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Current discourses at the political and practical levels. 
 
Pernilla Björnsdotter Ackerman 
 
Abstract 

This study is a discourse analytical study of norms and values in the Swedish public home 
health care sector. The discourse is studied at two different levels in Swedish society: the 
political and the practical. Information is collected through focus-group interviews at the 
practical level and at the political level from a report in the Swedish Government Official 
Reports Series (SOU 2008:126), appointed by the Ministry of Health and Social Affairs.  
 
Government-sponsored publications and reports are used as a basis for executive and legislative 
decision-making in the parliament and the government. The governmental study is an important 
template for the formation and maintenance of norms and valuations. Elder care workers 
constitute Sweden's largest labor force and a majority of them are employed by municipalities. 
The SOU report motivates competence-reform in light of pending waves of retirements within 
the elder care work force, increased demand for elder care, and decreasing high-school 
enrollment in care and service programs. The discourse analysis is executed in relation to and in 
concert with the secondary literature.  
 
The theoretical and methodological perspective in this study takes its starting point in 
Fairclough's critical discourse analytical theory and method. This provides dialectic of 
structures and practices, where discourse has an influence on and is influenced by social 
structures. In Fairclough's view, discourse practices are an important form of social practice that 
contributes to the forming of identities and relationships. The study investigates discursive 
practices in the report in order to uncover their role in the perpetuation of an unequal balance of 
power, so called ideological effects.  The study reveals contradictions within the SOU report 
and discordance between the report and home health care workers. Despite a societal eagerness 
to professionalize the home health aide, the political discourse relegates the aide to the bottom 
of the care hierarchy, by excluding issues such as compensation and subordinating questions 
concerning the organization and management. Discourses and action-space for workers in the 
home health care environment can be investigated in light of current deficiencies in top-down 
guidance and limited opportunities for peer-group meetings, especially since an increasing 
number of home health care workers have Swedish as a second language. Interactive research 
with both workers and management could be investigated and developed with pedagogical tools 
as a part of process of reform. Because Swedish society places such a high value on government 
reports, it is of continuing importance to scrutinize through critical-discourse analysis the entity 
of governmental research. 
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”Vårdbiträde i hemtjänst.” 
 
Rådande diskurser på statlig samt praktiknära samhällsnivå. 
 
Pernilla Ackerman 

Sammanfattning 

Detta är en uppsats där normer och värderingar om vårdbiträdet i hemtjänst undersöks genom 
kritisk diskursanalys. Datamaterial omfattar SOU-rapporten I den äldres tjänst. Äldreassistenten 
– ett framtidsyrke samt två fokusgruppsintervjuer med omsorgspersonal från en hemtjänstenhet. 
Diskursanalysen utförs i förhållande till och i samspel med sekundärlitteraturen. Utöver den 
språkliga analysen tas även kulturella och sociala dimensioner med i studien. För att ringa in 
rådande diskurser studeras centrala termer och formuleringar genom att undersöka hur ofta och 
upprepat de förekommer, samt vilken inkludering och exkludering som görs. I spänningsfältet 
som uppträder mellan den statliga diskursen och den praktiknära diskursen framträder 
stridigheter om de brister som äldreomsorgen tillskrivs. På politisk statlig nivå framträder en 
normerande bild av vårdbiträdet som den bristande länken i lagarbetet kring den äldre. På 
praktiknära nivå framhålls en förklaringsmodell där organisering och ledning är centrala 
bristkomponenter. Praktiker-diskursens faktorer bemötande och lön konkurrerar med de 
överordnade faktorerna som återges i SOU-diskursen; utbildning och validering.  

 

Nyckelord 
Äldreomsorg, hemtjänst, vårdbiträde, diskursanalys, yrkesstatus, normer och värderingar. 
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Tack! 

Jag vill uttrycka ett varmt tack till de vårdbiträden och undersköterskor som deltagit i 
fokusgruppsamtalen samt till den chef som upplät rum för detta. Ett lika varmt tack riktas till 
Kristina Börebäck som handlett mig genom uppsatsen med engagemang och närvaro. 
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 Inledning 

Jag vikarierade som vårdbiträde inom hemtjänst under sommaren 2012. 

Ett samtal med en kollega etsade sig fast i minnet. Kvinnan, som var i min egen ålder ungefär, 
runt 40, uttryckte det som att hon fastnat i yrket, vilket var skälet till att hon fortfarande 
jobbade där. Den upplevelsen tycks delas av andra vårdbiträden som uttryckte sig på samma 
sätt. Att de ’fastnat’. Samma kvinna berättade att när folk som hon träffar, på fest eller i andra 
sammanhang, frågar vad hon arbetar med, vill hon inte säga att hon jobbar i hemtjänst. Hon sa 
“Det känns som att man skäms ungefär” och “Jag säger hellre att jag jobbar med gamla.” De 
flesta av oss är medvetna om vår dödlighet och att vi åldras. En del av oss har anhöriga som är 
beroende av omsorgspersonal. Att äldreomsorgspersonal med viss självklarhet tillskrivs en så 
låg ställning i samhället gjorde mig därför nyfiken på yrkets villkor.  
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Bakgrund 

Det finns en samhällelig oro kring äldreomsorgen i Sverige. Dess brister, hur den sköts och 
dess utvecklingspotential debatteras återkommande. I japanska och amerikanska massmedier 
illustrerar begreppet ’Den grå tsunamin’ den vånda som dominerar framtidsbilden (Discover 
Magazine 2012). Med det åsyftas den allt större åldrande populationen i relation till population 
i arbetsför ålder, och i en svensk kontext skulle begreppet kunna spegla frågan många ställer 
sig inför den kommande pensionsavgången inom äldreomsorgen. Hur ska man locka unga 
människor till nyrekrytering inom äldreomsorgen och hur ska de blivande åldringarna få sin 
omvårdnad och omsorg tillgodosedd? Statens Offentliga Utredningar publicerade 2008 sin 
rapport I den äldres tjänst. Äldreassistenten - ett framtidsyrke på uppdrag från regeringen i 
enlighet med kommittédirektivet En kompetensreform inom vården och omsorgen om äldre 
(Direktiv 2007:155). Utredarens uppgift var att utforma enhetliga kriterier för yrkeskompetens, 
kompetensintyg och yrkesbenämningar för omsorgspersonal som arbetar inom kommunernas 
omsorg och vård för äldre. I uppdraget ingick att analysera och ge förslag på hur 
kompetensbehovet ska tillgodoses i syftet att sörja för omsorg och vård för äldre, bland annat 
utifrån de behov man tror kommer att finnas 10-15 år in i framtiden. En annan utgångspunkt 
har varit att bedöma vilka faktorer som kan göra äldreomsorgsarbete mer attraktivt. Man har 
analyserat behovet av vidareutbildning och karriärvägar inom området och definierat 
målgruppen som: ”… den personal inom kommunalt finansierad omsorg och vård för äldre 
som i dag i huvudsak har anställningstitlar som undersköterska, vårdbiträde och liknande” 
(SOU 2008:126, s.13).  

Rapporten utgjorde ett starkt bidrag i de initiala litteratursökningarna kring hemtjänst och 
vårdbiträde. Det stärkte mina argument att studera SOU-rapporten närmre liksom det faktum 
att det är ett politiskt dokument som utgör underlag för myndighetsbeslut och lagregleringar på 
alla nivåer i samhället. Frågan jag ställde mig var, hur diskurserna ser ut i dokumentet och i 
den utövande praktiken. Detta följdes av frågan kring om diskurserna är kongruenta när det 
gäller yrkesutövning, kompetensbehov och yrkets framtid. 

Forskningen jag tagit del av har handlat om äldreomsorg ur ett praktiknära perspektiv (Wreder, 
2005), om genus och yrkesstatus (Ulfsdotter Eriksson 2006), lågstatusyrken på praktiknära 
nivå (Ulfsdotter Erikssom & Flisbäck 2011), om profession och organisering (Szehebely 
1995), arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki (Gustafsson & Szehebely 2005), 
lärande av yrkesidentiteter i hälso- och sjukvård (Thunborg 1999), problembeskrivningar av 
äldreomsorg i massmedia och myndighetsväsende (Markström 2009) samt äldre och åldrande 
på politisk och strukturell nivå (Nilsson 2008). Denna studie skiljer sig från övrig forskning då 
normer och värderingar om vårdbiträdet inom hemtjänst undersöks genom att studera rådande 
diskurser på praktiknära samt politisk statlig samhällsnivå.  

 

Vårdbiträde i hemtjänst 

Nedan presenteras hur hemtjänst definieras i några statliga dokument och en förklaring om hur 
detta relaterar till praktikerna som tillhandahåller hemtjänstuppdraget. Inledningsvis följer en 
förklaring av hemtjänst i Nationalencyklopedins tappning (2012). 
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Hemtjänst, social hemhjälp, en form av bistånd som åligger kommunerna enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) kapitel 4, paragraf 1. Hemtjänsten sörjer för att äldre och fysiskt eller psykiskt 
funktionshindrade personer får hjälp och vård i hemmet. […] Hemtjänsten omfattar hjälp med 
personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp och matlagning.  

 

Detta överensstämmer med socialstyrelsens beskrivning som den ser ut i deras broschyr Din 
rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre (2011) med tillägget att personalen även kan 
följa med på promenad. Utöver matlagning, städning och inköp ingår även “andra 
hushållsbestyr”. Det står också att man genom hemtjänstens kvälls- och nattpatruller kan få 
tillsyn och hjälp dygnet runt.  Beslut om och i vilken omfattning hemtjänst eller annan 
äldreomsorg ska beviljas, utreder en biståndsbedömare eller biståndshandläggare som är 
anställd av kommunen. Samma broschyr ger en övergripande beskrivning av vilka som gör vad 
i vård och omsorg. Undersköterska och vårdbiträde åtskiljs här genom ett snedstreck och 
arbetsuppgifterna beskrivs som praktiska omsorgssysslor och vissa sjukvårdsuppgifter. De får 
endast dela ut läkemedel med ansvarig sjuksköterskas medgivande (delegering). På 
arbetsförmedlingens webbsida finns yrkesbeskrivningar i en gedigen yrkeslista under fliken 
Yrken A-Ö. Under socialt arbete hittar man 22 yrken, från barnpassning till 
begravningsentreprenör. Biståndsbedömare finns också och likaså undersköterska, men inte 
vårdbiträde. Detta är i sig informativt - eftersom en mycket stor del av de lediga jobb som 
anges i platsjournalen under socialt arbete är just: vårdbiträden. Uppgiftsbeskrivningen är 
något mer utförligt beskriven här. Man kan t.ex. läsa att det för undersköterskan är viktigt att 
kunna leva sig in i andras situation. Hemtjänst och äldreboende nämns och jo, där kommer 
vårdbiträdet med på ett hörn. Det saknas en del kring utbildningsbakgrund jämfört med 
undersköterskan men de har i stort liknande arbetsuppgifter (Arbetsförmedlingen.se 2012). 
Redovisningen av beskrivningarna ovan är väsentliga eftersom den exkludering som görs av 
vårdbiträdet säger något om dennes plats i samhället. För att undersöka detta vidare är den 
diskursiva ansatsen särskilt lämplig. 
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Syfte 

Syftet är att studera diskurser om ’vårdbiträde inom hemtjänsten’ genom att undersöka vilka 
normer och värderingar som är rådande i vårt samhälle. Då uttrycket vårdbiträde används i 
uppsatsen avses yrket vårdbiträde inom äldreomsorgen. Studien omfattar en diskursanalys dels 
på den statliga samhällsnivån och dokumentation från politiska arenan, dels den praktiknära 
samhällsnivån bland yrkesutövare. Studien avgränsas till texten i SOU 2008:126 samt av 
datamaterial från två fokusgruppsintervjuer med personal inom hemtjänsten. 
 
Forskningsfrågor är: 
Hur ser rådande diskurser ut för vårdbiträdet inom praktiknära samt inom statlig samhällsnivå? 
Vilka normer och värderingar framträder om yrket vårdbiträde inom hemtjänsten? 
Finns det motstridigheter mellan diskurserna på praktiknära och statlig nivå? 
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redovisas den forskning som varit särskilt central för studien om normer och 
värderingar om vårdbiträdet i hemtjänst. Tyngdpunkten vilar dels på en sociologisk avhandling 
som analyserar svensk äldreomsorg diskursivt (Wreder 2005) samt Ulfsdotter Erikssons 
forskning om yrkesstatus (2006, 2011). Avslutningsvis följer en reflektion om litteraturen och 
dess inflytande på denna studie.  
 

Wreder (2005) har i sin avhandling funnit och lyft fram tre diskurser om äldreomsorg så som 
de framträtt dels i utsagor från omsorgspersonal och dels i tidigare forskning; omsorg, 
utbildning-lämplighet samt de äldre, omsorgstagarna. Wreder använder begreppet ’flytande 
signifikant’ vilket hon definierar som “… centrala men omtvistade tecken kring vilka diskurser 
centreras” (2005, s.32). Den första diskursen utgår från den flytande signifikanten omsorg. 
Konstruktionerna av den goda omsorgen problematiseras, liksom vad som exkluderas. I den 
andra diskursen behandlas utbildning och lämplighet; Vilka ska utföra omsorgen? Här finns en 
översikt om professionsforskning samt personalens egna utsagor om vilka krav som bör ställas 
på anställda i äldreomsorgen. En konflikt eller kamp mellan olika yrkesgrupper framträder, 
samt frågor kring vikten av utbildning eller ej. Utbildning- och lämplighetsdiskursen är 
tillsammans med omsorgsdiskursen delar som på flera sätt framträtt kongruent med 
datamaterialet från denna studies fokusgrupper. I Wreders tredje diskurs belyses synen på äldre 
antingen som problem eller resurs, liksom åldrandet som nödvändighet eller möjlighet. 
Wreders utgångspunkt för analysen vilar på Laclau och Mouffe’s diskursteori och är likt 
många andra influerad av Foucault i sin syn på diskurs och maktbegreppet. För Wreder är det 
’det potentiellt annorlunda’ som utgör det diskursiva fältets styrka (2005, s.155).  Ett tydligt 
ställningstagande görs mot den kritiska diskursanalysen, som är den teoretiska och 
metodologiska utgångspunkten för denna uppsats. Wreder väljer istället; “att sätta parentes 
runt verkligheten” (2005, s.24). Detta innebär till exempel att svarspersonerna i datamaterialet 
inte är intressanta i egenskap av individer. Faktorer som kön, ålder, utbildning, anställning och 
barndomsupplevelser kan ha eller inte inverkat på utsagans tillblivelse, men det är ändå 
utsagan och dess verkan och konsekvenser som fokus ligger på (2005, s.28). 

Idén att studera yrkesbeskrivningen av vårdbiträdet på arbetsförmedlingens hemsida hämtades 
från Ulfsdotter Erikssons avhandling Yrke, Status & Genus (2005). Vid tiden för hennes studie 
tillhörde denna webbsida arbetsmarknadsverket och var en av Sveriges mest besökta 
myndighetswebbsidor, vilket kanske också kan förväntas eftersom lediga tjänster förmedlas 
där genom Platsbanken. I denna uppsats stannar arbetsförmedlingens beskrivning av 
vårdbiträdet vid en notering, men i Ulfsdotter Erikssons arbete utgör myndighetens 
yrkesbeskrivningar en central utgångspunkt för sociologisk analys, tillsammans med 
fokusgruppsamtal och enkäter. Ulfsdotter Eriksson använder ett konfliktorienterat perspektiv 
till skillnad från Wreder, vilket innebär att Fairclough används som teoretisk referens. 
Bourdieus begreppsapparat är dock mer central och begreppet doxa används för att teoretiskt 
problematisera värderingar av yrken. Doxa förklaras som: “Det är uppfattningar om hur 
världen ser ut och om det som inte ifrågasätts” (2006, s.130). Doxa, den rådande normerande 
värderingen, ses som ett resultat av samhällets dominansförhållanden och fungerar även 
upprätthållande av dessa. I senare studier fokuseras mer på yrke och status. Tillsammans med 
Flisbäck (2011) utforskar Ulfsdotter Eriksson lågstatusyrken, hur dess utövare 
uppfattar omgivningens bedömningar och hur de på olika sätt försöker hantera detta. De 
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beskriver hur det finns en spänning mellan vad yrkesutövaren faktiskt kan och bemästrar i en 
daglig yrkespraktik och vad som belönas och uppskattas i omgivningens bedömningar och 
bemötanden (2011, s.196). Yrkesutövare i lågstatusyrken är enligt studien själva bekanta med 
de stereotypa bilder som omgärdar yrket och de förhåller sig mer eller mindre aktivt till dessa. 
Yrkets betydelse för självuppfattningen visar sig exempelvis genom att några av deltagarna 
aktivt tar avstånd ifrån att identifiera sig med sitt yrkesutövande till följd av yrkets låga status. 
Andra gör det motsatta genom att identifiera sig med arbetet och stolt hävda värdet av sitt yrke 
vilket tolkas som ett motstånd mot rådande normerande värderingar (2011, s.196). Ulfsdotter 
Eriksson och Flisbäck beskriver hur “spelet om erkännande” får effekt för alla människors 
självbild och hälsotillstånd, oavsett vilken yrkeskategori man tillhör, men poängterar hur 
yrkesutövare i lågstatusyrken måste hantera en utbredd trosföreställning som gör det svårare att 
bygga upp en positiv självbild (2011, s. 200). Yrkesstatus förstås alltså som en del av doxa och 
värderingar av yrkeskategorier ses som ett dominansmedel i den sociala verkligheten. Via 
socialisation lär vi oss statushierarkiers innebörder. Statusstrukturer utmärks av att de är 
relationella vilket innebär att status alltid mäts och tolkas i relation till erkännandet av andra 
människor. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck betonar vikten av att betrakta status som en effekt 
av cirkulära orsaksrelationer mellan yrkenas innehåll, individernas sociala positioner, 
föreställningar och fördomar om yrken, samt de materiella belöningar som ges för viss 
yrkesverksamhet (2011, s.199). 
  

Szebehely är ett namn som ofta förekommer i litteratursökningarna på äldreomsorg och är 
flitigt refererad av Wreder (2005). Szehebely har ägnat en stor del av sina studier kring 
omsorgsforskning. I sin avhandling (1995), som delvis är inspirerad av arbetsprocessforskning, 
studeras vårdbiträdens vardagliga arbete detaljerat i relation till arbetets organisering. 
Arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki är namnet på en rapport där en 
systematisk insamling gjorts av både kommunpolitikers och omsorgspersonals bedömningar 
(Gustafsson & Szehebely, 2005).  Studien indikerar att det finns allvarliga problem i relationen 
mellan över- och underordnade i äldreomsorgen. Ju längre ned i den formella 
styrningshierarkin en grupp befinner sig, desto större andel av dess medlemmar upplever 
kränkningar i arbetet och desto mindre andel känner sig uppskattade av dem som befinner sig 
på andra positioner i hierarkin (2005, s.86). Studien visar ett markant samband mellan 
psykisk/kroppslig trötthet och omsorgspersonalens bedömning av den hjälp de har möjlighet 
att ge vårdtagaren, något Gustafsson och Szehebely betraktar som ett nytt och viktigt fynd för 
den psykosociala stressforskningen. Studien visar tydligt att arbetsmiljön upplevs som mer 
påfrestande hos de heltidsarbetande än bland de som jobbar deltid. Det faktum att bara en dryg 
fjärdedel av omsorgsarbetare arbetar heltid, föranleder Gustafsson och Szehebely att fråga om 
detta är ett sätt att anpassa sig till en krävande arbetssituation. De refererar till ett antagande 
som görs i SOU 2008:126, att motivation och nyrekrytering ska underlättas just genom att 
utlova heltidsanställningar i större utsträckning. Gustafsson och Szehebely pekar på riskerna 
med att heltidsarbetet ökar utan att arbetsmiljöförbättringar görs (2005, s.40-41).  
 
Begreppet yrkesidentitet förekommer upprepat i SOU 2008:126 och kom därför att bli ett av 
nyckelbegreppen i litteratursökningarna. Vårdbiträdets utrymme i litteraturen när det handlar 
om yrkesidentitet är dock begränsat. Den avhandling som för mig närmast handlar om lärande 
av yrkesidentiteter i hälso- och sjukvården och de berörda yrkesgrupperna är läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor (Thunborg, 1999). Thunborgs avhandling visar att det på 
en yrkesrelaterad nivå finns ett gemensamt yrkesideal som aktörerna strävar mot, oavsett 
verksamhet. Svårigheterna att leva upp till sin egen och andras idealbild gör att 
yrkesidentiteters karaktär är splittrade och motsägelsefulla (1999, s.263). Centralt för 
Thunborg är synen att lärande är betydelsefullt både för att reproducera men också förändra 
yrkesidentiteter och praktiker. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten för 
identitetsforskningen, definierar identitetsbegreppet som processuellt, dvs. något pågående och 
som formas socialt genom kommunikation, språk och praktik. Vi har alla multipla identiteter 
och de uppstår ur socialisationsprocesser (Jenkins 2008, s.17). Detta skiljer sig markant från 
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psykodynamiska teorier där identitet i större utsträckning förstås som en fast medfödd kärna. 
Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) lyfter fram vissa invändningar mot begreppet genom 
att referera till Isacsson och Silvén (2002). Där problematiseras yrkesidentitet genom frågan 
huruvida arbete och yrkestillhörighet verkligen kan påstås vara lika starkt identitetsskapande i 
ett samhälle där vi allt mindre “är” vårt yrke. En förskjutning har skett till att arbeta “som” 
någonting, vilket dels ses som en konsekvens av samhällsutvecklingen men också till följd av 
andra kategoriseringar i identitetsformandet där genus, generation, härkomst och sexualitet 
framträder mer centralt (Isacsson & Silvén 2002, s.275). 
 
I sluttampen av uppsatsarbetet föll två avhandlingar över mig, där båda har utgått från 
diskursanalyser av bland annat myndighetsdokument och statliga utredningar, vilket blev 
relevant att förhålla sig till under analysarbetet. Markström (2009) studerar texter från två 
arenor för idéspridning och opinionsbildning för att undersöka hur problembeskrivningar av 
svensk äldreomsorg formuleras. Hon utgår dels från en massmedial arena och dels från 
myndighetsväsendet, där utgångspunkten är en utredning från Socialstyrelsen 2005, om 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg inkluderat tillhörande remissvar. 
‘Problembeskrivning’ är det begrepp Markström använder för de diskursiva konstruktioner 
som står i fokus för studien. Hon utgår i stor utsträckning från Fairclough men är även 
diskurspsykologiskt orienterad. Problemformulering kan förstås som ett privilegium, vilket 
innebär att alla inte har samma tillträde till det offentliga samtalet och inte heller samma 
auktoritet att fastställa vad som ska uppfattas som ett problem (2009, s.8). Äldreomsorg i det 
offentliga samtalet beskrivs ofta som problematisk; “… det är något som inte klaffar, som inte 
vill sig” vilket framstår som en gemensam referenspunkt (2009, s.7). Markström pekar på 
faktorer som bryter upp den enhetliga bilden, så som t ex Socialstyrelsens brukarundersökning 
från 2008 som inte alls visar något större missnöje bland äldreomsorgens brukare (Markström 
2009, s.11). Enligt Markström är det mer vanligt med studier om diskurser om äldre och 
åldrande än om äldreomsorg. Många studier berör likt Wreder just hur den goda och dåliga 
omsorgen framställs (2009, s.32). Jönsson (2006) nämns av Markström eftersom det är den 
enda studie som konkret behandlar problemdiskurser om äldreomsorgen (2009, s.34). Han 
beskriver hur vårdskandaler i massmedia tenderar att förklaras antingen utifrån resursbrist eller 
utifrån omoral, förklaringsmodeller som kan kopplas både till utsagorna i Wreders avhandling 
och till utsagorna i denna uppsats (Jönsson 2006, s.11). 
 
I den andra avhandlingen (Nilsson 2008) betonas de statliga utredningarnas starka roll i 
utvecklingen av den förda politiken. En stor mängd aktörer deltar i utredningarna; såsom 
riksdagsledamöter, tjänstemän och externa experter men också alla de aktörer som 
remissförfarandet medför (2008, s.167). Understödd av tidigare forskning visar Nilsson hur 
äldrepolitikens utformande fungerar skapande och upprätthållande av identiteter (2008, s.66). 
Utredningarna som Nilsson analyserar utgör delvis bakgrund till SOU 2008:126. Den metod 
som använts i slutbetänkandet Äldrepolitik för framtiden: 100 steg till trygghet och utveckling 
med en åldrande befolkning (SOU 2003:91), påminner om tillvägagångssättet i SOU 2008;126. 
Enligt Nilsson kallas metoden ‘backcasting’ vilket innebär att en önskvärd framtid beskrivs, 
varefter vägen dit beskrivs genom vilka behov som finns och hur det ska lösas (Nilsson 2008, 
s.169). Nilsson beskriver och analyserar hur äldre konstrueras på tre offentliga arenor. Med 
utgångspunkten att kategorin äldre konnoterar mer än ålder handlar studien om vilka värden 
och egenskaper som kopplas till kategorin och hur åldrande ges mening och innebörd i 
offentliga samtal. Han utgår likt Wreder från Laclau och Mouffe men har även Bourdieu som 
utgångspunkt. Studien synliggör en hegemonisk diskurs, där mellanåldern är normgivande och 
där ‘äldre’ berövas sitt aktörsskap. Uttrycket ‘våra äldre’ används som exempel på ett sätt när 
‘äldre’ aktivt görs till en kategori som ‘vi’ har att ansvara för, och där de äldre själva inte blir 
delaktiga i utformningen av äldreomsorgen. Detta gäller även när anti-ålderism är 
utgångspunkten och syftet är att göra de ‘äldre’ lika de ‘icke-äldre’ istället för att försöka 
artikulera alternativa värden. Nilsson visar hur sammankopplingen mellan ‘äldre’ och att vara 
‘beroende’, en ‘börda för samhället’ endast skjuts undan och förläggs till andra kategorier som 
till exempel ‘de passiva och improduktiva’ och ‘invandrare’ (2008, s.222). 
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Reflektion 

I den tidigare forskningen är en avhandling skriven utifrån en diskursiv ansats där omsorg, 
utbildning och lämplighet analyseras och problematiseras med fokus på omsorgspersonal 
(Wreder, 2005). En annan är skriven utifrån Bourdieus begreppsapparat där yrkesstatus 
undersöks i förhållande till klass och genus (Ulfsdotter Eriksson, 2006). Det som exkluderas i 
båda avhandlingar är ett etniskt perspektiv; urvalet av etniska röster i Ulfsdotters avhandling 
saknas på grund av lågt deltagande. I Wreders avhandling är de individuella variablerna inte 
framträdande överhuvudtaget, då den diskursteoretiska ansatsen till skillnad från den kritiska 
diskursanalysen, enkom fokuserar på utsagorna som studieobjekt (2005, s.28). 
 
Isacsson & Siléns problematisering av begreppet yrkesidentitet är något som dröjer sig kvar 
under uppsatsarbetet (2002). Att litteratursökningarna på vårdbiträdets yrkesidentitet inte var 
så fruktbara, kan kopplas till det som i SOU 2008:126 uttrycks som ett behov att stärka 
vårdbiträdets yrkesidentitet. Yrkesidentitet saknas bland omsorgspersonal enligt SOU-
rapportens bedömning, samtidigt som det presenteras som något självklart och 
eftersträvansvärt. Det väcker frågor om vårdbiträdenas egna uppfattningar om sin 
yrkesverksamhet, status och framtid. Hur stor del av deras identitet tillskriver de 
vårdbiträdesyrket? Anser de själva att de behöver byta titel och kvalificeras? Vill de arbeta 
heltid? 
 
Diskursanalys och Bourdieu brukar ofta ställas i oförenliga motsatspoler. Det handlar om en 
ontologisk konflikt mellan subjektivism och objektivism. Faircloughs teoretiska ram öppnar 
för möjligheten att likt Bourdieu försöka nå bortom motsättningarna och förstå sociala 
förhållanden både utifrån struktur och individers erfarenhet. Kritisk diskursanalys skiljer sig 
från Wreders angreppsätt. Wreder förklarar det diskursteoretiska valet bland annat som en 
konsekvens av hennes obeslutsamhet inför de filosofiska frågorna. ’Kan ontologi betraktas 
oberoende av epistemologi?’ (Wreder 2005, s.24). Det är en obeslutsamhet som är lätt att 
känna igen sig i och kanske var det därför som Laclau & Mouffe och diskursteorin först 
verkade mer tillgänglig som angreppssätt för denna uppsats. Att föra resonemang kring 
’konkurrerande sanningsanspråk’ verkade mindre provocerande än att ta sig friheten att 
försöka avslöja några ’dimridåer’. Risken att i forskarrollen skapa nya sanningsanspråk 
avskräckte från det kritiska perspektivet. Trots dilemmat med relativismen -som ju kvarstår- 
gjorde det diskursiva dominansförhållandet mellan de två praktikerna i denna studie, att 
Faircloughs kritiska diskursanalys valdes. Valet att bortse från det ideologiska, framstod också 
som en ideologisk handling. Wreders ord om att använda diskursanalys för att peka på det 
potentiellt annorlunda har dock funnits med som ledord, snarare än målet att avslöja dimridåer. 
SOU-rapporten används som beslutsfattande underlag i riksdag och regering, och utgör en 
viktig del i formandet av nya lagar. Enligt Bourdieu är en av statens viktigaste uppgifter att 
producera och reproducera de tankekategorier vi tillämpar på vår omvärld (Ulfsdotter Eriksson 
2005, s.66). Ulfsdotter Eriksson nöjer sig med en mildare tolkning men lyfter fram att 
dokument är kulturella produkter, tillverkade i en social och kulturell kontext vilket rimligen 
får återverkningar på hur de formuleras. I Faircloughs mening, är förhållandet dialektiskt. 
Detta resonemang kommer att utvecklas vidare i teoridelen. 
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Teori och Metod. 

Denna uppsats har genomförts som en kritisk diskursanalys som bygger på Faircloughs teorier. 
I detta avsnitt presenteras det diskursanalytiska fältet med särskilt fokus på Faircloughs kritiska 
diskursanalys . 
 
Begreppet diskurs används på en mängd olika sätt. Winther Jørgensen och Phillips förklarar 
diskurs övergripande som ”… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)” (2000, s.7). Foucault använde begreppet som samlade föreställningar uttryckta inom 
olika kunskapsområden, så som t.ex. diskursen om medicinska diagnoser eller diskursen om 
uppfostran (Sohlberg & Sohlberg 2009, s.29). Det är kanske oftast så begreppet i allmänhet 
uppfattas. ’Diskursanalys’ är det tillvägagångssätt som används för att analysera dessa samlade 
föreställningar eller mönster. Centralt för Foucault var relationen mellan kunskap och makt. 
Han intresserade sig för de sanningsanspråk som diskurserna ofta innehåller och hur dessa 
påverkar människors världsbild (Sohlberg & Sohlberg 2009, s.230). Med referens till Foucault 
beskriver Wreder (2005) utestängning som en central del av diskurser;  
“Genom att inkludera och i synnerhet exkludera skapas de objekt som yttrandena samtidigt 
utgår ifrån existerar. Det innebär i sin tur att utsagor i sig är ett slags praktik som producerar 
vissa kunskapsobjekt och utesluter andra” (2005, s.22). 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar diskursteori, diskurspsykologi och det 
angreppssätt som valts för denna uppsats; den kritiska diskursanalysen. Bland många andra 
tolkningspositioner är detta tre olika förhållningssätt till diskursanalys och det gemensamma 
draget dem emellan är övergripande den socialkonstruktionistiska utgångspunkten. Med detta 
perspektiv tillskrivs språket stor betydelse, då vårt sätt att tala anses spela en aktiv roll i 
skapandet och förändringen av vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer. Premisserna 
som i Winther Jørgensen och Phillips får binda ihop det stora och spretiga 
socialkonstruktionistiska fältet, handlar om en kritisk inställning till kunskap och hur den 
produceras (2000, s.11). De handlar om att människans bilder och representationer av världen 
är historiskt och kulturellt specifika och kontingenta. De handlar om samband mellan kunskap 
och sociala processer liksom om samband mellan kunskap och social handling. Kunskap 
formas i social interaktion där man både bygger upp gemensamma sanningar men också 
kämpar om vad som är sant och falskt. Olika sociala världsbilder leder till olika sociala 
handlingar. Diskursivt handlande är således en form av socialt handlande som bidrar till att 
konstruera den sociala världen och därmed bevara vissa sociala mönster. Den 
socialkonstruktionistiska ansatsen med ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt kom därav att 
utgöra en lämplig utgångspunkt för att studera normer och värderingar om vårdbiträdet så som 
de framträder i SOU 2008:126 och i fokusgruppsamtal med omsorgspersonal vid en 
hemtjänstenhet. Jag har förhållit mig till begreppen ’normer’ och ’värderingar’ som 
komponenter som är med och formulerar rådande diskurser. Inom det sociologiska fältet är 
normer och värderingar ofta förekommande begrepp, vilka kan uppfattas både elementärt och 
vagt och därför motiverar att definieras. Normer kan förklaras som informella och ofta 
underförstådda regler och förväntningar på beteende i social interaktion (Ritzer & Ryan 2011). 
Normer faller tillbaka på underliggande värderingar, som i sin tur kan definieras som de 
sociala principer, mål och standarder som i en viss kultur anses ha ett grundläggande värde. 
Den nära kopplingen mellan normer och värderingar kan förklaras genom att det värde som 
normerna sanktionerar vanligtvis kan spåras tillbaka till resultat som värderas högt (Hatch 
2002, s.245-246).  
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Fairclough och kritisk diskursanalys. 

Under denna rubrik kommer jag att lyfta fram den kritiska diskursanalysen för att ge inblick i 
ansatsen bakom metod och analysteknik i studien. Den socialkonstruktionistiska 
utgångspunkten kräver reflexivitet hos forskaren, eftersom verkligheten kan sägas skapas 
samtidigt som den avbildas. Det gör att faktorer som egentligen är viktiga för all forskning 
betonas i en diskursanalys, så som t.ex. transparens, forskarens roll och förförståelse. Det finns 
kritiker av socialkonstruktionismen som hävdar att den är vetenskapligt oanvändbar eftersom 
”… varje resultat är bara en historia om verkligheten bland många andra möjliga” (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s.149). Diskursanalysen kritiseras för relativism.  “Vad är avsikten 
med forskning om den bara kan komma med kunskap som återspeglar diskursiva 
verklighetsuppfattningar?” (Johannessen & Tufte 2003). Här inges ett intryck av att diskursiva 
verklighetsuppfattningar skulle vara mindre verkliga än verkligheten. Detta innebär att all 
tolkning av världen blir godtycklig genom sin föränderlighet, vilket är en underskattande 
tolkning av diskursanalysen. Fairclough är en av teoretikerna som har argumenterat mycket för 
att kunskap och sociala processer är historiskt och kulturellt situerade, och därmed står det inte 
individer fritt att förändra identitet. Faktorer som kön, etnicitet och klass spelar in. Att 
världsbilder och identiteter uppfattas som kontingenta, motsäger inte den stora regelbundenhet 
som finns i det sociala fältet och som bekräftas av de flesta socialkonstruktionister (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s.12). 
 
Fairclough ser diskurs både som konstituerande och konstituerad, vilket skiljer den från både 
kritisk diskursanalys i övrigt och poststrukturalistisk diskursteori. Man kan uttrycka det som att 
diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Språket är både en form 
av handling varigenom människor kan påverka världen och en form av handling som är socialt 
och historiskt situerad. “Diskursiva praktiker “ syftar på hur vi skapar och konsumerar texter, 
alltså tolkar och tar in, och ses som en viktig form av social praktik då den bidrar till att 
konstituera sociala identiteter och relationer. Ansatsen är kritisk i meningen att man försöker 
synliggöra den diskursiva praktikens roll i att reproducera eller upprätthålla ojämlika 
maktförhållanden, så kallade ideologiska effekter. Syftet är att bidra till social förändring i 
kommunikationsprocesser och samhället, varför det kan sägas vara en kritisk form av 
forskning och inte politiskt neutral (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.67-70). En central 
utgångspunkt är alltså att diskurs fungerar ideologiskt, vilket formar frågor om förändring och 
ideologiska konsekvenser kring förhållandet mellan diskursiv praktik och den bredare sociala 
praktiken. ”Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordningen – och bidrar därmed till 
att upprätthålla status quo i den bredare sociala praktiken?” ”Vilka är den diskursiva praktikens 
ideologiska, politiska och sociala konsekvenser?” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.90). 
 
Fairclough’s kritiska diskursanalys presenteras av Winther Jørgensen och Phillips som den 
mest utvecklade teorin och systematiskt redovisade metoden inom kritisk-diskursanalytiska 
riktningar, vilket möjliggör i större utsträckning att replikera arbetet (2000, s.66). I sin bok 
skisserar de dock flera av de forskningsmetoder som Fairclough föreslår och det framgår att 
det inte är frågan om någon färdig mall eller fast procedur för materialinsamling eller analys. 
Enligt Fairclough bidrar diskurs (språkbruk såsom social praktik) till att konstruera sociala 
identiteter och relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Det dialektiska förhållandet 
mellan diskurs och andra sociala dimensioner är centralt vilket gör ett tvärvetenskapligt 
perspektiv önskvärt. För att kunna belysa relationerna mellan text och de samhälleliga och 
kulturella processerna och strukturerna, bör textanalysen kombineras med social analys. 
Textanalysen är enligt Fairclough ensam otillräcklig som diskursanalys (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s.72). Tillvägagångssättet för analysteknik i denna studie redovisas i kommande 
avsnitt.  
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Datainsamling 

Utgångspunkten för detta arbete är två fokusgruppsamtal samt en SOU-rapport. 
Fokusgruppsamtalen utfördes vid en kommunal hemtjänstenhet i Stockholm. Sammanlagt åtta 
personer deltog, varav sex var fast anställda vårdbiträden och undersköterskor och två var 
timanställda. Syftet var att undersöka normer och värderingar i vårt samhälle om vårdbiträdet 
genom att studera den rådande diskursen. Nedan redovisas tillvägagångssätt för datainsamling 
och diskursanalys, etiska överväganden samt reflektioner över metod. 

Dokumentsökning 

Sökmotorer som användes i litteratursökningarna var EBSCO Multiple Database Search, 
ProQuest Platform, Google Scholar, DiVA och Google. Sökord var vårdbiträde, hemtjänst, 
äldreomsorg, omsorg, yrkesidentitet, yrkesstatus, diskursanalys samt normer och värderingar. 
 

SOU-rapporten som datamaterial. 

SOU-rapporten I den äldres tjänst. Äldreassistenten - ett framtidsyrke dök upp tidigt i 
litteratursökningarna (SOU 2008:126) och framstod som ett viktigt dokument i formuleringen 
av diskurser i den svenska demokratin (Markström 2009; Nilsson 2008; Ulfsdotter Eriksson 
2005). Rapporten hämtades från regeringens hemsida i avdelningen Publikationer där SOU-
rapporterna publiceras i pdf-format. Rapporten är skriven på nationell policynivå av en 
kommitté som positioneras som sakkunnig och expertis på området. De sakkunniga utgjordes 
här av ett kommunalråd (kd), två departementsekreterare från finansdepartementet respektive 
socialdepartementet och ett ämnesråd från utbildningsdepartementet. Enligt regeringskansliets 
ordlista är departementsekreterare en tjänsteman i regeringskansliet som förbereder ärenden för 
beslut. Ett ämnesråd är en tjänsteman i regeringskansliet som normalt är expert inom sitt 
ämnesområde (Regeringskansliets ordlista, 2013). I den förordnade expertisen finns 
professionerna och titlarna: utredare (förbundssekreterare Svenska Kommunförbundet), 
projektledare, professor i matkonst, rektor och docent i socialt arbete samt VD, vård- och 
omsorgschef, ombudsman (Kommunalarbetarförbundet), undervisningsråd, chefläkare, 
ordförande (Iranska Riksförbundet) samt förbundsombudsman (Vårdförbundet) (SOU 
2008:126, s.3). SOU 2008:126 är betänkande av utredningen Yrkeskrav i Äldreomsorg 
(2007:12) som tillkallades av den borgliga regeringen i slutet av 2007.   

På regeringens hemsida informeras om lagstiftningsprocessen och de statliga utredningar som 
tillsätts på regeringens direktiv för att skapa underlag för riksdagsbeslut. 
Utredningskommittéer tillsätts då en fråga är särskilt svårlöst eller avgörande med långsiktiga 
konsekvenser för det svenska samhället. Lagförslagen eller förarbetet propositionerna “[…] 
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ska vara grundade på saklighet och allas likhet inför lagen” (Regeringen.se 2004). SOU står för 
Statens Offentliga Utredningar och fungerar som ett slutbetänkande från den kommitté som 
fått uppdraget att göra undersökningen. Regeringen utformar frågan som utredningen ska 
besvara och syftet, det vill säga vilket problem som ska lösas samt när rapporten ska vara 
färdig. Ungefär 200 olika utredningar brukar arbeta samtidigt och genomförs av sakkunniga, 
experter och politiker. Enligt regeringens informationssida får även intressegrupper och den 
parlamentariska oppositionen tillfälle att ta del av reformen på ett tidigt stadium 
(Regeringen.se 2004). Det färdiga betänkandet överlämnas dels till regeringen och dels på 
remiss till myndigheter, organisationer och föreningar som kan beröras av kommitténs förslag. 
Exempel på remissinstanser för SOU 2008:126 är bland andra Sveriges Kommuner och 
Landsting, Lunds Universitet, Kommunalarbetarförbundet och Tillväxtverket. Utifrån deras 
synpunkter och kommitténs betänkande kan regeringen därefter skriva en proposition med 
förslag till ändringar i lagstiftningen, som behandlas i riksdagen. Om en majoritet i lagutskottet 
är för regeringens förslag debatteras propositionen vidare i kammaren, där det avslutningsvis 
blir omröstning och lagändring om resultatet kräver det. SOU-rapporten är ett dokument som 
landsting och kommuner även i framtiden kan gå tillbaka till då de ska verkställa de lagar och 
förordningar som regeringen beslutar kring, vilket får konsekvenser för utövarna och synen på 
omsorgsarbetarna. 

 
Fokusgrupp 

För att fånga in rådande normer och värderingar lämpar sig fokusgruppsamtal väl och används 
ofta för just detta syfte i den samhällsvetenskapliga forskningen. Fokusgrupper definieras som 
en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av 
forskaren (Wibeck 2000, s.23). Fokusgruppsamtalet är en form av gruppintervju där forskaren 
fungerar mer som moderator än intervjuare, med uppgiften att organisera samtalet med hjälp 
av intervjuguider och teman som kan rikta samtalen till undersökningens syfte. Avsikten är att 
få fram deltagarnas synpunkter och uppfattningar om ett ämne, men diskussions – och 
samtalsprocesserna är i sig värdefulla att observera, beroende på vad undersökningens syfte är 
(Johannessen & Tufte 2002, s.97-104). 
 

Deltagarna 

 

I de två fokusgrupperna finns sammanlagt 8 personer, varav tre män och fem kvinnor. Fyra 
nationaliteter finns representerade. Fyra av deltagarna har vård- och omsorgsutbildning och tre 
har undersköterskeutbildning. Flera har mer än en utbildning. Tydligt är att det inte är en 
enhetlig grupp och att omsorgspersonalen är mångfacetterad. Utöver redan nämnda 
utbildningsbakgrund finns till exempel en fyraårig högskoleutbildning i tekniksömnad, en 
frisörutbildning, en pågående bilmekanikerutbildning, en certifierande coachutbildning, en 
certifierande yogainstruktörutbildning och en universitetsutbildning i språk. Tre deltagare har 
arbetat inom hemtjänst runt 30 år, två deltagare runt 20 år, en deltagare runt 10 år, och två 
deltagare runt 3 respektive 1 år. Sex deltagare befinner sig i åldersgruppen 45-61 år och två 
deltagare runt 30 år. 
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Tillvägagångssätt och genomförande av fokusgruppsintervjuerna. 

 
’Dörröppnare’ används som metafor för den informella eller formella tillgång en forskare har 
till deltagare och miljöer (Johannessen & Tufte 2002, s.90). Hemtjänstenheten valdes ut då en 
etablerad kontakt finns med en del av omsorgspersonalen, sedan jag själv vikarierat där som 
vårdbiträde. Det är viktigt att ta hänsyn till hierarkin i formell verksamhet och godkännandet 
från de anställdas närmsta chef är en nödvändig förutsättning för en lyckad undersökning  
enligt Johannessen & Tufte (2002, s. 90). Projektet presenterades således för en av cheferna 
som gav lokal till förfogande samt 30 minuter av omsorgspersonalens arbetstid. En vecka 
innan planerade samtal infann jag mig på plats för att rekrytera frivilliga personer. 
Rekryteringen gick till så att jag i första hand vände mig till de två personalgrupper jag var 
bekant med, för att presentera projektet, vad materialet skulle användas till samt syftet med 
studien. Deltagarna informerades samtidigt om att samtalen skulle spelas in och transkriberas, 
och att de utlovades konfidentialitet i enlighet med forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 
1990). På hemtjänstenheten arbetar personalen i olika team, vilket föranledde frågan om jag 
skulle använda mig av redan färdiga grupper eller sätta ihop nya. För att fungera med 
personalens scheman behövde samtalen förläggas över två dagar och detta fick också inverkan 
på fokusgruppernas sammansättning.  
 
Den ena gruppen fick sedermera tre personer från ett och samma team plus en person från ett 
annat team, varav samtliga utgjorde fast anställda vårdbiträden och undersköterskor. Den andra 
gruppen hade två fast anställda från två olika team, samt två timvikarierande vårdbiträden som 
arbetar med samtliga team. Detta innebar skilda förutsättningar i gruppdynamik emellan 
grupperna. 
 
 Antalet på fyra personer i respektive grupp motiverades dels med tumregeln att alltid ha minst 
tre och som mest sex deltagare. Enligt Wibeck ger en liten grupp varje deltagare en stor del av 
upplevelserummet - eller erfarenhetsfältet - att förfoga över (2000, s.50). Kontaktuppgifter 
utbyttes och några dagar senare textade jag eller ringde för att bekräfta och påminna om den 
överenskomna tiden. Vid tiden för fokusgruppsamtalen hade ett särskilt rum iordningställts där 
vi kunde sitta avskilt. Inledningsvis hälsades alla välkomna och en kort presentation av 
projektet gavs med möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Jag underströk att jag inte var ute 
efter riktiga eller felaktiga åsikter, utan att allt som deltagarna hade att säga i ämnet var 
intressant. Jag förklarade också vad min roll som moderator innebar i sammanhanget, det vill 
säga att enbart introducera ämnena och utöver detta endast ingripa i diskussionen vid behov. 
Innan och efter gruppsamtalen fick alla uppge ålder, utbildningsbakgrund samt hur länge de 
varit verksamma inom hemtjänst. Detta skedde enskilt för de som ville det.  
 
Enligt Wibeck är det spontana och ostrukturerade samtalet lämpligast då forskaren är 
intresserad av just deltagarnas föreställningar. Ju mer moderatorn styr gruppens samtal desto 
mer strukturerat kan det sägas vara (2000, s.45-64). Några frågor hade förberetts och fungerade 
som en samtalsguide vilken jag förhöll mig öppet till. Min avsikt var att styra gruppen så lite 
som möjligt (Bilaga 1). I den ena gruppen behövde jag styra gruppdynamiken i något högre 
utsträckning för att få med personer i samtalet som annars riskerade att förbli i tystnad  
Som diskussionsstimuli fick grupperna text ur SOU-rapporten i form av tre meningar (Bilaga 
2). De inspelade samtalen transkriberades och där markerades inte bara vad som sades utan 
även hur det sades, genom att markera pauser, tonfall och i viss mån gestikulering. Därefter 
gjordes textanalysen utifrån kritisk diskursanalys. 
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Reflektion kring datainsamlingen. 

 
En utmaning för en moderator vid fokusgruppsamtal är just gränsen mellan att sätta gränser i 
ett samtal så det inte glider iväg för mycket i ovidkommande diskussioner och samtidigt kunna 
bedöma vad som är relevant (Wibeck 2000, s.74). Som moderator finns en risk att påverka 
gruppen genom att på olika subtila sätt bli normbildande och därmed hämma samtalet. Det var 
därför viktigt att inte instämma eller uppmuntra för mycket. Inledningsvis underströks att 
samtalet skulle utspelas emellan dem själva. Rummets utformning gjorde dock att jag inte 
kunde sätta mig utanför deltagarnas cirkel och det bidrog till att de, särskilt i den ena gruppen 
vände sig till mig i ganska stor utsträckning i samtalet. Jag befann mig på gränsen mellan 
ostrukturerat och strukturerat samtal och det är möjligt att jag hade kunnat släppa lite mer på 
min egen samtalsguide till fördel för det ostrukturerade samtalet. Detta framgick också vid 
lyssnandet av den inspelade datan där deltagarnas engagemang i samtalet framträdde tydligt. 
Något som bör noteras är att samtalsutrymmet för två av deltagarna var mindre än övriga 
deltagares, vilket i ena fallet hör ihop med språkliga förutsättningar. Deras tystnad  
uppmärksammades även under samtalens gång och jag tolkade den övergripande som ett 
samtycke med vad som uttalades. Detta framgick av tysta eller lågmälda bekräftelser i form av 
”mm”, ansiktsuttryck eller kroppsspråk. En annan komponent som fick betydelse för 
fokusgruppsamtalen var att i båda grupperna fanns en deltagare som behövde lämna samtalet 
efter 20 minuter. Varje fokussamtal varade cirka 40 minuter.  

Analysteknik 

Diskursanalys är ett tillvägagångssätt att analysera en bestämd tolkning av världen eller ett 
utsnitt av världen. Då SOU-rapporter tillskrivs en expertis och sakkunnighet är det angeläget 
att undersöka hur sanningseffekter skapas i diskursen och vilka konsekvenser detta får. Det 
kritiska angreppssättet valdes då det sedermera svarade bäst mot studiens syfte att undersöka 
normer och värderingar genom rådande diskurser samt vilka konsekvenser detta får.  
 
Fairclough’s kritiska diskursanalys som analysteknik riktar fokus mot två aspekter; den 
kommunikativa händelsen (en intervju, en film, ett dokument, etc.) och diskursordningen. 
Den kommunikativa händelsen omfattas av tre analysnivåer; dess text, dess diskursiva praktik 
och dess sociala praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). Textens egenskaper 
analyseras med hjälp av olika redskap så som t.ex. ’modalitet’, (sätt), vilket kan belysa till 
exempel sanningsanspråk då tolkningar läggs fram som fakta. Då diskursiv praktik analyseras, 
undersöks hur text produceras och konsumeras. Den tredje nivån handlar om att analysera 
texten och den diskursiva praktiken i förhållande till den bredare social praktik som de är en 
del av. Här kommer diskursordning in som en del av den sociala praktiken. 
Diskursordning är ett nyckelbegrepp hos Fairclough och definieras av Winther Jørgensen och 
Phillips som: “… ett socialt rum där olika diskurser delvis täcker samma terräng som de 
konkurrerar om att ge innehåll var och en på sitt sätt” (2000, s.64). 
Den sociala praktiken i denna uppsats handlar om vårdbiträde som yrke och yrkesutövande. 
Diskursordningen utgörs således av äldreomsorgen, där SOU-diskursen och praktiker-
diskursen analyseras i förhållande dels till varandra och dels i förhållande till 
diskursordningen. Det är ett kontextuellt förhållningssätt där den sociala praktiken enligt 
Fairclough ska kartläggas både utifrån diskursordning och utifrån icke-diskursiva sociala och 
kulturella relationer och strukturer.  
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Det finns inget facit som berättar var en diskurs upphör och en annan börjar. Ett exempel med 
alternativ behandling och traditionell medicin får tydliggöra hur avgränsningar för en 
diskursanalys kan göras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.136-137). Är man intresserad 
av kollisionen dem emellan ska man betrakta dem var för sig som diskurser. Men om man bara 
är intresserad av det medicinska fältet är det bättre att dela upp det så att man talar om 
’utövarnas diskurs’ och ’teoretikernas diskurs’. Det är ett bra exempel men ändå inte självklart 
att översätta till denna kontext. Vad som blev allt tydligare under arbetets gång, var att 
uppgiften faktiskt bestod av att utarbeta en egen version, ett eget metodförfarande utifrån den 
kritiska diskursanalysen. I enlighet med Winther Jørgensen och Phillips ledde det till ett 
förhållningssätt där diskurs ses som ett analytiskt begrepp som forskaren lägger över 
verkligheten för att skapa en ram för undersökningen (2000, s.137). För att tydliggöra 
skillnader redovisas sedermera diskursen för ’vårdbiträde inom hemtjänsten’ utifrån den 
statliga samhällsnivån och den praktiknära samhällsnivån. Detta innebär att jag betraktar dem 
som två parallella diskurser. Emellan dessa diskurser finns naturligtvis en rad andra 
dimensioner så som landstinget, anhöriga, utbildningsväsendet, etc. som inte ingår i min 
analys. Det som analyseras är texter, ’utsagor’, ur SOU-rapporten samt ur transkriptioner från 
fokusgruppsintervjuerna med omsorgspersonal. Först inringas de tecken och moment som 
kretsar kring och utgör det som kallas ‘flytande signifikanter’. Flytande signifikanter betecknar 
de element som i särskilt hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser gällande den 
studerade diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.35). De kan förklaras som 
utgörande delar av det som är de diskursiva processerna. I princip kan signifikanterna härledas 
ur olika samhällsdiskurser, gällande de specifika sammanhangen utbildning, yrkeskvalitet och 
omsorg. Här definieras de emellertid just som signifikanter som utkristalliseras inom diskursen 
för vårdbiträde inom hemtjänsten. Det som är intressant är det spänningsfält som uppträder 
mellan den statliga diskursen (SOU-rapporten) och den praktiknära diskursen 
(omsorgspersonalen).  
 
Inspelningarna har lyssnats igenom och ord för ord transkriberats. Pauser, tonfall och i viss 
mån även gestikulering har markerats då det har betydelse för hur jag har kunnat läsa det. Att 
inte bara studera textens innehåll utan även dess form motiveras genom att innehåll alltid är 
organiserat i bestämda former och formen också är en del av innehållet (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s.140). Fairclough påpekar att det finns en positivistisk tendens i att betrakta text 
som ett objekt vars formella karaktärsdrag kan beskrivas mekaniskt utan tolkning (1989, s.27). 
Han tydliggör hur talad text emellanåt endast kan förstås genom en beskrivning av det visuella, 
som när gestikulering, ansiktsuttryck eller rörelse är sammanflätat med det verbala. Det 
exemplifieras med hur en tyst nickning eller huvudskakning blir substitut för det verbala eller 
hur en oskyldig fråga får en annan innebörd genom ett grimaserande flin (1989, s.27). I 
diskursanalysen här har jag använt mig av det genom att skriva ut då ett vårdbiträde raljerar 
genom att göra en tillgjord röst. Likaså har jag skrivit ut skratt, en inandning eller suckar, 
eftersom dessa kan sägas vara en del av innehållet och intensifierar, förstärker eller på annat 
sätt färgar utsagan.  
 
Likt Nilsson (2008) har jag vid analysen av SOU 2008:126 försökt identifiera vad som 
upprepats och återkommit ofta. Centrala termer och formuleringar har ringats in samt studerats 
på vilket sätt de används i framställningen av vårdbiträdet. Utsagorna från fokusgrupperna har 
bearbetats på samma sätt. I enlighet med Winther Jørgensen och Phillips har jag studerat vad 
som inkluderas och exkluderas samt var det råder stridigheter mellan de olika 
framställningarna (2000, s.138). Inledningsvis tog jag hjälp av sekundärlitteraturen för att ringa 
in de flytande signifikanterna, för att därefter kartläggas utifrån datamaterialet. Winther 
Jørgensen och Phillips uttrycker det som att “Den diskursanalytiska ramen måste alltså byggas 
upp i växelverkan med ämnesområdet, där man både är klar över och redovisar hur ramen har 
skapat objektet och objektet ramen” (2000, s.142). De syftar på vikten av att forskaren 
tydliggör sin delaktighet i att konstruera diskurser och att de avgränsningar som görs motiveras 
och synliggörs med avstamp i sekundärlitteraturen. 
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Etiska överväganden. 

I enlighet med det grundläggande individskyddskravet som utarbetats av Vetenskapsrådet 
informerades deltagarna i fokusgrupperna om syftet med studien och att deltagandet var 
frivilligt (Johannessen & Tufte 2002, s.60-63; Vetenskapsrådet 1990). De garanterades 
konfidentialitet, vilket innebär att jag utlovat sekretess gällande personinformation och att 
ingen mer än jag tagit del av det inspelade materialet som efter transkribering raderades. I 
största möjliga mån ska data inte kunna kopplas till enskilda individer. 
 
I båda fokusgrupper fanns en medvetenhet kring ledningens eventuella inblick i studien. Det 
yttrade sig i vad jag emellanåt uppfattade som en försiktighet och avvaktan hos deltagarna. Det 
yttrade sig i utsagor som ”Nu skulle chefen höra mig”. Jag tolkade det som att deltagarna i den 
ena gruppen inledningsvis var försiktiga med vad de berättade. Det fanns en vaksamhet mot 
rummen utanför vilket visade sig i att de sänkte rösterna då det hördes att folk rörde sig utanför 
rummet. Kanske fanns det en misstänksamhet gentemot mig eftersom den chef jag haft kontakt 
med var positivt inställd till studien och att de kunde delta under betald arbetstid. Det utlöste 
hos mig reflektioner kring den utlovade konfidentialiteten. Jag kände ett starkt ansvar kring 
konfidentialiteten vilket ibland stod i konflikt med hur redovisningen bäst hade kunnat 
presenteras. Exempel på detta är hur deltagarnas demografiska data som utbildning, kön, 
nationalitet och ålder hade åskådliggjorts bättre med hjälp av en tabell, vilket valdes bort för att 
inte informationen skulle kunna kopplas till de enskilda.  
 

 
Reflektion över metod. 

Mitt metodförfarande har huvudsakligen inspirerats av Faircloughs kritiska diskursanalys, så 
som den presenterats av Winther Jørgensen och Phillips (2000). Jag har inte förhållit mig till 
Fairclough i bokstavstrogen bemärkelse, vilket innebär att jag använt ett vardagligare språk på 
bekostnad av Fairclough’s terminologi. ’Subjektposition’ begreppsliggörs här av vårdbiträdet. 
En central del av Faircloughs kritiska diskursanalys är förändring, något som i denna uppsats 
berörs implicit. Det har inte valts bort på grund av att det skulle vara irrelevant, utan för att 
hålla uppsatsens omfång inom en viss ram. 
Fairclough förespråkar ett tvärvetenskapligt perspektiv där social analys och textanalys 
kombineras, en ansats som inte använts för denna studie. Däremot har jag förhållit mig 
mångmetodologiskt till metoden, vilket innebär att sociala och kulturella dimensioner har 
studerats genom fokusgruppsintervjuerna. Både text och form har ingått i analysen och 
deltagarnas demografiska bakgrund samt SOU-rapportens kontext har presenterats.  
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Diskursanalysen hade kunnat rymma fler signifikanter som kan knytas till normer och 
värderingar för yrket vårdbiträde i äldreomsorgen. Avgränsningarna som gjorts har skett för att 
studien helt enkelt inte kan omfatta allt. Detaljeringsgraden som krävs i Faircloughs metod gör 
det svårt att arbeta med stora textmassor (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.140). Språk- 
och kommunikationsdiskursen hade t ex varit intressant att studera då SOU 2008:126 ställer 
krav på svenska språket i skrift och tal samtidigt som språk- och kulturkompetens lyfts som en 
merit vid utbildning och anställning (s.82-84). Inget fokus har lagts på SOU’s genomförande 
plan eller SOU’s författningsförslag om ändringar i socialtjänstlagen. Inte heller den 
värdegrund som föreslås eller dokumentationsdiskursen. Den senare nämns i liten utsträckning 
i fokusgrupperna, men min observation är den att det finns en stark frustration hos 
omsorgspersonal över den tid som krävs för dokumentationen. Eftersom det administrativa 
dokumenterandet utgör en allt större del av vårdbiträdets arbete, är dess inflytande på 
uppfattningar om yrket intressanta. ’Omsorg och anti-omsorg’ samt ’Utbildning och 
lämplighet’ är två rubriker som replikerats från Wreders avhandling (2005), då utsagorna från 
fokusgrupperna och till viss del SOU 2008:126 överensstämmer väl med de diskurser som 
ringats in hos Wreder. Det bör understrykas att dessa inte på förhand var bestämda, utan visade 
sig användbara då de på ett tydligt sätt framkom i materialet. 
 
Ett ofta obligatoriskt avsnitt i den akademiska uppsatsen behandlar begreppen validitet och 
reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga undersökningens data är. Validitet syftar på 
hur bra eller relevant data representerar det fenomen som ska undersökas (Johannessen & 
Tufte 2002, s.28; s.47). Ett exempel som används för att uttrycka hög reliabilitet är då flera 
forskare undersöker samma fenomen och kommer fram till samma resultat. Utifrån denna 
premiss skulle denna studie kunna sägas ha en hög reliabilitet då data från fokusgrupperna 
visade en stark överenskommelse med Wreders avhandling. Det är dock en premiss som blir 
problematisk utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där kunskap betraktas som en 
representation av världen bland andra möjliga representationer (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s.29). Olika forskare som studerar samma material men kommer fram till olika saker kan 
ju bero på att de fokuserar på olika saker och behöver inte nödvändigtvis innebära en låg 
reliabilitet.  
 
Validitet har att göra med tolkningen av det som observerats. Det handlar om att kalla saker för 
deras rätta namn och om att verkligen studera det man sagt att man ska studera. I den 
kvantitativa forskningen lyder frågan: mäter vi det vi avser att mäta? Winther Jørgensen och 
Phillips tar upp två sätt att avgöra validiteten i en diskursanalys. De handlar om sammanhang 
och fruktbarhet. Analytiska påståenden ska ge diskursen ett sammanhang och fruktbarhet 
handlar om analysramens förklaringskraft inklusive dess förmåga att frambringa nya 
förklaringar. Genomskinlighet uppnås genom att tydligt dokumentera arbetet från diskursiva 
data till slutsatser för att läsaren ska ges möjlighet att bedöma analysens alla steg och bilda sig 
en egen uppfattning (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.123). Utifrån att uppsatsens data 
svarar väl mot undersökningens frågeställningar och genom att redovisning och analysens 
resonemang tydliggjorts kan studien därmed sägas ha en god reliabilitet och validitet. 
 
Faran i fokusgruppsstudier, och ett potentiellt hot mot validiteten, kan bestå av att grupptryck 
förhindrar deltagare att säga vad de verkligen tänker, eller att de överdriver uttryck på grund av 
en social önskvärdhet eller för att göra intryck. Detta kan, som Wibeck påpekar, ses som ett 
resultat i sig (2000, s.121). Av denna anledning blir det särskilt viktigt att hålla sig i 
bakgrunden som moderator för att inte fortplanta eller reproducera sina egna föreställningar i 
grupperna. I båda fokusgrupper framgick ett starkt behov att uttrycka sig. Någon av deltagarna 
var mer dominant och drivande i samtalet, men jag uppfattade inte att de andra på något sätt 
undvek att säga emot eller ha andra åsikter. Något grupptryck har alltså inte påverkat 
validiteten i studien.  
 
Forskarens roll innebär ofrånkomligen en risk att reproducera och konstituera kunskap blott 
genom den information som framgår av ämnet. På så sätt kan forskaren sägas skapa 
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verkligheten samtidigt som hen avbildar den vilket kräver reflexivitet; ”tänkandet om sitt eget 
tänkande” (Ehn & Klein 2007, s.11). I förhållande till forskningsrollen och reliabilitet, skulle 
ett hot kunna bestå av min närhet till forskningsfältet. Det faktum att jag själv befunnit mig i 
positionen som timanställd vikarie vid den aktuella hemtjänstenheten, föranledde en 
uppmärksamhet kring i vilken mån jag kunde belysa normer som jag själv kanske utgör en del 
av. Jag blev vaksam över sådant som kunde spegla mina egna uppfattningar. Jag ställde mig till 
exempel frågan huruvida jag hade uppmärksammat timvikariens position om jag själv inte haft 
den yrkeserfarenheten. Den systematiska analystekniken blev ett sätt att förhålla sig till 
invändningarna ovan. Materialen från SOU och fokusgrupperna behandlades likvärdigt i 
textanalysen. Jag även försökt förhålla mig till tidigare forskning som en slags utsagor.  
 
Det skulle kunna göras invändningar mot att det inte enkom är vårdbiträden som deltar i 
fokusgruppsamtalen med tanke på hur vårdbiträdets marginaliserade roll kommenterats i 
förhållande till undersköterskor. Liksom att SOU 2008:126 inte enbart utgår från hemtjänst i 
utredningen av kommunal vård och omsorg för äldre, utan även serviceboenden och 
grupphem.  
En invändning kan även göras mot att två av deltagarna behövde lämna vardera fokusgrupp 
efter 20 minuter, vilket medförde att deras röster deltog i mindre utsträckning i formandet av 
praktikerdiskursen. I enlighet med Wibecks rekommendationer är minimiantalet för deltagare i 
fokusgrupper fyra personer, eftersom risken med en så kallad triad är att var och en kommer att 
fungera som medlare mellan de övriga två (2000, s.50). Tendenser till detta kan möjligen ha 
funnits i den ena gruppen, men är emellertid inget som inverkar nämnvärt på diskursernas 
förklaringskraft.  
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Redovisning och analys. 

Den rådande diskursen redovisas nedan tematiskt via signifikanter för att underlätta läsningen. 
Under varje tema redovisas dels utsagor från fokusgrupperna, ’på praktiknära samhällsnivå’ 
och dels utsagor från SOU-dokumentet, ’statlig samhällsnivå’. Efter varje tema följer en analys 
där anknytning görs till tidigare forskning. Versaler A-H markerar individerna bakom citaten 
för att särskilja när någon bryter in eller talar. Där det har krävts för förståelsen av den 
transkriberade texten, har vissa grammatiska korrigeringar gjorts så som att lägga till ord som 
fattats, eller att ändra en ordföljd som annars inte skulle blivit begriplig. Betonade ord är 
understrykta, kort paus indikeras med mellanslag och punkt, längre paus med bindestreck. 
Pronomenet hen används konsekvent i alla utsagor istället för han eller hon. ’Hen’ används inte 
i övrigt i uppsatsen utan fyller här funktionen att skydda deltagarnas identitet.  
  

SOU syftar i detta avsnitt enbart på SOU 2008:126. Därför refereras enkom sidanvisningarna 
inom parentes i den löpande texten. Ibland används ’utredningen’ eller ’utredningskommittén’ 
som en påminnelse om att det är människor som författat rapporten 

 

Omsorg och anti-omsorg. 
Statlig samhällsnivå. 

Enligt regeringen finns det ett behov av en samlad kompetensreform. Kompetensreformen 
motiveras mot bakgrund av väntade stora pensionsavgångar, ökat antal personer med vård- och 
omsorgsbehov samt färre ungdomar som söker till gymnasiets vård- och omsorgsprogram. För 
de brister som uppges finnas i äldreomsorgen används i SOU en förklaringsmodell där 
utbildning och kompetens hos personalen är problemet. Regeringens direktiv till utredningen 
anges i rapporten (s.31-32) på följande sätt:  
 
  Regeringen ställer sig i direktiven bakom den analys som bl.a. socialstyrelsen gjort, dvs. 

♦ att den fortsatt låga andelen yrkeskompetent omvårdnadspersonal inverkar negativt på 
kvalitetsutvecklingen, 

♦ att staten bör vidta åtgärder för att öka utbudet av yrkeskompetent omvårdnadspersonal, 
♦ att det är angeläget att lägga fast kraven på att all personal ska ha en definierad 

yrkeskompetens, 
♦ att utbildningssystemet bör ses över och 
♦ att förutsättningarna för lärande knutet till arbetsplatserna behöver förbättras 

 
De antaganden som därefter görs och som genomgående argumenteras för i rapporten är att 
kvalitén ska höjas genom att utbilda och kvalificera personalen. Socialstyrelsen och andra 
SOU-rapporter är de mest återkommande referenserna i rapporten. Några djupare 
problembeskrivningar återges inte i SOU. Det som omnämns som brister eller bristande 
kvalitet refereras sammanfattande till en analys ”… som bl.a. Socialstyrelsen gjort” (s.31). 
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Beskrivningen av bristerna är i övrigt fragmenterad och utspridd i rapporten vilket gör det svårt 
att få en uppfattning om vad bristerna består av. En del av dem utgörs av antaganden i stil med 
utsagan som hänvisar till rapporter från landets patientnämnder, som visar att de flesta 
klagomålen inom hälso- och sjukvård handlar om brister i bemötande. Det saknas dock 
liknande information kring klagomål inom omsorg och vård för äldre men antagandet görs att: 
”… det finns anledning att tro att bemötandefrågan även här är central” (s.76). Andra 
beskrivningar är mer riktade så som t.ex. personalens okunnighet om Lex Sara eller att det 
enligt Dövas Riksförbund finns kunskapsbrister vad gäller döva inom socialtjänsten (s.84). I 
beskrivningen av bristerna inom dagens rehabilitering för äldre, radas flera problem upp, där 
omsorgspersonalens bristande kompetens och erfarenhet uppges vara en bland flera 
komponenter (s.114). Flera utsagor byggs upp på följande sätt:  
 

Det har naturligtvis mycket att göra med biståndsbedömning och ledarskap, men en bidragande 
orsak kan vara bristande kunskap och förmåga hos omsorgspersonalen…” (s.115-116).  

 
På så sätt kopplas bristerna till omsorgspersonalen och bilden av dem som okunniga och 
outbildade förstärks. En mer generell utsaga som t.ex. “Med tanke på de brister som finns dag 
…”, får en liknande konsekvens (s.151). 
Den goda omsorgen beskrivs tydligt och artikulerat i de elva yrkeskrav som formuleras av 
SOU för att lagstiftas och därmed ange en lägsta kompetensnivå nationellt. Arbetsuppgifter 
som är av servicekaraktär ska dock inte omfattas av lagförslaget. 
 
Enligt SOU behöver ett nytt yrke skapas. Den främsta utgångspunkten för detta är enligt SOU; 
”… äldre personers behov av värdighet, trygghet och kvalitet i den omsorg och vård som 
finansieras av kommunerna” (s.13). En annan utgångspunkt är att blicka tio-femton år framåt i 
tiden utifrån hur behoven för äldre kan tänkas se ut då, och en tredje utgångspunkt är vilka 
faktorer som kan öka attraktiviteten för att arbeta som vårdbiträde. 

Omsorg och anti-omsorg. Praktiknära samhällsnivå 

Fokusgruppernas utsagor betonar hur biståndsbesluten ofta saknar en helhetsbild av det man 
som vårdbiträde faktiskt utför för att fylla sociala och emotionella behov, vilket även 
konstateras i SOU. Ett vårdbiträde konstaterar lakoniskt att det som krävs egentligen inte ingår 
(och då åsyftas troligtvis biståndsbeställningen).  
 

A: Man måste vara . samtidigt som det inte ingår egentligen . att man måste lyssna . dom vill   
gärna prata mycket. Att man har tid att sitta och lyssna på dom. Moderator: Just det, vad som inte 
ingår? A: Ja alltså det ingår ju inte i besluten att vi måste sitta där en kvart och lyssna på dom. 

 
Fokusgrupperna ger en ganska samstämmig förklaring om att det är biståndsunderlaget och 
ledningen som begränsar den tidsmässiga och praktiska möjligheten för vårdbiträdet att sätta 
sig ned och lyssna till brukaren. Det betonas hur svårt det är att exakt följa biståndsbesluten. 
Förhållandet till biståndsbesluten är ambivalent. Å ena sidan framhävs att det alltid går att 
ansöka om mer tid till vårdtagaren men samtidigt betonas det svåra i att skapa en komplett 
beställning. Att deras egna intentioner och vision om den goda omsorgen står i konflikt med 
chefer och biståndsbeslut tar sig uttryck i momentet ’att sätta sig ner och prata ett litet tag’, 
något som alla verkar överens om som en nödvändighet, men också något som inte står i 
besluten och som upplevs stå i konflikt med beslutsfattare och/eller ledning.  
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F: Nej vi har inte betalt för det sociala fick jag höra nån gång . men det är ju det första man är när 
man kommer till en pensionär, så är man ju social. 

 
Det är det sociala ansvaret som betonas här och som upplevs moraliskt medan yrkespositionen 
och arbetsuppgifterna inte ger utrymme till detta. 
 

B: Man kanske inte ens kan göra saker hos dom [vårdtagarna] om man inte får förtroende och 
sådär, och det får man ju bara genom att kommunicera. (Får upprepat medhåll från A.) Så det är ju 
hemskt liksom, om man skulle sätta igång bara och . göra intima saker och . 

 
Arbetsgivare, biståndsbesluten och beslutsfattare tilldelas den antagonistiska positionen där 
tidsramar och budget värdesätts mer än det ideala förhållande där samtalet får ta plats och 
tidsutrymme. I den ena fokusgruppen markeras starkt det medicinska ansvaret som egentligen 
inte står någonstans.  
 

B: Vad vi gör hela tiden och som egentligen inte ingår är ju att hålla koll på det medicinska 
tillståndet hos folk .  Och rapporteringsskyldighet till sköterskor som inte har tid att lyssna eller 
nonchalerar eller hinner inte och sådär. De har ett jätteansvar om någon förändrar sig, får 
jättekonstiga symtom så måste vi försöka få tag i nån, läkarna kommer inte hem. Det är nånting 
som ingår men som står ingenstans. (A: Nej det står ingenstans i besluten) Nej, men vi är dom enda 
där som är hemma hos dom som… 

 
Liksom i SOU gör fokusgrupperna en distinktion mellan omvårdnad och omsorg. Det som 
vårdbiträdena betonar är emellertid att arbetsuppgifterna i allt större utsträckning kräver 
omvårdnad och medicinskt kunnande. De närmar sig alltså, och utför redan arbete, som i SOU 
skulle betraktas som undersköterskornas och sjuksköterskornas revir. Begreppet omvårdnad är 
enligt SOU i stor utsträckning kopplat till hälso- och sjukvård och leder tankarna till 
sjukvårdande uppgifter. Det påpekas att dessa uppgifter ofta utförs på delegering från 
legitimerad sjukvårdspersonal och att det är endast i dessa fall som omsorgspersonalen är att 
betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal i lagens mening .  

Analys. Omsorg och anti-omsorg.  

Det finns en samstämmighet mellan utsagorna i denna studie och det Wreder ringat in i sin 
avhandling (2005). Därför användes rubriken omsorg och anti-omsorg från Wreder för att 
beteckna signifikanten som här framträdde. I omsorgspersonalens utsagor blir samtalet med 
vårdtagarna en stark symbol för den goda omsorgen. En kvalité som ständigt osynliggörs i 
vårdbiträdenas arbete, eftersom det officiellt inte ingår i arbetet. Det sociala innehållet inom 
vård och omsorg uppges i SOU ha stora brister men deras förklaringsmodell centreras till 
bristande kunskap och förmåga hos omsorgspersonalen (s.115-116). I den goda omsorgen 
ingår att skapa förtrolighet. Även argumenten för vissa av yrkeskraven i SOU visar 
samstämmighet med vad Wreder kallar ’den goda omsorgen’. Den goda omsorgen framhålls 
av Wreder som kontinuitet, omtanke, medkänsla och tröst samt ett ’äkta’ engagemang för de 
äldre (2005, s.51). Centralt i anti-omsorgen är i stort den goda omsorgens motsatser med 
komponenter som stress, personal-/tidsbrist, “fel” personal, dålig arbetsledning, ekonomi, vinst 
och politik/politiker. Detta överensstämmer med fokusgruppernas utsagor. Här framträder en 
stark norm om att man måste tycka om människor och i synnerhet de gamla, för att arbeta som 
vårdbiträde. Den goda, familjära känslan verkar bli så viktig ibland, att nöjdheten som uttrycks 
i följande citat nästan ter sig vidmakthållen, särskilt av övrigas ansiktsuttryck att döma; Man 
känner sig alltid nöjd när man går härifrån. Vissa samtal är svårare än andra, ett exempel 
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handlar om relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. Exempel på när vårdgivare och 
vårdtagare inte är överens eller kanske inte tycker om varandra, detta undviks i samtalen. Då 
ett vårdbiträde beskriver att en fördel med jobbet är att hen känner sig sedd - i jämförelse med 
om hen satt i ett kontorslandskap, blir hen tillrättavisad av en annan deltagare genom 
uttalandet: Vi är ju inte här för vår skull utan . för våra äldres skull. Det goda och 
självuppoffrande är starkt normerande för signifikanten om den goda omsorgen och hör ihop 
med yrkesidentitet, ett tema som berörs längre ned.  
 
I denna studies fokusgruppsamtal och i personalutsagorna i Wreders studie (2005) ses de 
hinder eller hot mot som framträder mot den goda omsorgen, som konsekvenser av en dålig 
organisering, ekonomi och biståndsbeslut. I SOU ska den goda omsorgen tryggas genom de 
nationella yrkeskraven som formuleras i rapporten. Möjligheten att de kvalitativa karaktärsdrag 
för vad som beskriver den goda omsorgen kan påverkas av faktorer som organisering och 
ledning nämns i SOU blott ett fåtal gånger, vilket gör att de ter sig diskursivt underordnade. 
 
 

Utbildning och lämplighet. Praktiknära samhällsnivå. 

I den ena fokusgruppen är alla överens om att utbildning är bra. Två är 
undersköterskeutbildade och den ene av dem uttrycker med viss förlägenhet att det kanske alla 
borde vara och motiverar med exemplet att då slipper man ringa efter en distriktssköterska som 
kan komma först efter några timmar för att lägga om ett sår. Båda lyfter emellertid fram att det 
också beror på personliga egenskaper;  E: Men sen går ju folk utbildning här och fortsätter 
utbilda sig fast dom fortfarande inte passar i vården. Det framgår att ämnet är känsligt och de 
diskuterar och problematiserar situationer där personal missköter sig. Med en viss försiktighet 
görs uttalanden som rör personal som ’pluggar’, en försiktighet som skulle kunna härledas till 
deras vetskap om att jag studerar och därmed tillhör denna grupp. Fram träder en förutfattad 
mening om att denna grupp kanske egentligen inte är lämplig, då de antas vara mer 
intresserade av lönen än att göra ett bra arbete som omsorgspersonal.  
 

F: Jag tänker på kvällspersonalen här . jag vet inte hur pass intresserade dom är av våran omsorg 
här, utan det är många som pluggar, (de tre andra bryter bekräftande in: Jaja!, Hmm, Precis. ), som 
vill tjäna pengar . Moderator: som inte är vårdbiträden? (H: Nä) dom kommer hit och gör vad dom 
ska göra ungefär och har kanske inget större intresse . att lägga så stort intresse på den gamla. Dom 
kommer hit för att tjäna pengar.  

 
Kvällspersonal, folk som pluggar, timvikarier och ‘folk från gatan’ exempliggör de mindre 
lämpliga. Samtidigt betonas att utbildning inte utgör en garanti för lämplighet. 
I den andra gruppen konstateras med snabbhet att alla på enheten är utbildade varpå B säger: 
B: Utom vikarierna. A: Ja, men alla vi andra är utbildade. 
Utbildningen ter sig som ett så givet svar att jag som moderator undrar om frågan uppfattats: 
Är utbildning det samma som att vara yrkeskompetent?  
A: Vård och omsorgsutbildningen krävs för att jobba i hemtjänst. Men det är vi alla på det här 
stället. Jag riktar mig då till de två timvikarier som är närvarande, varav en av dem snabbt 
refererar, med en något skämtsam ton, till sin ‘livserfarenhetsutbildning’. Hen övergår strax i 
en engagerad och ganska allvarsam ton där hen betonar sin iakttagelse att:  
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C: Det är långt ifrån allt att ha en sån typ av utbildning. Jag tycker nästan att . förmågan att känna 
empati och ha en social och känslomässig kompetens är mycket viktigare. Så jag tycker man ska gå 
mer på person än bara den här utbildningen. För man vill alltid göra det så lätt för sig själv och säga 
- socialstyrelsen säger att nu ska alla ha den här utbildningen, då har vi täckt upp allt sådär - då ska 
alla vara kompetenta, men jag tycker inte det säger alltid så mycket heller om hur pass kompetent 
man ändå är.  

 
Hen beskriver vidare den här sociala kompetensen:  
 

Och det gäller ju att ha en fingertoppskänsla för vad som är ok och vad som inte är ok och alla 
människor har inte det och det kan blir så fel. Och det kan verkligen bli så här grova övertramp . 
man menar ingenting, men för den här äldre personen kan det bli väldigt såhär integritetskränkande. 

 
I denna grupp är tre personer vård- och omsorgsutbildade och framförallt två av dem betonar 
de positiva aspekterna av utbildning, samtidigt som det inte finns en entydig uppfattning om 
vilken nivå utbildningarna finns på. Motsvarar de gymnasiekompetens, eller något högre? 
Ingen i grupperna verkar riktigt veta vilken nivå utbildningarna kan tillskrivas, och det 
framstår som ganska oväsentligt för dem. Etik och moral betonas som aspekter man kan lära 
sig genom utbildning, dock med förbehållet: […] förutsatt att man är lyhörd. Här framställs 
lämpligheten som överordnad utbildningen. Den sociala och känslomässiga kompetensen antas 
liksom bemötandet vara egenskaps- och erfarenhetsbaserad snarare än något som kommer ur 
en god utbildning.  
 
Socialstyrelsens uttalande om att brist på utbildning antas ge negativ inverkan på 
verksamheten, problematiseras av ett vårdbiträde. Hen menar att kvalitén inte hänger på 
personalens utbildning eller icke utbildning, utan är beroende av en fungerande budget och 
kontinuitet. Faktorer som att kontinuiteten bryts genom att för många olika personer kommer, 
stress och tidsbrist tros försämra kvalitén avsevärt mer än om en människa saknar 
vårdbiträdesutbildning. Men det är klart att socialstyrelsen tycker det är jobbigare, för dom vill 
ju inte lägga mer pengar. Hen bemöts med visst motstånd här. De andra, (äldre, fast anställda 
och med vårdbiträdesutbildning), hänvisar till det faktum att vårdtagarna idag är äldre och 
sjukare vilket ställer andra krav på t.ex. medicinsk kunskap och ergonomi (ett argument som 
lyfts fram även i SOU-rapporten). Ett annat argument som framhålls, är konsekvenserna för 
ordinarie personal när det är många vikarier (som alltså likställs med att inte vara utbildad eller 
tillräckligt kunnig), eftersom de ordinaries ansvar ökar då de behöver vara back-up till 
vikarierna som inte känner till rutinerna.  

 
B: Det är mycket man missar om man inte vet om saker, om man inte känner människan. Och om 
man inte vet om vissa saker så kan man inte se hur, ja, den mår egentligen. 

  
Samma undersköterska säger med eftertryck att hen önskar att alla var fast anställda och hade 
utbildning, då hen direkt kopplar det till högre status och kvalité. Samtidigt raljerar hen över 
det ständiga pratet om utbildning: 
 

B: Det här med utbildning har dom tjatat om i hur många år som helst. Här har dom utbildat folk 
som dom vet redan att dom är övertaliga och att dom kommer att sluta, så har dom ändå skickat 
dom på utbildning. 

 
Timvikarien - som kraft eller ett nödvändigt ont. 
I den ena gruppen beskrivs jobbet som mer exklusivt i bemärkelsen att inte vem som helst 
nyanställs till skillnad från utsagorna i den andra gruppen, där det uttalas att personalen borde 
vara med vid anställningsintervjuerna för att säkra kvalité och lämplighet hos de nyrekryterade. 
Motstridigheter framträder också då den ena gruppen menar att det är många vikarier på 
arbetsplatsen och att de saknar utbildning emedan den andra gruppen hävdar att vikarierna inte 
är så många. I båda grupper markeras att det finns vikarier som är lämpligare än vissa fast 
anställda.  
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E: Det är många som kommit in från gatan som har varit mer kompetent än den som gått den där 
vårdbiträdesutbildningen. N: Ja ofta, guud ja.  

 
En distinktion görs mellan olika motiv att arbeta i hemtjänst. 
 

C: Jag kan se i varje fall att det finns olika, det finns människor som verkligen brinner för att 
hjälpa, alltså såna människor som verkligen . alltså sen finns det människor som inte får andra jobb 
som tar det här som jobb.  

 
En timanställd gör en jämförelse med de fast anställdas arbetsvillkor och långa erfarenhet. Hen 
betonar att hen sökt sig till hemtjänst för att hen vill, men att hen inte skulle klara av att jobba 
fem dagar i veckan i 20 år (som de gjort). 
 

C: Alltså för mig är det väldigt hög status att jobba här. Och jag ser det inte som att jag bara 
hamnade här. Jag skulle lika gärna kunna ha jobbat som mäklare på Östermalm, *med eftertryck* 
fy fan vad tråkigt! 
 

Detta väcker varma skratt hos de andra. Idealismen förstärks då hen ställer mäklarjobbet mot 
vårdbiträdet:  

 
C: Alltså fy fan för att behöva gå och ljuga för folk hela dagarna! Och tjäna miljoner . jag skulle 
nog inte kunna göra det liksom. 

 
Omsorgsarbetet framställs som något finare och bättre i relation till ett servicearbete med högre 
inkomst. Men för att klara att hålla entusiasm, engagemang och idealism uppe krävs en 
timanställning, något som hen återkommer till vid fler tillfällen under samtalet. Som svar på 
den timanställdes uttalande ovan, lyfter en ordinarie anställd fram det praktiska motstånd hen 
upplever i sitt dagliga arbete. Idealismen är nog bra, men för de ordinarie handlar det om att få 
ett dagligdags arbete att fungera. Hen har tidigare hävdat att man kan tycka om det här jobbet 
hur mycket som helst, men att det i slutänden i alla fall är ett ”looser”- jobb. Upplevelsen att 
inte räknas med och inte lyssnas till upprepas under samtalen. Detta är något som av flera 
vårdbiträden återkommande relateras till de problem som upplevs i organiserandet. I båda 
grupperna uttrycks t ex att omsorgspersonalen är de enda som är på de gamlas sida, och att 
man inte jobbar i samma team som ledningen.  
 
 

Utbildning och lämplighet. Statlig samhällsnivå 

Likt fokussamtalen, och Wreders utsagor (2005) refereras även i SOU till debatten om formell 
utbildning eller personlig lämplighet, och båda faktorerna läggs fram som självklart viktiga 
(s.73). Mot bakgrund av den heterogena rekryteringsbasen samt rekryteringsbehovet föreslås 
jämte utbildningsvägen även en ”valideringsväg” som en del av kompetensreformen, vilket i 
korthet beskrivs som ”… vägen från trainee till Äldreassistent” (s.173). En sk trainee förklaras 
som någon som inte helt når upp till de nationella yrkeskraven och som arbetsgivaren behövt 
anställa i bristsituationer (s.174). För att säkerställa kvalitén på omsorgen ska en trainee därför 
bara få arbeta tillsammans med en behörig Äldreassistent, såvida det inte är serviceuppgifter 
vilka inte omfattas av yrkeskraven. Genom valideringsvägen ska traineen kunna få sin 
kompetens bedömd och dokumenterad och vid behov få kompletterande kompetensutveckling. 
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Den godkände traineen ska kunna få ett kompetensbevis för Äldreassistent utfärdat vilket ger 
behörighet till att arbeta ensam med den vård och omsorg som ska omfattas av de nationella 
yrkeskraven (s.16). Syftet med kompetensreformen är:  

 
[…] att öka kvaliteten och effektiviteten, att få en ökad nationell likvärdighet och att göra arbete 
inom vården och omsorgen om äldre mer attraktivt (s.32).  

 
Regeringens direktiv till utredningskommittén baseras på en analys som bl a Socialstyrelsen 
gjort och där det bl.a. konstateras “… att den fortsatta låga andelen yrkeskompetens 
omvårdnadspersonal inverkar negativt på kvalitetsutvecklingen” (s.32). 
 
“Att peka på behovet av professionalisering ska inte ses som kritik av de anställdas faktiska 
förmågor och färdigheter” (s.34). Detta citat från SOU är hämtat från en annan SOU-rapport 
(SOU 2007:88), där de tre strategiskt viktiga frågorna inför framtiden framställs som 
Professionalisering, Organisering samt Bemötande och värdegrund. Med hänvisning dit 
uttrycks att organiseringen av arbetet är avgörande för personalens möjligheter att göra ett gott 
kvalitativt arbete. Detta är en annars sällsynt förekommande aspekt i den 280-sidor långa 
rapporten.  
  

Genom att omsorgspersonalens kompetens höjs ökar kvalitet, säkerhet och likvärdighet i 
verksamheten. Syftet är inte att denna personalgrupp ska ta över arbetsuppgifter från de 
högskoleutbildade yrkesgrupperna utan snarare att omsorgspersonalen ska kunna vara ett ännu 
bättre stöd i lagarbetet kring den äldre (s.15). 

 
Lagarbetet mellan de olika yrkesgrupperna i äldreomsorgen tilldelas lite fokus och utrymme i 
rapporten. När det gäller lagarbete mellan olika yrkesgrupper, spelar faktorer som 
organisering, handledning och kommunikation stora roller. I citatet ovan framgår att det är 
omsorgspersonalen just som förutsätts behöva bli bättre i lagarbetet. Detta upprepas senare i 
texten där det poängteras att det just är omsorgspersonalen som är utredningens fokus, varför 
inga förslag läggs fram för andra yrken (s.66). Samtidigt kopplas resonemanget till det faktum 
att omsorgspersonalen utgör 85% av personalen i kommunalt finansierad vård och omsorg för 
äldre, och att det just därför gör omsorgspersonalen till en så viktig målgrupp då kvalitén ska 
påverkas.  
 
Utredningskommittén upprepar genomgående i rapporten att omsorgspersonalen inte ska ta 
över arbetsuppgifter tillhörande högskoleutbildad personal. Tanken är att vård- och 
omsorgsutbildningen ska förbli på gymnasienivå eller motsvarande. Ändå har 
Bolognadeklarationens struktur valts för lärandemål, vilken främst är avsedd för utbildningar 
på högskolenivå (s.64). Strukturen redovisas tillsammans med exempel på beskrivningar från 
några olika universitet (s.68). Utifrån detta definierar utredningskommittén därefter 
värderingsförmåga och förhållningssätt genom att avse: 
 

[...] förhållningssätt, värderingar och attityder samt förmåga att kritiskt granska, analysera, bedöma, 
värdera och utveckla det egna arbetet. 

 
Utredningskommittén använder strukturen på lärandemål från högskolenivå, men inom ramen 
för en gymnasienivå. Begreppet värderingsförmåga kommer också från Bolognaprocessens 
arbete med högskoleutbildningar (s.75). Förmåga att värdera utfört arbete och uppmärksamma 
kvalitetsbrister lyfts fram som viktiga för att kunna och våga påtala när kvalitén i vård och 
omsorg brister. Detta kallas i SOU att ha tillräckligt civilkurage (s.74). Framförandet av 
kritiska ståndpunkter utifrån botten i en hierarkisk yrkesrangordning kan, ur en annan 
synvinkel, kräva mer än civilkurage så som handlingsutrymme och tolkningsföreträde. Ett 
vårdbiträde i den ena fokusgruppen uttryckte det som att ’kämpa mot windmills’. 
 
 



 

 28 

Timvikarien - som kraft eller ett nödvändigt ont. 
 
Omsorgspersonalen är enligt SOU Sveriges ”… i särklass största yrkeskår” (s.29) och antalet 
timanställda och vikarier uppges vara stort.  Många i den gruppen får anställning trots att de 
saknar kompetens för arbete inom vård och omsorg för äldre. Detta relateras till ”ett 
arbetmarknadspolitiskt dragspel” där risken är att arbetslösa rekryteras till äldreomsorgen trots 
att de inte vill eller är lämpade.  

Analys. Utbildning och lämplighet.  

I skärningspunkten mellan signifikanten utbildning/lämplighet och signifikanten omsorg/anti-
omsorg finns tecken som ledning, organisering och psykosocial arbetsmiljö. I SOU är dessa 
tecken i stort sett frånvarande komponenter som har exkluderats från kontexten. I SOU’s 
meningsskapande är kvalitén beroende av frågor kring personalens behov av mer kunskap, 
utbildning och kompetensutveckling.  
 
Möjligheten att individer kan vara både engagerade och egentligen hellre vill göra något annat 
som sysselsättning exkluderas i fokusgrupperna. Antagandet görs att man inte kan utföra ett 
bra jobb om man inte tycker om jobbet, de gamla eller sina arbetskamrater. Det finns en stark 
föreställning att de som pluggar bara utför arbetet för pengarna och därför inte antas vara goda 
omsorgsarbetare.  Den goda omsorgstagaren som inte bryr sig om lönen vidmakthålls. 
‘De mindre lämpade’ formuleras som folket från gatan, folk som pluggar, timvikarier och 
kvällspersonal. Beskrivningen har stora likheter med hur ’kreti och pleti’ i Wreders studie blir 
bärare av den kritik som riktas mot personal i äldreomsorgen (2005, s. 100-105). Precis som 
för undersköterskorna i Wreders studie handlar argumenten för vårdbiträdena om att hålla 
distans till ’folket från gatan’. Wreders jämförelse mellan undersköterskor och vårdbiträden 
pekar på att vårdbiträdenas utsagor i mindre utsträckning handlar om att försvara ett specifikt 
kunskaps –eller kompetensområde, och i större utsträckning handlar om den personliga 
lämpligheten för arbetet (2005, s.100).  
 
En timvikarie formulerar timanställningen som en förutsättning för att hen ska kunna fungera 
som en god omsorgsarbetare. Denna utsaga kan jämföras med bl.a. Szehebelys forskning 
(1995; 2005). Synen på hemtjänstarbetet som ett tillfälligt arbete har funnits med under hela 
hemtjänstens historia och inte bara i Sverige. ”Det finns en gräns för hur många personer och 
hur många hem en hemhjälpare klarar att förhålla sig till under en dag.” Citatet är hämtat från 
Szehebely som refererar till bl a en norsk studie som visar att heltidsarbetet fungerar sämre än 
på deltid (1995:62). I SOU återfinns utsagorna om timanställda och vikarier tillsammans med 
en text om hur viktigt det är för äldre och deras närstående att kunna vara trygga i 
förvissningen om att omsorgspersonalen har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. I 
samma stycke formuleras risken att den nyrekryterade timvikarien kan vara både olämplig och 
ovillig som följd av det arbetsmarknadspolitiska dragspelet. Konsekvensen av hur dessa 
utsagor satts samman är en dominerande bild av den timanställde och vikarien som okunnig 
och outbildad. Bilden förstärks av förslaget att den sk traineen inte ska ha behörighet att arbeta 
ensam.  
 
När SOU 2008:126 beskriver värdet av kompetensreformen för arbetsgivaren, ter det sig 
rimligt. Med en ökad enhetlighet får arbetsgivaren bättre möjlighet att veta vilken kompetens 
omsorgspersonalen och arbetssökande har och därmed också att kunna säkerställa ökad kvalitet 
och effektivitet i verksamheten. För de anställda uppges värdet bestå av den statushöjning som 
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kompetensreformen ska medföra. En yrkesidentitet och en känsla av stolthet, trygghet, 
egenansvar och sammanhang (s.33). Det är en slutledning som klingar dissonant med 
fokusgruppernas utsagor där faktorer som bättre bemötande och högre lön efterfrågas i 
förhållande till yrkesstatus och yrkesidentitet. I SOU förläggs kvalitetsutvecklingen av 
äldreomsorgen till frågan om personalens professionalisering. Det som poängteras är allt det 
som omsorgspersonalen borde vara och ska bli. Å ena sidan formulerar SOU:  
 

Vi finner behov av att nu beskriva den kompetens som arbetsuppgifterna verkligen kräver och visa 
att omsorgspersonalens arbete förtjänar anseende och respekt (s.34). 

 
Å andra sidan exkluderas förändrade villkor i form av lönehöjning och bemötande. Man 
formulerar det istället som: ”Vår utmaning är att skapa ett nytt yrke för framtiden - ett yrke i 
den äldres tjänst” (s.34). 
 
I slutet av rapporten nämns vikten av acceptans från andra yrkesgrupper och att 
äldreassistentens specifika kompetens behöver erkännas “… och tas till vara fullt ut” (s.222). I 
förhållande till den exklusiva position som de högskoleutbildade yrkesgrupperna upprepat 
tilldelas i rapporten, blir konsekvensen ändå att Sveriges största yrkeskår reduceras till en 
kugge i hjulet. 
 
 
 
 

Framtidsyrke - nutidsyrke. Statlig samhällsnivå. 

På 75 sidor i SOU beskrivs yrket och de yrkeskriterier och yrkeskrav som SOU föreslår ska bli 
nationella. Det är en omfattande beskrivning av yrket som i mångt och mycket stämmer med 
utsagor både från fokusgrupperna och från tidigare forskning. Om och om igen formuleras 
dock i SOU hur dessa kriterier brister och hur omsorgspersonalen behöver kvalificeras, 
utbildas och valideras. Utredningskommittén påpekar att vissa förutsättningar för framtidens 
omsorg och vård för äldre är mer påverkbara än andra och att politiska beslut därför i högsta 
grad kan påverka förutsättningarna. Likaså nämns att människors, framförallt kommande äldre 
respektive kommande yrkesverksamma generationers attityder och värderingar kommer att 
påverka vad som efterfrågas (s.44). Precis som i fokusgrupperna tror man att brist på 
arbetskraft kommer att leda till efterfrågan på arbetskraftinvandring. Det understryks att “… 
fler män måste förmås att söka sig till arbete inom omsorg och vård” (s.48). Antagandet att 
män som grupp inte vill arbeta inom vård och omsorg behöver inte vara falskt. Det bygger 
dock på ett antagande om att fler män inom omsorgsarbetet skulle höja yrkets status samt att 
invandrade män är mer benägna än infödda män att vilja arbeta inom vården. Vilket kanske 
inte är orsaken till att det idag arbetar fler invandrade män än infödda inom hemtjänsten. 
 
En möjlig utveckling beskrivs, där ideella krafter i högre utsträckning antas stå för fritids- och 
kulturverksamheter av olika slag (s.50). Attityder till frivilligarbetet kommer att förändras och 
ett stort antal friska pensionärer kommer enligt SOU att vara en potential för ökade frivilliga 
insatser. Utredningskommittén konstaterar att omsorgsyrket dominerats av kvinnor som växte 
upp på 1940-talet och 1950-talet. Dagens och morgondagens kvinnor kommer att ha större 
förväntningar på yrkeslivet i form av lön, inflytande och egen utveckling. Ökad konkurrens om 
arbetskraft och ökad rörlighet på arbetsmarknaden gör att stora krav kommer att ställas på:  
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[…] attraktiva arbetsplatser med stimulerande arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, löneutveckling 
och möjligheter till heltidsarbete (s.49).  

 
SOU lägger fram en slutsats om framtidens privatekonomi för pensionärer:  
”Många äldre, men inte alla, kommer framöver att ha en bättre ekonomi än tidigare 
generationer” (s.47). I anslutning till detta står att införandet av avdrag för hushållsnära 
tjänster gör att “… kommande generationers äldre redan idag fått ökade möjligheter att 
själva köpa den service de vill ha.” Ett minskat behov av offentligfinansierad service antas 
vidare bero på teknisk utveckling så att den gamle lättare kan utföra arbetet själv. SOU är 
optimistisk om en ökad jämställdhet vilket bl.a. innebär att fler män själva kan utföra 
serviceuppgifter samt att fler anlitar hushållsnära tjänster (s.54). Vissa argument framförs för 
att serviceuppgifter skulle inkluderas i ’Äldreassistentens’ uppgifter även i framtiden, så 
som att det bör vara ett fåtal människor kring den äldre för kontinuitetens skull, samt att 
utförandet av serviceuppgifter är en möjlighet att bibehålla den äldres autonomi (genom att 
vardagsuppgifterna kan utföras tillsammans med vårdbiträdet). SOU framhåller dock att allt 
fler kommuner och arbetsgivare redan idag särar på omsorg- och serviceuppgifter 
organisatoriskt, som ett led i att utveckla och renodla nya yrkesroller (s.55).  
 
Biträde - assistent 
 
Genom att förtydliga yrkesrollen, göra kompetensen mer enhetlig och skapa en ny yrkestitel 
för omsorgspersonalen menar man i SOU 2008:126 att: 
 

Omsorgspersonalen får en yrkesidentitet. En tydligare yrkesroll leder till statushöjning, en känsla 
av stolthet, trygghet, egenansvar och sammanhang. Det minskar risken att omsorgspersonalen 
känner sig otillräcklig. Därmed ökar möjligheten att de stannar kvar i yrket och kontinuiteten kring 
den äldre kan öka (s.33).  

 
Utgångspunkterna för utredningskommittén i formandet av den nya yrkestiteln ‘Äldreassistent´ 
har varit en önskan om att signalera ett ökat fokus på den äldre och att stärka dennes inflytande 
över omsorgen och vården. Vidare:  
 

Titeln bör vara könsneutral och inte signalera underordning eller hierarki. Titeln bör markera att det 
är ett nytt yrke skilt från tidigare gängse arbetsområden och titlar, som spänner över ett “bredare” 
område än omsorg och vård för äldre (s. 15).  

 
Ordet assistent i den föreslagna titeln kopplas till att omsorgspersonalen i första hand förväntas 
stödja en person att på bästa sätt klara sin vardag och alltså inte att vårda någon. Samtidigt har 
det konstaterats att vårduppgifterna förväntas öka.  
 

Då vi konstaterar att yrket i första hand handlar om omsorg och i mindre, om än ökande, grad om 
vård menar vi att titlar som anspelar på vård, så som -sköterska, -vårdare etc., leder tanken fel 
(s.58).   

 
Ökningen av vårduppgifterna betonades i fokusgruppernas utsagor och beskrevs där som en 
redan inträdd förändring. Andra förslag på nya yrkestitlar från bl.a. Kommunal och 
Socialstyrelsen är omvårdnadspersonal, vård- och omsorgsassistent, äldrepedagog, 
omsorgsterapeut och omsorgssköterska, men SOU’s främsta motargument är att dessa titlar för 
tankarna till specialiserade högskoleyrken, att de endast berör en del av yrkesinnehållet och att 
de därför inte bidrar till att tydliggöra det nya yrke de vill skapa (s.59). 
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Framtidsyrke - nutidsyrke. Praktiknära samhällsnivå. 

I båda fokusgrupperna nämner man att det på enheten råder anställningsstopp och att det inte 
alls föreligger några problem med att rekrytera folk. B: Här finns inga som helst problem. Här 
finns hur många som helst som vill komma och jobba. Farhågan om att det i framtiden kommer 
att bli brist på omsorgspersonal tas självmant upp i ena gruppen, liksom lönefrågan. A: Det är 
inte så attraktivt bland unga människor att söka in på vårdlinjen. Responsen på frågan om 
nyrekrytering är först omedelbar och innebär att yrkets status måste höjas. I resonemanget som 
följer lyfts dock fram att en statushöjning inte är tillräcklig.  
 
   A: Statusen kan dom ju höja men det gör inte att ungdomar skulle vilja söka det här jobbet. För det 

är inte det. Dom vet hur tufft det är, hur hårt jobb det är...  
 
Grundlönerna bör höjas mycket anser man, om man ska kunna nyrekrytera unga människor till 
jobbet i framtiden. Ett vårdbiträde uttrycker med uppbragdhet: 
 

C: Det är bättre betalt att kränga lägenheter än att, alltså det är helt sjukt samhälle bara, att hjälpa 
människor är så låg status, när det egentligen är det som är kärnan till samhället, att vi hjälper 
varann liksom. Men det är ju ingen status att hjälpa till! 

 
En annan person svarar genom att referera till yrket som ett kvinnoyrke och tillägger: Ett kall 
ungefär. Helst skulle dom vilja att vi jobbade gratis. Lönen beskrivs inte som en ensam faktor, 
utan aspekter som bättre bemötande och respekt från chefer och omgivning får likaså stort 
utrymme i samtalet.  
I den andra gruppen utelämnas faktorerna lön och arbetsvillkor helt på frågan om nyrekrytering 
och fokus förläggs till marknadsföring. Även i resonemang kring statushöjning nämns löne-
och arbetsvillkor i liten grad. En undersköterska upprepar frågan vid fler än ett tillfälle om vad 
status egentligen är. Är det pengar? Är det lön? Ingen har något svar på den frågan och 
statushöjningen kom i denna grupp nästan uteslutande att handla om en ny yrkestitel.  
 
Biträde-assistent 
Den vikt som tillskrivs just en ny yrkestitel i den ena gruppen, kan ha påverkats av textstimulit 
där följande mening återfinns; ”I SOU rapporten formuleras att krav på "grundläggande 
utbildning" och en "ny yrkesbenämning" skulle höja vårdbiträdets yrkesstatus” (se bilaga 1). 
 

G: *skrattar till* Konstigt..! 
E: Nä men absolut en ny yrkesbenämning tycker jag. Jag tycker att . ordet vårdbiträde är väldigt 
förlegat. Det är liksom . ja. 
H: Jamen det är ungefär som man kan höja en städerskas liksom . jamen och kalla (G bryter in och 
skojar ohörbart men skrattar till) henne eller honom för parkettkosmotolog eller nåt.(G skrattar 
högt) Sånt där liksom . jomen asså det borde ju finnas nåt istället för alltså vårdbiträde. Höja 
lönerna. (Här bryter F in samtidigt så orden går omlott och uppmärksamheten från H’s kommentar 
om lönerna går bort) 
F: Som utmärkte oss mer ja, som gav oss lite mer status (E bryter in och deras ord går omlott) 
E: Jamen jag tycker att det klingar inget . vårdbiträde . (H bryter in samtidigt) Vad är ett 
vårdbiträde? 
H: Jamen det är såna där som går och tömmer bäcken liksom. 

 
I den andra gruppen får den nya yrkesbenämningen inget bejakande alls. 
   

A: Jag tror inte folk skulle söka till det här yrket ändå. (B viskar bekräftande nej) Och vill dom 
jobba med människor så blir dom sjuksköterskor. Moderator: Och varför tror du det, varför blir 
dom sjuksköterskor? A: Det är mer intressant, det är längre utbildning, (B flikar in: Mera att välja 
på)  . ja mer att välja på, inriktning på vad man vill göra inom sjukvården och specialisera sig inom 
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sjuksköterske . det är lite högre status på det. A: Ja ja. Och så högre status än att gå hem till gamla 
tanter och farbröder och torka bajs och kiss och städa och tvätta och allt det där.” 

 
I båda grupperna tror man att invandrare i allt högre grad kommer att rekryteras till 
äldreomsorgen utifrån varierande förklaringsmodeller. Dessa utgår dels från en politisk 
struktur där invandrare tilldelas lågstatusjobben, dels utifrån att invandrare som grupp skulle 
vara bättre på att ta hand om gamla, en utsaga som möter motstånd. 
 
 
Identitet-ickeidentitet 
 

B: Dom [vårdtagarna] undrade varför det inte fanns någon personal och varför är det ingen som tar 
det här jobbet, kunde dom undra när vi hade ont om folk jämt förut. Och då kunde jag slänga fram 
en fråga då tillbaka: Skulle du vilja att ditt barnbarn tog det här jobbet? Naeeej .  Dom, dom skulle 
bli civilingenjörer och allt möjligt sånt där. (De andra bekräftar hummande.) Alltså det är ju så, nån 
ska göra det här jobbet, men inte deras barn. 

 
En stor del av fokusgruppernas samtal handlar om hur de upplever sig bli bemötta av andra 
människor, om omgivningens värderingar om hemtjänstarbetet. Just det faktum att man arbetar 
i människors hem verkar göra att jobbet förknippas med städning, tvätt och inhandling. Det är 
faktorer som får jobbet att framstå mer som ett serviceyrke än ett omsorgsyrke, vilket enligt 
deras resonemang kan förklara varför vårdbiträdesarbetet på en institution, ett vårdhem eller 
sjukhus är mindre lågstatus för en allmänhet. Ett vårdbiträde berättar hur hen ogärna använder 
ordet hemtjänst i formella sociala sammanhang, just för att slippa känna sig lågstatus. En 
undersköterska uttrycker det som: 
 
   B: Man känner att man gör ett jätteviktigt arbete, man räddar liv . dagligdags. Och sen, alla andra 

tycker liksom att det kan vem som helst hoppa in och göra, inga problem, alla möjliga sorters 
vikarier som hattar och . det kan vem som helst ta och fixa. Och den attityden har ledningen och 
samhället och grannar och anhöriga till och med, nåja. Så det är en jättekonflikt. Jag upplever att 
det är en jättekonflikt.   

 
Begreppet yrkesidentitet framstår i ena fokusgruppen som mindre intressant. Det uttalas som 
viktigt men ges därefter inget mer utrymme i samtalet. I den andra gruppen uttrycker en person 
hur hen försöka jobba sig bort från att identifiera sig med saker. *Med spelad högdragen röst*: 

 
C: ”Jag är det här” eller “jag har gjort det här” eller “jag har gått den här skol-” * Ändrar röstläget 
till sin vanliga röst * För mig .  är det ganska oviktigt. För jag kan tycka att det visar att man bara har 
en dålig självkänsla när man måste identifiera sig med en sak, liksom. 

 
Att identifiera sig med sin karriär och sitt yrke kopplas sen vidare till vår samtid och att 
människor inte har tid med sina gamla.  
   

C: Det är bara att se på ens farmödrar eller mormödrar-det är ingen som är där! För alla är på 
jobbet!  Och är så himla upptagna med allt som är så himla viktigt.  Och så ringer dom till 
hemtjänsten och klagar på att inte det här är gjort och inte det här men dom har inte vart och besökt 
sin mamma på tre veckor! 

 
Motsättningar synliggörs mellan yrkesidentitet och den goda omsorgen. Samtalet flyter iväg så 
efter ett tag för jag dem tillbaka till frågan om yrkesidentitet är viktigt. En kort tystnad uppstår. 
Det som sen uttalas verkar vara en smärtpunkt hos den som berättar och verkar kännas igen 
som sådan hos de som lyssnar. 
 

B: Jag är här mesta tiden av min vakna tid och överhuvudtaget liksom . hur har jag hamnat här 
ungefär? *skrattar* . Man blir bemött ibland liksom som att, både av sin egen arbetsledare och ute 
nånstans där dom inte känner mig . Sen när dom lär känna mig, så får man ju en annan status som 
männi- liksom som individ som har det här jobbet. Men annars om man säger att man jobbar på 
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hemtjänst så är det inte, (A bryter in: Nej det är inte så intressant ) Det är alltid nån som har en åsikt 
om en och om hur jag ska sköta mitt jobb. Vem som helst här på gatan vet bättre än jag. Det är så. 
Eller tidningarna eller vem som helst. (bekräftas upprepat av A) Ja. Så känner jag liksom var och 
varannan dag. Så den identiteten får man verkligen - (A inflikar tyst:  Slåss för)  . kolla varje dag 
vad det är egentligen. - Så det är ju ett looserjobb. Det är det ju verkligen. Så är det ju bara, hur man 
än känner för det och tycker om det. 

 
Det här uttalandet utlöser -utöver att det får upprepad bekräftelse- reaktionen hos andra i 
gruppen att betona jobbets positiva sidor; såsom rörlighet och frihet i motsats till att sitta på 
kontor, en jämförelse som värderades även i den andra gruppen. Likaså hembesöken i sig- att 
få arbeta i trevliga hem och träffa trevliga människor. Att jobbet är “tacksamt” lyfts också. Det 
kopplas till identiteten.  
 

A: Och dom säger ju det, vi som har det här yrket, det är vi som, ehm - *suckar*  . behöver känna 
att vi gör nånting! Alltså: man får tacksamhet tillbaka. Att ta hand om andra, det är nåt visst man 
kan känna att man vill ta hand om andra.  

 
Det ryms mycket i denna mening och i efterhand undrar jag vilka “dom” är. Men frågan jag 
ställde istället löd: 
 

Moderator: Är det det du menade när du i början sa att det krävs ett kall? A: Nej nej. Jag menade så 
här. Det här är typiskt kvinnoyrke, som förr var som ett kall. Att kvinnor ska ta hand om andra 
och...* drar efter andan*..Nej nej det är inget kall för mig. Nej nej nej. Nu skulle jag helst vilja bli 
utgrävningsexpert i Egypten eller nåt. 

 
Utsagan tyder på en medvetenhet kring att man kan, samtidigt och utan inbördes motstridighet, 
både uppskatta tacksamheten och arbeta med omsorg utan att se uppgiften som ett kall som 
egentligen borde vara oavlönat. 
 

Analys. Framtidsyrke-nutidsyrke.  

Sättet att beskriva en önskvärd framtid omskrevs av Nilsson i hans diskursanalys av statligt 
offentliga utredningar (2008). I denna SOU-rapport uttrycks dock ingenstans att de antaganden 
som beskrivs ovan skulle vara önskvärda så som utsagan där den äldre med god ekonomi blir 
normgivande. Detta belyser en socioekonomisk blindhet för människors olika förutsättningar 
och kan  jämföras med tendensen att konstruera ’äldre’ som homogen kategori (Nilsson, 2008). 
Den socioekonomiska blindheten framkommer också genom yttranden där anspråk görs på 
kunskap om jämställdhet. Den ökade jämställdheten åsyftar till exempel att allt fler män 
kommer att anlita hushållsnära tjänster, en utsaga som exkluderar klass och etnicitet från 
jämställdhetsfrågan. Ett annat antagande som ter sig önskvärt är att framtiden kommer att vara 
innehavare av ett stort antal friska pensionärer i kombination med en förändrad attityd till 
frivilligarbete. Här flyttas fokus i rapporten från yrke och yrkesstatus till resonemang som 
bygger på etik, moral och kollektivt hjälparbete. Det förändrar den samhälleliga diskursen 
kring välfärdssamhället och är en diskursmotsättning i utformningen av SOU. En bild som den 
ena fokusgruppen återgav dyker upp, av hur man på 80-talet stod och delade ut lappar i 
tunnelbanan om att man behövde arbetskraft. Pensionärer anlitades för hemtjänstuppdrag. Med 
skillnaden att de avlönades. En annan bild framträder också, inte av framtiden men av baktiden 
som min dotter uttrycker det. Där husmödrar på 50-talet värvades till ett mer eller mindre 
oavlönat äldreomsorgsarbete (Szebehely 1995, s.58-60). Utsagan i SOU om att dagens och 
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morgondagens kvinnor kommer att ha större förväntningar på yrkeslivet både i form av lön, 
inflytande och egen utveckling kan jämföras med en utsaga som uttrycktes i den ena 
fokusgruppen. Där tillskrevs yngre generationer, “90-talister och dom”, högre krav på att tjäna 
mycket pengar; “Så lätt som möjligt” och “Så fort som möjligt”. Utsagan avslutades dock med 
en retorisk fråga ställd av en 50-talist: “Vem vill inte det.” Ur ett kritiskt perspektiv går det inte 
att bortse från den ideologiska effekt utsagan i SOU leder till. Kvinnorna SOU refererar till, 
uppväxta på 40- och 50-talet och utgörande en stor grupp av äldreomsorgspersonalen idag, 
konstitueras genom att ses i relation till dagens och morgondagens kvinnor där större 
förväntningar görs gällande.  
 
Som redovisades under första temat fanns i fokusgrupperna en stark överrensstämmelse med 
de tecken som hos Wreder bildade den goda omsorgen (2005, s.160). Ledning och 
organisering positionerades som en del av omsorgens fiender där budget eller ett vinstintresse 
är överordnad omsorgen. På olika sätt uttalas i fokusgrupperna att omsorgsarbetarna ‘vill ha en 
viss tid och utföra vissa insatser och ledningen vill bara dra åt tiden och klämma in mera’. 
Då yrkesstoltheten förläggs till det att man är en god medmänniska i första hand och att lönen 
är sekundär, blir det svårt att tala om lönefrågor. Lönefrågans underordnade ställning i den ena 
fokusgruppen kan ses ur det ljuset. När ledningen som har ett budgetfokus blir tilldelad rollen 
som omsorgens fiende, ter det sig svårt att samtidigt hävda vårdbiträdenas önskan om en högre 
lön. I det här sammanhanget knyts yrkesidentiteten till aspekter som främst handlar om den 
goda idealistiska omsorgen, varpå det blir svårt för omsorgsarbetare att uttrycka ilska, irritation 
eller upplevelser av trötthet eller tristess över arbetet/ vårdtagarna. 1995 beskrev Szehebely det 
som förbjudet att som vårdbiträde både hävda sin rätt att få betalt för hela arbetet och rätten att 
få ge en god omsorg. Önskan om bättre arbetsvillkor för att kunna ge god omsorg uppfattas 
som ett tvivelaktigt uttryck för egenintresse (Szehebely 1995, s.223-225). Utifrån utsagorna i 
fokusgrupperna framträder denna rätt och önskan fortfarande som ett tabu. Processen med att 
skilja serviceuppgifterna från vård – och omsorgsuppgifterna benämns som en renodling och 
utveckling av nya yrkesroller. Den förtydligade yrkesrollen ska leda till höjd yrkesstatus och 
stärkt yrkesidentitet för vårdbiträdet enligt den nationella diskursen. Renodling, eller 
segregation inom vårdbiträdesyrket, kan förhållas till exklusionen av lönevillkor. 
 
Begreppen status och yrkesidentitet är långt ifrån självklara i fokusgrupperna. I den ena 
gruppen lyfts frågeställningen återkommande vad status egentligen är vilket ingen har svar på. 
I den andra gruppen likställs status med löneökning och bättre bemötande från ledning och 
omgivning. Detta kan jämföras med Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks studie (2011) där 
deltagarna i liten utsträckning intresserade sig för yrkesstatus, både för de som identifierade sig 
starkt med yrkesverksamheten och de som särskiljde sig själva från arbetet. Ulfsdotter Eriksson 
och Flisbäck ställer därför frågan huruvida yrkesstatus intresserar dem som gynnas av 
rangordningar, med andra ord de som befinner sig i högstatusyrken (2011, s.201). I förhållande 
till det kan, utifrån resultaten i denna uppsats, en liknande fråga ställas om yrkesidentitet. I 
SOU framträder yrkesstatus och yrkesidentitet som självklara begrepp och sambandet mellan 
identitet och status tycks vara givet (jmf Markström 2009, s.41).  
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Diskussion 

Utsagor från omsorgspersonal i hemtjänst och SOU 2008:126 har analyserats för att undersöka 
normer och värderingar för yrket vårdbiträde inom hemtjänsten. Den normgivande bilden av 
vårdbiträden som framträder i SOU 2008:126 är att de behöver utbildas och kvalificeras för att 
utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, vidare att de behöver en yrkesidentitet 
för att kunna stärkas som yrkesgrupp. I lagarbetet kring de äldre är det vårdbiträdena som 
behöver kompetensutvecklas enligt SOU. Konsekvensen av de åtgärder som föreslås, är att 
vårdbiträdets plats längst ned i omsorgshierarkin reproduceras. Ett resultat som presenteras 
genomgående i SOU-rapporten är att vårdbiträdets status behöver höjas och yrkesidentiteten 
behöver stärkas, men samtidigt bör det ske inom vissa akademiska gränser vilket begränsar 
deras förändringspotential. På så sätt fastställs vårdbiträdets position i förhållande till andra 
yrkesgrupper med högskoleutbildning. Genom att exkludera lönefrågan samt underordna 
frågor om organisering och ledning framställs vårdbiträdet som den bristande länken i 
omsorgen kring vårdtagaren. Utredningskommittén bakom rapporten positioneras som experter 
och sakkunniga. Yrkesutövarna som deras rapport handlar om, kommer till tals via expertisens 
föreställningar om denna yrkesgrupp och genom olika politiska motiv för vad yrkesrollen ska 
omfatta. Som text och dokument blir den statligt offentliga utredningen därför viktig i 
formandet och upprätthållandet av normer och värderingar. 
 
En jämförelse kan göras med Markströms undersökning av hur problembeskrivningar av 
äldreomsorg formuleras (2009). Där utgör en rapport från Socialstyrelsen (2005) exempel på 
den generalisering och anonymisering som är en förutsättning för samtal på en byråkratisk och 
administrativ arena (2009, s.49). Markström pekar på aktörers olika förutsättningar att 
formulera sina problembeskrivningar t.ex. genom att visa hur Socialstyrelsen ofta fungerar 
självrefererande och därmed också framstår som en enad aktör. SOU 2008:126 refererar främst 
till socialstyrelsen eller andra SOU-rapporter. I enlighet med direktiven uppges att de haft 
samråd med eller tagit del av andra utredningars resultat och förslag vilka var och en 
presenteras (s.35). Organisationer och myndigheter de haft kontakt med presenteras utförligt. 
Det vetenskapliga anspråket förstärks med upplysningen att flera möten hållits med forskare 
och experter från olika discipliner (s.36). Mitt emellan dessa referensgrupper upplyser SOU 
om att de först och främst valt att möta personer som är yrkesverksamma inom vård och 
omsorg för äldre. “Vi har haft kontakt med undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
dietister och sjuksköterskor.” De beskriver vidare hur de i ett tidigt skede även haft möten i 
olika delar av landet med: “… socialchefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, enhetschefer, 
biståndshandläggare, omsorgspersonal m.fl.” (s.35). Frånvaron av vårdbiträdet är så markant i 
texten att det nästan framstår som ett misstag. 
Kompetens är per definition något gott och väcker därför heller inga motsättningar om det inte 
ges utrymme till en utvidgad diskussion (Markström 2009, s.52). Av diskursanalysen från 
denna uppsats har flera motsättningar framträtt, dels mellan SOU och vårdbiträdena dels inom 
de diskurser som skrivs fram i SOU-rapporten.  
 
Tendensen att förklara äldreomsorgens problem i form av resursbrist eller omoral har lyfts 
fram av Jönsson (2006) och Markström (2009) och kan jämföras med Wreders resonemang om 
diskurserna utbildning/lämplighet samt omsorg/anti-omsorg (2005). Då brister beskrevs i 
fokusgrupperna för utförandet av äldreomsorgsarbete tillskrevs dessa ‘de mindre lämpade’, 
vilket kan kopplas till texten i SOU-rapporten där gruppen, de timanställda, hamnar längst ned 
i omsorgshierarkin. I lika hög grad beskrivs bristerna av fokusgrupperna som en konsekvens av 
bristande ledning och organisering. De argument som används för kvalitetshöjning berör 



 

 36 

organisering, bemötande, kommunikation och förhållande till ledning, handlingsutrymme och 
tolkningsföreträde, argument som i SOU exkluderas. Organisering och ledning nämns där vid 
ytterst få tillfällen och blir därför underordnade. 
 
Exklusioner av vissa komponenter skulle kunna förstås som en naturlig konsekvens av att 
kompetensreformen bara behandlar utbildning och validering. Frågan är om man kan 
bortkoppla kontextuella villkor då bedömningar görs om kvalité och brister i omsorgsarbetet? 
Kontextuella villkor som arbetsmiljöfrågor, ledning och organisering. Så är nämligen SOU-
rapporten skriven (vilket inte är det samma som att dessa frågor utelämnats i socialstyrelsens 
analyser) och det får konsekvenser. När diskursen om kvalité konstrueras genom att utesluta 
viktiga komponenter, blir sanningseffekten som uppstår, att omsorgspersonalen saknar 
tillfredsställande kompetens och kunskap. 
 
I fokusgruppernas samtal framträdde de mindre lämpade som de timanställda, de som pluggar 
och kvällspersonal med argumentet att de är där för att tjäna pengar snarare än på grund av ett 
engagemang. Det här är ett tema som med fördel skulle kunna undersökas mer. Med tanke på 
att arbetsmarknaden har utvecklats till att rymma allt fler och fler provisoriska 
anställningsvillkor via t.ex. bemanningsföretag eller i form av timanställningar, är det 
angeläget att studera normer och värderingar om dessa arbetstagare. De timanställda och 
deltidsanställda framträder som villkorad grupp i utsagor på både yrkesutövande nivå och 
nationell nivå. Inte bara utifrån anställningsvillkoren, utan också på grund av att de tillskrivs en 
oengagerad position med avsaknad av kunskaper. SOU 2008:126 gör antagandet att 
omsorgspersonal i högre utsträckning behöver få anställningar som omfattar en heltid. 
Szehebely & Gustafsson (2005) betonar att en sådan förändring i anställningsvillkor inte kan 
genomdrivas utan att arbetsmiljön samtidigt förbättras, mot bakgrund av att heltidsanställdas 
ohälsa visat sig större än deltidsanställdas. 
SOU 2008:126 framträdde under analysen som ett allt mer viktigt tidsdokument då där med 
explicit noggrannhet uttalas vilka kunskapskriterier som omsorgs- och vårdarbetet med äldre 
omfattas av. Utifrån utsagorna av omsorgspersonalen tyder mycket på att de beskrivna 
kriterierna från utredningskommittén redan uppfylls av många vårdbiträden. Det finns alltså 
likheter mellan utsagorna i fråga om de utförliga uppgiftsbeskrivningar som författats i SOU. 
Skillnaden består av att i SOU framställs de som något som ska levas upp till i framtiden, 
emedan de hos fokusgrupperna framställs som en bild av deras arbetsvardag idag.  
 
På 50-talet förlitade man sig i rekryteringsprocessen på att socialt medkännande husmödrar 
skulle engagera sig (Szehebely 1995, s.62). Kanske är det arvet djupare än vi anar. Kanske 
existerar fortfarande en ej uttalad önskan att äldreomsorgen borde utgöras av frivilliga 
samariter, motiverade av den goda viljan blott, precis som ett vårdbiträde ovan raljerade över. 
Det framgår både i vårdbiträdenas egna utsagor samt i SOU-rapporten att denna tradition på 
olika sätt reproduceras. Det är en idealistisk bild av den framtida goda omsorgen som beskrivs 
samtidigt som lönefrågan exkluderas. Detta resulterar i att vårdbiträdet upprätthålls som en 
frivillig samarit, utan löneanspråk och på tryggt avstånd från de högskoleutbildade kollegorna. 
Självkänsla, status och yrkesidentitet ska ingjutas med hjälp av validering och 
kompetensreformer. Upplevelsen att bli betraktad av omgivningen som inkompetent, outbildad 
och ointressant delas av de flesta i fokussamtalen. Den mycket krassa hållning som 
vårdbiträdena intar gentemot sitt arbete som framtidsyrke är en konsekvens av den rådande 
normen som framträtt i analysen på statlig utredningsnivå. Då den ena fokusgruppen 
exkluderar lönefrågan kan det tolkas som att man är nöjd, att man har gett upp eller som en 
tillfällighet ej värd att tillskriva någon vikt. Någon ser det kanske som ett uttryck för vad som 
hävdas i SOU 2008:126, att kvinnor födda på 40-och 50-talet som dominerat omsorgsyrket, 
helt enkelt inte har samma löneanspråk som dagens och morgondagens kvinnor. Exkluderingen 
av lönefrågan kan därigenom legitimeras inom utredningen, där den skjuts framåt till en diffus 
morgondag.   
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Statusstrukturer utmärks av att de är relationella. Status mäts och tolkas i relation till 
erkännandet av andra människor. Strävan efter hög yrkesstatus framträder som en logisk 
kullerbytta, eftersom det alltid för med sig att något annat yrke tillskrivs lägre erkännande 
(Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011, s.198-199). I SOU-rapporten sker en logisk kullerbytta 
när vårdbiträdets yrkesstatus tolkas i förhållande till de högskoleutbildade yrkesgrupperna i 
äldreomsorgen eller som äldreassistentens yrkesstatus i förhållande till de servicetjänster som 
enligt SOU ska utföras av någon annan. Konsekvensen är att diskursen som framträder i SOU-
rapporten splittrar äldreomsorgsyrket istället för att de facto förändra vårdbiträdets yrkesstatus. 
Det vore till gagn för yrket att se över villkoren för arbetsmiljö, organisering och de 
relationella yrkesförutsättningarna. Omsorgsarbetarens uppdrag har en psykosocial karaktär 
som i andra kontexter inom socialtjänsten skulle borga för ett behov att ge medarbetarna 
handledning och gemensamma gruppsamtal. Det vore därför intressant att undersöka diskurser 
och handlingsutrymme bland personalen i hemtjänstmiljön där möjligheter till handledning och 
gemensamma möten är krympta, och där en växande grupp av arbetstagare använder svenska 
som sitt andra språk. Interaktiv forskning med omsorgspersonal och omsorgspersonalens 
ledning skulle kunna undersökas och utformas genom pedagogiska ingripanden som en del av 
ett förändringsarbete. Den statligt offentliga utredningens position i formandet av lagar och 
politik i det svenska samhället, gör det angeläget att fortsätta bedriva kritiskt diskursanalytiska 
studier av det statliga utredningsväsendet.  
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Bilaga 1 

Samtalsguide 

 
 
Innan och efter gruppsamtalet intervjuas var och en individuellt med frågor om ålder, 
utbildningar, arbetslivserfarenhet och antal år i hemtjänst. 
 
Välkomnande samt kort introduktion. 
 
Inled med att berätta vad det innebär att arbeta som vårdbiträde i hemtjänst här. Kan ni 
definiera vad yrket omfattar?  (Anser de att arbetsbeskrivningen är rättvisande för vad som 
krävs i yrkesutövandet? Omfattar yrket rätt saker?) 
 
Som jag tidigare berättat kommer jag att göra en textanalys av en rapport från Statens 
offentliga utredningar. Där står bland annat följande som jag nu läser upp och som ni har på 
pappret framför er: 
 
-Socialstyrelsen anser att det är för få verksamma inom äldreomsorgen som är 
yrkeskompetenta. (Vem/vilka är det som jobbar inom yrket idag?) 
 
-Socialstyrelsen skriver att många som arbetar inom äldreomsorgen saknar relevant utbildning 
vilket antas ge negativ inverkan på verksamhetens kvalitet. 
(Är utbildning viktigt och i så fall vilken utbildning, eller i vad bör vårdbiträdet vara utbildad? 
Vad är det som skulle underlätta nyrekryteringen i framtiden?) 
 
-I SOU rapporten formuleras att krav på "grundläggande utbildning" och en "ny 
yrkesbenämning" skulle höja vårdbiträdets yrkesstatus.  
(Vilken status har yrket idag? - kan denna förbättras? Vad gör yrket bra, intressant - dåligt, 
svårt?) 
 
De kursiverade frågorna satta inom parentes, är tänkta att användas av moderatorn uti händelse att 
samtalet behöver stimuleras eller styras upp (förf. not). 
 
 



 

 4 

Bilaga 2 

Textstimuli till fokusgrupper 

- Socialstyrelsen anser att det  är för få verksamma inom äldreomsorg som är yrkeskompetenta. 
 
 
- Socialstyrelsen skriver att många som arbetar inom äldreomsorgen saknar relevant utbildning 
vilket då antas ge negativ inverkan på verksamhetens kvalitet. 
 
 
- I SOU rapporten formuleras att krav på "grundläggande utbildning" och en "ny yrkesbenämning" 
skulle höja vårdbiträdets yrkesstatus. 
 


