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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur äldrevårdspersonal upplever sin yrkesroll utifrån sig 

själva och hur de tror att samhället ser på åldringsvård och på dem som arbetar inom 

äldrevården. I begreppet samhälle ingår samhällsmedborgare, media och andra yrkesgrupper. 

En kvalitativ metod i form av intervjuer har genomförts och spelats in samt transkriberats. För 

att sedan tolka svaren för att försöka finna svar på syftet. Undersökningen syftade till att ta 

reda på om empowerment kan tillämpas i yrket. Resultatet beskriver att 

äldreomsorgspersonalen uppfattar media och övriga samhällsmedborgares negativa syn på 

yrket, och hur de själva uppfattar sin yrkesroll. Slutsatsen av den här studien är att 

respondenternas egen mognad påverkar deras uppfattning om, och förhållning till yrket, och 

en upptäckt gjordes om att gerontranscendensteorin synliggör synen på yrkesstolthet. 
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1. Inledning 

1.1 Min Bakgrund 

Nyfikenheten på hur personalen inom äldreomsorgen upplever sin yrkesroll är något som hos 

mig har funnits av och till. Den grundar sig bland annat från min praktik, då 

hemtjänstpersonalen presenterade sig för mig, och gav sin motivering på varför de valt att 

arbeta med äldreomsorg. Vad de berättade, satte jag i samband med hur en programledare i ett 

debattprogram för några år sedan framställde anställda inom vårdyrket. Jag har själv arbetat 

inom omsorgerna äldre-, handikapp och psykiskt funktionshindrade, och känner igen 

beteendet och synen på arbetet utan att egentligen veta varifrån den kommer. Beteendet är att 

de som arbetar inom, framförallt äldreomsorgen, nästan skäms för sitt val av arbete. Under 

studietiden läste vi den historiska delen ur de tre ovan nämnda omsorgernas uppkomst och 

utveckling, och jag funderade på hur olika samband i historiken hänger ihop angående 

synsättet på yrket genom Holgerssons (2008) bok Socialpolitik och social arbete.  

 

1.2 Historisk bakgrund 

Den här delen omfattar det historiska synsättet och innehåller bara väl valda delar framtagna 

ur ett historiskt perspektiv, för att på ett enkelt sätt visa hur synen på äldre människor i 

samhället har utvecklats genom åren. Holgersson (2008) skriver att åldringsvården alltid har 

varit en tung börda för samhället. Den traditionella synen på den äldre är att de är förbrukade 

och att de inte tillför något i samhället. Förenligt med det genom tiden är att familjen, byn, 

orten, kommunen, samhället inte får något tillbaka från den som uppnått en ålder, där arbete 

inte längre går att utföra. Dessutom uppstår ett omvårdnadsbehov som kräver ett ansvar av 

andra, och att den som är gammal bara är en individ som tar tid och resurser från övriga 

medborgare. 

Under medeltiden ordnade den katolska kyrkan den första verkliga hjälpen till fattiga, gamla 

och sjuka. Tidigare hade de gamla och fattiga fått klara sig själva så gott de kunde genom 

släkten. Enligt Holgersson (2008) handlade kyrkans hjälp om ideellt arbete för att hjälpa 

fattiga människor. Eftersom barmhärtighet sågs som något de rika kunde nå frälsning genom 

ansågs de fattiga vara betydelsefulla för de rika. Det blev en symbolisk handling i det kristna 

samhället, då fattiga skulle ersätta sina gåvor genom att be för den som gav dem allmosor. Det 

var en bekräftelse till Gud att givaren hade varit barmhärtig i sitt jordeliv, vilket i sin tur kan 

bidra till förståelse för hur pengar har spelat in i det sociala arbetet, både som resurs i 

vårdandet och som lön till dem som utövat omsorgsarbetet. Det kristna förhållningssättet var 

att det inte var pengar som styrde omhändertagandet av de gamla, utan att lönen utgick i form 

av säker frälsning när det egna livet avslutats och man stod inför Gud. Det var en 

barmhärtighetshandling, som var värdefull i form av en betalning till en hög belöning för den 

som gav vården. Det var i första hand mat som de gamla behövde, och även om det rådde 

fattigdom var det lättare att ge mat än pengar, eftersom det inte var ett handelssamhälle i den 

utsträckning som vi har idag. Resurserna fördelades genom att handla med varor, istället för 

att resurserna bara låg i hur mycket pengar det fanns att tillgå för var och en i samhällena. 
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Genom landskapslagarna, som har sitt ursprung från 1200-talet, fanns det bestämmelser om 

hur sjuka och gamla skulle tas omhand av sina barn. Om de bröt mot lagen och inte fullföljde 

den plikten kunde de få böter. Landskapslagarna var lagar som efterlevdes i de landskap som 

lagen hette t ex Upplandlagen, Sörmlandslagen. Dessa lagar förändras successivt precis som 

våra lagar gör i dag och formar det historiska vartefter tiden och förutsättningarna ändrar sig. 

En allmän skyldighet att ta hand om övrig släkt förutom föräldrarna förvärvades inte. Hoppar 

man fram en bit i tiden och landar under tidigt 1800-tal, fanns det inga resurser att avsätta 

pengar till socialpolitik eftersom det förelåg krigstider i Europa och Sverige var delaktig i 

krigandet. Begreppet socialpolitik fanns inte som det gör idag, utan de äldre i samhället fick 

klara sig med den hjälp de fick av släkten. Holgersson (2008) skriver att vetskapen om hur 

gamla och sjuka blev omhändertagna är osäker och liknar mer myter. 

Under 1900-talet utvecklades välfärdssamhället med socialpolitik, socialförsäkring och socialt 

arbete. Utbildning samt professionalisering växte fram inom socialt arbete. Omsorgsarbetet 

blev ett yrke som byggde på att utövaren hade en yrkesutbildning (Swärd & Egerö, 2006). 

1906 hölls en fattigvårdskongress med representanter från landets kommuner, kungahuset och 

regeringen. En pensionsförsäkring som blev obligatorisk skulle konstrueras för att inte de 

fattigaste i samhället skulle stå utanför systemet. Fattigvården borde vara av en humanitärart 

och en moralisk förebild i form av samhällssolidaritet sades det. Den ekonomiska pressen på 

kommunerna skulle dessutom mildras genom förväntade insatser av stat och landsting. Det 

var ett stort steg för åldringsvården, det innebar en helomvändning, från att se de gamla som 

tärande ”fattigjon” till att utveckla ett positivt tankesätt där de gamla sågs som 

självförsörjande ”ålderspensionärer” (ibid). 

1918 stiftades fattigvårdslagen som bland annat gjorde det obligatoriskt för varje kommun att 

ordna med ålderdomshem för fattiga och arbetsoförmögna samt höja hjälpnivån från 

”nödtorftigt” till ”erforderligt” underhåll. 1956 kom socialhjälpslagen som ersatte 1918 års 

fattigvårdslag. Nu byttes begreppet fattigvård ut till socialhjälp, men grundbegreppen fanns 

kvar ifrån gamla fattigvårdslagen med bland annat plikten att ordna med ålderdomshem 

(Holgersson, 2008). 

1968 kom ett tillägg i den dåvarande socialhjälpslagen som innebar att kommunerna var 

skyldiga att ge alla kommuninvånare en tillfredställande omvårdnad. Yrkeskåren som skulle 

ingå i hemtjänstens team behövde inte ha någon formell utbildning. Innan tillägget kom fanns 

det inga kriterier alls på vad man skulle klara av för att kunna vårda äldre människor, nu 

angavs att om de sökande hade erfarenheter av hushållsarbete i det egna hemmet så klarade 

man av arbetet. I och med att den som skulle få arbeta i äldreomsorgsteamet efterfrågades ha 

en viss kunskap/erfarenhet, innebar det här ett startskott i en evolutionistisk utveckling av 

betydelsen för ett yrkeskunnande och utbildning inom hemtjänsten (ibid). 
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1.3 Komplexiteten i yrket 

Det som idag är meriterande för framgång i samhället är utbildning. Utbildning är något som 

efterfrågas i alla sammanhang, även inom vårdyrken med äldre. Det finns utbildning inom 

olika delar av yrket så som speciell kunskap för dem som är demensansvariga, palliativa 

vårdare osv. När sommaren kommer och sommarvikarierna inom äldreomsorgen tillsätts är 

det studenter och arbetslösa ungdomar som tillåts täcka upp personalens semesterscheman. 

Utbildning efterfrågas inte längre på samma sätt som när erfaren och utbildad personal jobbar 

under det övriga året. Vid lönesamtal ligger en stor del av kompetens i form av 

utbildningsnivåer som underlag för lönesättning. Den blir då mätbart på en synlig nivå, men 

känslan av dess betydelse minskar något när outbildad och oerfaren personal tillåts täcka upp 

den ordinarie personalen. 

I Henriksens och Vetlesens (2001) bok Etik i arbete med människor beskrivs komplexiteten i 

de arbetsuppgifter som ingår i yrket, bl.a. hur mångfacetterade arbetsuppgifterna är, samt att 

arbetet inom äldreomsorgen är krävande av personalen på ett personligt plan. Med det senare 

menas personalens förmåga att möta olika situationer, både planerade och överraskande, och 

vilket personligt anlag personalen har. Det får inte heller glömmas bort att det också innebär 

beredskap att möta döden, personer med personlighetsförändringar och andra tragiska 

händelser i en utsträckning som är mer vardagligt förekommande än hos yrkeskategorier som 

inte har med vård att göra. 

Samtidigt som personalen ska klara alla de olika arbetsuppgifterna ska personalen ha en 

lojalitet mot yrkespraxis, som i ett utifrånperspektiv kan uppfattas som byråkratiskt och 

omänskligt. Det råder t ex tystnadsplikt och sekretess samt dubbla lojaliteter både mot 

arbetsgivare och mot brukare. Det kan vara lätt för media att framställa en händelse på ett 

sentimentalt sätt som inte tar hänsyn till alla aspekter som personalen måste ta hänsyn till. 

Detta kan få som konsekvens att personalen inte verkar ha någon närhet till händelsen alls 

skriver Henriksen och Vetlesen (2001).  

 

1.4 Andra professioners syn på äldreomsorgspersonal 

I en avhandling av Höglund och Karlsson (1993) står det uttryckt att:  

”Hemtjänstyrket har låg status för att uppgifterna traditionellt utförs 

gratis och av kvinnor” (s. 52). 

I avhandlingen beskrivs även hur det uppstår problem när andra vårdprofessioner inte ser på 

hemtjänstpersonal som viktiga och har ett dåligt förhållningssätt till dem. De utövar makt 

genom att inte kommunicera med hemtjänstpersonalen vid t ex utskrivningar från sjukhus. I 

Greta Marie Skaus (2007) bok ”Mellan makt och hjälp”, beskrivs det hur nära gränsen mellan 

makt och hjälp ligger. Att inte kommunicera och vidarebefordra information till dem som ska 

ta vid omsorgsarbetet är enligt Skau (2007) att missbruka makt över den lilla människan, d v s 

brukaren som kan bli lidande av den dåliga informationsöverföringen mellan professionerna. 
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Det förefaller i största allmänhet finnas en given uppfattning om hur åldringsvård inom 

hemtjänsten ska se ut och fungera och hur man skall understödja ett värdigt liv. Henriksen och 

Vetlesen (2001) beskriver hur lagarna ibland motstrider anhörigas föreställning om hur 

omsorgen ska se ut. Då anhörigas förväntningar inte alltid går ihop med det ramverk som styr 

förhållandet mellan brukare och personal, kan det uppstå ett nedvärderande bemötande från 

anhöriga gentemot personalen. Hemtjänstpersonalen är inte mer än människor och till slut kan 

de attityder de möter inverka negativt på deras stolthet över yrket. 

 

1.5 Massmedias bild av äldrevårdsyrket 

När det var storm kring löner och strejk inom Kommunals fackförbund, dels den stora 

strejken 2003 dels konflikten och strejken våren 2008 inom sjukvården, skrevs det i 

massmedia om äldrevårdspersonal som ett exempel på medlemmar i det aktuella 

fackförbundet. I ett debattprogram, under strejken 2003, med journalisten Lennart Ekdal 

presenterades att arbetet med äldre var något som utfördes av dem som står längst ner på 

samhällets karriärtrappa när det gäller status på yrken. Programmet framställde det som att de 

som arbetar inom yrket var de som hade lägst utbildning, lägst lön och de sämsta 

arbetstiderna, samt att det nästan bara var frågan om deltidsarbetande, ensamstående och 

ensamförsörjande. 

Ofta kan det läsas i tidningar om olika personliga tragedier i gamla människors liv, där det 

rent allmänt kan väcka tanken på om den historia som presenteras är vinklad, för att ensidigt 

framställa att den äldre människan blir illa behandlad av sina kommunalanställda och deras 

regelverk. I media kan det vara lätt att framställa en händelse ensidigt eftersom inte 

personalen får uttrycka sig i det enskilda fallet på grund av sekretesslagen (Strömberg & 

Lundell, 2007). 

 

1.6 Syfte 

Syftet med den här studien var att 

 Undersöka hur personalen inom äldreomsorgen själva upplever sin yrkesroll. 

 Beskriva personalens uppfattning om hur samhället ser på omsorgsvård av äldre och 

på personal inom äldreomsorgen. 

I den här studien representeras samhället av samhällsmedborgare, media och andra 

yrkesgrupper. 
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2 Referensramar  

Ordet empowerment betyder egenmakt och syftar på att individen eller organisationen har 

makt över sin egen ställning. I uppsatsarbetet används teorin empowerment, som avser att 

beteenden i yrkesrollen inom äldreomsorg bidrar till att skapa en självkänsla, säkerhet och 

stolthet i sitt yrkesval. Begreppet används som ett förhållningssätt i socialt arbete (Forsberg & 

Starrin, 1997) och syftar till att stärka svaga grupper i samhället som antyds vara maktlösa.  

 

2.1 Empowerment 

Avsikten med empowerment är att komma fram till viktiga förändringar som behövs i t ex 

synen på yrkesrollen. Utifrån sin egen erfarenhet och sitt sätt att tänka och reflektera över 

yrkesrollen, blir personen själv expert på sitt eget ämne. Utifrån det kan man sedan använda 

begreppet empowerment i ett förändringsarbete som ett verktyg, en metod, genom att ha en 

medvetenhet om sin livssituation där individen kan växa fram tillsammans med den grupp den 

tillhör. Empowerment är ett svårfångat begrepp som beskriver hur de svaga grupperna i 

samhället tar kraften i sina egna händer. För att förbättra, ge makt eller att ge möjligheter till 

att ta makt i sin egen situation (Blomdahl-Frej & Eriksson, 1998). 

Blomdahl-Frej och Eriksson (1998) menar att i empowermentbegreppet finns det några 

komponenter som blir ett verktyg för att tillämpas i förändringsarbeten. En komponent är 

livsstrategier som innebär att individen har en plan eller utarbetar en plan och lär sig om sitt 

liv och hur individen själv vill att dennes liv ska utformas och innehålla. En annan komponent 

är vardagsverklighet där man utgår från individens förmågor, möjligheter och kunskaper för 

att tillmötesgå en förändring i ett förhållningssätt. 

Empowerment har två delbetydelser som är relaterade till varandra, den ena betydelsen är att 

ge makt/auktoritet och den andra betydelsen är att ge möjlighet/tillåtelse. Ordet är 

svåröversatt och därför kommer ordet empowerment att användas i texten framöver. I 

Forsbergs och Starrins (1997) bok Frigörande kraft beskrivs empowerment som något som 

tillämpas av egen kraft från den enskilde individen i en viss situation som personen upplever. 

Empowerment innebär att hon kan och behärskar läget och det är samtidigt det som driver 

henne till att utvecklas. Det gör att hon kan göra något åt situationen i en utvecklande 

riktning. 

Empowerment kan ses som en del av yrkesutövandet genom att individen tar makten över 

synen på sin roll, och utvecklar en känsla av självsäkerhet i verksamheten som individen 

tillhör. Ju större stolthet hela gruppen känner, desto tydligare blir individen i sin yrkesroll och 

utvecklar en bra förhållning till både chefer och brukare i omsorgsarbetet. Genom en 

uttrycklig sammanhållande känsla i gruppen blir det en växande process i tillämpningen av 

empowerment. Där den sociala processen höjer människors förmåga att tillgodose sina egna 

behov, lösa problem, eller skaffa sig kunskap eller resurser för att skapa kontroll över sitt eget 

liv (Forsberg & Starrin, 1997). 
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Det går att tillämpa empowerment på ett enkelt sätt enligt författarna Forsberg och Starrin 

(1997) genom att avgränsa empowerment till att människor tar kontroll över sina liv. Detta 

sker dels genom att individen kan tänka positivt om sig själv och öka självkänslan och på så 

vis utvecklas till att fullfölja en handling och dels genom att uppmärksamma att strukturen i 

samhället kan utvecklas och förändras. På det viset kan man använda empowerment både som 

process och som ett mål. Det sker genom att återge empowerment till den personliga 

kunskapen och den opartiska verkligheten menar Forsberg och Starrin (1997). 

 

2.2 Tidigare forskning  

I Höglund och Karlssons (1996) studie dras slutsatsen att hemtjänstpersonal slits mellan flera 

olika intressenter i sin yrkesroll eftersom de ska pendla mellan brukare, chef och politiker. 

Detta leder till att hemtjänstpersonalen aldrig känner sig riktigt tillfreds i sin omsorgsleverans. 

Det grundar sig på att hemtjänstpersonalen ser brukarna mer på ett privat plan och som en hel 

individ, hemtjänstpersonalen kan se mer till det friska hos brukaren än exempelvis vad 

sjuksköterskor gör på sjukhuset. Den känslan grundar sig på att en sjuksköterska blir färdig 

med sitt vårdande när brukaren är medicinskt färdigbehandlad. Medan hemtjänstpersonalen 

finns hos brukaren i dess vardag och där ska det egentligen inte ske någon förändring, inget 

givet slut. 

I studien av Höglund och Karlsson (1996) framgår det att otillräcklighetskänslan hos 

personalen är något som ökat i omfattning sen ÄDEL-reformen kom 1992. ÄDEL står för 

äldredelegationen och det är en delegation som tillsattes för att behandla frågor om 

prioriteringar och samordning av samhällets insatser för äldre och handikappade. ÄDEL-

reformen innebar att ansvaret för lokala sjukhem, långtidssjuka och särskilda boenden för 

handikappade lades över från landstingens ansvar till kommunerna (NE, 2009). 

Höglund och Karlsson (1996) påvisar i sin studie att ÄDEL-reformen har medfört att 

hemtjänstpersonalen upplever ett ökat inslag av akutinsatser i sin arbetsmiljö. Arbetet har en 

tendens att inkräkta på privatlivet eftersom det ibland med mycket kort varsel, krävs 

insättande av personal för insatser dygnet runt. Övertid blir ofta ett måste för att kunna avsluta 

en händelse i någon brukares livssituation och där det inte går att avbryta bara för att 

schematiden för den anställde är slut. En annan slutsats som framkom var att det finns brister i 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna på sjukhusen och hemtjänstpersonalen. Det i sin 

tur bidrar till att en hierarki uppstår mellan de olika vårdprofessionerna. Hemtjänstpersonalen 

upplever att sjukvården inte för en dialog med hemtjänstpersonalen när det t ex ska ske en 

utskrivning av en brukare från sjukhusvistelse. Hemtjänstpersonalen får hem en brukare och 

då upplever de det som att de får ”röja upp” efter sjukvården (ibid).  

I en studie av Häggström, Engström och Wadensten (2008) har personal inom äldrevården 

under en nio månader lång period fått tillämpa empowermentteorin aktivt i sitt omsorgsarbete. 

Betydelsen av empowerment framgår tydligt av resultatet. I studien påtalar 

hemtjänstpersonalen hur ofta de känner att de har dåligt samvete över att inte kunna ge mer 

omsorg än den de hade praktisk möjlighet till. Författarna ser empowerment som ett verktyg 
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för undersköterskorna vid hemtjänsten att kunna påverka sin situation, genom att på egen 

hand utveckla sin självkänsla. På så vis kan de känna att de har bättre kontroll över sin egen 

situation och sin egen syn på yrket. Ett sätt att tillämpa empowerment är att prata med 

varandra i arbetsgruppen om hur de ser på sig själva i sitt yrke, för att på det viset bli 

medvetna om sitt sätt att agera och därigenom bli stärkt i sin yrkesroll. Personalen har även i 

studien fått lära sig att använda e-post och internet som konkreta verktyg. För att såväl söka 

fakta om hälsofrågor i vårdandet, som att ta reda på samhällets utveckling i allmänhet, genom 

att ta del av nyheter och aktuella iakttagelser i arbetet inom omsorgen. Det här är ett sätt i 

empowerment för att ta kontrollen över sig själv och sin utveckling (ibid). 

Personalen upplevde att det är beklagligt att ha ett kvinnoyrke i det svenska samhället, att 

både samhällssynen och personerna i deras närmaste omgivning såg ner på dem. De har enligt 

personalen själva ett lågstatusjobb och det synsättet blev bekräftat när författarna tog del av 

hur personalen redovisade sitt synsätt på det egna yrket. Efter studiens avslutande och sedan 

empowerment har börjat tillämpas har attityden ändrat sig. De pratar inte om kvinnoyrket 

längre, i stället ser de på svårigheterna och sina möjligheter att påverka sitt arbete med 

omvårdnad. De fokuserade mer på förståelsen av sina egna personliga identiteter än på att 

vara kvinna. Personalen upplevde tidigare att de fick för stora krav på sig från chefen att vara 

mer aktiva med att delta i diskussioner med kollegorna på möten. Chefen ville att personalen 

skulle ta del i mer djupgående diskussioner kring sina roller i organisationen och hur de 

identifierade sin roll i arbetet. En förändring skedde under studiens gång och personalen har 

nu börjat prata öppet om känsliga saker (ibid) 

 

Ett resultat av tillämpningen av empowerment var att de som tidigare inte tog så stor plats i 

arbetsgruppen utvecklades från att vara osynliga till att bli mer modiga och benägna att 

uttrycka sina åsikter öppet. De som inte arbetat så länge berättade att när de började arbeta i 

gruppen kände de att de inte fick en bra introduktion i arbetet, de var inte så framfusiga i sin 

personlighet och tog inte för sig och ställde frågor under introduktionstiden. De förhöll sig en 

smula avvaktande, lyssnade och lärde sig genom att bara titta på. Efter studien började 

personalen prata mer och ta plats. De skämdes inte längre för vad de hade att säga, de började 

föra samtal och prata mer öppet på möten (ibid). 

 

Genom att använda sig av empowerment i sitt arbete förändrade de såväl sitt synsätt som sitt 

bemötande, och fick en trygghet i sitt yrkesutövande. Personalen motarbetade från början 

synsättet om att det är ett typiskt kvinnoyrke, att vara hemtjänstpersonal med låg status. 

Genom att samtala, finna motiveringar och förhållningssätt och definiera vad yrket går ut på i 

en gemensam grupp. Det var mycket som var negativt i det gamla synsättet. Personalen har i 

stället, i den anda som empowerment står för, själva tagit makten för att kunna påverka sin 

arbetssituation. De har därmed blivit mer fokuserade på sin yrkesroll och frigjort sig från 

synsättet att se det som ett kvinnoyrke. Flera positiva effekter av studiens genomförande 

kunde observeras: 
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 En bra form av renodlad tillsyn och kontroll över hemtjänstpersonalens omsorgsarbete 

utvecklades. 

 Hemtjänstpersonalens självkänsla blev större, vilket gav större insikt och förståelse för 

yrkets roll och även ledde till att de blev mer aktiva och självständiga i sitt arbete 

(Häggström, Engström & Wadensten, 2008). 

I studien av McCrae, Murray, Huxley och Evans (2004) som är gjord i England, har det 

undersökts om det finns någon framtid för renodlade socialarbetare inom psykiatrin. 

Överlappningen mellan socialt arbete och psykiatrin har suddat ut gränserna mellan 

professionerna. Studien visar att det finns tre olika attityder till den nya formen av 

yrkessammansättningen mellan socialarbetare och psykiatrin. Attityden kommer från 

föreståndare och akademisk utbildad personal, och indelas i tre kategorier: Traditionellt, 

Vidsynt och Allmänt synsätt. 

Det traditionella synsättet identifieras med rent socialt arbete i form av social omvårdnad, det 

vidsynta synsättet identifieras både som socialt omsorgsarbete och psykisk omvårdnad. I den 

vidsynta omvårdnaden menar de att det psykiska hälsotillståndet hör ihop med hur brukaren 

fungerar socialt. I det tredje allmänna synsättet är det renodlat psykisk vård som det handlar 

om. I studien framkommer det att socialt arbete har en negativ stämpel genom att media 

påvisar det negativa som händer runt brukare och hur de bemöts av personalen. Det som är 

positivt är inte media intresserad av att fästa uppmärksamheten på. Det gör att utbildningen 

till socialt arbete inte är attraktivt att söka, eftersom det anses vara ett lågstatusyrke ur 

samhällets synvinkel, men däremot utbildningen för psykisk vård är intressant, därför att det 

anses som attraktivt att arbeta nära psykiatriker och liknande yrkesmän(ibid).  

I en av verksamhetsorganisationerna som undersöktes fanns det fyra socialarbetschefer och en 

sjuksköterska, där har socialarbetarna varit bra på att ta ledande roller i arbetsgruppen jämfört 

med de som arbetat inom psykiatrisk vård. I studien framgår det att de som söker socialt 

arbete i dag oftare tillhör det lägre sociala skiktet i samhället än vad de gjorde på 1970-talet, 

då yrket hade hög status (ibid). 
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3 Metod 

Här redovisas urval, forskningsmetod och tillvägagångssätt samt tillförlitligheten i studiens 

resultat och etiska ställningstaganden. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Studien har en kvalitativ metod genom halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 1997) av personal 

i äldreomsorgen. Vilket innebar att alla intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide 

med ett antal frågeområden till alla respondenter. Följdfrågor ställdes för att förtydliga svaren 

om det behövdes. Materialet från intervjuerna sammanställdes och bearbetades för att nå fram 

till ett svar på syftet. Den kvalitativa forskningsformen kännetecknas av förståelse genom att 

den inte bara rymmer ett angreppssätt utan flera, genom att ta del av tidigare forskning, egen 

erfarenhet, och ta del av andras erfarenhet. Forskaren befinner sig i en interaktion mellan sig 

och respondenten för att få fram respondentens berättelser och förståelse av fenomenet. 

Genom tolkning av data som insamlats söker forskaren förståelse för fenomenet som 

undersöks. Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för att beskriva fenomenet, genom 

detaljerade och ingående beskrivningar av händelser och människor, antingen det handlar om 

betydelser eller beteendemönster (Denscombe, 2008). 

Kvalitativ forskning syftar till att se egenskaperna av det man vill beforska. Widerberg (2002) 

förklarar att man i kvalitativ forskning har för avsikt att klargöra ett fenomens karaktär, som i 

det här fallet hur yrkesrollen uppfattas av respondenterna, och hur de uppfattar samhällets syn 

på äldreomsorg. Denscombe (1998) menar att kvalitativ forskning förknippas med småskalig 

forskning och en fördjupad beskrivning av fenomenet, som bara är möjlig vid begränsat antal 

respondenter. Valet blev en kvalitativ metod eftersom materialet är baserat på sex 

respondenter. 

 

3.2 Val av respondenter  

En områdeschef för en hemtjänstgrupp blev kontaktad om en förfrågan att delta i studien. 

Genom kontakten med områdeschefen skickades ett missivbrev ut till samtliga i 

hemtjänstpersonalgruppen. Områdeschefen informerade personalen muntligt på 

personalmöten om vad forskaren ville ha hjälp med och framförde frågan om det fanns 

intresse hos frivilliga att ställa upp på intervjuer till forskningen. Studien är genomförd i en 

kommun i Mellansverige, med 16 500 kommuninnevånare. Respondenterna tillhör en 

verksamhet med ett stort upptagningsområde, den har 70 fastanställda och sammanlagt med 

timvikarier 100 anställda. Områdeschefen samlade 12 respondenter som gav sitt samtycke till 

intervjuerna. Från denna grupp gjordes ett enkelt slumpmässigt urval genom lottdragning 

(Andersen, 1998) av sex respondenter. På det viset visste inte områdeschefen vilka som ingår 

i undersökningen. Respondenterna behövde då inte känna att de är utlämnade, ifall de skulle 

känna sig obekväma med att deras chef visste vilka som varit deltagande, och för att 

konfidentialitetskravet ska tillgodoses. 
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Respondenterna bestod av fem kvinnor och en man i ett ålderspann fördelat mellan 20 och 65 

år. Åldrarna var jämt fördelade och det var ingen ålder som blev överrepresenterad. Syftet var 

inte att undersöka attityder till yrket genom ett genusperspektiv. Två av deltagarna arbetar på 

en dagverksamhet för dementa som ingår i verksamheten, fyra av deltagarna arbetar som 

hemtjänstpersonal. 

 

3.3 Metod för datainsamling  

Intervjuer har genomförts med äldreomsorgspersonal och avsikten med intervjuerna var att 

försöka skapa sig en bild av hur respondenterna upplever sin yrkesroll. Utifrån de data som 

samlats in vill forskaren se om det går att få fram nya infallsvinklar på attityder till yrket och 

försöka lyfta yrkets sociala anseende. 

Respondenterna som blev utlottade till intervju kontaktades personligen via telefon av 

forskaren. För att möta konfidentialitetskravet ringdes varje respondent upp personligen när 

bokningen av intervjuerna gjordes. En rad frågor i en framarbetad intervjuguide användes, 

frågorna var indelade i olika teman. Frågorna testades på två helt utomstående personer, för 

att kontrollera om det framgick av frågorna vad som efterfrågades. När intervjun genomfördes 

kom följdfrågor som ställdes spontant för att operationalisera, bryta ner, svaren (Andersen, 

1998). 

Efter första intervjun gjordes en analys för att se om frågorna behövde kompletteras. Det 

bedömdes att intervjun gick att använda fullt ut utan att kompletteras i efterhand, eftersom 

svaren var uttömmande. Om intervjun inte gått att använda, fanns möjligheten att dra 

ytterligare ett namn för en intervju, och använda första intervjun som en provintervju. 

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna ägde rum i en studiecell i stadens stadsbibliotek. Genom det gjordes intervjuerna 

på neutral mark för både intervjuare och för respondenterna. Respondenterna fick ett eget 

utdraget missivbrev innan intervjun började, och informerades om vad konfidentialitet 

innebar, samt tillfrågades om det var tillåtet att kontakta dem om komplettering skulle 

behövas. De gavs möjlighet att avbryta intervjun om de så önskade och att det var helt i sin 

ordning om de inte ville svara på någon fråga. Intervjuguiden som användes omfattar en rad 

teman och frågor, men utesluter inte följdfrågor som kom upp under intervjuernas gång. 

Diktafon har använts under intervjun, därefter har inspelningarna transkriberats till skriven 

text innan analys gjordes. Enligt Ryen (2004) är det viktigt att visa respondenten att samtalet 

spelas in så att det finns en öppen inställning till tillvägagångssättet så att respondenten inte 

känner sig lurad. 
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3.5 Databearbetning 

Transkribering (Kvale, 1997) av intervjuerna gjordes direkt efter varje genomförd intervju på 

datorn. Där intervjuarens frågor skrevs med röd text och respondenternas svar skrevs med 

svart text. När alla intervjuer var nerskrivna printades de ut på papperskopior. En 

genomläsning genomfördes förutsättningslös för att hitta gemensamma nämnare i svaren. 

Därifrån tematiserades materialet utifrån syftet med studien. Teman som identifierades fick 

arbetsnamn som: ”uppskattning”, ”lön”, ”massmedia”, vidareutbildning”, ”yrkesstolthet” och 

”samhällssyn”. Därefter numrerades teman från ett till sex, och en genomläsning av materialet 

gjordes igen och noteringar av numreringar placerades i texten där svaren berörde respektive 

tema. 

En sammanställning av texterna gjordes i teman på datorn, och en genomläsning under varje 

tema gjordes för att tolka innebörden av vad som egentligen stod där samt att 

sammankoppling av utsagor genomfördes (Starrin & Svensson, 1994). Tolkningen är gjord 

med en kvalitativ metod som beskriver hur datainsamlingen kan ge en ny möjlighet att se nya 

infallsvinklar och utveckla studien vidare i ett annat perspektiv. Det föds hela tiden nya 

möjligheter att utveckla och skapa förståelse i det man studerar. Genom att studera fenomenet 

får man en större förståelse för problematikens samband med helheten. Avvikande svar ströks 

över med överstyrkningspenna. Ett beslut fattades att tema ”lön” skulle plockas bort och 

fördelas in i temat ”uppskattning”. Därefter gjordes teman om till rubriker som stämde 

överens med vad texten innehöll och citat plockades in i texten. Efter varje stycke skrevs en 

sammanfattning av innehållet i varje tema. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Följande fyra etiska huvudkrav till intervjuundersökningen är hämtade från Vetenskapsrådet 

(2009): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Information till deltagarna har skett både muntligt och via mail och samtliga har fått tagit del 

av missivbrevet. Information har även framgått om att deras intervjusvar kommer att 

behandlas konfidentiellt, och information om vad konfidentiellt innebär. Enligt Bell (1993) är 

det viktigt att den som intervjuas inte går med på något innan de har tänkt igenom vad de ger 

sitt samtycke till. Informationen ska vara noga framlagd och i god tid för respondenten. 

Avsikten med studien har framförts och på det viset väckt ett intresse hos dem som frivilligt 

har ställt upp. God tid i den här tidsaspekten är att det först gått ut ett mail om förfrågan till 

områdeschefen, tillsammans med ett missivbrev. Detta skedde fyra dagar innan hon tog upp 

det muntligt som information på personalens veckomöte. Därefter har personalen fått två 

veckor på sig att ta ställning, innan de personer som anmält sig frivilligt presenterades för 

forskaren.  

Nyttjandekravets innebörd är att ingen annan än forskaren kommer att ta del av 

intervjumaterialet som uppkommer genom de intervjuer som genomförts. Respondenterna har 

informerats muntligen av forskaren innan intervjun har påbörjats att materialet inte får 
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användas i något annat sammanhang eller till kommersiellt bruk, samtidigt fick var och en ett 

missivbrev personligen av forskaren (Vetenskapsrådet, 2009).  

Samtycke innebär att de som deltar gör det frivilligt och kan därmed avbryta samarbetet när 

som helst vilket har påtalats mycket tydlig innan intervjun har påbörjats (Kvale, 1997). 

Information har lämnats till deltagarna om vart de kan vända sig för att ta del av resultatet när 

studien är avslutad. Telefonnummer har lämnats ut om de vill ta kontakt med forskaren efter 

avslutad intervju, samt om respondenterna skulle känna att de vill tillägga eller förändra något 

i sina svar som de känner att de inte är tillfreds med. 
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4 Resultat 

Här redovisas resultatet från intervjuerna, min tolkning, vilka kopplingar som gjorts, samt nya 

upptäckter.  

4.1 Resultat från intervjuerna 

Resultatet från intervjuerna har sammanställts genom teman där alla intervjuer har 

gemensamma beröringspunkter. Här redovisas tema för tema hur hemtjänstpersonalen ser på 

sin yrkesroll och hur de tror att samhället ser på deras yrkesroll. Citaten är direkt avskrivna 

från transkriberingen, så det kan vara lite svårt att läsa eftersom de är skrivna i talspråk. Det 

finnas en del olikheter bland respondenterna genom att de har varit i yrket olika lång tid och 

de har även olika utbildningar. 

 

4.1.1 Erkänslans betydelse i arbetet 

Det skiljer sig lite var respondenterna lägger fokus på uppskattning och synen på yrket. De 

vill ge en god omvårdnad till de äldre som ett tack för att de har varit med och byggt upp det 

samhälle vi har idag. Uppskattningen ligger i att få feedback på det de gör, både från brukarna 

och från arbetskamraterna eftersom det bara är de som egentligen till fullo kan förstå vad 

respondenterna gör i sin yrkesutövning. Samtliga respondenter är eniga om att det område där 

det känns viktigast att få uppskattning är i förhållandet till brukaren, hur brukarna uppfattar 

hjälpen de får och det bemötande som hemtjänstpersonalen ger. En av respondenterna 

uttryckte en avvikande uppfattning om att det går att använda sig av negativ kritik till att göra 

något bra av det, en chans till att förstå hur man kan agera annorlunda vid olika situationer. 

Genom negativ kritik menar respondenten att de kan använda sig av det negativa genom att 

vända på situationen, och på det viset förstå vilka signaler den ger i sitt beteende mot 

exempelvis brukaren, en avsikt som inte var menad från respondenten. 

”…ja det kan ju faktiskt vara något negativt att man kan göra något av 

det man har” 

”Det är när de visar glädje när man kommer och allt det där. Man 

märker att dom tycker om att man kommer dit och pratar med dom och 

ja det är mycket känslor emellan.” 

”Jo men uppskattningen ligger ju hos pensionärerna som även kommer 

ihåg och är tacksamma för det jobb vi gör och som sagt våran chef 

uppskattar det vi gör kan jag känna.” 

”Ja de allra flesta faktiskt, det är ju väldigt sällan är nån som tycker att 

det inte är bra, de flesta tycker att det är väldigt bra med oss man 

kommer hem och hjälper dem och så där.” 
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Sammanfattning: Genomgående är det uppskattningen från brukaren som är det viktigaste för 

respondenterna i deras yrke, men även uppskattning och sammanhållning i arbetsgruppen har 

en stor betydelse. Det som inte är lika vikigt, men som har en viss betydelse är uppskattningen 

från chefen, men chefen ingår inte i respondenternas möten och känslomässiga ömsesidighet 

med brukaren. 

 

4.1.2 Massmedias nedvärderande syn 

Massmedia har genomgående en negativ vinkling i sin rapportering om hemtjänsten, det är 

den direkta uppfattningen bland respondenterna. Alla menar att när det rapporteras om vård 

och omsorg i tidningar eller i TV är det negativa aspekter som ska avhandlas. Kanske är det 

en generell företeelse bland media i dag, att man främst rapporterar om katastrofer men sällan 

om det som är bra. Respondenterna menar att det blir en ensidig och missvisande sida av 

hemtjänsten som presenteras. Man intervjuar brukare som fått ett dåligt gehör för sin egen 

vilja, eller har fått ett olämpligt bemötande från personalen. Det rapporteras t ex gärna om när 

någon glöms bort, eller inte blir mottagen av hemtjänstpersonalen vid hemgång och 

utskrivning från sjukhus. Det i sin tur kan bero på en brist från sjukhuset, och inte 

hemtjänsten, i kommunikation mellan de två professionerna. Det är enligt respondenterna en 

sned bild som förmedlas, personalen kan inte gå in och göra uttalanden i det enskilda fallet 

eftersom de är bundna av tystnadsplikten och sekretesslagen. 

”…det är ju så att det är nyhetens behag att det är det negativa som 

Lex Sara och Lex Maria som kommer upp hela tiden. Ärtsopps 

skandaler hit och dit och det är klart att det påverkar ju säkert 

allmänheten i synen på hur man ser på en över huvud taget, att det är 

nåt som inte är bra ju och jag som är inne i verksamheten ser ju det 

tvärtom. Och det blir alltid väldigt förenklingar när det hamnar i 

massmedia. Men att det är sekretess och alltihopa och 

myndighetsutövning och sånt som sätter käppar i hjulet för att vi ska 

kunna berätta våran version så att det är allmänhet en ganska negativ 

sida från massmedia. Och det är klart det påverkar naturligtvis synen 

på den här yrkesgruppen också.” 

”Ja men det är väl mycket det jag sa förut att det är ju när det är 

extremfallen och när det händer nåt det är då det uppmärksammas. När 

det blir vanvård och så eller när kommunal togs ut i strejk när det är 

någonting som ska hända som är negativt som det hamnar runt 

omkring för att det ska uppmärksammas. Sen att man kanske, att våra 

brukare har haft ett lyckligt slut sina fem sista åren och fått dö lyckligt 

hemma alltså, det kommer ju aldrig fram utan det är ju bara när det 

händer någonting extremt.” 

”De gånger man läser om vårdpersonal det är ju oftast när det begåtts 

några dundertabbar eller någonting sånt där och då är det ju ganska 

tuffa kan jag tycka många gånger.” 
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Respondenterna menar att det är en orättvis bild som media framställer av en yrkesgrupp som 

de menar sätter brukaren i fokus. I övrigt reflekterar inte respondenterna över om det står om 

dem i tidningarna, men de kan inte undgå att notera braskande rubriker om hemtjänsten när 

någon farit illa, och de känner att de på det viset indirekt får stå till svars för saker som ibland 

geografiskt sett har hänt långt bort från den egna verksamhetsgruppen. Media ger sig på en 

yrkesgrupp som inte kan försvara sig påtalar några av respondenterna. 

Sammanfattning: Massmedias syfte och levebröd är att sälja sin egen produkt, men med sitt 

sätt att rapportera när det gäller äldreomsorgspersonal och deras yrkesutövande skadar media 

verksamheten. Det uppfattas att media ger en orättvis bild av dem som yrkesgrupp, eftersom 

de tack vare sekretesslagen sällan kan gå i svaromål. Respondenternas direkta reaktion på 

frågan om massmedias förhållande till yrkesgruppen gav det entydiga svaret att det bara är det 

negativa som framhävs. Men det framgår inte att respondenterna upplever media som något 

som egentligen retar upp dem. De blir inte arga eller upprörda utåt mot media utan visar en 

lojalitet mot arbetsgivaren, det uppfattas som ett vanligt förekommande att personalen får 

möta den negativiteten och måste acceptera sitt förhållande till media. 

 

4.1.3 Vidareutbildning för att komma vidare i yrket 

Respondenterna har lite olika syn på viljan att vidareutbilda sig på det egna yrkesområdet, 

beroende på var i livets faser respondenterna befinner sig i och hur gamla de är. De 

respondenter som är 50 till 60 år vill gärna ta del av kortare utbildningar, men de vill inte 

lägga ner för mycket tid på vidareutbildningar då de anser att de inte har så lång tid kvar att 

arbeta, utan är många gånger i stort sett nöjda med den nuvarande yrkesrollens utformning. 

En av respondenterna har en annan syn på sin egen kunskap. Respondenten vill gärna 

förmedla sin egen erfarenhet och kunskap till dem som finns i verksamheten som ett 

komplement till det de redan kan, genom nätverksträffar och idé byten. 

”…utan jag är nyfiken och jag vill höra och veta, läsa och jag vill 

utvecklas .Ja det vill jag den tiden jag har kvar. Och sen vill jag 

förmedla till andra som ska ta vid efter mig se. Det är ju jätteviktigt, det 

säger chefen också, att man delar med sig av det man lärt sig när man 

kommer tillbaka. Nu gjorde vi så här och de gör så här, och jag fick 

tips om det osv. Och chefen tycker det är bra även när man kommer 

med förslag om sånt som dyker upp så vi är ganska så fria…vi 

bestämmer mycket själva och det är ju skönt.” 

Respondenterna pratar om en ny form av vård inom hemtjänsten, den palliativa vården, som 

inriktar sig på en speciell brukargrupp. Palliativ vård går ut på att vårda en brukare i slutet av 

livet med inriktning på symtomlindring och förbättring av brukarens livskvalité, utan att det 

förväntas en bättring i förloppet av sjukdomen (NE, 2009). Respondenterna berättar att det 

ska finnas en särskild grupp av hemtjänstpersonal som bara tar sig an ärenden med palliativa 

brukare. De ska tas om hand av samma personer den tid de har kvar i livet, och 

hemtjänstpersonalen arbetar då tillsammans med en palliativ sjuksköterska. Det här är något 

som de flesta respondenter tar upp och gärna vill ta del av mer utbildning inom. Några av 
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respondenterna har redan den utbildningen och de vill väldigt gärna vara med och utveckla 

den typen av vård. 

De som representerar den lite yngre delen av respondenterna är mer angelägna om att 

vidareutveckla sig och fortlöpande vidareutbilda sig. De ser möjligheter att för egen del skaffa 

sig en spetskompetens inom hemtjänsten på olika områden som t ex demensbehandling och 

inom arbetsledning/chefskap. 

”…jag har alltid varit på det klara med att jag inte ska jobba kvar inom 

hemtjänsten. Ja jag vill ju gärna in på kontorsnivå någonstans med 

inriktning social omsorg.” 

”Ja hela tiden. Jag söker utbildningar hit och dit. Så att jag håller 

ögonen öppna och tar gärna för mig, går gärna på föreläsningar och 

utbildar mig i kurser och sånt där. För fullärd blir man aldrig.” 

Sammanfattning: Alla respondenter vill vidareutbilda sig i sitt yrke, men graden av 

utbildningen varierar. En del vill bara gå kurser medan några kan tänka sig att gå längre 

utbildningar. Det beror till största delen på var någonstans de befinner sig i livet, om de t ex 

har barn, är på väg mot pension eller har barn som flyttat hemifrån. Gemensamt är att de vill 

förmedla sin kunskap och sina erfarenheter i utbyte med andra och lära sig av varandra. De 

vill dra nytta av den kompetens som finns i arbetsgruppen. 

 

4.1.4 Yrkesstolthet en outtalad känsla 

När vi pratade om yrkesstolthet gav respondenterna olika svar. Det framgick att det inte var 

något som alla respondenter hade haft under den tidigare delen av sin yrkesverksamhet inom 

hemtjänsten. Det var något som har ändrat sig med tiden och en orsak till det är att flera av 

respondenterna menade att det hade med deras egen självbild att göra som förändrats vartefter 

de själva hade blivit äldre. En av respondenterna menade att det i sin tur hade att göra med att 

barnen blivit äldre och flyttat hemifrån, det fanns då mer tid att tänka på sig själv och arbetet 

när inte föräldraskapets uppgifter var lika betungande som tidigare. 

 ”Att för mig är det mycket värt, det är hög status att jobba med äldre. 

För mig är det det. Ja jag känner så i alla fall jag vet inte om det är för 

att man är äldre själv för man ändrar sig säkert när man har blivit 

äldre, åt hade jag nog inte samma tänk när jag började hemtjänsten 

inte, det tror jag inte.” 

Yrkesstoltheten finns där helt klart i respondenternas uttalanden, de visar stoltheten utåt och 

talar gärna om sitt arbete inför andra. En av respondenterna sa att yrkesstoltheten kommer av 

hur mycket man är engagerad och kunnig inom sitt yrke.  

”Det är att jag själv vet vad jag gör. Alltså kunskapen ger ju 

yrkesstolthet, det tror jag gäller vilket yrke som helst. Ju mer man 

sätter sig in i sitt jobb desto mer yrkesstolthet får man ju. Med 

kunskapen kommer ju det, tror jag” 
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”Att jag står upp och tycker om mitt jobb och visar det. Ja det gör jag, 

jag har varit fruktansvärt negativ en gång i tiden och nej det kan 

vända. Nej det var när jag var inne några år som timvikarie, med det 

tror jag också hade någonting med egen utveckling att göra” 

En av respondenterna tog upp att när skolorna har företagsmässor för att locka in ungdomar 

på olika yrkesbanor finns aldrig kommunen där för att sälja yrket, och locka ungdomar att 

välja en utbildning som inriktar sig på arbete inom äldreomsorgen.  

Ett annat intressant uttalande som ytterligare en respondent gjorde var att det är svårt att få en 

fast anställning, de som kommer in i yrket får ofta börja med att jobba som timvikarie, d v s 

de får arbeta vid sjukdom eller semestrar då det fattas folk. Det är en anställningsform som 

kan pågå i flertalet år, särskilt om timvikarien arbetar som vårdbiträde och saknar en 

gymnasial undersköterskeutbildning.  

Sammanfattning: Yrkesstolthet var inte något som alla hade haft från början och det sträckte 

sig en rätt lång tid in i anställningen. Men efterhand har det ändrat sig hos respondenterna. De 

tror själva att det beror dels på deras egen personliga utveckling, dels genom att mer kunskap 

och erfarenhet i yrket ökar en känsla av trygghet i yrkesutövandet. Äldreomsorg profileras 

inte utåt till ungdomar så det ges få tillfällen att visa andra vad yrket går ut på och innehåller, 

vilket bidrar till att en negativ traditionell förutfattad mening lever kvar om yrket. Det finns 

ett överflöd av anställda och det bidrar till att tillgång och efterfrågan inte gör yrket attraktivt 

och får på så sätt en vinkling till att det är ett lågstatusyrke. Respondenterna själva upplever 

sin yrkesroll som väldigt betydelsefull. De anser att de fyller en samhällsnytta genom att ge 

gruppen äldre i samhället en livskvalité i sina egna hem, och på det viset kan de få brukarna 

att känna att de har ett värdigt liv även om de behöver hjälp i sin vardag.  

 

4.1.5 Samhällets förenklade synsätt 

Respondenternas bild av hur samhället och folk i allmänhet uppfattar yrket, framgår tydligt av 

de kommentarer de återger från andra personer som inte jobbar inom äldreomsorgsyrket 

själva, att det bara handlar om att hjälpa andra att gå på toaletten, att ”torka skit” eller att 

städa. 

De upplever att det i allmänhetens ögon finns en bild av att det är ett lågstatusyrke, och att det 

förstärks tack vare medias tendens att endast rapportera om negativa företeelser inom 

hemtjänsten. De upplever även att det bland dem som själva har jobbat inom äldreomsorgen, 

men som nu är pensionärer, lever kvar en föreställning om att arbetet fortfarande ser ut som 

det gjorde när de själva arbetade med det. 

”Jag tror att folk har svårt att inse vad vi gör egentligen, jag tror det 

för det är så mycket runt omkring för det märker man när man har 

boende som själva varit inom vården. Som har varit hemsamariter som 

det hette då. Dom fattar inte, det är så långt bort så det är ja…dom 

är..jag har varit med en som har varit arg…” 
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”Tiderna som vi kom, för på min tid hade vi ju då mellan 8 och 12, då 

hade det städ, inköp, fönsterputs det här ja men nu kan de komma vilka 

tider som helst, genom det här Icare då, så hon var jättearg, och då 

skulle jag ha, ja nu kommer jag inte ihåg vad det heter, man skriver sån 

här…individplan heter det. Jag tog med mig hennes pärm till henne och 

hon har ju rätt att läsa då, så visade jag henne att det är olika papper 

som man då ska fylla i då och vad man gjorde då och hennes journal 

och hon vände på en gång. Så hon fick se liksom vad det handlade om 

och då sa hon nej men nu ser jag ju att det är mycket mer än va det var 

när jag jobbade, det var en hel del att göra, det här pappersarbetet och 

det hade ju inte dom då nej, utan de hade sin chef som tog hand om allt 

åt dem och de bokförde ju inte allt som gjordes i journal…nej så hon 

vart en annan människa efter det.” 

”Ja som mina kompisar de säger…ååh hur kan du det och torka skit, 

och ja typ så där, det tror jag de tycker att man är bra som klarar av 

det. Så! Och att folk i min ålder de har ju gamla föräldrar så de ser nog 

det på ett annat sätt än om man är ung.” 

Det här visar tydligt hur mångfasetterat yrket är och att det hela tiden utvecklas till att bli mer 

komplext än att bara handla och städa. Yrket är i ständig utveckling det blir mer och mer 

administrativt arbete, det handlar om mer än att bara möta brukaren i sitt hem. Att arbetet har 

förändrats med tiden, och ganska snabbt den sista tiden, är något som samhällssynen inte har 

hängt med i. Den traditionella synen som återges av hemtjänstpersonalen är att den allmänna 

bilden är att de har ett lätt yrke vad gäller arbetsuppgifterna, det finns ingen insikt om att det 

handlar om kunskap i ett bemötande, eller att ge insulinsprutor och annan medicinsk kunskap. 

De känner att de är navet i ett kugghjul, det handlar inte om att bara ge vård och omsorg rent 

fysiskt till brukarna, de är också en länk ut i samhället för många, genom att de måste veta 

vart de ska vända sig om det uppstår situationer som inte i första hand har med vård och 

omsorg att göra. Om en brukare t ex har ett stopp i ett avloppsrör kan inte personalen vända 

ryggen till och låta det bero bara för att det inte är deras arbetsuppgift, att ringa efter hjälp 

eller stoppa en läcka. Lika så gäller det när brukaren måste ha kontakt med myndigheter och 

inte vet hur de ska gå till väga, då känner respondenterna att de måste ställa upp och det gör 

de också. Respondenterna upplever att de måste kunna lite om mycket, de måste kunna rycka 

in i akuta situationer och/eller veta var de ska vända sig för att få hjälp i den aktuella 

situationen de ställs inför. 

”Dom vet inte riktigt vad vi gör (skrattar högt) nej men det tror jag inte 

dom gör, det kan hända ibland att dom frågar, jag jobbar inom 

hemtjänsten…jaha…då tror dom att man städar. Jo men de kanske 

frågar: vad gör ni mer då och så då. Så berättar man vad man gör och 

så…Jaha liksom, det hade de ingen aning om att det var ganska 

avancerat att vara hemma och det har de ju ingen pejl på…nej.” 

En del av respondenterna framhäver att det ändå börjar bli en förändrad syn på yrket. Att det 

börjar bli ett yrke även i den betydelsen att det har en lön som det går att försörja sig på. Här 

har det skett en utveckling från en hemmafrusysselsättning för dem som ville ut i arbetslivet 
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efter att barnen flyttat hemifrån, till ett professionellt yrke. Det finns utbildningskunskap inom 

yrket som inte samhället har reflekterat över, men det har börjat förändrats menar 

respondenterna. Yrkets status är fortfarande lågt men inte lika lågt som det var för 20 år 

sedan. 

”Ja jag tror att i dag ser många att man gör ett bra jobb, det gjorde 

man inte på samma sätt kanske för 10, 15, 20 år sedan. Då var det: 

Jaha hon kan inte jobba med nåt annat utan hon fick väl, det finns ju 

alltid jobb inom äldre-, handikappomsorgen, men idag tror jag inte 

man har den synen, det upplever jag i alla fall. Att man frågar saker 

och lär sig hur man ska göra och jag tror att de tycker att jag gör ett 

bra jobb. Vi har ett värdefullt jobb faktiskt så tror jag det. De flesta 

men inte alla naturligtvis, tycker vi har ett värdefullt jobb” 

På följdfrågan om hur de ser på yrkesstolthet så finns det trots allt ändå en stolthet över det de 

arbetar med.  

”Både och, jag skäms inte…oftast känner jag så, jag känner att det här 

är mitt yrke och jag har men sen kanske det inte är just de jag ska 

jobba me resten av livet men sen så det ligger så mycket press på alla i 

samhället att man ska lyckas man ska ha karriär och man ska helst ha 

tre ungar och fem års utbildning, 10 års yrkeslivserfarenhet och när 

man är 30 liksom då har man lyckats, eem ja ,jo visst kan man känna 

att man har så här när jag tänker på att det är dags att för efterträff 

efter skolan och att man lyckas…inte direkt skäms men man skulle väl 

gärna vilja säga att:-Ja men jag har pluggat si och så många år och 

jag är VD för det företaget…” 

”Då tänker jag att det är ett lågstatusyrke. Det är inte lika mycket värt 

som annat. Ja så tror jag. Det kanske är mina egna fördomar också 

men jag, nej jag tror faktiskt det, att det ses som ett lågstatusyrke.” 

Det som inledningsvis talat emot respondenternas yrkesval är att alla, sånär som på en 

respondent, har haft en förutfattad mening om yrket, precis på samma vis som de själva nu 

beskriver att de tror att andra ser på äldreomsorgen. Det är slumpen och tillgängligheten på 

arbete som gjort att de har börjat arbeta inom äldreomsorgen. Ingen har aktivt valt att arbeta 

med kategorin äldre självmant, utan de har hamnat i yrket av andra orsaker. När de sedan har 

arbetat en tid med äldre inser de vad som är sant och inte är sant i den allmänna bilden av 

yrket. Det här visar hur mycket kunskapen både genom utbildning och erfarenhet ger och 

betyder för att få en helhetsbild av ett yrke. När man kommer in i en verksamhet uppstår en 

djupare insikt om vad yrket innebär och en förbättrad förståelse av komplexitet. 

Sammanfattning: Allmänheten har en förutfattad mening om yrket, att det bara handlar om att 

ta hand om brukarnas hygien och att städa. Respondenterna upplever att samhället 

lågstatusstämplar yrket, trots att de själva har haft samma förutfattade mening som de nu 

upplever att andra har. Ingen av respondenterna upplevde det som ett självklart alternativ att 

söka sig till äldreomsorgen när de övervägde vilket yrke de skulle välja. Trots det tror 

respondenterna att synen på yrket håller på att långsamt förändras, från att ha varit en 
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sysselsättning för hemmafruar i syfte att komma hemifrån till att bli ett regelrätt yrke som 

man kan försörja sig på. En annan upplevelse av yrkesrollen är dess komplexitet, 

respondenterna upplever att många moment i deras arbete utgör delar för att få en helhet att 

fungera. 

 

4.2 Min tolkning 

Personalen inom äldreomsorgen upplever att de har ett viktigt arbete där de känner att de får 

uppskattning i sitt yrkesutövande. Uppskattningen väger tyngst när den kommer från 

brukaren. Den här yrkesgruppen sätter tydligt brukaren i fokus, genom att värna om att de 

äldre i samhället får en bra livskvalité det sista åren de har i livet. Det sociala arbetet för dem 

tolkas som att det går ut på att ge tillbaka något värdigt i form av god livskvalité efter att de 

äldre har slitit ett helt liv för att den yngre generationen ska ta över och ta del av det som de 

äldre varit med och byggt upp.  

Personalen tycker om sitt arbete och pratar gärna gott om det när någon vill lyssna, tolkningen 

går inte att missa att de har en tydlig yrkesstolthet som tyvärr inte ses utåt i samhället. Det är 

en härdad grupp människor som arbetar inom äldreomsorgen och som är vana att möta 

massmedias hårda kritik utan att kunna försvara sig. De vet hur situationer kan uppstå genom 

missförstånd, mänskliga felbedömningar och kommunikationsbrister, något massmedia 

förbiser när de letar efter syndabockar till en vinklad artikel. Respondenterna menar att 

samhällsmedborgare över lag har en förutfattad och tydlig åsikt om yrket, och ser det som ett 

lågstatusyrke bland annat tack vare att den traditionella synen på yrket lever kvar. 

Det går att utläsa att äldreomsorgspersonalen inte alltid haft en yrkesstolthet. Det kan tolkas 

som att massmedia är en bidragande orsak till det. De underblåser den traditionella synen på 

yrket genom att aldrig skriva något positivt om omsorgsverksamheten eller rapportera att 

yrket har utvecklats. En annan orsak till att personalen inte alltid har haft en yrkesstolthet 

tolkas att ha att göra med personens egna enskilda utveckling. Till följd av en personlig 

mognad blir det som från början kanske var ett ofrivilligt yrkesval accepterat och individen 

står upp för sitt yrke. De har i arbetet med äldreomsorg fått en större inblick i vad yrket 

innebär ju länge tid de har arbetat inom äldreomsorgen. De har upptäckt vilken kompetens de 

själva har i sin yrkesprofession. På så vis har yrkesstoltheten vuxit sig fram. 

Av resultatet går det att utläsa att de som arbetar inom äldreomsorgen tror att det på sikt går 

att öka förståelsen och insikten i hur viktigt arbetet är. Genom att göra reklam för yrket i tidig 

ålder hoppas de att det går att väcka intresset av yrket och förmedla yrkets innehåll. Yrket 

profileras inte till den yngre generationen som ska göra sitt val av framtida yrkesutbildning. 

Detta kan tolkas som att det finns en underförståelse att yrket talar för sig själv, och att det 

inte finns ett behov av att göra reklam för det, eftersom övertaligheten av anställda aldrig 

förefaller minska. Men yrket är i ständig utveckling och det behöver påvisas för andra hur 

viktigt det är med utbildning inom äldreomsorgen. Det krävs mycket av personalen i 

yrkesutövningen, då personalen fungerar som navet i ett maskineri för att brukarens kontakter 

med myndigheter och anhöriga ska fungera ihop med omsorgsvården.  
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4.3 Kopplingar till teori 

Resultatet visar att utvecklingen av yrkesstolthet verkar höra ihop med personlig mognad. 

Detta kan relateras till Tornstams (2001) teori om gerontranscendens. Tornstam (2001) 

beskriver att med gerontranscendens menas när människor med tiden får en ökad grad av 

balans i sin personlighet, att människan överskrider sina egna behov och ser till hur andra 

individer känner och har behov av. Det börjar redan i tidig vuxenålder och kulminerar vid hög 

ålder. Det egoistiska tänkandet överges ju äldre människan blir genom att behovet och 

intresset om sig själv minskar, och individen får ett altruistiskt förhållningssätt mot andra.  

Från negativ syn på yrket till yrkesstolthet kopplas till att en undermedvetenhet förändra sina 

värderingar genom gerontranscendens, som är en positiv åldersutveckling i förhållande till 

jaget, relationer till andra och livet som helhet (Tornstam, 2001). Det här är en koppling som 

inte jag hade väntat mig, men som upptäcktes redan i intervjustadiet. Transcendering betyder 

överskrida (NE, 2009), det ligger utanför medvetandet och är en värderingsförändring som 

sker successivt genom hela livet utanför människans fattningsförmåga. När människan 

stannar upp och reflekterar över något de varit med om, är de gånger som gerontranscendens 

blir påtaglig. Ett sådant tillfälle kan vara när man får egna barn och börjar fundera på hur man 

själv hade det under sin uppväxt som barn. Eller när något tragiskt hänt nära individens 

livssfär, och då tvingas reflektera och omvärdera sitt sätt att se på livet. Det här är något som 

respondenterna reflekterar över under intervjun om hur de ser på sitt yrke. En spännande 

upptäckt som skulle kunna leda till en djupare forskning. 

Genom gerontranscendens skapas en insikt om att alla andra människor runt omkring 

individen, både i arbetet och i privatlivet, inte bara har skyldigheter mot mig som individ. 

Utan individen själv har ett ansvar mot sig själv och mot andra, t ex genom att inte förvänta 

sig att andra ska skapa trivsel i arbetet. Utan det är upp till var och en att bidra med det den 

kan, om de vill göra något åt sin egen situation, sen spelar det ingen roll vad man bidrar med, 

det viktiga är att vara en del i gemenskapen för alla. Det kan lika gärna handla om förmågan 

att söka sig ett annat arbete om man inte trivs i vårdyrket, vilket en av respondenterna uttalade 

sig om, eller att skaffa sig kunskap och utbildning för att vidareutveckla sig inom yrket. Alla 

har ett egenansvar över vad jag gör med mitt liv, och hur jag agerar mot andra människor. 

Genom egen mognad kan yrkesgruppen ta till sig förändringar, som det beskrevs i studien av 

Häggström, Engström och Wadensten (2008) genom att tillämpa empowerment, och på så sätt 

ta makten över sitt eget liv. I den här studien uppenbarade det sig en annan koppling genom 

empowerment, det är teorin om gerontranscendens. Då kan personalen i äldreomsorgen se sitt 

yrke från ett annat perspektiv och förhoppningsvis känna en yrkesstolthet. Genom att tillämpa 

empowerment blir personalen medveten om vad deras yrke står för och innebär och på så vis 

kan de utveckla sig själva i sin yrkesroll, vilket påvisas i studien av Häggström, Engström och 

Wadensten (2008). En viktig fråga i den här studien var att se om personalen inom 

äldreomsorgen undermedvetet har tillämpat empowerment, trots att de inte själva känner till 

teorin. Det kan jag konstatera att de har. De äldre respondenterna i den här studien visar 

insikter och generella attitydförändring genom att med åren ändrat inställning till yrket 

jämfört med vad de hade i början. Det beror inte bara på att de blivit äldre, men det är en 
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bidragande orsak, tillsammans med den mognaden fokuserar de mer på yrkets innehåll och får 

en större självinsikt i hur de uppfattar yrket utifrån sig själva.  

Empowerment har framtagits för att stärka svaga grupper i samhället, och eftersom 

äldreomsorgsyrket räknas till ett lågstatusyrke tillhör den en svag grupp och därför kan 

empowerment tillämpas precis som det visas i studien av Häggström, Engström och 

Wadensten (2008). Äldreomsorgspersonalen kan tillämpa empowerment genom att medvetet 

ändra sitt förhållningssätt till yrket och bli stärkta i sin yrkesroll. 

Respondenterna upplever sin egen yrkesroll som samhällsnyttig, mångfasetterad och att det 

innehåller en slitning bland annat mellan administrativt arbete och direkt stöd till brukare, 

vilket också Höglund och Karlsson (1996) konstaterade i sin studie. Respondenterna i den här 

studien upplever att de ska kunna lite om mycket, en komplex situation, för att kunna hjälpa 

brukaren att fungera i sitt dagliga liv. Till skillnad mot Höglund och Karlsson (1996) har 

resultatet av denna studie kommit till slutsatsen att respondenterna har en positiv syn på sin 

yrkesroll och en tydlig yrkesstolthet. Komplexiteten i yrket påtalas av flera respondenter i 

intervjuerna som genomförts, och det visar ett annat synsätt på respondenternas yrkesroll. 

Vilket Henriksen och Vetlesen (2001) beskriver i sin bok Etik i arbete med människor att 

komplexiteten består av flera delar tillsamman i vårdandet av brukaren. Det innefattar den 

fysiska omvårdnaden tillsammans med personalens roll i kontakter mellan brukare, 

myndigheter, sjukvård och anhöriga etc. men också vart personalen ska vända sig i alla 

situationer som kan uppstå. 

Den negativa bild som framhävs av media, innebär bara att understryka att det är ett 

lågstatusyrke och ger en förenklad syn på yrket inom äldreomsorgen, menar respondenterna. 

De upplever att media ger en sned bild av vad det innebär att arbeta inom äldreomsorgen 

jämfört med hur verkligheten ser ut. Genom att förmedla den bilden till samhället hindrar 

media yrket att stiga i status, och på så vis bidrar media till att underhålla bilden av 

äldreomsorgens dåliga rykte. Massmedias sätt att handskas med rapporteringar är något som 

både Häggström, Engström och Wadensten, (2008) och McCrae, Murray, Huxley och Evans, 

(2004) konstaterar i sina studier. Massmedia har stor del i sin negativa rapportering och på det 

viset bidrar till att yrket får en låg status, vilket går att se om man tar del av yrkets historia. 
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5. Diskussion 

Här förs en diskussion om metod och resultat, samt vad som påverkar studiens reliabilitet och 

validitet. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om personalen inom äldreomsorgen har en yrkesstolthet 

och om hur de uppfattar samhällets syn på deras yrke. En kvalitativ metod valdes för att 

försöka förstå hur respondenterna upplevde sin yrkesroll. Den har en beskrivande form av ett 

fenomen enligt Denscombe (1998) och har en avsikt att sammanföras med småskaliga studier, 

vilket den här studien är.  

Jag hade en viss förförståelse, genom min praktik och syftet var att få en djupare förståelse, 

och undersöka om jag hade rätt i det jag själv upplevt. Personalen fick i uppdrag av sin chef 

att presentera sig för mig, och berätta varför de arbetade inom hemtjänsten. Jag upplevde en 

slags ”skäms” känsla hos dem. Är det så att den personalen inte visste vad jag skulle tycka om 

deras yrkesval? Var det därför de gav de mig intrycket att de inte valt yrket utifrån innehållet 

av yrket, utan i sin presentation gav de mig det de trodde jag förväntade mig få höra som en 

samhällsmedborgare förväntas höra? Var det ett sätt att dölja sitt egna uttalade misslyckande i 

yrkeskarriären? Hade jag fått ett annat intryck om jag hade fortsatt ställa frågor och visat att 

jag var intresserad av deras yrke vid deras presentation? Vad hade studien gett för vinkling på 

synen på yrket om alla dessa personer hade ingått i intervjuerna till studien? Jag skulle även 

kunna tänka mig att man kan få ett annat svar på frågorna beroende på vem som ställer 

frågorna, och om de ställs i ett annat sammanhang än i en intervjustudie. 

Rent teoretiskt kan det kännas lätt att få svar genom den metod jag valt innan man har sett hur 

den rent praktiskt visar sig fungera. Vid insamlingen av information via intervjuer måste 

intervjuaren ställa sig frågan hur reliabiliteten är i just intervjuer. För att stärka reliabiliteten 

har frågorna brutits ner så rätt innebörd av frågorna bättre framgår (Bell, 1993). Jag 

förberedde mig så mycket jag bara förmådde genom att gå igenom frågorna i min 

intervjuguide med två helt utomstående personer först. Jag som intervjuare måste hela tiden 

vara väl medveten om hur jag ställer mina frågor så att de inte blir ledande eller vinklade, det 

fick jag en tydlig antydan om i och med det testet. Samma sak berör i hur forskaren betonar 

sina frågor eller kanske till och med visar med en min hur forskaren reagerar på ett svar 

(Kvale, 1997). Efter första intervjun som jag förutsatte skulle ge mig mer svar på vad som 

fattades i intervjuguiden, ändrade jag på en del frågor och lade till några. Den intervjun gav 

ändå så pass bra och uttömmande svar att den bedömdes fullt god att ha med i 

datainsamlingen. 
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Undersökningen ger en bild av hur respondenterna ser på sin yrkesroll och hur de tror att 

samhället ser på deras arbete. Det visar också på hur eniga de är i sin uppfattning av hur 

massmedias vinkling påverkar synen på yrkesgruppen. Respondenternas härkomst och 

kulturtänkande har en viss betydelse i resultatet eftersom det inte finns några representanter 

från annan kultur, det i sin tur kanske skulle få ett annat resultat i samhällsynens perspektiv. 

Vi som bor och är uppväxta i det svenska samhället kanske har ett annat krav på äldrevården 

än de som kommer från en annan kultur. 

 

5.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i studien kan alltid diskuteras utifrån hur jag ställer mina frågor till 

respondenterna och hur de uppfattar mina frågor. Alla uppfattar samma saker på olika sätt 

beroende på hur man är som person och vad man har för erfarenheter med sig, det i sin tur gör 

att alla svarat på frågorna utifrån sitt perspektiv och jag tolkar svaren utifrån mitt perspektiv.  

Det kanske skulle ha gått att få fram ett annat svar om någon annan hade tolkat de data som 

har insamlats. Jag har enligt min förmåga haft ett öppet förhållningssätt till respondenternas 

upplevelser, och tolkat och redovisat dessa så som jag har urskiljt uppgifterna utifrån min 

tolkningsförmåga. 

Det som jag har upplevt som svårt är tillgången till veteskapliga artiklar och rapporter, som 

jag hade för avsikt att knyta an mer till i min tolkning och jämföra med om deras resultat från 

tidigare studier. Studien har ett begränsat antal respondenter och den begränsade omfattningen 

på detta arbete gav begränsat utrymme för en djupare tolkning. Jag har inte heller haft någon 

att diskutera min egen uppfattning med under forskningen, vilket begränsar möjligheten att 

tolka resultatet från fler olika synvinklar, men vill ändå framhäva att mitt resultat är av 

betydelse och för att hitta nya forskningsfrågor i ämnet. 

Validiteten i studien stärks om forskaren får svar på frågeställningen/syftet. Studiens 

begränsade omfattning påverkar om det hade gått att få ut en mer fördjupad tolkning från 

datainsamlingen. Eftersom validiteten handlar om att vi undersöker det vi avser att undersöka, 

det vill säga ju mer man söker desto högre validitet krävs undan för undan, med andra ord ju 

mer data jag införskaffar desto högre validitet får resultatet (Kvale, 1997). I den här studien är 

antalet intervjuer begränsade till sex stycken så det kan vara svårt att generalisera resultatet 

till hela Sveriges hemtjänstgrupper, då hade det behövts en mer omfattande datainsamling. 

Respondenterna valdes ut på frivillig basis med en fråga via mail tillsammans med 

missivbrevet där det stod utförligare vad som var syftet med intervjuerna. Att respondenterna 

var frivilliga till att ställa upp på intervjuerna kan ses som en lite felvinkling i resultatet 

eftersom jag inte har fått med alla kategorier av respondenter. Exempelvis de som inte trivs i 

sitt arbete och inte vill delta p.g.a. att de inte är intresserade av att prata om sitt arbete alls. De 

kanske skulle ge mig mer vidgade vinklingar i sina svar. Eftersom en möjlig orsak till att de 

inte vill ställa upp frivilligt kan vara att de inte har en yrkesstolthet, och därför inte vill prata 

om sitt yrke. En annan orsak kan vara att de inte sätter brukaren i fokus som respondenterna 

gör, utan har arbetet bara för att uppbringa en inkomst i sitt huvudsyfte. Intervjuerna är 
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baserade på frivillighet, där finns en risk att validiteten inte är hög. Men jag kan inte se om jag 

skulle kunnat ha gjort mitt val på något annat vis än genom frivillighet. Att tvinga någon till 

att delta skulle rent etiskt vara fel och bryta mot samtyckeskravet. 

5.3 Resultatdiskussion 

Under min praktik mötte jag många anställda inom hemtjänsten. Det som slog mig då, var hur 

få det var som uttryckte en yrkesstolthet när de berättade för mig om varför de valt att arbeta 

inom hemtjänsten. Det intressanta är att det verkade som att det var personalen själv som såg 

sig som mindre värda och inte utomstående. Det fanns en underliggande ursäkt i förklaringen 

till deras yrkesval, att de arbetade med äldre människor berodde på att de inte kunde få något 

annat jobb, och att de inte hade högre utbildning eller ingen utbildning alls. Den här 

reflektionen gjorde att jag ville forska i hur äldreomsorgspersonalen ser på sin yrkesroll. Jag 

förväntade mig att de inte skulle känna en yrkesstolthet. Den här forskningen gav mig direkt 

motsatt svar och jag funderar på vad det är som gör att personalen jag mött tidigare intog 

försvarsställning och blir ursäktande av sitt val av arbete, när de presenterade sig för mig om 

varför de arbetar inom äldreomsorgen. Kan det bero på att samhällssynen inte har förändrats 

på yrket? Frågan är varför hemtjänstpersonalen visar den sidan av inställning till yrket när jag 

i min studie ser att det förhåller sig precis tvärtom? 

Är det hemtjänstpersonalen själva som inte visar att de har en yrkesstolthet? Eller är det yttre 

förhållningssätt från andra professioner som jobbar nära, och mot hemtjänsten som gör att de 

inte visar sin yrkesstolthet? Det kan vara så att det är ett traditionellt synsätt att 

hemtjänstpersonalen inte visar en yrkesstolthet med tanke på hur historiken ser ut. Är det 

okunskapen hos andra människor om hur hemtjänstpersonalens arbete ser ut, hur mycket 

kunskaper de förfogar över, som göra att de inte visar vad de kan och står upp för sitt yrke? 

Är det så att äldreomsorgspersonal inte har någon självinsikt över vilken roll de har i 

samhället? Enligt denna studie har de en tydlig yrkesstolthet, men de kanske inte visar den 

utåt. Resultatet visar att när någon frågar dem mer fördjupat och de måste reflektera över sin 

yrkesroll kommer yrkesstoltheten fram. Det förefaller som att det är då de inser vad de kan 

och hur de har förändrat sin egen syn på sitt eget yrke. Från att inte ha någon stolthet alls, 

eller snarare nästan tyckt illa om yrket, till att ha en tydlig yrkesstolthet med en insikt över 

vad de kan och gör för sina brukare och deras anhöriga. 

På min praktik mötte jag olika grupper inom äldreomsorgsverksamheten som hänger ihop 

med hemtjänstpersonalens arbete. Det fanns demensteam som svarade för uppsökande 

verksamhet i hemmet hos tidigt diagnostiserade demenssjuka. Där hemtjänstpersonalen och 

demensteamet jobbade tillsammans för att nå ett gott omsorgsarbete. Samarbete mellan 

grupperna fanns även när det gäller palliativa brukare, med en palliativ sjuksköterska som 

både brukare och personal kunde få hjälp och stöd av för att erhålla en bra social omsorg.  
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Det här är två exempel på spetskunskaper som finns att tillgå inom äldreomsorgen, men 

resultatet i den här studien visar inte att det var något som hemtjänstpersonalen själva tog till 

sig som en stolthet i sitt yrke att de faktiskt gör och är delaktiga i en komplext sammansatt 

organisation. En känsla av självklarhet hos personalen där de inte inser vilken kompetens de 

innehar, uttrycks i deras sätt att se vilka insatser de gör varje dag i sitt arbete, men resultatet 

visar samtidigt att de inte inser vilket fantastiskt uppbyggd organisation äldreomsorgen är. 

I intervjuerna med respondenterna framgår det att de inte tycker att yrket har ett högt 

anseende från den allmänna uppfattningen. Bilden utåt om yrket återspeglas av utsagor från 

samhällsmedborgare till respondenterna, att det handlar om de sysslor som ingen annan vill 

göra. Äldreomsorg förknippas med hygien och rengöring, och ses av andra vara den lägsta i 

sysselsättningsgrad som arbetsuppgift och blir därmed oluststämplat, vilket kan tolkas som en 

förlegad syn på yrket. Det sambandet kan även ses i studien av Häggström, Engström och 

Wadensten (2008), att det finns en lågstatus stämpel på yrket, det uttrycks även hos den här 

studiens respondenter.  

Genom att få uppskattning känner respondenterna att de har ett viktigt jobb, som fyller en 

samhällsinsats där de äldre får möjlighet att bo kvar i sina egna hem så länge det är möjligt. 

Respondenterna möts av tacksamhet, och beröm från både brukare, arbetskamrater och sina 

chefer. Det bidrar till att de vill jobba med äldre människor, några av respondenterna uttrycker 

en slags grundinställning om att återge de äldre ett värdigt liv de sista åren de har kvar i livet. 

När skolorna har företagsmässor inför gymnasievalet finns inte äldreomsorgen representerad. 

Det sätter jag i samband med en annan respondents uppfattning att det inom äldreomsorgen 

finns för många anställda och det finns även en uppsjö av timvikarier. Vad respondenten 

menar är att det är för många som ska dela på kakan när det gäller löneförhandlingar. Det är 

en fråga om tillgång och efterfrågan som ofta styr priset och att det vore lättare att höja 

lönenivåerna om det vore brist på hemtjänstpersonal. 

De här två reflektionerna har ett samröre med varandra. Kommunen behöver inte ”sälja in 

sig” som arbetsgivare för det finns redan ett överutbud av anställda. När antalet anställda blir 

för många blir inte anställningen attraktiv genom att lönepåslagen inte kan bli så höga, och 

yrket får även därigenom en lågstatusstämpel menar en respondent. Respondenterna i den här 

forskningen berättar att de senaste året har kommunen satsat på omsorgspersonalens löner, 

och de anser inte att de har en låg lön, men håller med Swärd och Egerö (2006) att traditionen 

säger att det är en lågavlönad yrkesgrupp genom att gå tillbaka i historien och tittar på hur 

yrket uppstod och vilka tillgångar som fanns. 

Grundtryggheten i samhället är att ha ett arbete som du kan försörja dig på, men genom att det 

finns så många inom yrket blir det svårt att få en fastanställning. En tryggad försörjning ger 

en tryggad inkomst, en tryggad inkomst ger en känsla av frihet till att förverkliga sina visioner 

samt skapa sig en framtid. Möjligheterna till den frihetskänslan ger makt över sitt egna liv och 

makt förknippas med status. Bristen på grundtryggheten och det som kedjan av 

sammankopplingarna från grundtrygghet till statusen, bidrar till att yrket får en 

lågstatusstämpel. Är det möjligen så att vårdyrkets svårighet att mäta sin vinst i pengar gör att 

det är svårt att lyfta lågstatustänkandet i sin helhet. Vinst kan mätas på flera olika sätt, det 
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beror ju på vart var och en i samhället lägger vikten av vad vinst innebär. För den som känner 

en vinst i att blir tillfreds med att se att någon blir hjälpt och uppskattar det är vinsten helt 

annorlunda mot någon som lägger vikten på vinst i t ex pengar.  

Den bild som respondenterna ger om yrkesstoltheten går att dela in i olika perspektiv. En 

respondent menade att när det är dags att återförenas i en jubileumsträff från skoltiden så vill 

man visa att man kommit någonstans i livet, och då är det inte fint nog att tala om att man 

jobbar inom äldrevården. Det slår högre att säga att man har gått olika högre utbildningar och 

har en ledande position i ett företag. Ett annat perspektiv är liknelsen, som en respondent 

framförde, mellan en rörmokare och äldreomsorgen. Vems ”skit” är värst att ta hand om, den 

som finns i ett rör och som legat där kanske en längre tid eller hjälpa någon på toaletten. Alla 

får betala för att få rörmokarens tjänster utförda. På det viset kommer mätbarheten fram igen. 

Kan det här vara ett tankesätt i en mognadsprocess hos yngre hemtjänstpersonal? Att jämföra 

olika yrkens innehåll och på så vis genom personlig mognad, som beskrivs i 

gerontranscendensteorin, komma att ändra synsättet på vad livskvalité och vad lyckats i livet 

innebär. Det kanske inte är så ”fint” att vara en stressad tjänsteman, och tjäna pengar och inte 

ha tid att umgås med nära och kära, som det kanske finns i en tjusning i att hjälpa en annan 

människa må bra en stund.  

Det finns i samhället ett kulturtänkande kring karriären i arbetslivet som en avspegling av hur 

man har lyckats i sin egen utveckling som människa. Att man har lyckats genom att ha en 

högre tjänst rent karriärmässigt kan tolkas som att ha lyckats i livet och kanske har det med en 

mognadsprocess att göra. 

Äldreomsorgsyrket tillhör den mjuka världen som måste finnas för samhällets existens. Med 

den mjuka världen menas omsorg och vård, det är inte en mätbar produkt att tjäna pengar på 

som det gör med vinstdrivande företag, och som genererar skatteintäkter för att bygga ett 

fungerande samhälle. Men vård och omsorg är bara ett givande från samhället och som kostar 

pengar och kan aldrig ge något tillbaka i form av mätbar vinst. Det fordras en del av 

samhällsmedborgarnas insiktsfullhet, och att massmedias förhållning till den här 

yrkeskategorin ändrar tonläge, för den är viktig och kommer att bli ännu mera viktig eftersom 

människor i dagens samhälle tenderar att bli äldre och äldre, och medverkar till att bli fler och 

fler. För att få yrkeskunnig personal i framtiden krävs det att lågstatusstämpeln ur 

samhällssynpunkt suddas bort om vi ska få den yngre generationen att välja äldreomsorg som 

yrke. I den här studien kan det även dras en slutsats, att respondenterna uppfattar att 

massmedia medverkar till att samhällsmedborgare ständigt matas med en negativ bild av 

yrket, och det ges få tillfällen, eller inga alls, att förändra det synsättet genom att bemöta 

media. 

En viktig del i den här studien är upptäckten av hur gerontranscendens påverkar synsättet på 

yrket, och genom den teorin vinna styrka i sin roll i yrket och skapa trygghet och förtroende 

hos både medarbetare, brukare, anhöriga samt övriga samhällsmedborgare. Genom att 

personalen har tillgodosett sig sin egen mognad framgår det att de som arbetar inom 

äldrevården har en tydlig yrkesstolthet. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

En studie om äldreomsorgspersonalens syn på sin yrkesstolthet. 

Jag studerar till Beteendevetare med inriktning Social omsorg på Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna och håller nu på med min C-uppsats. Med studien vill jag undersöka hur 

personalen inom äldreomsorgen upplever sin yrkesroll, samt hur personalen uppfattar 

samhällets syn på äldreomsorgen och på personalen inom äldreomsorgen. 

Jag vänder mig till Dig med frågan om Du är intresserad av att hjälpa mig att genomföra den 

här studien och vill samtidigt förtydliga för Dig att det är helt frivilligt att delta i intervjun. Du 

har rätt att avbryta intervjun när Du vill och vill Du inte att jag ska använda mig av de svar Du 

redan gett, är det bara att säga till så raderar jag det. Finner Du någon fråga som Du inte 

känner Dig bekväm med säger Du bara till så hoppar vi över den. Om det skulle vara så att Du 

i efterhand känner att Du vill ändra eller tillägga något kan Du alltid höra av dig till mig, 

likaså om det är något som Du själv vill fråga om i efterhand. Jag vill också informera Dig om 

att jag kommer att spela in samtalet under intervjun för att underlätta analysen av intervjun i 

efterhand. 

Allt som sägs under intervjun är konfidentiellt, vilket innebär att det bara är jag som vet vem 

Du är i intervjun. Materialet kommer bara att användas i min studie och kommer inte att 

lämnas ut till någon annan, eller missbrukas på annat sätt. Din chef har tilldelat mig ett antal 

namn för intervjuerna, där jag själv har valt ut vem jag kontaktar för intervju. 

När studien är avlutad kan Du få ta del av studiens resultat genom att kontakta mig så hjälper 

jag Dig att få hela arbetet. Jag har en förhoppning om att Du vill delta i min studie och att jag 

får ta kontakt med Dig genom telefon eller på annat sätt, för att komma överens om när och 

var vi ska träffas. Jag räknar med att intervjun kommer att ta ca en timme av Din tid. 

Det går även bra att kontakta min handledare om det är något som Du undrar över när som 

helst, både före och efter ditt samtycke. Handledarens namn är Marie Lidskog och kommer 

från Örebros universitet. 

Jag ser fram emot att få träffa Dig och hoppas Vi kan nå ett gott samarbete i den här studien. 

Vänliga hälsningar 

Therese Wall  Tel nr: XXX-XXX XX XX 

Marie Lidskog Tel nr: XXX-XXX XX XX 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Hur gammal är du? 

Vilket kön är respondenten? (ej fråga bara konstaterande) 

När började du arbeta inom äldreomsorgen? 

Har du arbetet någon annanstans innan du började här? 

Yrkesval 

Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen?  

Vad var det som gjorde att du valde just att arbeta med äldre? 

Utbildning 

Vad har du för utbildning? 

Hur kom det sig att du valde inriktningen/utbildningen? 

Yrkesroll 

Kan du berätta om ditt arbete och din yrkesroll som personal i hemtjänsten? 

Hur ser du på din egen yrkesroll, kan du beskriva den? 

Vad är det viktigaste i ditt yrke för dig? 

Vad är det som motiverar dig i ditt arbete och i din yrkesroll? 

Känner du att du blir uppskattad i ditt arbete? Av vem? Kan du ge exempel? 

Vad är uppskattning för dig? 

Vad väger tyngst i den uppskattningen? 

Känner du att du har ett viktigt arbete?  

Vad är det som gör det viktigt? 

Är du nöjd med din lön och dina anställningsvillkor? 

Vad tror du skulle krävas för att lönen ska bli högre? 

Hur upplever du massmedias syn på yrket? Kan du ge exempel? 

Hur upplever du att folk i allmänhet ser på ditt yrke? 

Vad är yrkesstolthet för dig? 



 
 

Känner du så i ditt yrke/jobb? 

Framtid 

Hur ser dina framtidplaner ut i ditt arbete? 

Har du funderat på att skaffa dig mer kunskap inom arbetet? 

Vad tror du skulle krävas för att arbetet ska få andra människor, från andra yrkesgrupper, att 

inse vilka insatser ni gör för de äldre? 

 

 

 


