppnå målsättning-
en att vårdbiträdena ska ha gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller 
motsvarande är:  

 
o Det finns inte tydligt utsagt vad som är formell utbildning i kommunen; 

med andra ord det är ett fåtal av kommunerna som har formulerade ut-
bildningskrav. 

o Det finns ingen strategi för att höja utbildningsnivån i kommunen. 
o Det finns en acceptans för att anställa vårdbiträden utan formell utbild-

ning hos kommunen och på lokal enhetsnivå. 
o Det finns en ambivalens hos enhetscheferna om det är ett rimligt krav 

att vårdbiträdena ska ha undersköterskekompetens. 
o Enhetscheferna gör ingen skillnad mellan dem utan formell utbildning 

och dem med formell utbildning, varken i arbetsuppgifter, ansvar eller i 
lön. Incitamenten för att utbilda sig går därmed förlorat. 

o Vårdbiträdet som skaffat sig en formell utbildning har själv börjat sitt 
arbete som vårdbiträde utan formell utbildning. Det ligger i yrkeskultu-
ren och ifrågasätts inte. 
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o Det finns ingen strategi från vare sig utbildningsanordnare, kommun, 
enhetschefer eller vårdbiträden om kompetensutveckling. Varken en 
ekonomisk strategi, en innehållsmässig strategi eller uppsatta mål för 
kompetensutvecklingen. 

 
Med andra ord finns det i yrkeskulturen en implicit regel och tradition att 
det går bra att arbeta som vårdbiträde utan formell utbildning. Utifrån den 
regeln förutsätts att alla skall kunna utföra samma arbetsuppgifter oavsett 
utbildning, erfarenhet, ålder eller kön. Dessutom ser vi i resultatet att de 
undersköterskeutbildades formella kompetens inte utnyttjas. Den medicins-
ka kunskap, som de har skaffat sig i sin formella utbildning, tas inte tillvara 
och kan därmed betraktas som outnyttjad (detta utvecklas vidare). På detta 
sätt får den formella utbildningen ingen status eller genomslagskraft i verk-
samheten. Den formella utbildningen kan betraktas som ett strävansmål, 
som man inte vet hur man ska nå upp till eller, ens om det är realistiskt att 
nå upp till detta mål. Konsekvensen är att den formella utbildningen enbart 
blir ett dokument utan symbolvärde och betydelse för betraktandet av reell 
yrkeskompetens. Frågan blir vilka drivkrafter det finns kvar för vårdbiträ-
den att utbilda sig? Och hur kommer det sig att så pass många ändå är ut-
bildade? 

 

Yrkeskunskaper 
I kompetensanalysen (tabell 11:1 och 11:2) kan vi se att det råder en enig-
het mellan källorna om vilka yrkeskunskaper som enhetschefer och vård-
biträden behöver för att utöva sitt arbete på de särskilda boendeformerna. 
Infogas dessutom verksamhetsanalysen i resultatet blir det tydligt att i for-
mulerandet av yrkeskunskaper utesluts arbetsuppgifter som synliggörs med 
hjälp av verksamhetsteorin. En förklaring till glappet mellan det som sägs 
och det som görs kan vara att de i tabellen redovisade yrkeskunskaperna är 
kunskaper av teoretisk karaktär (påståendekunskaper), medan de kunskaper 
som redovisas i verksamhetsanalysen är av en mer praktisk karaktär. Detta 
faktum avspeglar sig i att de redovisade yrkeskunskaper som enhetschefen 
bör ha är varierade och kan identifieras som utbildningsämne. Vårdbiträde-
nas yrkeskunskaper däremot håller sig i princip inom ett kunskapsområde, 
nämligen det medicinska.  

Vi har sett att enhetschefens och vårdbiträdets yrkeskunskaper ställer 
stora krav på såväl teoretiska som praktiska kunskaper och på intellektuella 
färdigheter. Enhetschefens och vårdbiträdets arbete kräver och förutsätter 
en hög grad av självständighet (en kontextuell regel) och en förmåga att 
växla mellan olika arbetsuppgifter, från väl kända uppgifter till nya och 
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oförutsedda uppgifter. Det krävs med andra ord en dispositiv handlingsbe-
redskap. Vi kan tala om en teoretiskt baserad helhetsförståelse av verksam-
heten samt en förmåga att analysera nya problemsituationer.  

De kunskaper som de olika källorna menar att enhetschefen och vårdbi-
trädet bör ha representerar olika former av teoretisk kunskap av allmän ka-
raktär (knowing that) och respresenterar en mer användarinriktad och prak-
tisk kunskap (knowing how). De krav som ställs på enhetschefen innebär 
bland annat en god samhällsvetenskaplig baskunskap, en helhetsförståelse 
av verksamheten från politisk styrning till vårdbiträdenas arbetssituation 
och arbetsuppgift. De kravs som ställs på vårdbiträdet innebär bland annat 
en god samhällsvetenskaplig och medicinsk baskunskap, en helhetsförståel-
se av de äldres livssituation och individuella behov.  

I kompetensanalysen (tabell 11:1) ser vi att den nationella nivån poäng-
terar att enhetschefen behöver yrkeskunskaper, som handlar om att leda 
verksamheten framåt och att leda den inre verksamheten. Arbetet består 
med andra ord av en extern och intern funktion; ett arbete i samverkan med 
politiker och ledning och ett arbete att leda och utveckla organisation och 
personal. Vid analys av den kommunala och lokala enhetsnivån framkom-
mer en önskan om ett framåtsyftande och visionärt arbete, ett arbete som ett 
fåtal av enhetscheferna upplever att de hinner med. Många av enhetsche-
ferna är inte med i de sammanhang där det visionära arbetet ingår. De sitter 
inte med i äldreomsorgens ledningsgrupp eller i arbetsgrupper där målet är 
att formulera framtidsvisioner. I stället avslöjas att de särskilda boendena 
fungerar som en isolerad ö och det visionära arbetet är avskilt från den lo-
kala enhetsnivån. Konsekvensen blir att alla viktiga beslut fattas över hu-
vudet på enhetschefen och vårdbiträdet och de blir därmed inte delaktiga i 
utvecklingen av äldreomsorgen. Deras kunskaper tas med andra ord inte 
tillvara.  

I princip blir objektet för enhetschefen det konkreta dagliga arbetet på 
enheten, vilket synliggörs i samband med beskrivningarna av enhetschefens 
yrkeskunskaper. Främst formuleras från nationell, kommunal och lokal en-
hetsnivå att enhetschefen ska ha kunskap i ekonomi och budget, organisa-
tion och ledarskap, personalpsykologi241 och i juridik. Kommun och en-
hetschefer formulerar främst kunskaper inom det verksamhetsledande ar-
betsområdet och vårdbiträdena formulerar främst kunskaper inom det per-
sonalledande arbetsområdet. Enhetschefens mellanchefsposition tydliggörs 
i samfällighetens prioriteringar av kunskapsområden (jmf Gynnerstedt 
1993; Schartau 1993; Richard 1998; Gustafsson 1999). Kravet på yrkes-
                                              
241 I begreppet personalpsykologi innefattar jag kunskapsområden som gruppsykologi, 
konflikthantering, mobbing etc. 
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kunskaper riskerar att blir oändlig och ska spänna över samfällighetens242 
alla medlemmar från politiker till vårdbiträde.  

Kunskaper om organisation och ledarskap och i personalpsykologi är 
kunskaper som förutsätts att enhetschefen ska ha skaffat sig i sin formella 
utbildning eller ha skaffat sig på annat sätt före anställningen. Det är också 
kunskaper som enhetschefen finner att hon har även om kunskapen kan 
utvecklas, vilken den också gör i form av icke formell utbildning och in-
formellt lärande i det dagliga arbetet (se Ahmed & Comb 1975). Enhets-
chefens juridiska kunskaper innebär att vara insatt i kommunal lagstiftning, 
socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och i arbetsrätt. Här finner främst 
de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna att de inte har tillräckliga yrkes-
kunskaper. Den formella utbildningen är inte tillräcklig och den erfaren-
hetsbaserade kunskapen är från fel verksamhet och ger därmed inte tillräck-
liga redskap för den juridiska arbetsuppgift som enhetschefen har. För att 
utföra sitt uppdrag måste enhetschefen därför ta hjälp av samfällighetens 
jurist.  

Den kunskap som är problematisk för enhetschefen, oavsett utbildnings-
bakgrund, är kunskap i ekonomi och budget. Här ger inte den formella ut-
bildning enhetschefen tillräckliga redskap för att klara sitt arbete, men inte 
heller den kompetensutveckling som enhetschefen får via kommunen. En-
hetschefen får istället skaffa sig den kunskap som behövs i form av ett in-
formellt lärande via kollegor och kommunens ekonom. Att leda en verk-
samhet med en budget på mellan 11–56 miljoner kronor och inte ha till-
räckliga redskap för uppdraget måste ge konsekvenser för verksamheten. 
En del av enhetscheferna avsade sig det ekonomiska ansvaret och valde i 
stället för ekonomistyrning en omsorgsstyrning. Det blev den äldres om-
sorgsbehov som styrde användandet av de ekonomiska resurserna med kon-
sekvenser för ekonomin. Omsorgskunskapen är förankrad hos enhetschefen 
och får därmed företräde för enhetschefen när situationer uppstår där en-
hetschefen finner att yrkeskunskapen inte räcker till.  

En arbetsuppgift som tydliggörs i verksamhetsanalysen är enhetschefens 
husansvar som gör att kunskaper i fastighetsförvaltning behövs. Detta kun-
skapsområde nämner ingen, på vare sig nationell, kommunal eller lokal 
enhetsnivå. Frågan blir då om fastighetsförvaltning förutsätts ingå i varje 
individs vardagskunskap. Konsekvensen blir i så fall att detta att sköta en 
                                              
242 I och med att enhetschefen och vårdbiträdet inte har samma objekt (enhetschefens 
objekt är verksamhetsansvar och personalansvar och vårdbiträdets objekt är omsorgsar-
bete) har de inte samma samfällighet (samfälligheten består av de personer eller grupper 
av personer som delar samma objekt, se kapitel 3). Enhetschefens samfällighet är både 
extern (politiker) och intern (vårdbiträde), vårdbiträdets samfällighet är intern (kollegor, 
sjuksköterskor). 
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institution, dess inventarier och budget liknas vid att sköta ett hushåll. Ett 
genomgående resultat i studien är att enhetschefen har alldeles för liten 
hjälp i sitt arbete (se även Socialstyrelsen 2001b; 2003b del I; 2004b), vil-
ket blir påtagligt också i avsaknad av vaktmästare, som gör att enhetsche-
fens husansvar bara sväller. Konsekvensen blir att enhetschefen får mindre 
tid till sitt personalarbete och vårdbiträdet till sitt omsorgsarbete. Objektet 
för arbetsuppgiften förskjuts.   

Det är enbart vårdbiträdena som poängterar att enhetschefen ska ha kun-
skaper om den äldre. Detta kan tolkas så att det är kunskaper som är så 
självklara att de inte behöver nämnas. Äldrekunskapen är med andra ord en 
del av enhetschefens förtrogenhetskunskap. En alternativ tolkning är att 
kunskaper om de äldre är vårdbiträdenas kunskapsområde. Enhetschefen 
utesluts därmed från vårdbiträdenas samfällighet. Konsekvensen kan där-
med bli att de problem som kan finnas i omsorgen om den äldre löses ut-
ifrån den aktuella yrkeskompetens som samfälligheten (vårdbiträdena i ar-
betslaget) har. 

Ett annat kunskapsområde som förtydligas i de kommunala policydoku-
menten är enhetschefens arbete med personalutveckling, ett uppdrag som 
inte nämns av andra källor. Det personalutvecklande arbetet och konse-
kvensen av att det arbetet inte existerar utvecklas senare i diskussionen. 

De yrkeskunskaper som vårdbiträdet behöver ha, utifrån kompetensana-
lysen (se tabell 11:2) är medicinska yrkeskunskaper. Detta tydliggörs också 
i valet av utbildningsinnehåll. Oavsett om det handlar om formell utbild-
ning, icke formell utbildning eller ett informellt lärande i det dagliga arbe-
tet, så är det medicinska innehållet dominant. Detta stämmer illa med de 
arbetsuppgifter som har identifierats i verksamhetsanalysen. Objektet för 
vårdbiträdet är att utföra ett omsorgsarbete, vilket enligt verksamhetsanaly-
sen består av fem kunskapsområden: hem- och hushållskunskaper, sociala 
kunskaper, omsorgs- och omvårdnadskunskaper, medicinska kunskaper och 
administrativa kunskaper. Här kan jag tänka mig att formulerandet av vård-
biträdenas kunskap är påverkad av en medicinsk utbildningskultur där den 
medicinska kunskapen skapar en yrkeslegitimitet (jmf Thunborg 1999; 
Rönnqvist 2001). Konsekvensen blir att lärandet av andra yrkeskunskaper 
lärs i ett informellt lärande i vårdbiträdets vardag eller i/av samfälligheten. 
Konsekvensen blir också att behovet av andra yrkeskunskaper inte tydlig-
görs. De tas för självklara. 

De medicinska kunskaper som starkt betonas att vårdbiträdet behöver är 
insikter i demenssjukdom och psykisk sjukdom hos den äldre. Kunskaper 
som handlar om att få förståelse för sjukdomsförloppet och hur den äldre 
förändras på grund av sin sjukdom. Tyngdpunkten i kunskapen är hur vård-
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biträdet ska bemöta och förhålla sig till den äldre med demenssjukdom eller 
psykisk sjukdom. Vårdbiträdena finner att denna kunskapsbrist gäller både 
teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap (jmf Ernsth och Larsson 2000; 
Nilsson 2001). Andra geriatriska sjukdomar av fysisk karaktär har i princip 
inte nämnts. Detta ska inte tolkas som att de äldre på de särskilda boende-
formerna inte är fysiskt sjuka, utan jag tolkar det så att de äldre med fysiska 
sjukdomar finns det kunskap om och att det innebär förändringar som vård-
biträdet kan hantera.  

I kompetensanalysen kan vi se att förutom de medicinska kunskaperna 
behöver vårdbiträdena kunskaper i gerontologi och beteendevetenskapliga 
kunskaper. Dessa kunskaper bör då ha tydligt äldrefokus och handlar främst 
om att utifrån det normala kunna identifiera förändringar hos de äldre, samt 
hur vårdbiträdet ska bemöta den äldre med denna förändring. Detta tredela-
de samband ska betraktas som en grundförutsättning för all den handlings-
baserade kunskap som vårdbiträdet behöver för att utföra sitt arbete. Som 
jag ser det visar detta samband på den dialektik och det beroende som finns 
mellan påståendekunskap och förtrogenhetskunskap (Göranzon 1990;  
Josefson 1991).  

Centrum för förståelsen av kunskapen är att förlägga den i dess kontext 
och använda de grundläggande termer som är gemensamma för kontexten 
(aktiv, inflytande, trygghet, oberoende, respekt etcetera).243 Därefter bör de 
tre centrala kompetensområdena gerontologi (kunskapen om den äldre), 
geriatrik (den medicinska kunskapen) och bemötande (personlig kompe-
tens) diskuteras. Här kan vi se att de övriga kompetensområdena som hus-
hålls-, sociala och omvårdnads/omsorgskunskaper helt naturligt kommer att 
ingå i förvärvandet av yrkeskunskapen och därmed skapas en helhet. Hand-
landets kunskap (knowing how) får därmed företräde och kan exemplifieras 
med hjälp av vetandet (knowing that). 

 
Den medicinska dominansen 
Vilka förklaringar kan då ges angående synliggörandet av den medicinska 
dominansen och osynliggörandet av övriga yrkeskunskaper? En förklaring 
kan vara ett förändrat huvudmannaskap. Traditionellt sett har äldreomsor-
gen haft en bas i hushållsarbetsuppgifter, sociala arbetsuppgifter och om-
sorgsarbetsuppgifter, men även de medicinska arbetsuppgifterna har alltid 
funnits. I och med ädelreformens genomförande år 1992 förändrades an-

                                              
243 Utgångspunkt bör tas i socialtjänstlagen (SFS 1980:620), hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) och Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (Proposition 
1997/1998:113). 
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svarsfördelningen mellan kommun och landsting. Tidigare gällde kompe-
tensprincipen. Enligt denna hade kommunerna ett socialt ansvar och lands-
tinget ett medicinskt ansvar för de äldres omsorg och vård. När den äldre 
betraktades som vårdkrävande var det landstingets ansvarsområde och 
många gånger flyttades den äldre över till ett sjukhem. I och med ädelre-
formens införande gick det medicinska ansvaret över till äldreomsorgen. 
Successivt har de särskilda boendeformerna byggts om och anpassat bostä-
derna så att de äldre ska kunna bo kvar i sin bostad även i livets slut; kvar-
boendeprincipen gäller numer i de särskilda boendeformerna. 

Ett flertal av de sjuksköterskeutbildade enhetscheferna påpekade att det 
inte fungerade med sjukvårdarbetsuppgifter i ett hem. De var frustrerade 
över de krav som kvarboendeprincipen lade på dem. De enhetschefer som 
hade social omsorgsutbildning fann däremot att de hade anpassat hemmet 
efter de medicinska krav som kvarboendeprincipen innebar och var mer 
frustrerade över att sjukvården tog över (förstorades upp). Här ser vi två 
yrkeskulturer: sjuksköterskan som har en tradition över hur en svårt sjuk 
ska tas omhand och en sjukhusanpassad kultur (jmf Westerlund & Larsson 
2002). På den andra sidan den enhetschef som hade en social omsorgsut-
bildning och ett flertal av vårdbiträdena, vilka har en omsorgskultur om att 
finna lösningar som är anpassade till ett hemmaboende. Här kan troligtvis 
en del av det uttalade behovet av medicinska kunskaper förklaras. Yrkes-
kulturen är starkt förankrad i en social kultur, där kunskapen främst är base-
rad på att ta hand om det som den äldre inte klarar av i sitt vardagliga liv 
(se kontaktmannens arbetsuppgifter i kapitel 9). När vården flyttar in och 
dominerar, en dominans som vi inte har sett slutet av enligt Socialstyrelsen 
(2003b, s 28), infinner sig ett kulturellt motstånd. Yrkeskulturens gränser 
håller på att flyttas vilket gör att den gemensamma identiteten hotas (se  
Abrahamsson & Andersen 1998).  

I och med att hälso- och sjukvårdsansvaret gick över till kommunen för-
ändrades också vårdbiträdenas arbetsuppgifter. Sjuksköterskans lagreglera-
de yrkesansvar innebär att det är sjuksköterskan själv, i och med sin yrkes-
legitimation, som ska ta ansvar för sjukvårdsuppgifterna och när dessa upp-
gifter kan delegeras till vårdbiträdena (SOFS 1997:14). Enligt lagen får 
sjuksköterskan endast överlåta en arbetsuppgift till någon annan när det är 
”förenligt med kraven på en god och säker vård”. Sjuksköterskan ansvarar 
för att vårdbiträdet har kunskaper så att den delegerade arbetsuppgiften kan 
utföras. I och med delegationsförfarandets tillkomst förändrades vårdbiträ-
dets medicinska arbetsuppgifter, handlingar som tidigare hade utförts fick 
nu inte utföras. Vårdbiträdet, oavsett formell utbildning eller ej, betraktas 
därmed inte som kompetent att utföra medicinska handlingar. Detta kan 
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gälla injektionsgivning, läkemedelshantering, såromläggning etcetera. Den-
na förändring skapar irritation och motsättningar mellan samfällighetens 
medlemmar. De undersköterskeutbildade vårdbiträdena anser att de har 
degraderats. De fråntogs ett kunskapsområde och arbetsuppgiften övertogs 
av sjuksköterskan. Därmed ifrågasätts undersköterskans formella utbildning 
samtidigt som deras yrkeskompetens underutnyttjas. Det är endast sjukskö-
terskan som har legitimitet att förvalta den medicinska kunskapskulturen. 
Arbetsdelningen mellan samfällighetens medlemmar förstärks och motsätt-
ning synliggörs (se Engeström 1987; 2001). Den medicinska kunskapen har 
blivit ett maktmedel. 

I studien visade det sig att i de organisationer där det fanns fler än en 
sjuksköterska, en så kallad sjukskötersketät organisation, delegeras färre 
medicinska arbetsuppgifter till vårdbiträdena. I dessa organisationer fanns 
en professionsstrid om arbetsuppgifterna. Denna motsättning gjorde att 
vårdbiträdena inte ville befatta sig med de medicinska arbetsuppgifterna. 
Det var sjuksköterskans arbetsuppgift. I dessa sjukskötersketäta organisa-
tioner sjönk också vårdbiträdenas formella och reella kompetens, där fanns 
med andra ord färre vårdbiträden med formell utbildning. Arbetsdelningen 
mellan sjuksköterskan och vårdbiträdet dras upp i utförandet av de medi-
cinska arbetsuppgifterna. Detta kan tolkas så att det enbart är i dessa ar-
betsuppgifter som det behövs utbildning. Kan sjuksköterskan ta över de 
medicinska arbetsuppgifterna behöver inte vårdbiträdet någon formell ut-
bildning. 

 
Den underförstådda kunskapen 
Vi har också sett att en stor del av vårdbiträdets arbetsuppgifter har fått en 
undanskymd roll i definitionen av yrkeskunskap. Dessa nästan dolda upp-
gifter är hushållsuppgifter, sociala uppgifter och omvårdnads/omsorgsupp-
gifter. Samma undanskymdhet får också den arbetsuppgift som enhetsche-
fen har att förvalta fastigheten. En förklaring till detta fenomen kan vara att 
arbetet hos den äldre likställs med hushållsarbete och därmed betraktas som 
naturligt och okvalificerat, med den effekten att ingen formell kunskap 
krävs för yrkesutövningen. Detta fenomen, där vardagskunskapen tas för 
självklar, är ett tema som går igen i en stor del av omsorgsforskningen (se 
Wærness 1983; 1984; Eliasson 1991; 1992; 1996; Szebehely 1995). Det 
faktum att det oftast är kvinnor som utför omsorgsarbetet, förstärker en icke 
professionell och anspråkslös framtoning. Vårdbiträdets yrkeskunskaper ses 
därmed som en överföring av praxis från det egna hemmet till andras hem 
(se studiens kapitel 2). Formell utbildning kan därför avvisas till förmån för 
sunt förnuft. I detta betraktelsesätt finns en bedräglighet eftersom den erfa-
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renhetsbaserade kunskapen får ett falskt företräde/övertag på den formella 
utbildningens bekostnad, vilket i sin all tydlighet framkom i forsknings-
genomgången (kapitel 2) (jmf Franssén 1997; Hellström Muhli 2003). 

En av Molanders (1993, s 46) benämningar av ”tyst” kunskap är det tyst 
förutsatta eller det underförstådda, vilket kan illustrera och öka förståelsen 
för att vårdbiträdenas och enhetschefens vardagskunskaper inte formuleras, 
när de kunskaper definieras som arbetet kräver. Det underförstådda hos 
vardagskunskapen är att den inte lärs i utbildning eller i arbete utan i livet 
och samtidigt innebär dess generaliseringsbarhet att vi alla finner oss delak-
tiga i kunskapen (jmf Nordström 2000). I de flesta yrken är yrkeskunskap 
och vardagskunskap skilda åt men för enhetschef och vårdbiträde är var-
dagskunskapen en del av yrkeskunskapen. I deras arbete smälter dessa 
samman och de använder sina vardagskunskaper när de utövar sitt yrke. I 
vardagskunskapen är handlingen central, men den tas för given och under-
värderas på grund av sin informella tillkomst. 

Resultatet i studien visar med all tydlighet att basen och tryggheten i ar-
betet ligger i hanterandet av den erfarenhetsbaserade kunskapen. För en-
hetschef och vårdbiträden är det nödvändigt att de inte enbart har en reper-
toar av erfarenhetsbaserade kunskaper utan att de också har teoretiska kun-
skaper och förmåga till ett flexibelt kunskapsanvändande. Kunskapen lever 
i de handlingar som enhetschefen och vårdbiträdet utför (Leontiev 1986; 
Göranzon 1990; Molander 1993). Kunskapen har med andra ord en praktisk 
och en teoretisk karaktär, som kompletterar varandra och är därmed var-
andras förutsättningar (jmf Ryle 1963; Carlgren 1990; Josefson 1991).  

Som jag tidigare har nämnt kan de i kompetensanalysen (tabell 11:2) re-
dovisade yrkeskunskaperna vara kunskaper av en teoretisk karaktär och i så 
fall skulle de yrkeskunskaper som har redovisas med hjälp av verksamhets-
analysen vara av en praktisk karaktär. Därmed har en överbetoning på 
vårdbiträdets arbete som baserat på praktisk kunskap och erfarenhetsbaserat 
lärande synliggjorts. Med dagens kunskap om den komplexitet som känne-
tecknar mycket av vårdbiträdenas arbete som självständigt och insikten i att 
de som får äldreomsorg behöver mycket vård och omsorg så är det viktigt 
att ha en balans mellan vetandets och handlandets kunskap. Dessutom är 
det av betydelse att uppgradera vardagskunskapen för att öka äldreomsor-
gens status och kunskapsutveckling i framtiden.  

 

Personlig kompetens 
Omsorgsarbetet kan sägas konstruerar kompetensen. I en viss kontext krävs 
därmed en viss personlig kompetens. I omsorgsarbetet förknippas utföran-
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det av arbetet med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engage-
rad person (Wærness 1983; Szebehely 1995). Detta, menar jag, gäller både 
för enhetschefer och för vårdbiträden. Resultatet i denna studie visar att den 
personliga kompetensen starkt betonas. Som tidigare har påpekats är den 
personliga kompetensen i mångt och mycket lika viktig, om än inte viktiga-
re, än formell utbildning (jmf Orwén 2001). 244  

Som vi ser i kompetensanalysen (tabell 11:1 och 11:2) råder en sam-
stämmighet mellan kommunal och lokal enhetsnivå om vikten av personlig 
kompetens. I de kommunala policydokumenten har framförallt poängterats 
enhetschefens personliga kompetens. Vårdbiträdenas personliga kompetens 
ses som en angelägenhet för den lokala enhetsnivån. Det kan tolkas så att 
det är en kommunal angelägenhet att enhetschefen har rätt personlig kom-
petens och därmed kan anses vara en ”god” representant för kommunen. 
Valet av enhetschef utgår därmed från tanken om att valet har en betydelse 
för organisationens möjlighet till framgång eller misslyckande (jmf Larsson 
& Morén 1988). 

Den personliga kompetensen följer de olika roller som enhetschef och 
vårdbiträde har i sitt arbete. Den personliga kompetensen ser därmed inte 
likadan ut, utan formas av den relation personen för tillfället befinner mig i. 
Det krävs en form av personlig kompetens i arbetet med den äldre och en 
annan personlig kompetens i samarbetet med kollegan. Detta kan betraktas 
som regler för hur man ska vara inom samfälligheten (se Engeström 1987; 
2001). Därför beskrivs inte samma personliga kompetenser för enhetschef 
och vårdbiträde. De har inte samma objekt och därmed inte samma kompe-
tensområden. För enhetschefen krävs en personlig kompetens som individ, 
för verksamhetsansvaret, för personalansvaret och gentemot arbetsgivare, 
vilket speglar att enhetschefen ingår i en extern och intern samfällighet. För 
vårdbiträdet krävs en personlig kompetens för arbetet med den äldre, för 
relationen med kollegan (samfälligheten) och för utförandet av arbetet.  

Enhetschefens personliga kompetens gentemot vårdbiträdena beskriver 
hur enhetschefens emotionella förmåga ska se ut, likaså är det en beskriv-
ning av relationsregler gentemot vårdbiträdet. Mot vårdbiträdet bör enhets-
chefen vara ödmjuk, medmänsklig och tillmötesgående, likartade kompe-
tenser som de som vårdbiträdet ska ha gentemot den äldre. I ledarskapet är 
det helt andra personliga kompetenser som framhävs. Här handlar det om 
att vara rak, tydlig, bestämd, konkret och handlingsinriktad vilket speglar 
enhetschefens ansvarsförmåga. Mot arbetsgivaren ska enhetschefen vara 

                                              
244 När jag frågade enhetschefer och vårdbiträden vilken kunskap de ansåg att arbetet 
krävde, fick jag svar som gav kategorin personlig kompetens, vilket visar att den person-
liga kompetensen är minst lika viktig som yrkeskunskapen.  
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lojal och representativ. Av vårdbiträdena krävs ingen formellt bunden loja-
litet gentemot arbetsgivaren, men desto tyngre är regeln att vara lojal mot 
samfällighetens kollegor.  

Vårdbiträdet ska i sin tur ha en personlig kompetens gentemot den äldre. 
En kompetens som ska bygga på vårdbiträdets empatiska förmåga, på öd-
mjukhet, kärleksfullhet och respekt för den äldre. En lika viktig personlig 
kompetens är de relationsregler som vårdbiträdena sätter upp inom samfäl-
ligheten, vilka innefattar att vara ärlig, stöttande, lojal, pålitlig och positiv. I 
arbetet ska vårdbiträdet dessutom vara självständig, flexibel och ha initia-
tivförmåga. Den tänkbara personliga kompetens som inte hör ihop med 
vårdbiträdet är snabbhet, effektivitet eller rationalitet som mer hör hemma 
inom en manlig teknisk rationell verksamhet än inom den kvinnliga om-
sorgsrationella verksamheten (se Ås 1976; Sørensen 1982; m fl).  

Den personliga kompetensen är en förutsättning för omsorgsarbetets 
kvalitetsanspråk. Därför kan det sägas att yrkeskunskap och personlig 
kompetensen inte kompletterar varandra. De är inte ens två sidor av samma 
mynt, utan som jag ser det två helt skilda förmågor. I arbetet som enhets-
chef eller vårdbiträde kan man inte enbart ha yrkeskunskap eller personlig 
kompetens, båda dessa förmågor krävs. De fyller båda en funktion i defini-
erandet av yrkeskompetensen i en omsorgskontext. Detta innebär att den 
personliga kompetensen är ett viktigt urvalskriterium i valet av enhetschef 
och vårdbiträde (jmf Bäcklund 2002; Dahlkwist 2002; Persson 2003). Som 
jag ser det ger detta faktum konsekvenser för hur yrkesutbildningen, både 
den skolförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, utformas. Att 
arbeta med och utveckla den personliga kompetensen bör därmed ingå som 
ett viktigt inslag i utbildningen. 

 

Allmän och specifik yrkeskompetens 
Det kan konstateras att yrket som enhetschef eller vårdbiträde skiljer sig 
markant åt. De befinner sig i samma verksamhet, men delar inte samma 
objekt. De ger därmed utrymme åt olika uppfattningar om kompetensbe-
greppet och olika fokus i betraktandet av yrkeskompetens. Den specifika 
yrkeskompetensen är knuten till de speciella arbetsuppgifter som varje yr-
kesgrupp har att utföra. Den allmänna yrkeskompetensen kan betraktas som 
generell för verksamheten och de som arbetar i denna verksamhet. Den 
allmänna yrkeskompetensen hos enhetschefer och vårdbiträden ligger i be-
härskandet av vardagskunskaper (hos enhetschefen fastighetsförvaltning 
och hos vårdbiträdet hushålls-, sociala- och omsorgsuppgifter) och av den 
personliga kompetensen. Därmed blir den allmänna yrkeskompetensen i 
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omsorgsarbetet en stor del av yrkeskompetensen. Som vi har sett i resultatet 
är det endast den personliga kompetensen, av de allmänna kompetenserna, 
som prioriteras, de andra kunskapsområdena nämns knappt. Detta synlig-
görs också i de satsningar på kunskapsutveckling som görs, där ingen av 
ovanstående vardagskunskaper ingår. Den allmänna kompetensen innefat-
tas inte i arbetsgivarens strävan i att kompetensutveckla personalen. Den är 
därmed ingen angelägenhet för arbetsgivaren. Enhetschefens och vårdbiträ-
dets vardagskunskaper kan sägas vara tagna för givna. Dessutom är förne-
kandet av vardagskunskaper så starkt att de faktiskt inte ens benämns som 
kunskap (jmf Gestrelius 1995; Nordström 1998).  

Om nu inte arbetsgivaren strävar efter att utveckla den allmänna kompe-
tensen, så är ett tänkbart scenarium ändå att i det dagliga arbetet i samfäl-
ligheten pågår olika kunskapsutvecklande aktiviteter och därmed stimuleras 
och utvecklas en allmän kompetens. Konsekvensen av dessa aktiviteter 
skulle därmed kunna leda till en kvalitetssäkring av yrkeskompetensen, 
både den allmänna och den specifika yrkeskompetensen. Detta antagande 
utvecklas i den avslutande delen av diskussionen. 

 

Kvalitetssäkring av yrkeskompetens  
I det teoretiska kapitlet om handlingens kunnande såg vi att det finns flera 
nivåer av kunnande (se Ryle 1963; Schön 1983; Dreyfus & Dreyfus 1986; 
Engeström 1987; 1999; Johannesson 1988; 1999; Göranzon 1990; Josefson 
1991; Rolf 1995). Engeström (1987; 1999) benämner den fördjupade kun-
skapsnivån som ”expansiv kunskap” vilket innebär att kunskapen är mer 
reflekterande och ifrågasättande. Kunskapsteorins idé om att det i arbetet 
förekommer en kunskapsfördjupning ligger som grund för studiens 
kontextuella anslag. 

För att få tillstånd växelspelet mellan vetande och handlande krävs att 
både ledning och organisation möjliggör en kunskapsutveckling. Det som 
påverkar strategin för kunskapsutveckling i en organisation är externa fak-
torer som tekniskt-ekonomiska (datorisering, ekonomiska nedskärningar), 
politiska (i form av ökade krav på inflytande från olika personalgrupper) 
och den kulturella-sociala omgivningen (vilket innebär stigande krav och 
förväntningar gentemot arbetsgivarna). Dessutom har organisationens inre 
kontext i form av mål/uppgifter, strategier, organisationens storlek, grad av 
decentralisering och arbetsfördelning betydelse för rådande praxis för kun-
skapsutveckling. Olika typer av mänskligt-sociala faktorer tillkommer som 
villkor för de anställdas utbildning eller fortbildning där arbetsuppgifter, 
arbetstillfredsställelse och motivation spelar sin roll för deltagande i utbild-
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ning. Även andra mänskligt-sociala faktorer (förekomsten av en positiv 
utbildningskultur) har visat sig vara av betydelse för de satsningar som görs 
på kunskapsutveckling (Ellström; Rönnqvist & Thunborg 1994, s 24). 

Ingen av ovanstående faktorer kan ensamt förklara den praxis som ut-
vecklats i en organisation vad gäller utbildning och andra former av kun-
skapsutveckling. Denna utveckling måste därför förklaras av ett komplice-
rat samspel mellan inre och yttre faktorer. Samtliga fyra perspektiv får i 
olika grad betydelse för kunskapsutvecklingen och i själva betraktandet av 
yrkeskompetens. 

I studien ser vi hur konsekvenserna av den försämrade kommunala eko-
nomin påverkar kommunens satsning på kunskapsutveckling på så sätt att 
färre vårdbiträden får ta del av formell utbildning. Det finns också politiska 
beslut som förtydligar att var och en har skyldighet att skaffa sig sin for-
mella utbildning på eget initiativ och med egna medel. Ett beslut som 
stämmer överens med hur det ser ut inom många andra yrken. Problemet 
kvarstår ändå om kommunen inte har någon strategi för hur den ska göra 
med inflödet av vårdbiträden utan formell utbildning in i organisationen. 
Parallellt med den ekonomiska åtstramningen har kommunen fattat politis-
ka beslut som inneburit att organisationen har blivit plattare (se Schartau 
1993; 1997; Thylefors 1993; Stieng 1997; Richard 1998), vilket har med-
fört att ansvaret för personalutveckling har förlagts till enhetschefens an-
svarsområde. Detta utan att enhetschefen har fått tidsmässiga eller ekono-
miska resurser som motsvarar hennes uppdrag. Det verkar som om ansvaret 
för kunskapsutveckling har skjutits ned i organisationen med effekten att 
ingen tar ansvaret. Detta fenomen blir än mer problematiskt när vi kan läsa 
i Socialstyrelsens rapport om den framtida kompetensförsörjningen inom 
vård och omsorg om äldre och funktionshindrade: 

 
Tydliga kompetenskrav bör ställas på all personal. Lärandet bör i ökad ut-
sträckning förenas med praktiskt arbete (Socialstyrelsen 2003 b del I, s 7). 
 

Som jag ser det förordar Socialstyrelsen att en del av kunskapsutvecklingen 
ska förläggas i det direkta arbetet där lärandet ska ske i samfälligheten, ett 
så kallat ”kollegialt lärande” (se Argyris & Schön 1978; Moxnes 1984; 
Senge 1996; Schein 1999).  

Jag vill därför avsluta diskussionskapitlet med att problematisera de möj-
ligheter/förutsättningar som finns för kunskapsutveckling. Samtidigt syn-
liggörs också de hinder som finns för att nå till det nationella kunskapsmå-
let, via en icke formell utbildning och ett informellt lärande i arbetet. Dess-
utom problematiseras möjligheterna att grundlägga och stimulera till kun-
skapsutveckling i det dagliga arbetet och därmed verka för en kvalitetssäk-
ring av yrkeskompetensen. Hur speglar sig således uppfattningen om yr-
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keskompetens i enheternas arbete med introduktion och kunskapsutveckling 
och hur kan frågan om enhetschefens pedagogiska roll besvaras?   

 

Introduktion och kunskapsutveckling 
Eftersom många av vårdbiträdena börjar sitt arbete utan formell utbildning 
kan det förväntas att det finns en uttalad strategi för introduktion av nyan-
ställda i kommunen och på enheterna. I kapitlet om enhetschefen såg vi att 
de enhetschefer, som var nyanställda på enheten, i princip inte fick någon 
introduktion. Enhetschefen fick söka kunskap i pärmar, hos kommunens 
företrädare, hos tidigare enhetschefer och hos personalen. När vårdbiträdet 
introduceras till arbetet ser introduktionen ut på samma sätt. Det nya vård-
biträdet går bredvid en kollega och lär sig av kollegan/arbetslaget. Intro-
duktionen av enhetschefen och vårdbiträdet kan därmed sägas utgå från 
principen att det är samfälligheten som har utbildningsansvaret. En konse-
kvens av detta kan ses i resultatet, där vårdbiträdena uttalar en ”trötthet” 
över ansvaret för nyanställda som ändå inte stannar. Denna trötthet borde i 
sin tur riskera att introduktionen blir knapphändig. Till detta tillkommer 
samfällighetens regel om att var en ska arbeta självständigt. Är det accepte-
rat att ett nyanställt vårdbiträde inte kan eller bör arbeta självständigt? Eller 
får det enskilda lärandet i mötet med den äldre ta över som en form av 
självständighet? En konsekvens av detta skulle mycket väl kunna innebära 
att utbildningsansvaret för det nyanställda vårdbiträdet har skjutits från 
samfälligheten till den äldre. Arbetet i den äldres hem blir därmed till en 
”förhandlingsfråga” mellan den äldre och vårdbiträdet och den äldre blir 
vårdbiträdets lärare (jmf Nordström 1998; Gustafsson 1999; se även forsk-
ningsgenomgången i kapitel 2). Vårdbiträdet får då förlita sig till den egna 
erfarenhetsbaserade vardagskunskapen, därmed blir exempelvis inte hus-
hållsuppgifterna svåra. Den personliga kompetensen blir allt viktigare, 
framförallt den kompetens som gör att vårdbiträdet har en förmåga till an-
passning och kan vara flexibel och ödmjuk. En av riskerna blir att samfäl-
ligheten på det sättet stannar på det nedre steget i kunskapsöverföringen 
och att ingen kunskapsutveckling sker (se Sandberg & Targama 1998). 

En förutsättning för ett verksamhetsbaserat lärande är att verksamheten 
medvetandegör vilken yrkeskompetens som arbetsuppgiften förutsätter. Att 
det med andra ord finns en strategi för vad enhetschefen och vårdbiträdet 
ska kunna. I en introduktion ska kunskaper av generell natur, inte enbart 
individuellt anpassad utifrån den äldre omsorgsbehov, ha en särskild do-
män. När enhetschefen och vårdbiträdet introduceras, som i ovanstående 
exempel, visar sig verksamhetens kultur och hur den betraktar yrkeskompe-
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tens. Här har vi sett att det tydliggörs att arbetet på enheten inte anses kräva 
någon formell utbildning utan i sig utgår från vardagskunskaper och ett in-
formellt lärande i arbetet, ett omedvetet lärande som är en sidoeffekt av 
andra aktiviteter (se Ellström 1996, s 147). Det finns dessutom ingen ome-
delbar automatik mellan utförande av ett arbete och lärande. Det finns till 
och med faktorer enligt Ellström och Davidsson (2001, s 162) som hindrar 
lärandet på arbetsplatsen, nämligen ”brist på tid och motivation”. Brist på 
tid visar sig i en allt snävare bemanning och brist på motivation är helt av-
hängig den anställdes ”tro på sin egen förmåga att lyckas”, vilket kan här-
ledas till utbildningsnivå och yrkeskunskaper (jmf Ellström & Gustavsson 
1996; Gustavsson 2000b). Brist på motivation för eget lärande kan också 
förklaras av den dominerande kollektiva kultur som finns i arbetet.  

När ett vårdbiträde utan formell utbildning anställs skulle vi kunna för-
vänta oss att kunskapsutveckling på arbetsplatsen hade en erkänd betydelse. 
Detta samband visade sig inte i studien. Tvärtom var det så att de enheter 
där en majoritet av vårdbiträdena var formellt utbildade, där satsade också 
enheten på kunskapsutveckling. Medan de enheter som hade ett färre antal 
formellt utbildade vårdbiträden inte alls satsade på detta. Enheterna försö-
ker därmed inte att kompensera låg kompetens med hjälp av kunskaps-
utveckling. I resultatet framkom också att det var de som arbetet längst och 
dessutom något fler med undersköterskeutbildning som gått på fortbildning 
under året. En tolkning av detta kan vara att det är de med utbildning, som 
är mest benägna att gå på utbildning (jmf Thunborgs 1999). En alternativ 
tolkning kan också vara att kunskapsutveckling ses som en belöning för 
”lång och trogen tjänst” (jmf Ström 1994, s 167). De unga nyanställda, utan 
formell utbildning hade inte överhuvud taget deltagit i utbildningssatsning-
ar. De har med andra ord lämnats åt sitt öde och förväntades lita till den 
egna förmågan att lära sig vad som krävs. Det måste innebära osäkerhet, 
osjälvständighet och svårigheter att klara sitt uppdrag. Dessutom är det 
tänkbart att risken är att dessa snabbt cirkulerar vidare till andra arbetsplat-
ser. Om det finns en strategi för kunskapsutveckling i organisationen, finns 
det inte någon ursäkt för de ej formellt utbildade att inte delta i kunskapsut-
veckling. Eller för kommunen att inte erbjuda/kräva deltagande i kunskaps-
utveckling.  

I studien finner jag att enhetscheferna målmedvetet söker att vidareut-
veckla sitt kunskapsområde. De hinder som enhetscheferna ser för detta är 
att de inte har tid att i särskild hög grad delta i utbildning. 

Det kan konstateras att intresset och förutsättningarna för kunskapsut-
veckling varierar beroende på var i den organisatoriska hierarkin någon 
befinner sig. Ju högre position som den anställde har desto mer intresserad 
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är hon/han av kunskapsutveckling (jmf Thunborg 1999). För att skapa inci-
tament, strategier och mål för den kompetens som kommunen anser att äld-
reomsorgens personal bör ha är det viktigt att också ha en strategi för kun-
skapsutveckling, som faktiskt berör alla oavsett utbildning och position. 

 

Enhetschefens pedagogiska roll 
Introduktion och kompetensutveckling handlar om att via en icke formell 
utbildningsinsats utveckla yrkeskompetensen. Som tidigare påpekats har 
kompetensfrågorna förlagts till enheterna och till enhetschefen. I policydo-
kumenten påpekas att i enhetschefens personalansvar ingår arbetsuppgiften 
personalutveckling. Att konsekvent arbeta med, vad jag här skulle kunna 
kalla personalpedagogiska frågor, är ett sätt att kvalitetssäkra yrkeskompe-
tensen. I enhetschefens personalpedagogiska roll har jag därför tagit upp 
följande moment utvecklingssamtal och handledning, deltagande i varda-
gen, och att konstruera arbetslag utifrån yrkeskompetens. 
 
Utvecklingssamtal och handledning 
Som vi tidigare har sett ingår det i enhetschefens personalpedagogiska an-
svar att regelbundet ha utvecklingssamtal med vårdbiträdena. I samband 
med utvecklingssamtalen ska enhetschefen enligt de kommunala policy-
dokumenten inventera vårdbiträdenas behov av utbildning och fortbildning. 
Utifrån utvecklingssamtalet är intentionerna att enhetschefen och vårdbiträ-
det tillsammans fastställer en individuell utvecklingsplan. Vårdbiträdet an-
svarar därefter för sin kunskapsutveckling.  

I resultatredovisningen framkom det att enhetschefen inte hann med ut-
vecklingssamtalen och därmed försvann ett forum för kunskapsutveckling. 
Dessutom finner inte enhetscheferna att syftet med utvecklingssamtalen är 
att formulera en plan för kunskapsutveckling. Här finns ett glapp mellan 
ledningens intentioner och enhetschefens medierande redskap vilket medför 
att enhetschefen inte är delaktig i den kunskapsutveckling som sker på en-
heten eller snarare: är inte delaktig i att – där det är nödvändigt – utveckla 
möjligheter för den. 

Även om det inte tydliggjorts så arbetar enhetscheferna med kunskaps-
frågor, men oftast inte på ett strukturerat sätt.  

Hur arbetet med kunskapsutveckling skulle kunna se ut på enheterna il-
lustreras med ett exempel från en av enhetscheferna, som strukturerade sitt 
arbete med kunskapsutveckling på följande sätt: Den kommun som enhets-
chefen arbetade i hade på policynivå beslutat att de särskilda boendefor-
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merna ska arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt.245 Enhetschefen utgick 
då från var och ens formella utbildning, men också från de fortbildnings-
kurser som varje vårdbiträde hade genomfört. I samband med utvecklings-
samtal gick enhetschefen och vårdbiträdet igenom vårdbiträdets kompe-
tenspärm där samtliga kurser som vårdbiträdet har deltagit i fanns samlade. 
De diskuterade vårdbiträdets konkreta arbete med rehabilitering och vilken 
handledning som behövdes av arbetsterapeuten för att vårdbiträdet skulle 
bli bättre i sitt rehabiliterande arbetssätt. Enhetschefen sammanställde i sin 
tur, utifrån samtliga utvecklingssamtal, vilka kunskapsbrister som samfäl-
ligheten ansåg att de hade i rehabiliteringsarbetet och ordnade kurser ut-
ifrån detta. Detta arbete ligger sedan som underlag för vårdbiträdets valide-
ringsportfolio.246  

Ett sätt att utveckla ovanstående modell för kunskapsutveckling är, me-
nar jag, att knyta personalutvecklingsarbetet närmare vuxenutbildningen för 
att på så sätt formalisera kunskapsutvecklingen.  

I enhetschefens personalutvecklingsansvar ingår också handledning av 
personalen. Denna handledning kan ha tre karaktärer; i form av en mäs-
tar/lärlinghandledning (se Berner 1989; Lave & Wenger 1991; Lave 1993; 
2000; Jernström 2000), handledning i terapeutisk form och till sist pedago-
gisk handledning (se Lauvås & Handal 2001).247 Nu kan det inträffa att en-
hetschefen inte har tid med handledning och dessutom råder en osäkerhet 
om handledningen åvilar enhetschefen. Flera av enhetscheferna menar att 
det är handledning av externa handledare som behövs. När enhetschefen tar 
på sig handledarrollen är det som konflikthandledare och inte som pedago-
giska handledare. Enhetscheferna anser i flera fall att de inte hade en hand-
ledande funktion i vårdbiträdenas kunskapsutveckling. Även sjuksköters-
korna kunde sägas ha en handledande funktion för vårdbiträdena i det di-
rekta arbetet med den äldre. Här kunde de medicinska kunskapsluckorna 
rätas ut. Eftersom de problem som vårdbiträdena främst ser i sitt vardagsar-
bete är av medicinsk art, så kan det konstateras att även sjuksköterskorna 
har problem med att utföra ett handledande uppdrag. Dessutom påtalar 
vårdbiträdena att varken arbetsterapeuter eller sjukgymnaster har tid för 
vårdbiträdenas kunskapsutveckling. Därmed tydliggörs att enheterna inte 
ser ett verksamhetsbaserat lärande som kunskapsutveckling, utan att basen 
för all kunskap är förlagd till den formella utbildningen.  
                                              
245 Vilket samtliga kommuner har inskrivet i sin äldreomsorgsplan. 
246 Med valideringsportfolio avses ett kontinuerligt dokumenterande av den kompetens 
som uppnåtts i formell, icke formell och i informellt lärande via arbetet. I slutänden kan 
en formell utbildning uppnås. 
247 Pedagogisk handledning kan beskrivas som kunskapsutveckling via reflektion se 
Schön 1983; Moxnes 1984; Molander 1993; Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000). 
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Enhetschefernas deltagande i vardagen  
Ett sätt att möjliggöra kunskapsutveckling är i mötet med andra som har 
andra kunskaper (se Engeström 2001), vilket kan ske i organiserad eller i 
spontan form. Det är enhetschefens uppgift att organisera regelbundna mö-
ten, där samfälligheten medlemmar tillsammans kan diskutera och reflekte-
ra över arbetet. De av enhetschefen organiserade mötena med personalen 
är, personalmöten, arbetsplatsträffar och vårdplaneringsmöten. Nu har det 
ofta visat sig att enhetschefen har svårt att delta i dessa möten. Vanligare är 
att sjuksköterskan är delaktig i de flesta arbetsplatsträffar och 
vårdplaneringsmöten. Konsekvensen blir att det inte finns något forum att 
diskutera de kunskaper som ingår i enhetschefens kompetensområde och 
som kan anses vara avgörande för den stora samfälligheten – enheten. 

När det gäller de mer spontana mötena handlar det om möjligheten för 
vårdbiträdet att dagligdags kunna träffa enhetschefen. I studien visar det sig 
att enhetscheferna har en ambition av att vara tillgängliga. De arbetar i all-
mänhet alltid med öppen dörr. Samtidigt visar det sig att vårdbiträdena inte 
söker enhetschefen för att ta upp arbetsrelaterade problem, utan främst vän-
der sig till sin kollega alternativt till sjuksköterskan. Därmed blir inte de 
spontana möten av och inte heller det kunskapsutveckling som kan åstad-
kommas när man diskuterar ett gemensamt problem. Kollegornas betydelse 
för vårdbiträdes kunskapsutveckling blir än mer tydlig. Vårdbiträdena vill 
egentligen främst träffa enhetschefen på vårdbiträdets hemmaplan, på vå-
ningen. Detta skapar regler för samfällighetens mötesplatser och förtydligar 
arbetsdelningen mellan enhetschef och vårdbiträde vilket kan förklara att de 
av enhetschefens tänkta möten i hennes arbetsrum uteblir.  

Enhetscheferna har som ambition att träffa personalen varje dag. På 
grund av enheternas organisation är verkligheten den att enhetschefen träf-
far varje arbetslag ungefär var fjortonde dag. Nattpersonalen träffar enhets-
chefen än mer sällan. Mötena med vårdbiträdena blir därmed mer av att 
träffas och höra hur det är på våningen och med vårdbiträdena. Många 
gånger blir också våningsträffen av en mer praktisk karaktär, som kan 
handla om inköp av material eller av informativ karaktär, som att fru  
Karlsson har fått tid till tandläkaren. En konsekvens av att enhetschefen 
inte träffar sin personal i deras arbete är att den kunskapsutveckling som 
äger rum på arbetsplatsen går förlorad. Det blir också, under dessa omstän-
digheter svårt att ta tillvara och analysera vårdbiträdets faktiska kunskaper. 
Enhetschefer i denna studie förlitar sig till andras (anhöriga och äldres) in-
formation om vårdbiträdet. Därmed filtreras bilden av vårdbiträdet och en-
hetschefen får ingen egen helhetsbild av vårdbiträdets yrkeskompetens.  
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I och med att enhetschefen inte har tillfälle att delta i vårdbiträdets var-
dag missar enhetschefen möjligheten att bidra med kunskaper och erfaren-
heter. Här blir det således alldeles tydligt att en möjlighet för kunskapsut-
byte mellan vårdbiträde och enhetschef uteblir (jmf Ellström & Ekholm 
2001).  

 
Att sätta ihop arbetslag utifrån kompetens 
Ett sätt för enhetschefen att förtydliga betydelsen av yrkeskompetens är att 
sätta samman arbetslagen utifrån kompetens. I resultatet tydliggjordes att 
vårdbiträden i flera år var timanställda på enheten. Detta innebär att de 
vårdbiträden som anställs är väl kända på enheten. När arbetslaget behöver 
en ny kollega är ett av kriterierna för anställning att vårdbiträdet ska ”passa 
in” i befintligt arbetslag. Vad som definierades som ”passa in” är beroende 
av vad enhetschefen tycker att arbetslaget behöver för sammansättning eller 
eventuellt vad arbetslaget behöver för slags kompetens. Oftast utgår valet 
av vårdbiträde från möjligheten att smälta in i den befintliga samfälligheten 
och därmed undvika motsättningar. På det sättet har återigen ett tillfälle för 
kunskapsutveckling förlorats (se Engeström 2001). En tänkbar konsekvens 
av detta sätt att organisera arbetslagen är att kunskaper och erfarenheter är 
likartade. En stor likhet mellan arbetslagets vårdbiträden innebär också att 
det kan finnas en stor överensstämmelse i hur arbetet ska utformas, men 
också hur arbetslaget betraktar arbetet med och för den äldre (jmf Drugge 
2003, s 172). Om valet av vårdbiträde utgår från den formella utbildningen 
förefaller principen vara att åtminstone ett av vårdbiträdena ska ha under-
sköterskekompetens. Om det i sin tur innebär att undersköterskan utför vis-
sa arbetsuppgifter eller om undersköterskan har en kunskapsförmedlande 
roll är osäkert. Vårdbiträdena i sin tur menar att det är viktigt att kollegan i 
arbetslaget är kunnig och villig att dela med sig av sina kunskaper, vilka de 
än må vara. En av samfällighetens regler är att alla ska arbeta på samma 
sätt vilket kan vara problematiskt för det vårdbiträde som vill pröva på nya 
sätt att arbeta. Eftersom både enhetschefen och vårdbiträdet framhåller vik-
ten av att alla utför samma sysslor oavsett utbildning, anställningstid eller 
kön, förutsätts att alla har samma arbetsuppgifter oavsett kompetens och 
egentligen att ingen arbetsdelning förekommer inom samfällighetens kolle-
gor.  

På de arbetsplatser i min studie, där enhetschefen har organiserat arbetet 
utifrån formell utbildning, förekommer en arbetsdelning mellan vårdbiträ-
dena. De undersköterskeutbildade utför mer av de medicinska arbetsuppgif-
terna. På dessa arbetsplatser kan en yrkesmässig konflikt mellan samfällig-
hetens kollegor uppstå. Vårdbiträdena poängterar att undersköterskorna får 
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en högre lön, därför bör de också utföra mer arbete. Det tolkar jag så att det 
råder en ”kollektiv anda”, där det också kan finnas motstånd mot att lyfta 
fram och tydliggöra kompetensmässiga skillnader (jmf Ellström & Ekholm 
2001, s 149). Detta är en inställning som oftast förknippas med uppfatt-
ningen om en viss kultur inom ett arbetskollektiv (se Lindgren 1992; 1999; 
Skeggs 1997). 

Det naturliga vore egentligen att sätta ihop ett arbetslag bestående av in-
divider med varierande kompetens det vill säga att sätta lagets snarare än 
individens kompetens i fokus (se Engeström 2001). Detta skulle utöka möj-
ligheten till ett expansivt lärande genom att tillvarata de motsättningar som 
variationer kan ge upphov till. Enhetschefen måste därmed göra en analys 
av den samlade kompetens som arbetslaget behöver utifrån de äldres om-
sorgsbehov. Samtidigt skulle varje vårdbiträdes kompetens synliggöras och 
andra erfarenheter som kan visa sig vara betydelsefulla för arbetslagets 
samlade kompetens komma i dagen. I resultatet framkom att en del vård-
biträden har kunskaper från andra utbildningar. Vi såg i resultatsamman-
ställningen att det fanns vårdbiträden med apoteksbiträdesutbildning, fot-
vårdsutbildning och terapibiträdesutbildning. Om vårdbiträdesarbetet orga-
niserades utifrån ovanstående kompetensprincip skulle enheten ta vara på 
dessa kompetenser. Då skulle det vårdbiträde som har en apoteksbiträdes-
utbildning betraktas som kompetent att ta ansvar för detta område. Den 
kompetensen skulle då att inte ifrågasättas, vilket någon kan uppleva när 
den kollektiva andan får råda. Den underutnyttjade yrkeskompetens som nu 
finns i organisationerna skulle därmed få en avgörande betydelse. 

 

Slutsatser 
Några övergripande slutsatser är möjliga att dra med utgångspunkt i resultat 
och analyser. För det första har den formella utbildningen en undanskymd 
roll i verksamheten. Ett strävansmål finns uppsatt, men inte hur detta mål 
ska nås. Den formella utbildningen blir inskriven i ett dokument utan värde 
och betydelse för betraktandet av yrkeskompetens. 

Det innebär också att arbetsuppgifter som fastighetsförvaltning, hushålls-
arbete, socialt arbete och omsorgs/omvårdnadsarbete får en mycket undan-
skymd roll, om de överhuvudtaget nämns. Frågan är om dessa vardagskun-
skaper betraktas som yrkeskunskaper.  

För enhetschefen är ledarskapskunskaper den viktigaste yrkeskompeten-
sen för anställning och trovärdighet. Det är främst kunskaper i ekonomi och 
budget som kan göras synlig och problematiseras. När enhetschefen inte 
har tillräckliga ekonomikunskaper blir valet att ta avsteg från den kommu-
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nala ekonomistyrningen och istället utgå från den äldres omsorgsbehov. 
Omsorgskunskapen får därmed företräde.  

Helt dominerande är vårdbiträdets behov av medicinska kunskaper, sam-
tidigt som de medicinska kunskaper som ingår i den formella utbildningen 
inte utnyttjas. Därmed blir inte det uttalade kravet på medicinska kunskaper 
trovärdigt. Den medicinska kunskapen har därmed blivit till ett maktmedel 
och något som ingår i en kompetensstrid.  

I studien synliggörs att den personliga kompetensen är den viktigaste yr-
keskompetensen. Om det inte finns en emotionell förmåga och ansvarsför-
måga så skulle det egentligen inte vara möjligt att anställa någon oavsett 
formell utbildning och yrkeskunskaper. Med andra ord; den personliga 
kompetensen har företräde. Ett faktum som gör att utvecklandet av den per-
sonliga kompetensen är en pedagogisk grundförutsättning för handlandets 
kunskap (knowing how). 

Det finns inget som tyder på att kunskapsutvecklingen kan förläggas till 
de särskilda boendeformerna. Vem som faktiskt sitter inne med lösningen 
på frågan om kunskapsutveckling är inte heller föremål för öppen diskus-
sion. Det finns en intention från ledningens sida att förlägga kunskapsut-
vecklingsfrågan och arbetet med kunskapsutveckling till enheterna, men det 
finns ingen mottagare. Enhetscheferna har inte tillräckligt med tid för sitt 
personalpedagogiska arbete, men inte heller det pedagogiska redskapet. 
Verksamheten styrs dessutom av kollektiva regler som säger att alla förut-
sätts utföra samma arbetsuppgifter oavsett utbildning, erfarenhet, ålder eller 
kön. Konsekvensen blir att frågor om yrkeskompetens får en låg prioritet. 

Hur hållbara är denna studies resultat och slutsatser? Studien består av 
ett empiriskt material insamlat från sammanlagt elva kommuner vilket ger 
en bild av hur det kan se ut. I huvudsak kan konstateras att det finns en god 
överensstämmelse mellan dessa kommuner, men självklart kan studien inte 
spegla hur det ser ut i samtliga av Sveriges kommuner. Det skulle ändå vara 
förvånansvärt om inte studiens resultat skulle kunna återfinnas i studier av 
andra kommuner och av andra särskilda boendeformer. Olika datainsam-
lingsmetoder har använts, vilket bör ge bredd och insyn i den studerade 
verksamheten.  

 

Teoretiska implikationer och fortsatt forskning 
Jag har haft som syfte att ”beskriva och analysera hur yrkeskompetens upp-
fattas inom äldreomsorgens särskilda boendeformer”. Det har då varit av 
intresse att belysa yrkeskompetensen ur ett brett perspektiv. Detta breda 
perspektiv innebar, att jag i min studie behandlade empirin i tre nivåer: den 



 270  

nationella, den kommunala och den lokala enhetsnivån. Detta fick till följd 
att olika insamlingsmetoder användes. På nationell nivå och kommunal 
nivå studerades olika dokument. På lokal enhetsnivå, där studiens tyngd-
punkt ligger, har intervjuer, observationer och enkäter använts.  

Yrkeskompetens har i studien definierats som: ”dispositiv handlingsbe-
redskap som handlar om individens förmåga att hantera olika aktuella ar-
betsuppgifter på ett framgångsrikt sätt” (Höghielm 2004). De aspekter jag 
genomgående i studien har valt att fokusera är: den formella utbildningens, 
yrkeskunskapens och den personliga kompetensens betydelse för yrkes-
kompetensen. Detta perspektiv har i diskussionskapitlet gått under benäm-
ningen kompetensanalys. Om yrkeskompetensen studerats utan en kontex-
tuell inramning, och man utgår från de tre grundfrågorna vilken utbildning 
som krävs, vad man ska kunna och hur man ska vara för att utföra ett speci-
fikt arbete, får forskaren inte tillräckliga kunskaper om sitt forskningsob-
jekt. Därför infogades verksamhetsteorin, vilket gav ett teoretiskt redskap 
för att infoga utsagor om yrkeskompetens i en kontext. Fördelen med verk-
samhetsteorin är att den utgår från ett helhetsperspektiv där hela verksam-
heten ska studeras och analyseras. Detta för att alla aktiviteter sker i ett 
sammanhang, det vill säga har sitt ursprung i verksamhetens kontext. Jag 
har i denna studie utgått från Engeströms (1987) verksamhetsmodell (se 
kapitel 3) och med hjälp av den kunnat strukturera och analysera studiens 
empiri (avser enhetschefsstudien och vårdbiträdesstudien, kapitel 8 och 9). 
Detta perspektiv har i diskussionskapitlet gått under benämningen verk-
samhetsanalys. Som medierande redskap har används yrkeskompetens ut-
ifrån kompetensanalysens tre begrepp. Därför kan det sägas att sammanfo-
gandet av dessa två analytiska perspektiv har gett en helhet och därmed 
möjlighet att laborera med ett flertal olika scenarier samtidigt. Det kan kon-
stateras att med detta forskningsperspektiv har kompetensbegreppet vidgats 
och visat på hur viktigt det är att koppla yrkeskompetens till en verksamhet, 
dess externa och interna organisation.  

Relationen mellan subjekt och objekt blev i studien till arbetsuppgiftens 
kompetenskrav. Lika viktigt för kompetensbegreppet är att se vad gränsen 
för yrkeskompetensen går, vilka regler och arbetsdelning som samfällighe-
ten sätter upp.  

Traditionellt används Engeströms verksamhetsmodell främst i lärande-
forskning där inre motsättningar i verksamheten ska analyseras på så sätt 
att analysresultatet förklarar och ger föreställningar om förändring och ut-
veckling av det verksamhetssystem som analyseras. I denna studie har inte 
verksamhetsmodellen används för att studera lärande utan för att studera 
begreppet yrkeskompetens. Genom att applicera verksamhetsmodellen har 
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det varit möjligt att synliggöra komponenter som har betydelse för att stu-
dera innebörder av yrkeskompetensbegreppet. Modellen pekar sålunda på 
aspekter som är av betydelse för att förstå innebörder av begreppet yrkes-
kompetens nämligen; regler, samfällighet, arbetsdelning och så vidare. 

Denna studie har också visat på vikten av att i all forskning om yrkes-
kompetens ta med den personliga kompetensen. I denna studie utgick jag 
ursprungligen från teorier om kunskap. När jag genomförde intervjustudien 
och enkätstudien använde jag mig genomgående av kunskapsbegreppet. Så 
exempelvis ställdes frågor som ”vilka kunskaper tycker Du att enhetschefen 
ska ha?” (se bilaga 4 fråga 22). I samband med analysen av dessa frågor 
erhölls resultat som inte rymdes i kunskapsbegreppet. Det gick inte att för-
klara beskrivningar som snäll, trevlig, glad, lyhörd med hjälp av gängse 
kunskapsteorier, därför beslutade jag mig för att använda det vidare och 
därmed det mer övergripande begreppet yrkeskompetens. För att förklara 
variabler som snäll, trevlig, glad och lyhörd införde jag begreppet personlig 
kompetens, som en av tre aspekter av yrkeskompetens.  

 
Förslag till framtida forskning 
Denna studie har handlat om hur yrkeskompetensen uppfattas inom äldre-
omsorgens särskilda boendeformer. Studien har gett ett bidrag till en be-
skrivning av ett kunskapsinnehåll för en allmän och specifik yrkeskompe-
tens på en nivå. En sådan beskrivning är inte avslutad i och med denna stu-
die. I framtiden kan vi räkna med ett ökat behov av att enhetschefers och 
vårdbiträdens kunskaper systematiseras och beskrivs. Forskningen måste 
därför bidra med redskap som gör det möjligt att formulera den kunskap 
som enhetschefer och vårdbiträden utvecklar och använder i sitt arbete. 
Härigenom kan såväl enhetschefernas och vårdbiträdenas arbete som ut-
bildning och forskning inom området utvecklas. Det skulle därför i en 
framtid vara angeläget att studera hur nyutbildad personal bygger upp sin 
yrkeskompetens inom äldreomsorgen. Vad är det för kunskapsinnehåll som 
en nyutbildad bär med sig från sin utbildning som är tillämpbart inom de 
särskilda boendeformerna? Vilka arbetssituationer uppfattas som problema-
tiska och hur löser man dessa? Vilka arbetsuppgifter är så specifika och 
kontextuella att en generell högskole- eller gymnasieutbildning inte kan 
förbereda för dessa, utan att det är ett verksamhetsrelaterat lärande som 
måste tillkomma?  
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SUMMARY 
 
 
 
 

Background and aim 
This study focuses on unit managers and nursing staff within eldercare and 
what skills different participants on national, municipal and local unity lev-
els consider necessary in their field of work. The aim of the study is in 
other words to describe and analyse how skills are conceived within the 
institutions of eldercare. The following problems arise from the given aim: 

 
o In what way has the stipulation of competence for unit managers and 

nursing staff members changed over time? 
o How is their need for competence expressed in national and municipal 

policy documents? 
o What competence do these groups themselves consider necessary for 

their work? 
o What competences are visualized in the description of the work carried 

out by unit managers and nursing staff members? 
 

The intention is to picture these professional groups´ everyday activities in 
order to catch a glimpse of their professional skills.   

Today’s tendency in Sweden is to allow municipally arranged care only 
to elderly with rather desperate needs. New priorities have changed the 
work and the working conditions for staff within eldercare. Among other 
things emphasis has switched from household related to caring tasks. These 
new tasks have increased the demands on the staff to acquire a more solid 
competence. Today 40 per cent of the “caring” staff has no adequate educa-
tion. As many as 60 per cent of the recently employed nursing staff mem-
bers are lacking in education. At the same time only a few pupils study un-
der the caring program (Svenska Kommunförbundet 2003). Furthermore 
the eldercare has to recruit a large number of individuals within the near 
future. Then what happens then to the requirements for education and com-
petence? 

 

Theory 
An overall supposition is that the social and cultural context in which unit 
managers and nursing staff work, is of great importance when analysing 
skills. In other words, this study is built on the proposition that the skills of 
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the above-mentioned professionals are a consequence of their acclimatisa-
tion to a profession, the structure and nature of professionalism, occupa-
tional tasks, work organisation and culture. One way of understanding work 
competence in relation to its context is to use an activity theory perspective.  

The study is based on professional competence (Gestrelius 1989; 1995; 
Söderström 1990; Ellström 1992; 1997; Johansson 1996) and activity the-
ory (Leontiev 1981; 1986: Engeström 1987; 1999; 2001). In this study, pro-
fessional competence is considered as an individually related concept, 
based on the specific demands on the professionally active. The specific 
work in this study is care. By definition, care means practical chores exe-
cuted with great accuracy and concern by an emotionally dedicated person 
(Wærness 1983; Szebehely 1996). In care, preference is given to the object 
in question and the concept of competence thereby includes a quality as-
pect. Professional competence is also a dynamic concept which develops 
and changes over time. In this study, professional competence is defined as 
a natural readiness to act, linked to a person’s ability to solve future tasks 
in a successful way. 

For the purpose of studying professional competence a competence 
analysis has been made departing from Ellström (1992); Gestrelius (1995). 
The competence analysis has three components: Formal education and 
training, possible to document by efficiency rates or grades, skill, know-
how and individual competence, social skills, attitude and individually re-
lated skills. Professional competence can be general or specific (Johansson 
1996). General competence is common to all members of a group, while 
specific competence obviously belongs to a certain profession. 

The perspective of the activity theory is inspired by the activity model of 
Engeström (1987), a general model for activity systems, used in research as 
a vehicle to explain connections and to identify different learning mecha-
nisms at work, in my case competence mechanisms. The model of activity 
is theoretically based on Vygotsky (1987), as for the activity theory (see 
Leontiev 1981; 1986; Cole & Engeström 1993; Engeström 1987; 1999; 
2001). An important departing point in activity theory is that the con-
sciousness of people is shaped partly by their socio-cultural context, partly 
by their work and its physical and mental tools. In this study the profes-
sional competence is the mediating tool. Seeing competence as a tool im-
plies that already existing competence becomes the driving force in the 
process of producing new competences. Competence is therefore linked to 
the reproduction of the culture and traditions in which the activity is in pro-
gress. Furthermore this model includes rules, community and division of 
labour. The concept of rules includes the explicit and implicit regulations, 
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norms and conventions which affect actions and interactions within the ac-
tivity system. The community is an assembly of those who share common 
goals. The division of labour is both the horizontal division of tasks be-
tween members of the community and the vertical division between power 
and status. In this study, the activity theory is used to help structure and 
analyse empirical data (namely interviews and questionnaires). 

 

Method 
The study was conveyed between May 1999 and May 2002 and contains 
five parts: A historical study, a municipal document study, an interview and 
observation study among unit managers and a questionnaire study involv-
ing a nursing staff. Each of these studies has its own result chapter. 

In the historical study several sources are used, all of which can be con-
sidered public and institutional as defined by Holme and Solvangs (1997). 
The source material consists of governmental committees (SOU), profes-
sional journals and education plans. I have chosen material concerning 
eldercare and education. The investigated period covers the years 1908, 
when the education of unit managers started, to 2000. The material was 
edited chronologically. The contemporary study comprises eleven small, 
medium and large municipalities altogether. In order to learn how munici-
pal instances looked upon the competence of unit managers and nursing 
staff, policy documents and education plans were gathered from the eleven 
municipalities. Policy documents were chosen according to their texts on 
eldercare, staff and educational issues. Education plans were accepted only 
in cases where the municipality was actively co-operating with the provider 
of education.  

In the eleven municipalities 23 unit managers have been interviewed, all 
of them active in institutions for the elderly. An interview guide was formu-
lated covering three areas of enquiry: background facts, place of work and 
leadership. The interview took place in conversational form (Kvale 1997) 
and was written out in its entirety as a so-called verbatim transcript in neu-
tral style (Linell 1992). In connection with the interview, six of the unit 
managers were asked to take part in an observation study. The observation 
is seen as a complement to the interview and as a way to increase the com-
prehension of the unit managers’ work as well as of the institution as a 
place of work. Each unit manager was observed for three days, from morn-
ing to afternoon´, by a non-participant observer (Cohen & Manion 1992). 

An enquiry with 27 questions was altogether put together and given to 
the above- mentioned nursing staff members. The questionnaire covered 
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three areas: working hours and education, nursing staff work, and its posi-
tion in the organisation. The first part contained mostly multiple choice 
questions, the second and third parts mostly open-end questions. Twelve 
institutions are included in the survey. 542 questionnaires were distributed 
out of which 316, or 58 %, were filled out. The questionnaires were edited 
and sent back to the institution for comments. Then the replies were ar-
ranged both quantitatively and qualitatively. 

 

Results 

Result of the historical study – national level 
The education of the unit managers was introduced in 1908 by the philan-
thropically engaged poverty care. The aim was to enable the unit managers 
to help the poor and elderly to a worthy institutional life by way of this new 
education. The education was based on knowledge within the areas of 
household, social life, medical training and administrative or leading tasks. 
Furthermore the concept of “learning-by-doing” played an important role. 
Under debate at the time was what medical knowledge the unit manager 
ought to have. The medical aspect was criticized and was discontinued in 
the beginning of the 1980´s in favour of the administrative and leading 
skills. When transformed into academic education, a scientific, research-
oriented view was introduced. The education was broadened and could lead 
to top competence in the field of mentally retarded and multiply handi-
capped persons. 

The discussion about the unit managers´ medical competence and the 
nursing staff’s enablement to fulfil the medical needs of the elderly was 
held in the units. The discussion about competence was suddenly dealing 
with the unit manager’s need of an academic education which was consid-
ered necessary for the quality expected. Today 80 per cent of the unit man-
agers have an academic degree, 72 per cent of which have completed a so-
cial education. The historical description shows that the unit manager’s 
formal education is based on values adopted from the social sciences. 

The nursing staff’s education is built on social and medical sciences. As 
a rule the requirements of education in the latter group have been raised 
later than that of the unit manager. A woman with household skills was 
considered well enough prepared to work on a nursing staff. She learned by 
experience and was led by the unit manager. Formal education was not con-
sidered necessary until the beginning of the 1960´s. The education had two 
purposes: to convey knowledge and to recruit staff. 
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In the beginning of the 1970´s the professional training programs were 
converted into professional programs on upper secondary level. The pro-
gram gave access to nursing staff jobs (one year) and assistant nurse jobs 
(two years). This education was/is of a centralistic character and gives ac-
cess to jobs within both health care and social care. 

Gradually, different lines of care education tend to attract decreasing 
numbers of applicants. A re-orientation is taking place through validation 
and a combination of studies and job activity. Nationwide, the intention is 
to give today’s nursing staff a formal care education under the ”omvård-
nadsprogrammet” in either upper secondary school or ”vuxengymnasiet” 
(upper secondary level for adults). This program has a medical as well as a 
socio-ethical basis.   

 

Results from the documentary study – municipal level 
The unit manager has responsibility for both activity and staff. The former, 
according to the municipality, is to govern the institution effectively and 
economically and maintain a good quality for the residents. The latter im-
plies a job climate open to influence, discussion and development, all of 
which are focused.   

The unit managers today are required to have experience of leadership as 
well as a social, academic education. They are expected to know both theo-
retically and practically know how a municipal activity with its economy 
and budget work, other than that staff psychology is required. The individ-
ual competence mentioned above is related to the unit manager’s responsi-
bility and is needed to support not only the leadership role but also the unit 
manager as a person. 

The nursing staff’s responsibility is to give the elderly care of high qual-
ity. What is needed to provide good care is not clearly formulated by the 
municipality. However, needless to say, some type of care education is 
necessary. In line with the nation-wide intention, in three of the 
municipalities investigated, formal training is equivalent to the care 
education of the upper secondary school. The skills mentioned in the policy 
documents include knowledge related to social and medical fields of 
education. The individual competence is aimed at the elderly and the 
working team. Half the municipalities make an effort to provide 
competence as a base for a formal nursing staff education, thereby initiating 
further education required of an assistant nurse. In municipal education 
medical competence is emphasized, and even more so in short courses on 
treating the demented, mental disorders, as well as treatment of wounds and 
terminal care. 
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Results of the interviews and observation studies – unit 
manager 
The analysis of operations makes it clear that the unit managers´ responsi-
bility for the operations includes real estate management, finance and 
budget preparation as well as the management and organisation of welfare 
activities. Their responsibility for personnel also includes guidance, re-
cruitment and administration of personnel. Three areas should also be seen 
as areas of skills. The unit manager puts more emphasis on the administra-
tive work than the municipality and does not involve work in the area of 
personnel development. Most unit managers give precedence to staff re-
sponsibility. 

The unit manager’s work tasks are regulated in legislation and in policy 
documents as well as by norms and conventions. Thus, competing rules 
award good and high-quality care to the elderly while at the same time 
avoiding budget deficits. Some rules recommend that the unit manager be 
available to nursing staff and familiar with, or experienced in, the area of 
nursing. Common rules for unit staff envisage independent performance. 

The unit manager’s external community is put together by politicians, 
management, junior executives and colleagues. The external community 
takes precedence over the unit manager’s responsibility: Politicians and 
management by means of rules and budget allocations; young executives 
by means of decisions on the amount of resources to be awarded to the eld-
erly. The division of labour between the external community and the unit 
manager is regulated through purchases and decisions about wages and 
employments. The internal community is constituted by nursing staff, 
nurses, work therapists and physiotherapists. All of them focus on the im-
mediate work with the elderly. The unit manager organises the care but is 
peripheral to the elderly. However the unit manager, the nurse and the 
therapists all share the same pedagogical responsibility for the nursing staff, 
each of them from their particular professional angle. The division of la-
bour within the community functions well, given the different knowledge 
areas. Each and every one completes their own, mostly not overlapping, 
tasks. The members of the community are expected to have different formal 
and genuine competence and to act accordingly. 

The formal education the unit managers find necessary depends on their 
own education. The knowledge needed in addition to economy, budget, 
organisation and leadership, includes staff psychology and law. These skills 
are expected from the unit managers before their employment. Economy 
and budget are often missing in formal education as well as in training ar-
ranged by the municipality. The unit managers have to acquire these skills 
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on their own. Real-estate management is not mentioned anywhere but is 
expected to be part of the everyday knowledge. Thus, the leadership of an 
institution, as well as the maintenance of its inventories and budget can be 
seen as equivalent to the management of a household. 

Only the nursing staff points out the importance of the unit manager’s 
knowledge of the elderly. A possible interpretation is that it is considered 
immanent knowledge and therefore not worth mentioning. In other words, 
the understanding of the elderly is a familiarity skill. Another interpretation 
is that this skill is considered as “nursing staff business”. 

The individual competence expected from the unit manager is to be crea-
tive, full of ideas and visionary. In relation to the personnel, the unit man-
ager has to be sensitive, co-operative, inspiring, motivating, flexible, stress 
tolerant, loyal to the employer and a good representative for the municipal-
ity. 

 

Results from the questionnaire study – the nursing staff 
member 
According to the activity analysis there are five areas: individual care, so-
cial care, household work, medical care and administrative work. These 
areas should also be seen as areas of knowledge. 

In considering their real competence, the nursing staffs primarily recog-
nize a need for knowledge within the medical and social fields. When nur-
ses fail to cope with their social work load, they find their jobs stressful and 
the quality of their nursing deteriorating. 

The rules set by nurses while aiming at mutual solidarity, also quite sim-
ply call for “shared fun”. Not merely seeking a work relation, they were 
aiming at a “woman friend’s bondage” as well. Intentions calling for pro-
fessional rationality come to the fore in rules governing the nurses´ rela-
tions to the elderly. Such relations must be based on empathy, tenderness 
and love. The relational rules set up by nurses with regard to male col-
leagues are intended to improve the working atmosphere of the community. 
Above all, men are to lend a higher status to the nursing profession. With 
more men in nursing, wages increase and working conditions are enhanced. 
Rules for the division of labour between female and male nurses mainly 
aim at giving the men greater responsibility for the physically heavy male 
patients while also accepting a greater responsibility for male elders. On the 
other hand no division of labour exists on the basis of education and ex-
perience. All carry out the same tasks. 
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The community of the nursing staff is mainly constituted by colleagues, 
nurses and unit managers. Most important members – maybe sometimes the 
only important – are the colleagues in the working team. Problems are 
mostly discussed within the nursing staff or possibly with a nurse. In daily 
work the nursing staffs shares the care with the nurse. The number of 
nurses in the unit is in its turn dependent on the kind of nursing involved. 
With increasing numbers of nurses, the assistant nurses´ responsibility will 
decrease, as will their formal and genuine competence. Co-operation be-
tween assistant and unit manager chiefly concerns the solution of adminis-
trative and organisational problems or problems among co-workers. Divi-
sion of labour within the community involves areas of knowledge touched 
upon only by nurses and assistant nurses. When the latter refer to the divi-
sion of labour and the tasks devolving on others within the community, the 
intimate day-to-day care of the client stands out as the essence of the nurs-
ing profession. Discerning no clear and consistent division of labour within 
the community, the assistants feel that a number of tasks are being dele-
gated or imposed on them, a fact which tends to cause changes of their 
genuine competence.  

The formal training desired by assistant nurses at the local unit level is 
through a school for assistant nurses. Formal teaching furthers increased 
understanding of the elderly. About one half of the replicants (316 alto-
gether) are employed as nursing staff members and the other half as assis-
tant nurses. Nursing staff members have received older forms of nursing 
education or no such training at all (27 per cent). Older forms of education 
are predominant even among assistant nurses. Those who have received 
more recent education mostly arrive from “komvux” (upper secondary level 
for adults). Only a few have been recruited from college level nursing 
courses for the young. Many have come to their nursing careers without a 
formal education and have gone on to acquire an education. 

Of the five above-mentioned knowledge areas the medical field is most 
frequently reported. The nursing staffs feel deficient in both theoretical and 
experience-based knowledge of dementia and mental disorders in the eld-
erly, knowledge intended to inspire an understanding of the disease and the 
changes it may cause in a patient. Emphasis is put on how a nursing staff 
should face and relate to elderly persons undergoing such changes. Other 
geriatric diseases of a physical nature are familiar and manageable to the 
staff. 

Further medical requirements concern proficiency in the treatment of 
wounds, the taking of specimens, the handling of pharmaceutical prepara-
tions, etc. The enhancement of competence offered to the staff also derives 
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from the medical area. Workers interested in improving their competence 
are predominantly persons who already have received some education and 
on-the-job training, which means that these resources are not always em-
ployed where they are most needed. 

 

Conclusions 
Among national, municipal and local levels, general agreement prevails on 
what formal education and training, which skills and what individual profi-
ciencies unit managers and nursing staff should have for work in the insti-
tutions catering to the elderly. Unit managers´ jobs require an academicals 
social education with an emphasis on leadership, while nursing staff need 
an upper secondary level cure and care education with an emphasis on eld-
erly care. The gap described here is a rift between task and knowledge 
which does not provide the immediate readiness for action seen as a pre-
requisite for professional competence. The unit managers would need edu-
cation and enhanced competence in economics and budget handling as 
tools for their accountability and in personnel education as tools for devel-
oping their personnel. The nursing staff would need education and compe-
tence development in the treatment of dementia and mental disorders to 
cope with elderly persons suffering from these complaints. Occupational 
competence as a unit manager or a nursing staff member demands individ-
ual competence. Emotional capacity in conversing with people demands 
responsibility in both management and team work. Individual competence 
may sometimes seem more important than formal education and training. 
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Bilagor 
 
 
 

Bilaga 1. Brev inför intervju med enhetschef 
 

Till enhetschef xxxxxxxxx 
 

Ett stort tack för att Du tar dig tid för mig och min intervjustudie den 3 juni  
kl 13.30. 
 
Jag är forskarstuderande i vårdpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. Syftet 
med min studie är ”att undersöka hur enhetschefer på servicehus och ålderdoms-
hem förhåller sig till personalledning, deras ledarstrategier och vilken ledarkultur 
som är rådande”. Jag är även nyfiken på varför äldreomsorgen är ett så kvinno-
dominerat yrkesfält. 
 
Jag beräknar att intervjua sammanlagt 20 enhetschefer, tio på servicehus och tio 
på ålderdomshem. Intervjun är tänkt som ett samtal med frågeområden som be-
handlar intervjupersonen, arbetsplatsen och ledarskapet. Intervjun beräknar ta ca 
två timmar och kommer att spelas in på band. 
 
Om Du har en arbetsbeskrivning skulle jag vara tacksam om jag kan få en kopia 
av den. Finner Du att det finns annat skriftligt material som Du tycker vore lämp-
ligt för mig så tar jag gärna emot det. 
 
Om Du får förhinder och vill byta tid så kontakta mig på telefon 08-xxxxxxx. 
 

Agneta Törnquist 
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Bilaga 2. Intervjuguide inför intervju med enhetschef 
 
Bakgrundsfaktorer 
• Ålder 
• Utbildning 
• Ledarutbildning utom och i arbetet 
• Tidigare yrkeserfarenheter 
• Varför enhetschef 
• Om inte enhetschef vad skulle du göra då 
• Vilka övriga ledarerfarenheter har du 
• Vilka ledarförebilder har du 
• Vilken utbildning krävs för arbetet 
• Vilka kunskaper kräver arbetet som enhetschef 
 
Arbetsplatsen 
• Storlek på arbetsplatsen, budget, antalet personal, personalkategorier, boende 
• Hur ser en arbetsdag ut 
• Beskrivning av arbetsuppgifter 
• Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna 
• Är detta vad du vill göra, vad hindrar dig 
• Hur ser du på din yrkesroll 
• Arbetstid/vecka 
• Delegation, tillräckliga befogenheter 

 
Ledarskapet 
• Hur vill du beskriva ditt ledarskap 
• Vad vill du åstadkomma med ditt ledarskap – mål - hur gör du för att nå dit, 

hur blir resultatet 
• När leder du 
• Vilket är ditt mandat som ledare, svårigheter i ledarrollen 
• Vid vilka tillfällen träffar du personalen 
• Hur har du organiserat verksamheten (avser personal), gruppledare, utveck-

lingssamtal, kontaktmannaskap, ansvarsområden, schemaläggning, arbetsti-
der, arbetsgrupper, självstyrande grupper, handledning, utbildningskrav, an-
ställningskrav, anställningsformer, tidkort, bemanning 

• Svåra, problematiska tillfällen i arbetet, personal, äldre, anhöriga, politiker 
• Vilket stöd får du från ledningen och andra yrkesgrupper 
• Ser du någon skillnad i ledarskapet i förhållande till andra ledaryrken 
• Vilka förändringar i din yrkesroll har inträffat de senare åren 
• Vilka krav tycker du arbetsgivaren ska ha på en enhetschef 
• Hur ser dina möjligheter till karriär ut 
• Vilket är ditt nätverk 
 
Ta del av: verksamhetsplan, arbetsbeskrivning, fakta om servicehu-
set/ålderdomshemmet, kriterier för boendet, ritning av organisationen, informa-
tionsbroschyrer 
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Bilaga 3. Observationsnoteringar hos enhetschef 
 
Dag 2 tisdag 
8.00-9.00 
• diskuterade med kollega om ett möte som ska vara under dagen, syftet är att 

ha strategier inför mötet 
• läser ett protokoll som är skrivet av de projektansvariga, bland annat behövs 

ett förtydligande om 
 städning av källaren och att tvätterskan ej gör det arbete som hon ska göra 
 tvätten fungerar ej med Tvättman, kanske måste någon dela ut tvätten till var-

je avdelning 
 helgansvaret med att ringa in personal vid sjukfrånvaro måste förtydligas 
 ökad bemanning under helgerna 

• tvättstugeschemat, vilket system passar just här? Heltiderna arbetar nu 2 av 5 
helger medan deltiderna arbetar varannan helg. Med en annan schemastruktur 
skulle man kunna få upp deltiderna i tjänst och ingen arbeta mer än 2 av 5 
helger och på detta sätt skulle man slippa tidkortare 

 man skulle också få färre kvällspersonal där personaltätheten är hög 
 det krävs en försöksperiod och därefter en utvärdering, hur ska allt gå tillväga 

rent praktiskt? Kan tidigast påbörjas vid årsskiftet. 
• Fika (på ett våningsplan) här hamnade vi i en diskussion om bemanning och 

tydlighet i hur vårdbiträdena ska disponera tiden, t ex har ett vb tänkt göra en 
utflykt och nu går det inte. Problemet rör sig om en kortsiktig planering, ingen 
vet att utflykt är planerad och därför kan någon annan gå in och planera något 
som kräver en viss personalresurs och då måste utflykten strykas, vilket ger 
upphov till frustration och att man inte gör något. Hur kan man introducera 
almanackans användning vid långsiktlig planering var temat för diskussionen. 

 
9.00-10.30 
• Telefonsamtal från anhörig till receptionen under fikat gör att receptionisten 

kommer och frågar om en räkning för en pensionär: ska hon få avdrag när hon 
är bortrest? 

• Ringer till personal och pratar om ledighet 
• Lämnar en lapp till kanslisten om semester för ovanstående person 
• Läser igenom minnesanteckningar inför dagens möte 
• Informerar XX om att en pensionär anklagar nattpersonalen för stöld av peng-

ar, XX tar kontakt med pensionären 
• Samtal där personen får återkomma 
• Samtal med kollegan från förmiddagen fortsätter, bristen på tid och mer ar-

betsuppgifter och att det inte existerar en långsiktlig planering 
 Gruppledare är inget man vill ha 
 Vilken funktion ska terapin ha i framtiden 
 Hur ska man arbeta med konflikthantering 
 Hur ska man underlätta för ett vårdbiträde som stressar upp sig så mycket att 

hon ej klarar av arbetet och borde förtidspensionera sig 
 Vem ska få nattjänsten 

• Kanslisten kommer in och vill ha nyckeln till kassaskåpet, hon lägger också 
en lapp om att XX ska ringa till biståndshandläggaren 
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Bilaga 4. Missiv och vårdbiträdesenkät 
 
TILL DIG SOM ARBETAR SOM 
VÅRDBITRÄDE/UNDERSKÖTERSKA 
 

 
Mitt namn är Agneta Törnquist och jag är forskarstuderande på Lärarhögskolan i 
Stockholm.  
 
Jag har vid ett tidigare tillfälle varit på din arbetsplats och intervjuat enhetschefen. 
I den intervjun tog jag bland annat upp frågor om hur enhetschefen arbetade med 
personal- och ledarfrågor. En del av frågorna handlade om vilken utbildning och 
kompetens enhetschefen hade men också vilken utbildning och kompetens som 
enhetschefen ansåg var viktigt att vårdbiträdena/undersköterskorna hade. Därefter 
har jag varit i kontakt med din kommun för att utröna vilken deras syn är på ut-
bildning och kompetensfrågor hos vårdbiträden/undersköterskor och enhetsche-
fer. 
     Nu avser jag att fråga dig som arbetar som vårdbiträde/undersköterska om 
samma sak. Jag har konstruerat en enkät på sammanlagt 27 frågor som jag vill att 
Du besvarar. Enkäten består av tre delar, del I tar upp frågor om Din arbetstid och 
utbildning. Del II tar upp frågor om hur det är att arbeta som vårdbiträ-
de/undersköterska och den sista delen, del III, tar upp frågor om Din ställning i 
organisationen.  
     Jag har valt att boka tid på ett personalmöte och lämnar därför personligen 
över enkäten till dig och tar också in enkäten vid personalmötet.  
     Jag garanterar fullkomlig anonymitet, ingen annan än jag och min handledare 
kommer att läsa enkätsvaren. 
 
Om Du vid ett senare tillfälle kommer på något som Du vill tillägga till dina svar, 
så går det bra att kontakta mig. 
 
Agneta Törnquist 
Lärarhögskolan i Stockholm 
Box 34103 
100 26 STOCKHOLM 
Tel: 08-XXXXXX 
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För dig som arbetar som vårdbiträde/undersköterska på särskilda boendeformer. 
Enkäten är uppdelad i tre delar, del I är frågor som rör din bakgrund, och innehål-
ler främst utbildningsfrågor. Del II frågar om hur det är att arbeta som vårdbiträ-
de/undersköterska och till sist del III som tar upp din ställning i organisationen. 
Många av frågorna är ”kryssa i frågor” och går förhoppningsvis snabbt att besva-
ra. Ett antal av frågorna är mer krävande där jag vill att Du med egna ord besvarar 
frågan. Här är det svårt att veta hur mycket som Du behöver skriva för att svara 
tydligt, om raden inte räcker till så skriv gärna på baksidan av papperet. 

 
Del I:  I frågorna 1-10 kommer frågor som rör arbetstid och utbildning. 

 
   kvinna     man 

Födelseår ………… 
1. Hur lång tid har Du arbetat som vårdbiträde/undersköterska? ………… 
2. Av denna tid i kommunen?  ………… 
3. Vilken är din nuvarande anställning? 

   vårdbiträde 
   undersköterska 

4. Vilken är din anställningsform? 
   fast anställd 
   vikarie 
   timanställd 

5. Hur mycket arbetar Du i veckan? ………….. timmar. 
6. Om Du inte arbetar heltid: Vad är anledningen till att Du arbetar deltid? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
7.   Vilken vård/omsorgsutbildning har Du? Här kommer en förteckning 
över olika utbildningar kryssa i den som passar dig bäst. 

  10 v vårdbiträdesutbildning    20v vårdbiträdesutbildning 
   vårdlinjen 1 år     vårdlinjen 2 år 
   social servicelinjen 1 år    social servicelinjen 2 år 
   usk 40 v      konsumtionslinjen 

Omvårdnadslinje/program på ungdomsgymnasiet 
   1 år      2 år 
   3 år 

Omvårdnadsutbildning på komvux eller annan vuxenutbildning 
    

Hur lång tid har Du gått på komvux eller annan vuxenutbildning, antalet po-
äng/kurser? …………... 

Dessa kurser/poäng motsvarar de? 
  vårdbiträdeskompetens      undersköterskekompetens 

Har du någon annan vård/omsorgsinriktad utbildning som inte nämnts? 
   ja    nej 

Om ja, vilken utbildning? 
 ……………………………………………………………………….. 

8. Om Du inte har någon vård/omsorgsutbildning (här räknas inte föreläsningar 
och tvådagars kurser in) kryssa i rutan     
b. Om Du inte har vård/omsorgsutbildning, har Du planer på att skaffa dig någon 

vård/ omsorgsutbildning? 
   ja     nej 
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c.   Om nej, vad är orsaken till att Du inte tänker skaffa dig någon 
vård/omsorgsutbildning? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
9.  Har din arbetsgivare bekostat din vård/omsorgs utbildning? 

   ja    nej   delvis 
10. Vilka kurser (på bekostnad av arbetsgivaren) har Du gått det senaste året 
(2001)? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
Del II: I fråga 11 – 16 kommer frågor som rör arbetet som vårdbiträ-

de/undersköterska. 
11.  Behövs utbildning för att arbeta som vårdbiträde/undersköterska? 

  ja  nej  
12.  Vad tycker Du att ett vårdbiträde/undersköterska ska kunna? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
13.  Hur kommer det sig att Du arbetar här?  

(här kan Du kryssa i fler alternativ) 
  bästa arbetsplatsen   närmsta arbetsplatsen   
  gick här som elev   kollega som ”lurade” hit mig 
  någon annan anledning, i så fall vilken anledning  

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
14.  Vad är det för arbetsuppgifter som Du tycker är svårast att ta itu med under 
en vanlig arbetsdag? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
15.  Finns det arbetsuppgifter som Du tycker borde ligga på någon annan? 

  ja   nej 
b.  Om Du svara ja, vilka arbetsuppgifter tycker Du ska ligga på någon annan och 
vilken ska utföra dessa uppgifter? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
16. Hur ska ett vårdbiträde/undersköterska vara som Du vill arbeta tillsammans 
med? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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Del III: Här nedan i fråga 17 – 27 kommer frågor som  tar upp din ställning i or-
ganisationen. 
 
17.  Har Du i ditt arbete något eget ansvarsområde, till exempel kulturombud, 
blöjombud? 

  ja 
  nej 

b. Om ja, vilket/vilka är dina ansvarsområden? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
18.  Är Du kontaktman (fadder) för någon av de boende? 

  ja 
  nej 

b.   Om Du svarat ja, hur många boende är Du kontaktman för? …………….. 
c. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift som kontaktman? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
19. När vänder Du dig till enhetschefen? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………….. 
20. När pratade Du med enhetschefen sist? 

………………………………………………………………………………. 
b. Vad gällde det?  
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

21. Vilka är enhetschefens viktigaste arbetsuppgifter (enligt dig)? Försök att ange 
minst tre. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
22. Vilka kunskaper tycker du att enhetschefen ska ha? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
23. Om Du behöver hjälp och råd i det dagliga arbetet vem vänder Du dig i första 

hand till? 
Skriv 1 för den Du vänder dig i första hand till, 2 för den Du vänder dig i andra 
hand till, osv. 

   kollega 
   sjuksköterskan 
   enhetschefen 
   någon annan 

 
24. Hur pass självständigt tycker Du att ditt arbete är? Markera med ett kryss. 
Hög  --------l----------l----------l----------l-----------l---------l-------- låg 

självständighet                     självständighet  
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25.  Om man vill rekrytera män till arbetet som vårdbiträde/undersköterska, hur 
ska man då göra? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
26.  Tycker Du att det är viktigt med fler män som vårdbiträden/undersköterskor? 

  ja 
  nej 

b.  Om ja, varför tycker Du att det är viktigt med fler män som vårdbiträ-
de/undersköterska? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
c. Om nej, varför tycker Du att det inte är viktigt med fler män som vårdbiträde/ 

undersköterska? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
27.  Är det något i övrigt som Du vill tillägga när det gäller ditt arbete som vård-
biträde/undersköterska. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Tabellbilaga 
 

Valbara kurser 
Tabell 7:1. Sammanställning av valbara kurser på omvårdnadsprogrammet, ungdoms- 
och vuxengymnasiet 
Valbara 
kurser 

Gy 
K1 

Gy 
K2 

Gy 
K5 

Gy 
K6 

Gy 
K7 

Gy 
K10 

Gy 
K11 

Vux 
K3 

Vux 
K7 

Vux 
K8 

Vux 
K9 

Vux 
K10 

Vux 
K11 

Vux 
K11 

Soc.oms X X X X X  X X X X X X X X 
Soc.beh  val  val*           
Soc.psyk    val*           
Rehab/hab  val X val´ X      val    
Utv/funkh  val  val   val    val   val 
               
Omvård X X X X X X X X X X  X X X 
Alt.med  val    X X        
Barnsj              val 
Folkh X   X  X X X  val X  X  
Geriatrik   X val´ X    X  X  X X 
Hemsjv    val^ X X   X   X X X 
Lindrandev    val^  X    X  X  X 
Psykiatri  val  val  X val    X   val 
Sjukvård X val X val  X val   X    val 
Vårdped      X         
Handled    x/hi    X  val     

               
Företag              X 
Org o led X   x/en   X X  val   X X 
               
Lokalt val X val     X X       
 
Förklaring: X är obligatorisk valbar kurs, vilket innebär att den är valbar enligt Skolver-
ket Gy 2000:15, men är obligatorisk för elev som är antagen på programmet. De av ele-
verna valbara kurserna betecknas som val i tabellen. I Gy K6 finns markeringarna *, ´ 
och ^ enbart samma markering är valbar. Gy K10 har fyra inriktningar, ingen av dem är 
inriktning mot äldreomsorg. Den ovan beskrivna är inriktning sjukvård. De övriga är 
äldreomsorgsinriktningar. Valbar kurs fotvård och tandvård har ingen av skolorna valt att 
ha som kurs därför finns de inte med i ovanstående uppräkning. 
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Kommunens egna kurser 
Tabell 7:2. sammanställning av ”egna” kurser på vårdbiträdes- och undersköters-
kenivå. 
karaktärsämnen K1 

8v/vb 
K5 
8v/vb 

K7 
10v/vb 

K5 
10v/usk 

K8 

usk 
Arbetsmiljö o säkerhet    X 
Datorkunskap  X  
Medicinsk grundk. X X X X X 
Vård o omsorgsarb  X  
Psykologi A X X  X 
Etik o livsfrågor X X  X X 
Mänsk soc o kult X* X X  X 
Valbara kurser    
Social omsorg X* X  X 
Socialt beh.arbete    
Omvårdnad X* X  X 
Sjukvård  X   
Tandvård  X  X 
Organisation o led    X 
Lokalt val    
Sjukdomar   X 
Geriatrik/äldrepsyk    X 
Tabellen visar att när kommunen själv väljer kursinnehåll, utifrån gymnasieskolans om-
vårdnadsprogram, väljer uppdragsgivaren kurser som är direkt riktade mot verksamhe-
tens behov, den specifika yrkeskompetensen synliggörs. Den allmänna yrkeskompeten-
sen blir därmed inte arbetsgivarens angelägenhet. De kurser som är markerade med * är 
kurser som kan valideras. För tillträde till K5 och K8 krävs genomgången vårdbiträdes-
utbildning. 
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Bortfallstabell 
Tabell 9:1. Bortfallstabell, avser vårdbiträdesenkät 
fråga n = bortfall  

1 316   
2 316   
3 315 1  
4 316   
5 316   
6 133   
7 271   
8 45   
9 309 7  
10 316   
11 316   
12 274 42  
13 310 6  
14 224 92*  
15/b 310/b143 6/b2 145 har svarat JA 
16 287 29  
17/b 316/b138 0/b0 138 har svarat JA 

18/b 314/b218 2/b14 232 har svarat JA 
19 267 49  
20/b 269/b249 47/b67  
21 269 47  
22 215 101  
23 305 11  
24 298 18  
25 210 106  
26/b/c 301/b278/c23 15/b20/c7  
27 117   

 * Bortfallet på fråga 14 kan bero på att man inte har svarat inte, frågan är felkonstruerad. 
 

Vårdbiträden och undersköterskor på respektive boendeform 
Tabell 9:2 Anställningsform på ålderdomshem och servicehus 
Anställningsform Ålderdomshem Servicehus 
undersköterskor 105 (51 %) 43 (39 %) 
vårdbiträden 102 (49 %) 66 (61 %) 
 n = 207 n = 109 
Tabellen visar att antalet undersköterskor och vårdbiträden är jämt fördelade på ålder-
domshemmen, medan servicehuset har fler vårdbiträden anställda 
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Åldersfördelning 
Tabell 9:3. Åldersfördelning bland vårdbiträden och undersköterskor 
               Totalt antal  vb usk     procent 
Antal personer födda på 80-talet 16  10   6         5  
Antal personer födda på 70-talet 49   20   29      16 
Antal personer födda på 60-talet 67   38  29      21 
Antal personer födda på 50-talet 97   43   54      30 
Antal personer födda på 40-talet 70   45   25      22 
Antal personer födda på 30-talet   8     5    3        3 
Personer som ej uppgivit någon ålder  9    2   7        3 
                      n = 316   168     148   100% 

 
I ovanstående tabell ser vi att de flesta informanter är födda under 40-; 50- och 60-talet, 
sammanlagt 234 personer vilket är 72 procent av samtliga informanter. Knappt tjugo 
procent av informanterna är födda under 70- och 80-talet. 

 

Tjänstgöringstid 
Tabell 9:4. År i tjänst som vårdbiträde och undersköterska 
År i 

tjänst 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

antal 68 38 76 45 46 19 18 4 1 1 

 
Varav i 

kom 

86 57 86 34 26 14 12 1   

Tabellen illustrerar hur många som har varit anställda som vårdbiträde eller underskö-
terska i 0-4 år och så vidare. I den nedre raden finns den tid som vårdbiträde eller 
undersköterska har varit anställd i kommunen. Åtta personer har aldrig arbetat i 
kommunen. n=316. m = 13 år för tid i yrket och m = 10 år för tid i kommun 
 

Åldersfördelning bland de nyanställda 
Tabell 9:5. De nyanställdas ålder 
Ålders-

intervall 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

Nyanst. 

vb/usk 

15/8 4/1 8/2 2/4 1/3 2/4 2/5 4/0 2/1 

Annan 

anställ. 

 0/2 1/4 3/1 0/3 1/0 0/1 1/1  

Tabellen visar att av de 68 nyanställda är de flesta mellan 20 och 24 år. Vi ser också att 
det är fler vårdbiträden än undersköterskor bland de nyrekryterade. Median för vårdbiträ-
den är 30 år och något högre för undersköterskor, 36 år. I nedre raden är de vårdbiträ-
den/undersköterskor som är nyanställda, men har haft annan vårdanställning sammanlagt 
18 personer; 12 undersköterskor och sex vårdbiträden. 


