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Abstract 
 
 
I Sverige arbetar idag 91 800 personer som vårdbiträden i hemtjänst. Tre av fyra vårdbiträden 
i hemtjänst har arbetat längre än fem år. Syftet med uppsatsen var att ta reda vilka faktorer 
som kan vara bidragande till att vårdbiträderna arbetar i hemtjänsten. Vad de anser om och 
hur de eventuellt påverkas av medias bild. Fakta har också söks om varför det har skrivits om 
vårdbiträdesyrket och med vilket syfte. Studiens syfte var att undersöka följande 
frågeställningar: Vilka var de eventuella positiva egenskaperna i det vardagliga arbetet som 
vårdbiträde i hemtjänsten? Anser ni att den bild som framställs av media stämmer överens 
med din upplevelse av ditt arbete? Metoden jag valde var en fokusgruppintervju. Jag har valt 
att analysera intervjun utifrån delar av Pierre Bourdieu teorier. Den negativa bild som jag fann 
om vårdbiträdesyrket kan delvis förklaras genom att de som skriver om yrket har ett annat 
habitus, än de som arbetar som vårdbiträden. De tolkar vårdbiträdernas verklighet utifrån 
deras livsvärld och värderingar. Kommersialiseringen av TV-mediet har brett ut sig till 
journalistiken i allmänhet. I resultatet kom jag fram till att det fanns flera direkta och indirekta 
aspekter som var bidragande till att vårdbiträderna arbetar i hemtjänsten och att massmedias 
framställning av vårdbiträdesyrket påverkade dem. Det som delvis styr journalistiken är 
jakten på läsare, ambitionen om höga tittarsiffror och nyliberala ekonomiska krafter. 
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I Sverige är det idag 91 800 personer (P. Onander, personlig kommunikation, 4 nov, 2004) 

som arbetar som vårdbiträden inom hemtjänsten. Tre av fyra vårdbiträden har arbetat längre 

än fem år1 (Bjurström, 2001). Arbetet framställs av massmedia som oerhört påfrestande och 

stressigt. I tidningsartiklar och på nyheterna har det de senaste åren skrivits och skildrats om 

vårdskandaler. Diskursen av vårdbiträdesarbetet är enligt mig negativ. Därav blir jag nyfiken 

på vad som är det positiva i vårdbiträdernas arbete i hemtjänst.  

Min föreförståelse inför detta ämne är att jag vårterminen 2004 gjorde min 

praktik i en hemtjänstgrupp i Stockholm. Den sammanfattande bilden var att de som arbetade 

där var nöjda med sina arbeten. Jag känner även två vårdbiträden personligen och de har 

under vår bekantskap inte framställt sina arbeten som negativa. Visst kunde de ibland utrycka 

att arbetsdagen var arbetsam, men vilket arbete är väl inte det ibland?  

Pierre Bourdieu har skrivit mycket om hur journalister beskriver händelser 

genom sina ”glasögon” (Bourdieu, 1997). Det som ska beskrivas måste vara intressant för 

läsaren och därmed kan olika beskrivningar av tillexempel en yrkesgrupp överdrivas därför att 

motagaren vill ha det så. En person som beskriver en annan persons yrke kan också komma 

från ett annat socialt fält och därav inte uppleva, i detta fall vårdbiträdesarbetet, på samma 

sätt. Weber menar att forskaren studerar fakta utifrån vissa synfällt (Andersson & Karspersen, 

1999).  

Är det så att televisionen har blivit en global handelsvara och sätter normerna 

för övriga medier? Är det så att ekonomiska problem och nyliberala tankar är några styrande 

faktorer bakom de förändringar som skett inom den offentliga sektorn (Nordström, 2000) och 

har detta påverkat hur vi ser på vårdbiträdernas arbetsroll?  

Vid litteraturstudien inför denna C-uppsats presenterade forskningen en 

problematiserad bild av vårdbiträdesyrket och hemtjänsten. Jag blev då intresserad av vilken 

diskurs som var rådande avseende vårdbiträdesyrket och vilken bild vårdbiträderna själva 

förmedlade. Jag utvidgade min sökning till att undersöka vad som skrevs om yrket i 

massmedia. Det jag fann var i huvudsak negativa egenskaper. Jag ställde mig frågan; Vem 

skriver vad och varför?, och vad är deras syfte att föra fram detta budskap? 

Jag har sökt fakta kring vårdbiträdesyrket inom två temaområden. Dessa första 

var; Hur forskare beskriver yrket. Det andra var hur Sveriges television, Dagens nyheter, 

                                     
1 Servicehuspersonal inkluderad i hemtjänstgruppen. 
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forskartidningen Äldre i centrum och vårdbiträdernas egna fackförbund 

(kommunalarbetarförbundet) skildrar yrket de senaste åren.  
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2. BAKGRUND 

 
I detta kapitel presenteras vad som skrivits om vårdbiträdernas yrke de senaste tre åren under 

följande rubriker; Sveriges television, Dagens Nyheter, forskartidningen Äldre i centrum och 

Kommunalarbetarförbundet. Att dessa fyra olika forum fått presentera det jag i denna uppsats 

benämner massmedia motiverar jag med att den information som presenteras här fann jag på 

Kommunalarbetarnas hemsida, Sveriges televisions hemsida och genom Artikelsöks databas 

och dessa är välbesökta av den allmänna befolkningen. Det är den information som personer 

som söker fakta om vårdbiträden i hemtjänst till viss del och på ett enkelt sätt erhåller.   

De teman som var centrala var; Att tid och resurser saknades för att ge en god 

omvårdnad till vårdtagarna, att vårdbiträderna var utarbetade, att utbildning av hemtjänst 

personalen behövdes samt en diskussion om vårdbiträdesyrket var ett lågstatusyrke.  

 

2.1. Sveriges television 

 
Vid en sökning på Sveriges televisions hemsida (Sveriges televisions hemsida 2004 11 01) 

fann jag ett flertal nyhetsrapporter om vårdbiträdernas arbetssituation i hemtjänsten.  

I ett nyhetsreportage av Sveriges Television rapporteras det om vårdbiträdernas 

status. Socialtjänsten i Sundsvall har fått 1,9 miljoner till ett projekt inom hemtjänsten. Målet 

med projektet är att höja vårdkvalitén, förbättra arbetsmiljön, skapa möjlighet till heltidsarbete 

och höja yrkets status. Pengarna kommer från Arbetsmiljöverket och projektet ska komma 

igång i maj. 

I en annan nyhetsskildring har de intervjuat Inger Lundkvist (utredare på 

Landstingsförbundet). Hon menar att det i grunden handlar om samhällets syn på de gamla. 

Bättre bemötande och flexibilitet i vårdbesluten handlar inte om pengar, utan om värderingar. 

Uppfattningen delar hon med andra utredare såsom läkare, vårdare, anhöriga och gamla. 

Vidare säger hon att Sverige är ett ålderssegregerat samhälle där både de äldre och de som 

vårdar dem har låg status. Vidare anser hon att det inte ställs krav på kunskap för att få arbeta 

med äldre. Inom inget annat vårdområde skulle så låg kompetens accepteras.  

I ett annat nyhetsreportage av Sveriges Television framkommer följande nyhet; 

Arbetsmiljöverket har kritiserat Arboga kommun och kräver att hemtjänstens personal får 

bättre villkor. Det gäller bland annat att de ska ha tillgång till hjälpmedel hemma hos 

vårdtagarna och att de ska få handledning och stöd för att klara den ibland psykiskt 
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påfrestande arbetsmiljön. I en ny rapport från Äldrecentrum som Sveriges Television tagit del 

av vittnar de om en hög och splittrad arbetsbörda, psykiska problem, sömnrubbningar, etiska 

konflikter och dåligt stöd uppifrån. 

 
2.2. Dagens Nyheter 

 

I artikelserie en ur Dagens Nyheter vid namn Vågar du bli Gammal intervjuas Wanja Astvik 

under rubriken Utnyttjad och otillräcklig i vården i denna beskriver hon vårdbiträdernas 

arbete som stressigt och att vårdbiträdernas gräns är nådd för vad de hinner och orkar göra. 

Att vården blir ett pressat löpandebandsarbete som inte ger några pauser för andhämtning eller 

reflektion. Det finns en risk för att vårdbiträderna förvandlas till mekaniska robotar 

(Svensson, 030324,s.8). 

 

2.3. Äldre i centrum 

 

I ett nummer av tidningen Äldre i centrum (2002), tidskriften för aktuell äldreforskning, 

diskuteras och belyses vårdbiträdernas arbete i ett speciellt tema nummer vid namn; 

”Uppmärksamma vårdbiträdet”.   

Under rubriken; Tyst kunskap växer ur småprat, intervjuas Christina Drugge 

(doktorand vid centrum för forskning i lärande vid Luleås tekniska universitet). Hon berättar 

att det är speciellt att arbeta inom hemtjänsten. Det finns en uppfattning om att arbetet är så 

enkelt jobb att vem som helst klarar det men faktum är att arbetet kräver både 

omdömesförmåga, uppmärksamhet och flexibilitet. Hon anser att äldrevården är så slimmad 

och rationell att det inte finns tid till reflektion eller kompetensutvecklig (Hillstöm, 2002.s,7). 

Marta Szebehely (professor vid Socialhögskolan i Stockholm) intervjuas under 

titeln; Förtätad arbetsdag minskar handlingsutrymme. Hon berättar att vårdbiträderna idag 

har ett minskat handlingsutrymme. Vidare i intervjun förmedlar hon att idag har vårdbiträdet 

mer fasta uppgifter och mindre frihet att lägga upp arbetet tillsammans med hjälptagaren. För 

tio år sedan var det vanligare att tiden gav ramen för besöket, nu är det uppgiften. Det innebär 

förmodligen mer stress och kan också vara psykiskt tyngre eftersom vårdbiträdet strävar efter 

en empatisk och personlig relation med varje hjälptagare. Färre äldre får hemtjänst, men det 

totala antalet hjälptimmar har inte minskat eftersom dagens hjälptagare har större hjälpbehov.  

Hon berättar att för drygt 10 år sedan besökte ett heltidsarbetande vårdbiträde i genomsnitt 
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fyra hjälptagare. Idag ska vårdbiträdet hinna med att göra sex till sju besök per dag 

(Strömberg.2002. s, 20).  

Fortsättningsvis i detta nummer beskriver Britt-Inger Saveman (forskare och 

docent i omvårdnad på Högskolan i Kalmar), under rubriken; Vårdbiträde klämd mellan 

verklighet och retorik att på en skala på 10 markeringar befinner sig idag äldrevårdens totala 

kollaps på 7, 5 markeringar. Att det är lågstatus att vara gammal och att det är lågstatus att 

arbeta med gamla människor (Jalakas, 2002,s.12).   

Vidare i tidningen beskriver Astvik och Szebehely under rubrikerna; Erfarenhet 

räcker inte i ett krävande yrke och Förtätad arbetsdag minskar handlingsutrymme att det är 

eniga om att kvaliteten i mötet mellan vårdbiträde och vårdtagare är beroende av att 

organisationen ger personalen tillräckligt med resurser. I dagsläget är det mindre resurser och 

ständiga personalminskningar. De anser att flera förändringar som skett i hemtjänsten gör det 

svårare att känna sig tillfredställd över sin arbetsinsats (Strömberg & Raune, 2002). 

Under rubriken; Erfarenhet räcker inte i ett krävande yrke beskriver Astvik en 

problematik om vårdbiträdernas yrkesutövande. Hon menar att vårdbiträdsyrket kan innebära 

konflikfyllda möten med klienter som är självdestruktiva, deprimerade, missnöjda eller 

extremt behövande, för att nämna några problem. Vidare säger Astvik att tyvärr är 

vårdbiträden ofta ensamma och utelämnade i sitt arbete utan stöd från sin arbetsorganisation. 

För att överleva och stå ut i dessa svåra situationer tvingas vårdbiträdet till ganska negativa 

överlevnadsstrategier. Astvik menar att vårdbiträderna kompenserar med individuella 

ansträngningar som på sikt kan leda till utmattning och ökad utslagning från yrket genom 

långtidssjukskrivningar och förtidspension. Det är viktigt för arbetets kvallitet och 

vårdbiträdernas och hälsa att de får tydliga ramar, resurser, stöd och direktiv att utföra sitt 

arbete. Astvik avslutar med att säja att det är en fara om arbetets svåra sidor och krav 

osynliggörs (Raune, 2002, s.10). 
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2.4. Kommunalarbetarförbundet 

 

På kommunalarbetarförbundets hemsida (20041101) fann jag bland annat dessa beskrivningar 

av vårdbiträdernas yrke. 

 Kommunalarbetarförbundet anser också att utbildning behövs. I en rapport som de gjort 

framkom att varannan nyanställd i äldrevården saknar rätt utbildning. Det ställs inga 

kunskapskrav för att arbeta med äldre i dag. Av dem som arbetar i hemtjänsten saknar 4 av 10 

vård- eller omsorgsutbildning. Och av alla som anställs i dag saknar 48 procent 
omsorgsutbildning. 

Ur en insändare på kommunals hemsida Bilar och hus vårdas bättre än gamla förklarar 

skribenten en av orsakerna till varför statusen på vårdbiträdesyrket är låg så här;  

 

”Vården av gamla, svaga och sjuka inbringar inget mervärde i form av avkastning från 

sitt arbete. De ökar inte någons vinst eller någons satsade kapital. De är inte heller 

någon röststark grupp. Eftersom det är kostnadseffektivitet och springa- fortare- 

mentaliteten som styr vården kommer vårdskandalerna att bli fler. År efter år har 

anslagen till vården skurits ned vilket bidragit till att personalstyrkan minskat medan 

behovet av vård och omsorg hela tiden ökat”. 

(Liv Beckström. Kommunalarbetar förbundets hemsida, 20041101). 
 

Ytterligare säger hon att inte heller personalen är viktig. De är till största delen 

kvinnor som utför sitt arbete även om deras arbetsmiljö försämras. De utför också sitt arbete 

trotts att möjligheterna för dem att ge en god vård beskärs. Skribenten menar att de gör detta 

för att om de inte gör det skulle de gamla och sjuka stå helt ensamma. Då skulle de fara illa, 

bli sjukare och kanske dö.   

Denna bild, som vad jag benämnt massmedia, gjorde mig intresserad av att 

undersöka om framställningen av deras arbetsupplevelse stämde med vad vårdbiträderna 

själva upplevde. Min ambition var även att försöka förstå olika samband och orsaker till 

varför vårdbiträdernas yrke beskrevs som den gjordes och om den bilden stämde överens med 

verkligheten. 
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3. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, STUDIENS 

BEGRÄNSNINGAR OCH CENTRALT BEGREPP 

 
I detta kapitel redogörs för studiens syfte, frågeställningar, studiens begränsningar och centralt 

begrepp. 

 

3.1. Studiens syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda vilka faktorer som kan vara bidragande till att 

vårdbiträderna arbetar i hemtjänsten. Vad de anser om och hur de eventuellt påverkas av 

massmedias bild?  

 

3.2. Studiens frågeställningar 

 

Studiens syfte kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar:  

 

• Vilka är de eventuella positiva egenskaperna i det vardagliga arbetet som vårdbiträde i 

hemtjänst?  

 

• Finns det olika orsaker till medias framställning av vårdbiträdernas yrke?  
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3.3. Studiens begränsningar 
 
I mina litteraturstudier fick jag mestadels fram en problematiserad och negativ bild av 

vårdbiträdesyrket. Efter att ha erhållit detta resultat av vårdbiträdesyrket genomfördes ingen 

aktiv sökning efter positiva skildringar om vårdbiträdesarbetet.  Motivet till detta var att mitt 

syfte var att undersöka om vårdbiträderna anser att den negativa metafor som jag fann kring 

deras yrke stämde. Hade en aktiv utökad sökning gjorts kanske en mer positiv bild av 

vårdbiträdesyrket gestaltats.  

Jag har valt att ta med vad som forskats om vårdbiträden de senaste tio åren. Det 

som har tagits upp under rubrikerna; Dagens Nyheter, Äldre i centrum, Sveriges television 

och Kommunalarbetarförbundet har begränsats till vad som skrivits de senaste tre åren. Denna 

uppsats utgår från vårdbiträdernas perspektiv och jag har inte belyst att det är ett 

kvinnodominerat yrke.  

 

3.4. Centralt begrepp 

 

Höög (1985) skriver att begreppet arbetsupplevelse kan vara både positivt och negativt. Han 

menar att uttrycket arbetstillfredsställelse endast kan användas för att beteckna ett hos 

individen sammanfattat intryck av arbetsmiljön i dess helhet. Det måste då göras en 

kompletterande mätningar av arbetsmiljön så som individen själv upplever den tillsammans 

med en mer objektivt inriktad arbetsbedömning. Höög (1995) har delat in 

arbetstillfredsställelsebegreppet i tre delar. Dessa består av en kognitiv aspekt där en allmän 

bedömning av arbetsplatsen sker, en affektiv aspekt där engagemanget mäts och en 

handlingseffekt där mätning av benägenhet att sluta anställningen värderas. Hela den sociala 

och psykiska arbetsmiljön ska värderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13



4. TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel presenteras den forskning som jag fann vid literursökningen och min 

ursprungliga fråga för C-uppsatsen.  Rubrikerna i detta kapitel är; Ursprunglig fråga för C-

uppsatsen, sökvägar, sökord, vårdbiträdernas yrkeshistoria, Vårdbiträde– ett relationsarbete, 

olika betydelser av arbete, hemtjänst i nutid. 

 

4.1. Ursprunglig fråga för C-uppsatsen 

  

Vad upplever några vårdbiträden under en arbetsdag inom hemtjänsten? Därav kom mina 

studier av tidigare forskning att inrikta sig på denna fråga. 

  

4.2. Sökvägar 

 
Libris, Nationalencyklopedin, Academic Search Elite, Stockholms universitets bibliotek, 

Stockholms stadsbibliotek.  

 

4.3. Sökord 

 
Vårdbiträde, Hemtjänst, Äldre, Omsorg, Personal, Arbete, Hemtjänst, Professionell, Home 

services, Home care, Manpower. Vid sökning för den aktuella frågeställningen lade jag till 

sökordet; Massmedia.  

 
 
4.4. Vårdbiträdernas yrkeshistoria 

 
Hemtjänstverksamheten startade i Sverige 1950- talet på initiativ av den ideella 

organisationen Röda Korset i Uppsala. För att få arbeta som vårdbiträde i hemtjänsten 

behövdes då ingen utbildning utan det räckte med ”sunt bondförnuft” och i regel var det 

hemmafruar som avlönades för ett par timmars arbete per dag. Att utföra hushålls- och 

omsorgsarbete i andras hem var länge det vanligaste arbetet för kvinnor i Sverige. 

Yrkesbenämningen för dessa var då hemsamariter som åtog sig hjälpa en eller flera åldringar 

några timmar i veckan. Verksamheten blev snabbt populär. 1963 fanns det 19 000 som 

arbetade i hemtjänst och sju år senare hade antal personer som arbetade inom hemtjänsten 
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fyrdubblats och var då 80 000 personer som hade detta arbete. 1989 var det 87 000 som 

arbetade som vårdbiträden i hemtjänsten (Szebehely 1996) och idag är det 91 800 personer 

(Onander). För att illustrera vårdbiträdesyrkets snabba utveckling redovisar jag nedan en 

tabell. 

 

Årtal 1950 1963 1970 1989 2004 

Antal 

anställda 

 

Verksamheten 

startade 

19 000 80 000 87 000 91 000 

Yrkestitel Hemsamarit Hemsamarit Vårdbiträde Vårdbiträde Vårdbiträde 

 

Tabell nr 1 

 

I mitten av 1960-talet påbörjades byggandet av servicebostäder. De som var sjukare skulle då 

få flytta dit. En ny institution växte fram och en professionalisering av yrket utvecklades. I 

slutet av 1970-talet startades grundutbildning för vårdbiträden (Szebehely 1995). Idag har 

oftast vårdbiträderna någon form av omsorgsutbildning antingen kortare kurser eller 

gymnasieskolans två- eller treåriga omsorgsutbildningar (Nordström, 2000). 1992 övertar 

kommunerna hemsjukvården för äldre (Edebalk, 1998).  

 

4.5. Vårdbiträde – ett relationsarbete 

 
Vårdbiträdesarbetet sker i interaktion med äldre och handikappade personer, med basen i 

vardagen och inom ramen för den offentliga omsorgens verksamhet.  Den praktiska och den 

känslomässiga dimensionen av omsorg utrycks oftast genom olika handlingar både i praktiken 

och i teorin. Omsorgsarbetare innebär att tillbringa sina arbetsdagar i relationer med 

människor som av en eller annan anledning behöver hjälp för att klara sitt vardagliga liv. Det 

är i mötet mellan hjälpgivare och hjälptagare, som arbetet utförs (Astvik; 2003; Nordström, 

2000).  

I en studie av (Ström, 1997) visas att det finns en grundläggande intressegemenskap 

mellan pensionärer och personal som grundas i att den ena parten är beroende av att få 

omsorg, medan den andra är beroende av att utföra omsorg mot lön. Denna samhälliga 

relation sätter gränser för den konkreta omsorgsrelationen och betingar på det sättet 

pensionärernas livssituation respektive vårdbiträdernas arbetssituation.  
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Attraktionskraften parterna emellan grundas emellertid inte endast i en strukturell 

betingad intressegemenskap. Den uppkommer även genom den empati som kan uppstå i de 

personliga relationerna mellan dem. Empatin kan också ibland vara ensidig. 

Omsorgsrelationen kan också präglas av en intressemotsättning. Denna grundläggande 

motsättning förstärks av den vaga (medvetet) målformuleringen i socialtjänstlagen, 

biståndsbeslutets ramkaraktär, samt de begränsade personalresurserna. Motsättningarna träder 

därför fram i pensionärernas och vårdbiträdernas vardag såsom spänningar, konflikter, och 

motsättningar. Intressemotsättningen kan därmed leda till underordning. För att den konkreta 

omsorgsinsatsen ska kunna utföras, måste pensionär och vårdbiträde genomföra en löpande 

förhandling till ömsesidiga överenskommelser. Mycket av forskningen om vårdbiträdernas 

yrke som Astvik (2004) gjort har haft syftet att belysa de svåra i deras arbete. 

 

”Relationen mellan den som mottager omsorgen och den som ger den är alltid 

asymmetrisk. Omsorgsgivarna måste prestera mer än omsorgstagarna och dom kan inte 

förvänta sig att omsorgssituationen ska förbättras.”  

(Nordström, 2000,s.15) 

 

4.6. Olika betydelser av arbete  

 
Hemtjänsten utgör en av de största arbetsplatserna inom kommunerna. År 2001 uppgick 

bruttokostnaden för kommunernas samlade vård och omsorg till äldre till 71,4 miljoner kronor 

(Ingvald, 2003). Flera forskare har undersökt vilken betydelse arbetet har idag. Eliasson 

(1992) menar att i arbetet inom hemtjänst ser vi likheter med annat lönearbete, och med andra 

(avlönade och oavlönade) möten och relationer mellan människor. Men vi talar i våra 

forskningsrapporter nog mest om detta arbetes ”särskildheter”; vi talar om hushålls- och 

omsorgsarbetets specifika karaktär; jämfört med arbete i produktionen, vi jämför det 

avlönande omsorgsarbetet med ett oavlönat sådant.  

Vi försörjer oss genom arbete och hela vårt svenska samhälle år uppbyggt på att 

arbeta. I två avhandlingar (Eriksson, 1998; Theandersson, 2000) beskrivs och förklaras 

människornas relation till deras arbete. Dessa förklarar också varför människorna har den 

attityd de har till sitt arbete.  

Tankar om att arbetet är en försörjningskälla hos en allt större andel av den 

arbetande befolkningen har framförts av flera författare under de senaste åren och att antingen 

kommer denna inställning sprida sig, om inte till befolkningen som helhet, så i varje fall till 
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en allt större del av arbetarklassen inom en relativt nära framtid. En urholkning av mer 

traditionella former av arbetarklassliv, beroende på urbanisering och ökad geografisk. Att 

vissa höglönearbetare redan uppnått ett högt välstånd i det moderna industrisamhället fungerar 

också som en ”demonstrationseffekt” för den övriga arbetarklassen. Detta leder till nya 

normer och levnadssätt. Studierna visade att arbetet hade en stor betydelse i deras liv. Frågor 

som; arbetar människor bara för pengar, eller arbetar de av fler och andra anledningar också?, 

ställs också (Eriksson, 1998; Theandersson, 2000). 

 

4.7. Hemtjänst i nutid 

 
Hemtjänsten har bevarat mycket av sin traditionella form, medan vi i andra delar kunnat iaktta 

rationaliserings och professionaliseringstendenser som har betydande konsekvenser för 

hjälpgivare och hjälpmottagare i hemtjänsten (Eliasson, 1992; Szebehely, 1995).  

Hemtjänst är formell omsorg med informella drag såsom husmorskultur, 

alturism, orientering mot andra omsorgsrationalitet utgör grunden för förhållningssättet. Men 

det är mycket som tyder på att vi befinner oss i en brytningsperiod mellan den traditionella 

svenska välfärdsmodellen, med ett stort generellt offentligt ansvarstagande, och nya 

alternativa välfärdsmodeller. Ekonomiska problem och nyliberala tankar är några styrande 

faktorer bakom de förändringar som skett inom den offentliga sektorn (Nordström, 2000).  

Eliasson (1992) menar att det skylls på vårdbiträdernas utbildning när det till 

stor del beror på hur arbetet är organiserat. Hon menar att brister i äldreomsorgen många 

gånger tolkas som om hemtjänstpersonalen saknar kunskap eller att de har för lite utbildning. 

Vidare anser hon att den tolkningen kan skapa blindhet för praktiken själv som kan vara den 

viktigaste kunskapskälla. Att den kan vara mer eller mindre rik såsom kunskapskälla beroende 

bland annat på hur arbetet är organiserat. 

Hemtjänstarbetet är å ena sidan ett lönearbete där de som arbetar inom 

hemtjänsten utför ett avlönat arbete i likhet med andra privata eller offentligt anställda 

lönearbetare. Å andra sidan är det ett omsorgsarbete med de särdrag och de arv ett sådant 

arbete bär på. I litteratur om omsorgsarbete beskrivs ibland hemtjänsten som ett utflyttat 

hemarbete.  Hemhjälpsverksamhetens gränsdragning mellan det offentliga och det privata, 

mellan formell och informell omsorg, är ett återkommande tema i denna avhandlig 

(Szebehely, 1995). 
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5. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras motivering till teori val, en historik om Pierre Bourdieu och 

begreppen; habitus, symboliskt kapital och kulturellt kapital samt sociala klasser. 

 

5.1. Motivering till teori val 

 

Jag har valt att förklara och begrunda mitt syfte och mina frågeställningar med ett sociologiskt 

perspektiv genom att välja delar av Bourdieus teorier. I dessa beskriver han att vi människor, 

från vi föds till vi dör, påverkas och präglas av vår uppväxt och det sociala arv vi får från våra 

föräldrar och vår omgivning.  

Då denna undersökning gjordes med ansatsen att ta reda på vad en grupp 

vårdbiträden upplever och tänker om sitt yrke anser jag att detta inte skulle vara fruktsamt 

utan att ta hänsyn till att de är individer och att de är präglade av flera bakomliggande faktorer 

som avgör hur de uppfattar olika företeelser kring deras yrke.  

  

5.2. Pierre Bourdieu 

 

Den franske sociologen föddes 1930 och växte upp på landsbygden i Frankrike. Åren kring 

1960 var han i Algeriet och företog sig undersökningar av det traditionella bondesamhället 

och dess upplösning. Han arbetade i början av sextiotalet som universitetslärare och fortsatte 

med det fram till hans död. Från denna institutionella bas genomförde Bourdieu och hans 

medarbetare under sextiotalet sociologiska studier av kulturen och utbildningssystemet i 

Frankrike. Under sjuttio och åttiotalen fortsatte de att undersöka det kulturella kapitalet och 

det franska elitskolssystemet. Bourdieu framträdde även i media som samhällsdebattör 

(Bourdieu, 1994).  

 

5.3. Habitus  

                                                                                              

Habitus utgör centralföreställningen i Bourdieus arbete. Närmast kan sägas att habitus handlar 

om livsföring och vana. Varje individ har sitt eget habitus. Habitus bestämmer vårt sätt att 

uppfatta, värdera, handla. Habitus har alltså formats av ens tidigare liv och styr det framtida 

beteendet. Det används för att förklara skillnader och likheter mellan såväl individer som 
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grupper och klasser. Habitus är en benämning på ett system av varaktiga och överförbara 

dispositioner som integrerar individens tidigare erfarenheter och bestämmer dennes sätt att 

uppfatta, värdera, välja och handla.  

 

5.4. Symboliskt kapital och kulturellt kapital 

 

Symboliskt kapital är det vars värde erkänns. Symboliskt kapital finns i alla samhällen 

Bourdieu menar inte kapital inom dessa områden i rent ekonomisk mening. Han avser istället 

allt som är föremål för igenkännande och erkännande (Bourdieu, 1994).  

Kulturen är särskiljande och utmärkande. Smaken är vårt finaste instrument då 

det gäller att orientera oss i den sociala världen. Ett exempel är att ha ett gemensamt språk 

genom likartade nedärvt kulturellt kapital. Det kulturella kapital man har med sig hemifrån 

låter sig bara delvis och ofullständigt konverteras till utbildningskapital. Det är vanligt att 

familjers yrkesval och utbildningsval ärvs av nästa generation.  

 

5.5. Sociala klasser 

 

”Den sociala klassen definieras av strukturen hos relationerna mellan alla 

relevanta egenskaper. Denna struktur som tilldelar var och en dessa egenskaper, 

och de effekter de utövar på praktikerna, deras specifika värde. Att konstruera 

klasser som är så homogena som möjligt med avseende på de materiella 

existensbetingelserna grundläggande bestämningar och med avseende på hur 

klassens medlemmar betingar av dessa betingelser. ” 

(Bourdieu, 1994,s.259)   

 

Habitus används för att förklara skillnader och likheter mellan såväl individer som grupper 

och klasser. Genom att tillägna sig visa habitus (kollektiv livsstil, innefattande sätt att föra sig, 

tankesätt, smak m.m.) bär de olika samhällsklasserna på särskiljande kännetecken. Dessa 

sociala åtskillnader är centrala för förståelsen av hur makteliter formeras och reproduceras 

och av hur karriärvägar öppnas och stängs inom olika ”sociala rum”. Bourdieu beskrev 

människans handlingar och agerande som både fria och ofria. Människan manifesterar en 

social ”praktik” när hon begår en handling och denna uppkommer ur hennes livshistoria, 

klasstillhörighet, omedelbara livsbetingelser liksom från hennes strävan och önskningar 

(Bourdieu, 1994).  
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När individer sammanförs till en klass som konstrueras med utgångspunkt från 

ett särskilt förhållande, bär de förutom de relevanta egenskaper som ligger till grund för deras 

klassificering även med sig sekundäregenskaper, vilka alltid smugglas in i 

förklaringsmodellen. Det betyder att en klass eller klassfraktion inte bara definieras av sin 

position fastställd genom kriterier som yrke, inkomst, utbildningsnivå och inom 

produktionsförhållandena. Det definieras också av en bestämd könsfördelning, en bestämd 

fördelning i det geografiska rummet (som aldrig är socialt neutralt) och av en hel mängd 

kompletterande typiska drag. Underförstådda krav (exempelvis könstillhörighet) fungerar som 

reella urvals- och uteslutningsprinciper utan att någonsin uttalas som sådana.  

Bourdieu bygger sina teorier på en del av den sociologi som skapades av 

Durkheim. Han menar att både människan och den sociala värld hon vistas i är historiska 

produkter, formade av det arv vi fått (Andersson & Karspersen, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



6. METOD 
 

I detta kapitel presenteras; metodval, metodvalets nackdelar, metodvalets fördelar, urval av 

deltagarna, inför genomförandet av intervjun, genomförandet av fokusgruppintervjun, 

validiteten, reliabiliteten, generaliserbarheten, bearbetning av materialet, presentation av 

deltagarna och analysmetod. 

 

6.1. Metodval 

 
Utifrån studiens syfte eftersträvade jag att samla in data som bygger på vårdbiträdenas 

gemensamma upplevelser av sitt yrke. Detta motiverar mitt val av metod då min ambition är 

att förmedla vårdbiträdernas egen syn på deras yrke. Detta ansåg jag bäst kunna göra genom 

en fokusgruppintervju.  

 

6.2. Metodvalets nackdelar 

  

Metoden lämpar sig inte för alla forskningssyften. Diskussionerna i en fokusgrupp kan 

påverkas av sammansättningen. Gruppen bör ha arbetat tillsammans en tid, så att de känner 

varandra och att det finns tillit i gruppen. Om någon eller några deltagare är för dominanta 

kan övriga deltagare färgas av dennes åsikter. Materialet blir därför inte hela gruppens 

erfarenheter utan enbart de starkastes åsikter (Wibeck, 2000).  

Det finns också svårigheter med metoden om ämnet är alltför känsligt. Alla 

personer kanske inte vill ventilera sina synpunkter när andra lyssnar. Det finns även etiska 

aspekter på metoden om det som ska diskuteras inte får röjas för utomstående. Ju fler personer 

som ska respektera tystnadsplikten i en sammansatt grupp desto svårare kan det vara för 

deltagare att inte dryfta saker, som diskuteras, med utomstående. Gruppen kan också ha olika 

subgrupper eller en informell ledare, vars åsikter kan var svåra för mig som moderator att 

utröna. Det är därför även viktigt att se allas kroppsspråk och vara uppmärksam på 

ansiktsminer. Visar dessa att de håller med den som talar eller har de en avvisande 

kroppsframtoning (a.a.). 
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6.3. Metodvalets fördelar 

 

Samtalet i en fokusgruppintervju kan föra upp problemet upp till ytan och att gruppdeltagarna 

ökar sin medvetenhet inom problemområdet. De tvingas att fundera över ämnet innan 

intervjun äger rum. Fokusgruppmetoden ger inte enbart raka svar utan även information om 

djupare förhållande, såsom känslor och stämningar. Ett annat argument för detta val är att 

samspelet mellan intervjupersonerna ofta leder till spontana och känsloladdade uttalanden om 

det ämne som diskuteras (Kvale, 1997).  

Med känsliga ämnen är det bra med en fokus gruppintervju, den fångar 

även in attityder, föreställningar, kunskaper och värderingar (Wibeck, 2000). Eftersom 

intervjuformen inte är en dialog eller monolog, utan ett samtal där fler deltar, kan detta 

stimulera till en diskussion och ett engagemang hos deltagarna (a.a.).  

 

6.4. Urval av deltagarna  

 
Jag kontaktade min handledare på min senaste praktikplats via elektronisk post och frågade 

om fem vårdbiträden var intresserade att delta i en fokusgruppintervju. Denne meddelade att 

hon skulle presentera min förfrågan vid ett möte (25 personer deltog). Hon berättade även 

kortfattat om ämnet för min studie och vad som var uppsatsens syfte. Därefter ställdes frågan 

om vilka som var intresserade att delta i intervjun. Fem personer meddelade att de var 

intresserade att delta.  

 

6.5. Inför genomförande av fokusgruppintervjun 

 
En vecka innan intervjun besökte jag deltagarnas arbetsplats, där intervjun skulle äga rum. 

Min före detta handledare anger tid och datum för intervjun, då alla fem berörda vårdbiträden 

var schemalagda. Jag skrev därefter en inbjudan till de fem personer som anmält sitt intresse 

att delta och lade inbjudan i deras personliga fack. Vid mitt besök fick jag tillfället att bli 

presenterad för två av dem som skulle medverka i intervjun och vi samtalade i viss omfattning 

kring de ämnen de skulle resonera och reflektera kring. Jag försökte ge en positiv bild av mig 

och intervjun, så att de som anmält sitt intresse verkligen kom på vår avsatta intervjutid.    
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6.6. Genomförande av fokusgruppintervjun 

 
Intervjun genomfördes på deras egen arbetsplats i trångt rum med ett litet bord. Detta var en 

dag där väderleken var mörk, kall och det var mycket slaskigt ute. När gruppen kom till 

intervjurummet föreföll de orkeslösa. De berättade att denna dag även hade bestått av 

personalbrist.  

Efter att ha välkomnat gruppen serverade jag och min bisittare på lite tilltugg, 

samt lite att dricka. Fem personer skulle ha deltagit i intervjun, men en var tyvärr förhindrad 

på grund av sjukdom. Jag introducerade ämnet genom att visa dem olika vykort (där ordet 

vårdbiträde fanns med i bildtexten) som Kommunalarbetarförbundet tryckt, samt läste delar 

av det jag skrivit i min bakgrund till C-uppsatsen. Jag klargjorde för gruppen vad en 

fokusgruppintervju innebar och vad syftet var med min studie, samt att deras identitet inte 

skulle kunna avslöjas när intervjumaterialet var bearbetat. När gruppen föreföll avspänd 

påbörjades intervjun och inspelningen med hjälp av en bandspelare. Bisittare till intervjun fick 

till uppgift att anteckna ansiktsuttryck och kroppsspråk hos de deltagande. Hon försökte också 

nedteckna vem som sa vad och notera vissa intressanta stickrepliker. 

Efter att ha slutfört intervjun, som varade i en och en halv timme, transkriberade 

jag denna.  Jag skickade sedan det transkriberade materialet via brev till deras arbetsplats och 

bad dem kontakta mig om jag inte uppfattat dem rätt. Jag följde de forskningsetiska principer 

som gäller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). 

Vilket i detta avseende innebar att jag informerade intervjupersonerna om att det inspelade 

materialet endast för detta forskningsändamål och att inspelningarna från intervjun skulle 

raderas när transkriberingen ägt rum.   

 

6.7. Validiteten 

 

Validiteten i en undersökning beror på om den valda metoden undersöker det som studien har 

för avsikt att undersöka. I undersökningen är relevant att ha informationsrika fall med täta 

beskrivningar och att den som är intervjuad ger en detaljrik bild av det som är för syfte att 

beskriva (Kvale, 1997). För att bedöma studiens validitet måste forskaren ifrågasätta 

relevansen vid formulering av problemställning, urval, datainsamling och teoretisk 

referensram (Malterud, 1998).  

 23



Intervjupersonerna fick läsa igenom det färdigbehandlade materialet för att se 

om jag uppfattat dem rätt. Detta ökar validiteten i min studie. Jag bör också fråga mig om 

resultatet speglar det jag avsåg att studera?, Stämmer resultaten överens med verkligheten? 

För att läsaren ska kunna följa hela forskningsprocessen och bedöma giltigheten i denna 

beskrivs i metodavsnittet exakt hur jag genomfört mitt arbete. Det råder alltid ett ojämlikt 

förhållande mellan den som intervjuar och den intervjuade. Det är jag som intervjuaren som 

sätter upp regler för, och är införstådd med, vad undersökningen handlar. I detta avseende kan 

också min utbildningsnivå påverka relationen och därmed även resultatet av intervjun. Att 

validera är detsamma som att kontrollera (Kvale, 1997). 

 

6.8. Reliabilitet 

  

Det mest centrala när det gäller reliabilitet är att undersökaren kan avgöra gränserna för den 

egna upplevelsevärlden inför det fenomen som studerar. Generellt handlar det reaabiliteten 

om tillförlitligheten i en studie. Intervjupersonerna i denna studie är verktyg och resultatet av 

intervjun är beroende av att forskaren måste ha en hantverksskicklighet när denne intervjuar 

och att resultatet på intervjun beror på forskarens kunnande, känslighet och empati (Kvale, 

1997). Dessa tre kriterier för att uppnå en hög reliabilitet i denna studie anser jag är uppfyllda. 

 

6.9. Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarheten handlar om i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga även i andra 

sammanhang (Kvale, 1997). Är resultaten generaliserbara till andra situationer än den 

undersökta?  Jag anser att resultatet i denna studie inte är generaliserbara. Detta anser jag är 

pågrund av att studiens omfattning är för liten och att dessa fyra personer inte kan 

karaktärisera alla vårdbiträden i hemtjänsten. En annan faktor som framkom i intervjun var att 

arbetets karaktär skiftade mycket beroende på väderleken och personaltätheten. Detta innebär 

att om ambitionen finns att kunna generalisera dessa resultat är det av största vikt att 

undersökningen görs under likvärdiga förhållanden. En annan fråga för min undersökning var 

ju hur massmedia framställer deras yrke. Vid att annat tillfälle kan det ju ha förmedlats en 

annan bild av vårdbiträdesyrket en den jag fann vid denna undersökning. 
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6.10. Bearbetning av materialet 

 
Jag började arbeta med resultatet från intervjun genom att utföra en systematisering över det 

material som jag hade transkriberat. Massmedia, utbildning, positiva egenskaper med yrket, 

och allmänhetens åsikter om deras yrke, samt den aktuella omorganisationen var de 

domminerande teman som var återkommande i denna intervju. Vid diskussionen kring deras 

nuvarande omorganisation framkom negativa åsikter kring hur denna blev praktiskt 

genomförbar. Jag valde bort de negativa aspekterna kring omorganisationen, då jag ansåg 

detta inte var relevant för mitt syfte eller för att få svar på mina frågeställningar.  

 

De frågor jag ställde under intervjutillfället var; 

 

• Anser ni att den bild som framställs av media överensstämmer med din upplevelse av ditt 

arbete? 

• Vad anser ni om den bilden som framställs i massmedia?, påveras ni av den? 

• Varför tror ni att 91 800 personer arbetar inom hemtjänst idag, varav tre av fyra stannar 

mer än 5 år, arbetar i hemtjänsten? 

• Vad är det positiva i ert vardagliga arbete inom hemtjänsten? 

 

6.11. En presentation av deltagarna 

 
Fokusgruppen bestod av fyra deltagare. Alla var kvinnor och deras ålder varierade från cirka 

35 år till 55år. De hade alla arbetat inom kommunal hemtjänst i mer än tio år och i genomsnitt 

femton år.  

 

6.12. Analysmetod 

 
Först lyssnade jag på den bandade intervjun flera gånger försökte jag erhålla en helhetsbild av 

materialet. Jag har försökt åstadkomma en giltig och gemensam förståelse av textens mening 

och försökt fånga den diskurs som fanns i materialet (Kvale, 1997). Därefter sorterade jag 

materialet i olika kategorier som var de mest centrala för mitt syfte. Jag avlägsnade det som 

inte var relevant för denna studie. Exempel på detta var diskussionerna kring deras aktuella 

omorganisation. 
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Studien delades in i följande centrala teman;  

• Massmedia 

• Vad allmänheten anser om deras yrke  

• Vad som är positivt med yrket  

 

Analysen av mitt intervjumaterial har åstadkommits genom meningskategorisering och 

meningskoncentrering med utgångspunkt från min intervjuguide. För att tolka de 

transkriberade intervjuerna utgår jag från ett hermeneutiskt synsätt. Detta synsätt innebär att 

man försöker uttrycka den avsedda meningen i texten. En viktig del av analysarbetet är att 

skildra verkligheten som den förstås och upplevs av andra. Detta kräver att forskaren är en 

intresserad och aktiv lyssnare. Dessutom är det viktigt koncentrera sig på meningen, i motsats 

till de enskilda orden (Wibeck, 2000,s.97). 

 

”Fenomenologisk reduktion innebär att man låter bli att fälla något omdöme om 

existensen eller icke-existensen av en upplevelses innehåll”  

(Kvale, 1997,s.55)  

Jag redovisade de resultat som speglade materialets diskurs. Därefter har försökt 

blottlägga eller uttrycka den avsedda meningen i texten för att upprätta en gemensam 

förståelse och samförstånd av det som förmedlas under intervju tillfället.  Jag har försökt att 

neutralisera mig själv vid detta arbete och verkligen försökt framföra vad de själva förmedlar, 

samt att kritiskt analysera mina egna fördomar.  

I resultatet av intervjun var det oftast en diskussion mellan de fyra deltagarna jag 

ämnade analysera. Jag var då behjälplig av de anteckningar som förts under intervju tillfället 

för att utröna om det var hela gruppens åsikter som representerades eller om någon inte 

samtyckte.  
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7. RESULTAT FRÅN INTERVJUUNDERSÖKNINGEN  
 
I detta kapitel redovisas delar av materialet från fokusgruppintervjun som är relevanta utifrån 

mina frågeställningar och mitt syfte. Detta presenteras under fem rubriker vilka är; vad 

allmänheten anser om deras yrke, massmedia, det positiva i yrket, stolta över yrket, 

anledningar till att yrket framställs som det gör i media. 

 

7.1. Vad allmänheten anser om deras yrke 

 
Den bild som massmedia förmedlar om vårdbiträdernas yrke bidrar till att dessa vårdbiträden 

inte upplever det positivt att berätta vad de arbetar med. Detta var något de själva började 

samtala om under intervjun, utan någon fråga eller inblandning av moderatorn. Det handlar 

om vad andra tycker om deras yrke, hur de blir bemötta och reaktioner hos andra när de 

berättar att de arbetar som vårdbiträde i hemtjänsten. Den bild av vårdbiträdesyrket som nått 

fram till läsarna är så här; 
 

”Om någon säger vad du jobbar med. Om man säjer hemtjänst. Ja ha, hemtjänst, säjer 

de då”. 

 

”Folk frågar. Varför har du inga ambitioner? Det finns vissa som frågar rent sagt det 

liksom. Just på grund av att det skrivs så negativt”.  

 

7.2. Massmedia  

 
De ansåg att massmedia beskriver deras yrke i samband med att något mycket specifikt har 

inträffat. Det är det specifika som ger löpsedlarna och att det vardagliga arbetet de utför inte 

överensstämmer med detta. I en avhandling beskriver (Hagström, 2002) om mediamakt. I 

avhandlingen diskuteras om att media tycker det är tacksamt att skriva om sjukvården. Att det 

finns oändliga möjligheter till konflikter och motsättningar i sjukvården lockar medierna och 

innehåller många ingredienser som skapar nyheter.  

En annan bidragande förklaring till att det skrivs om vårdbiträden i hemtjänst är 

att äldre framställs som en grupp i behov av hjälp och sympati. Det finns stereotypa 

föreställningar om att äldre människor är svaga, sårbara, ensamma, lättlurade och fattiga, men 

också hederliga och värdiga (Tornstam, 2001). 
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 ”Medias bild tycker jag inte stämmer. Det är ju tyvärr det. Det är ju negativa nyheter 

som det skrivs om. Det är i och för sig det att positiva nyheter är ju svårt att skiva om. 

Ska de skriva om tillexempel: Åh var jag trivs på hemtjänsten!, vem ska man ringa och 

berätta det för?”. 

 

”Samtidigt kan jag tycka om allt det negativa som skrivs, det är ju få gånger något 

sådant händer”. 

 

När det skildras något i media om skandaler saknas ofta bakgrunden till 

historien. Det är av den anledningen som bilden av deras vårdbiträdesyrke blir missvisande.  

Rubrikerna som överväger och begrepp som kris, larm, hot, nedläggning och 

katastrof är vanliga. Nedskärningar i det offentliga välfärdssystemet ökar intresset för 

mediaanalyser (Hagström, 2002). 

De upplever det orättvist att de ska få skulden för att de inte gör ett bra arbete 

och menar att förklaringen ofta är att de har för lite resurser. Att kvaliteten på den omsorg de 

ger är beroende av vilka förutsättningar de har att utföra sina uppdrag. 

 Eliasson (1992) menar att betingelserna för arbetet kan vara sådana att det som 

ska utföra arbetet inte har en chans att i praktiken skapa sig den konkreta kunskap som behövs 

för att kunna utföra ett omsorgsfullt arbete. Är betingelserna sådana hjälper det inte hur 

många böcker man läst och hur många kurser man gått. 

 
”Det kan vara situationer runtomkring som hindrar en att göra ett bra jobb, som 

tillexempel pengar besparingar, neddragningar, sparbeting som kan påverka väldigt 

mycket. Det påverkar i och för sig alla branscher”.  

 

”Jag tycker att många snackar om att vårdpersonalen är inkompetent och sådana 

saker. Det finns andra orsaker som faktiskt gör att man har handlat på ett speciellt sätt. 

Det handlar om människor som gillar att arbeta med människor, rent generellt, kan 

man säja”.  

 

7.3. Det positiva i yrket 

 
Mina deltagare i intervjun hade arbetat inom kommunal hemtjänst i mer än tio år och i 

genomsnitt femton år. Jag frågade om de kunde berätta vilka som var de positiva 

egenskaperna i yrket. Det första de nämnde var att de upplevde att de utförde ett viktigt arbete 
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och att de ansåg sig vara sig behövda i samhället. De berättade att en vårdtagare kunde gå och 

vänta på dem och att denne blev så glad när de kom. En del av vårdtagarna kanske hade lite 

släktingar som kom och hälsade på dem och detta medförde att vårdbiträderna ibland fick ta 

anhörigas roll. De ansåg inte att denna roll var betungande utan skapade en känsla av att de 

var behövda. Det som vårdbiträderna uppskattar mest med deras arbete är mötet med 

vårdtagarna och den frihet de har att utföra, planera och påverka sitt arbete (Nordstöm, 2000; 

Shebehely, 1995). 

  

”Sen är det ju all man får tillbaka. Man känner att man gör ett bra jobb, att man 

behövs. De är ju tacksamma”. 

  

”Dom kan gå och vänta på att man kommer hela dagen. En del har ju bara oss”. 

 

En av deltagarna gör en jämförelse med två andra yrkesgrupper som belyser hur 

viktigt deras arbete är. Hon berättar att deras yrkeskår inte har strejkrätt.  Detta har däremot 

läkare och sjuksköterskor. 

 

”Egentigen är det viktigare än läkare och sjuksköterskor. Dom kan gå ut i strejk. Det 

kan inte vi göra. Även om inte alla kan gå ut samtidigt, men de får ju strejka. Vi får inte 

strejka… vi är oersättliga. Det skulle ju bli samhällsfara”.  

 

7.4. Stolta över yrket 

De börjar resonera om deras egen yrkesstolthet och att de själva måste berätta för andra att de 

är stolta över sitt yrke.  

 

”Det handlar också om att säja att jag är vårdbiträde och det är jag stolt över.  Inte 

sämre än nått annat. Vi har ett viktigt jobb”.  

 

”Men jag har nog alltid sagt att jag jobbar som vårdbiträde inom hemtjänsten. Och det 

är jag stolt över det. Faktisk, det är jag. Man ser ju, det är ju ett viktigt jobb som man 

gör. Gamlingarna, att de kan vara hemma”.  

 

De tycker att deras arbete har fått en bättre status när de diskuterar om hur det 

var för några år sedan. Idag berättar vårdbiträderna mer att de arbetar inom hemtjänsten än 

vad de gjorde för 20 år sedan. Status är en benämning på en persons ställning i en grupp, eller 
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gruppens ställning i samhället. (Elmer, 1998). En bidragande orsak till detta kan vara att det 

idag oftast krävs en utbildning för att arbeta i hemtjänst. En annan orsak kan vara att det har 

forskats om hemtjänsten och att yrket blivigt belyst i samhället. 

Lönearbetet ger oss också vår utkomst och bestämmer den sociala välfärden för 

de flesta av oss. Den påverkar vår sociala status, vårt kreditvärde, vilka vi umgås med, var och 

hur vi bor, vilken makt och inflytande vi har (Eriksson, 1998; Theandersson, 2000).  
 

”Det jag tror att folk erkänner mer och mer att de jobbar inom hemtjänsten. Det är 

lättare att säja idag. Än det när jag började för 20 år sedan var det folk som sa att de 

gjorde allt annat än att jobba inom vården. Eller så var dom bara på genomgång. Jag 

ska snart byta jobb liksom”. 

 

”Förr kunde de ju plocka vem som hels från gatan”. 
  

7.5. Anledningar till att yrket framställs som det gör i media. 
 

De anser att massmedia har olika svårigheter med att göra positiva reportage om 

vårdbiträdesyrket. En diskussion påbörjas kring detta tema som sammanfattningsvis handlar 

om att ingen ringer till media och berättar vilket bra arbete de har. En av deltagarna säjer: 

 

”De accepterar att ha en lön på 12000 kronor. Ja, ja, det kan dom acceptera. Man vill 

ju inte heller ge den bilden”. 

 

Vidare berättar hon; 

 

”Det är få som ringer in om det positiva som har skett”.  

 

En annan av deltagarna replikerar. Hon anser; 

 

”Men tror inte du att det är det så att det är lite så att om man skriver; att här funkar 

hur bra som helst. Då är man ju rädd att ge en nått negativt, så vadå, dom klarar sig 

alltid. Det kan vara det också. Tanken har slagit mig”.  
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8. DISKUSSION OCH ANALYS 

 
I detta kapitel presenteras; svar på frågeställningar, diskussion och analys av de framkomna 

resultaten under rubrikerna; Vårdbiträde- ett yrke, en felaktig massmedialbild av yrket, 

journalister redigerar text, vilka är bakom reportaget och vilket syfte har de?, en homogen bild 

av vårdbiträdernas yrke, vårdbiträden finns inte representerade i olika instanser, en 

konsekvens av massmedias framställning av yrket, slutsats, metoddiskussion och förslag på 

vidare forskning.  
 

8.1. Svar på frågeställningar 

 

Studiens övergripande problemformulering har besvarats genom att tolka Bourdieus teori om 

habitus (Bourdieu, 1994). Kortfattat beskriver den att de som gestaltar vårdbiträdesyrket i 

massmedia befinner sig i en annan livsvärld med andra värderingar och en annan syn på deras 

arbete än de själva har. Vårdbiträderna blev påverkade av medias framtoning av deras yrke 

men att de själva har vetskap om deras yrkesskicklighet vilket bidrog till att de ibland kunde 

tolkas som mycket berörda och i vissa avseenden påverkade dem något mindre. I vilken 

omfattning denna påverkan gav utryck för kan jag inte besvara genom denna undersökning. 

Genom att tagit del av Bourdieus bok Om televisonen ( 1998) har förklaringar till varför 

massmedias bild av vårdbiträdesyrket beskrivs som det gör. 

 

8.2. Vårdbiträde– ett yrke 

 

Den bild av att arbeta i hemtjänsten som presenterat i min bakrund, anser jag, är mycket 

negativ. I intervjun frågade jag om positiva upplevelser kring deras arbete och då framkom 

flera positiva egenskaper. Detta svar kan jag tolka vara bidragande till att de arbetar i 

hemtjänst. Det som denna intervju inte direkt ger svar på är mer djupgående anledningar till 

deras yrkesval. Intervjuns karaktär bidrar delvis till att detta omöjliggjordes. För att söka mer 

svar på denna fråga hänvisar jag till två avhandlingar; (Eriksson, 1998;Theandersson, 2000 ) 

som diskuterar vilken betydelse arbetet har idag. Det som framkom var att arbetet i huvudsak 

är en försörjningskälla. Eliasson (1992) skriver att i arbetet inom hemtjänst ser vi likheter med 

annat lönearbete, och med andra (avlönade och oavlönade) möten och relationer mellan 

människor.  
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Det kan också vara så att de inte reflekterat över deras val av yrke. Vi är 

formade under vår uppväxt att göra olika yrkesval. Det finns, enligt Bourdieu, en systematik 

bakom till att vi gör våra val och han menar också att habitus är en förkroppsligad 

nödvändighet, vilka ger upphov till meningsfulla tillämpningar och uppfattningar.  

 

8.3. En felaktig massmedialbild av yrket 

 
Vårdbiträdena ansåg att massmedia belyser deras yrke negativt. En anledning till varför 

massmedia beskriver och framställer vårdbiträdesyrket negativt är att de inte upplever deras 

yrke på samma sätt som vårdbiträderna själva. Journalisterna väljer ut en mycket speciell 

aspekt av vårdbiträdesyrket. De är vägledda av sin yrkesinstinkt, sin syn på världen, sin 

utbildning, sin läggning, men också av yrkets inneboende logik. Detta kan skapa en metafor 

och oftast används den för att förklara dessa osynliga strukturer som organiserar det 

varseblivna och bestämmer vad man ser och inte ser. Det är en produkt av vår uppfostran och 

utbildning, vår historia.  

Journalister har sina speciella ”glasögon”, som kommer att visa dem vissa saker 

och inte andra, men också vad de ser på ett särskilt sätt. De företar ett urval och gör en 
konstruktion av vad de valt ut. De har ett annat habitus ock kommer från ett annat socialt och 

kulturellt fält. Habitus är det förkroppsligade inlärda system av dispositioner som människan 

har med sig från sin uppväxt. Det som även påverkar är våra värderingar och normer som 

kommer från den struktur vi har i vårt samhälle. Dessa strukturer och den sociala värld vi 

vistas i är historiska produkter formade av det arv vi fått (Bourdieu, 1998).  

Vårdbiträderna ansåg att de blev påverkade av medias framställning av deras 

yrke, men detta framstod inte under intervjun som så betungade.  Anledningen till detta anser 

jag är att de hade insikt om deras egen yrkesskicklighet, kunskap om journalisters 

yrkesutövande och uppskattning från hjälptagarna och deras anhöriga. Eller kan det vara så att 

de blivigt avtrubbade inför massmedias beskrivning av deras yrke? 

Det behöver inte vara så att journalisten vinklar vårdbiträdets yrke med av elakt 

uppsåt. Journalisten kanske inte känner något vårdbiträde och har svårt att förstå dennes 

livsvärld och därmed speglar den felaktigt. För att dra en parallell skulle samma sak kunna 

inträffa om vårdbiträdet skulle göra ett reportage om journalistens arbete. Den bilden skulle 

också kunna gestaltas så att inte journalisten känner igen hur vårdbiträdet presenterat deras 

yrke. 
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8.4. Journalister redigerar text 

 
För att exemplifiera hur journalister arbetar har jag valt att belysa ett citat från 

forskartidningen Äldre i centrum (2002:2) Förtätad arbetsdag minskar handlingsutrymmet av 

frilandsjournalisten Ulla-Britt Strömberg. 

  ”Marta berättar att för drygt 10 år sedan besökte ett heltidsarbetande vårdbiträde i 

genomsnitt fyra hjälptagare. Idag ska vårdbiträdet göra sex till sju besök per dag.” 

Efter detta citat kommer inte en eventuell förklaring till varför det kan vara så. Utan citatet 

under detta påstående är; 

 ”Det innebär förmodligen mer stress, och kan också vara psykiskt tyngre eftersom 

vårdbiträdet strävar efter en empatisk, personlig relation med varje vårdtagare.  

Sedan berättas ingenting mer om detta. Det som läsaren inte får veta är att idag är oftast 

vårdbiträderna arbetsuppgifter mer inriktade på omvårdnad. När de var fyra hjälptagare per 

dag ingick exempelvis mer städning, tvätt och handling. Detta har säkert förmedlats under 

intervjun men journalisten har i detta avseende redigerat fram ”en hopplös bild” av 

hemtjänsten. Journalisten har för denna tidning ett uppdrag. 

  

8.5. Vilka är bakom reportaget och vilket syfte har de? 

 
Tidningen Äldre i centrum ägs av Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Enligt stadgarna 

har stiftelsen till ändamål: ”att ta till vara och praktiskt omsätta erfarenheter och 

forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället, samt 

att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres förhållande".  

Till Äldrecentrum finns också representanter från de två största pensionärsorganisationerna 

(Tidningen äldre i centrums hemsida. 20041125).  

 Vid en granskning av bakgrunden till de artiklar jag fann i denna tidning kan jag 

konstatera att tidningen endast representerar de äldres perspektiv. Deras budskap är implicit 

att arbeta för de äldres förhållande och det är ju inget egendomligt i sig. Anledningen till att 

jag tar upp detta är att jag konstaterat i denna uppsats är emellertid att vårdpersonalen i 

hemtjänsten saknar representanter från i olika instanser i samhället. 

Här kan man tycka att kommunal skulle kunna vara en sådan, men denna slåss 

för bättre arbetsvillkor, bättre lön. Ett sätt att göra detta är att framställa deras arbetssituation 

som mycket krävande. 
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8.6. En homogen bild av vårdbiträdernas yrke  

 

För en journalist är det viktigt att hela tiden läsa andra tidningar och har en tidning skrivit om 

något måste andra också göra det. Detta kan innebära att produkterna i massmedia bli 

homogena och likriktiga (Bourdieu, 1998).  

”En av tankarna bakom begreppet "public service" är att alla medborgare i ett 

demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika 

områden” (Sveriges Televisions hemsida 2004 11 01). Här kan jag ställa mig frågan om 

Sveriges Television verkligen ger en ”mångsidig information” av vårdbiträdesyrket? Bourdieu 

menar att bryta en cirkel är bara möjligt genom någon form av ”kupp”, som då måste vara 

tillräckligt spektakulär för att intressera medierna (Bourdieu, 1998). Ett exempel på en sådan 

”kupp” kan ha varit när undersköterskan Sarah Wägnert trädde fram i massmedia år 1997 och 

berättade om vanvård av gamla. Den som söker på namnet Sarah Wägnert i Aftonbladets 

mediaarkiv (som innehåller artiklar från bland annat Aftonbladet, Svenska Dagbladet och 

Göteborgs-Posten) får 165 träffar (Mediainstitutets hemsida 20041111). 

 

8.7. Vårdbiträden finns inte representerade i olika instanser 

 

De reportage jag fick fram när jag sökte Sveriges Televisions hemsida med sökorden 

”hemtjänst”, ”Vårdbiträde” kom ifrån anhöriga till någon som hade hemtjänst eller 

välutbildade personer med olika höga befattningar i vårt samhälle (tillexempel 

äldreinspektör). Är det så att vissa grupper av människor inte kontaktar televisionen och 

omvänt; att televisionen väljer att bara kontakta en viss grupp av människor? Människor som 

journalisterna har samma sociala bakrund med.  Perspektiven som media skildrar kommer 

oftast från experter eller ur den äldres perspektiv.  

Det finns en uppsättning personer, som utger sig vara ”experter” och som 

televisionen alltid snabbt kan ringa för att få en kommentar som passar för reportaget. Okända 

personer, som kanske är engagerade i sin forskning i det aktuella ämnet, kommer aldrig till 

tals. Bourdieu nämner också en annan allvarlig effekt av televisionens logik; den ojämnhet 

som skapas. De flesta människor har svårt att göra sig gällande i televisionen och särskilt de 

lågutbildade (Bourdieu, 1998, s.13). 
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8.8. En konsekvens av massmedias framställning av yrket 

 

En av deltagarna i intervjun återberättar att; ”Jag tycker att många snackar om att 

vårdpersonalen är inkompetent och sådana saker” (ur intervjun. s.23). 

Vilka är då dessa många, som hon upplever säjer så? Är det så att de som skriver 

om eller gestaltar vårdbirädernas yrke medvetet förtrycker dessa? Eller är det så att de har ett 

annat sätt at värdera och uppfatta deras verklighet och därav inte har förmågan att gestalta 

vårdbiträdets yrke som det i verkligheten är?  

 

Bourdieu menar att; 

 

 ”Ett av målen för all politisk kamp; på lokal eller global nivå, är att lägga fast 

principerna för medborgarnas syn på världen, förse människor med glasögon som får 

dem att uppfatta sin omgivning enligt vissa uppdelningar. Genom att gnugga in dessa 

uppdelningar skapar man intressegrupper, som sluter sig samman och därigenom kan bli 

i stånd att övertyga om sin existens. I denna kamp har TV numera en nyckelroll”  

                       (Bourdieu, 1998,s.37).  

 

Sveriges Televisions hemsida gav endast en negativ skildring av 

vårdbiträdesyrket och perspektivet de hade var, som jag nämnt tidigare, alltid från de äldres 

perspektiv trots att de har till uppdrag av regeringen att göra en mångsidig granskning av vårt 

samhälle. 

Att vårdbiträdena framställs som det gör är att urvalsprinciperna i media är en 

inriktning på det sensationella, det spektakulära. Televisionen kräver en dramatisering i 

dubbel mening: den iscensätter en händelse i bild och spetsar till dess betydelse, det allvarliga 

i situationen, dess dramatiska och rentav tragiska karaktär (Bourdieu, 1998). Vad televisionen 

vill se om vårdbiträden i hemtjänsten är ”någon äldre som inte fått mat på flera dagar på grund 

av att hemtjänstpersonalen glömde vederbörande”.  

Det finns även motsättningar som medier attraheras av denna står för många 

nyheter med konflikter och intressemotsättningar på olika plan och att det ofta är en elit som 

uttalar sig (Hagström, 2002). 
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8.9. Slutsats 

 
Det som jag kan förundras över i denna studie är att vårdbiträderna inte är representerad i 

olika instanser. Detta arbete speglar hur vårt land representerar olika intressegrupper genom 

olika projekt, stiftelser och föreningar. Ofta ges dessa statliga bidrag för att driva dessa. Detta 

kan medföra att tillexempel äldre, som tillhör en stor del av befolkningen, får mycket statliga 

bidrag och därmed bli deras ”röst” i samhället starkare än en grupp människor som är i 

minoritet. Implicit i det som framställs om äldre i vårt samhälle finns budskapet: vi behöver 

mer pengar till denna grupp människor. Men det är väll inte bara denna grupp som behöver 

det? 

  Jag anser att det borde tydliggöras vad och vilka som står bakom olika 

publikationer. Detta skulle innebära att en kvalitetssäkring. Ett demokratiskt system måste 

utarbetas för att en större mångfald och att oliktänkande representeras mer i massmediala 

sammanhang.  

Kommunalarbetarförbundet har en omöjlig uppgift att vara vårdbiträdernas 

språkrör och arbeta för att vårdbiträdet ska få en högre lön (då framställer de ofta yrket som 

oerhört arbetsamt) och att föra fram en positiv bild av yrket.  

Det är också en positiv egenskap att vårdbiträdernas yrke överhuvudtaget 

debatteras och framställs i media. Det belyser denna yrkeskategori och är då därmed ett bevis 

på att yrket berör många och att människor är engagerade i deras arbete. När ett engagemang 

finns det därmed förhoppningar på att skapa en utvecklig, i positiv bemärkelse, för denna 

yrkeskår. Sociologin har som alla vetenskaper till uppgift att avslöja vad som sker i det 

fördolda. 
 
 
8.10. Metoddiskussion 

 

Med ”facit i handen” anser jag att jag skulle ha poängterat att jag önskade en väl samarbetad 

grupp till min intervju. Det hade, vid intervjutillfället, precis skett en omorganisation. Två 

hemtjänstenheter hade precis blivit en.  

I denna fokusgrupp var det två personer från vardera gamla enheten 

representerade. Detta märktes under intervjun.  De pratade mycket om omorganisationen, men 

sökte och gestaltade även gehör och bekräftelse av den som kom från den ursprungliga 

hemtjänstenheten under intervjutillfället. Det upplevdes som om det var två smågrupper i en.  
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I intervjumaterialet fanns repliker som; ”Vi har ingen städning, men det har ju 

ni”, ”I vår grupp har vi i alla fall gjort så”. Däremot var de samstämmiga i de två ämnen; 

Massmedia och det positiva i yrket, som var fokus för denna intervju. 

Att de precis blivigt sammanslagna kunde medverka också till en osäkerhet på 

varandra, vilket kan ha inneburigt att de inte riktigt vågade utrycka sina egentliga åsikter och 

tankar. Tre av fyra berättade under intervjun vad de arbetat och utbildat sig till innan de hade 

detta nuvarande arbete. Jag tolkade det som att de delvis hade en önskan att mer presentera sig 

själva, men vid ett tillfälle föreföll det som om denne ville berätta om sin kompetens för detta 

arbete. Två av mina deltagare hade bytt verksamhetsplats till denna grupp från en annan. 

Detta kan ha inneburigt att de som precis kommit till denna arbetsplats inte var lika 

hemmastadgade, som de övriga två. 

Jag frågade vårdbiträdena om vad som var det positiva i deras yrke och om 

massmedias framställning av deras yrke påverkade dem. I resultatet från denna intervju 

framkommer en rad positiva faktorer med att arbeta som vårdbiträde inom hemtjänst och att 

massmedias framställning av deras yrke påverkar dem. Hade jag istället bett dem berättat om 

de negativa egenskaperna med deras arbete och frågat om vad massmedias beskrivning har för 

positiva konsekvenser för dem, skulle resultatet av denna undersökning ha blivit annorlunda.  

 

8.11. Förslag på vidare forskning 

 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om stämplingsteorin (Goffman, 1972) kan 

prövas på gestaltningen av vårdbiträdernas framställning i massmedia. Ett annat förslag är att 

vidare undersöka bakomliggande faktorer till varför vårdbiträdernas arbetssituation beskrivs 

som den gör. Det vore intressant att jämföra vårdbiträdena med andra yrkesgrupper och 

försöka mäta de ämnen som jag har belyst i denna uppsats. Framställs vårdbiträdesyrket mer 

negativt än andra yrkesgrupper? Upplever någon av dessa respektive yrkesgrupper mer 

positiva egenskaper i deras yrke än vårdbiträderna gjorde i denna undersökning? Är det så att 

vårdbiträderna är dåligt representerade i vårt samhälle i olika instanser såsom; politiska 

styrelser, i olika organisationer, föreningar och vad detta i såfall beror på?  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 

Varför tror ni att 91 800 personer arbetar inom hemtjänst idag, varav tre av fyra stannar mer 

än 5 år? 

 

Anser ni att den bild som framställs av media överensstämmer med din upplevelse av ditt 

arbete? 

 

Vad anser ni om den bilden som framställs i massmedia?, påveras ni av den? 

 

Varför tror vi att 91 800 personer arbetar inom hemtjänst idag, varav tre av fyra stannar mer 

än 5 år, arbetar i hemtjänsten? 

 

Vad är det positiva i ert vardagliga arbete inom hemtjänsten? 
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