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Sammanfattning 

Syfte med detta arbete är att studera yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor 
med intellektuella funktionsnedsättningar på daglig verksamhet och bostäder med särskild 
service. Denna yrkesgrupp ingår i den offentliga sektorn, tillhör omsorgen, är 
kvinnodominerad och har ingen enhetlig utbildning och yrkesbeteckning. 
Personalomsättningen är stor och lönen är låg.  

Vår fråga är huruvida kraven på yrkeskompetens för denna yrkesgrupp som vi kallar för 
omsorgsassistenter har förändrats under de senaste tjugo åren och vilka hinder och 
möjligheter det finns för en utveckling till ett självständigt yrke.  

Vårt empiriska material består av olika skrifter om kompetenshöjning för omsorgspersonal 
som Socialstyrelsen publicerat, beskrivningar av utbildningar och vidareutbildningar, 
platsannonser från arbetsförmedlingen samt information från personer som har arbetat länge i 
ledande positioner inom handikappomsorgen. 

Våra teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionism och som tolkningsmetod valde vi 
Faircloughs diskursanalys.  

Det framgår av forskning om professionalisering att det krävs vissa kriterier för att ett yrke 
ska kunna utvecklas till en profession. Vår målgrupp uppfyller inte dessa kriterier.  

Resultatet visar att yrket genom åren har blivit mer mångfacetterat och kvalificerat. Vår 
slutsats är att det finns både hinder och möjligheter för omsorgsassistenter på väg till en 
självständig yrkesgrupp. 

Som möjlighet till ett självständigt och utvecklat yrke ser vi strävan mot akademisering och 
professionalisering och en hög prioritering av utbildning. Den allt otydligare yrkesprofilen 
med breda kompetenskrav samt kvinnodominansen inom den undersökta yrkesgruppen kan 
däremot betraktas som  hinder för utveckling till ett självständigt yrke. 
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1. Inledning 

”Många inom kommunal har egentligen inte valt sina arbeten. Man hamnar ofta inom vården 
när man inte lyckades göra något bättre av sitt yrkesliv” (Kommunalarbetaren 9/2008:40) 

Detta mycket talande yttrande av en insändare i fackförbundstidningen kommunalarbetaren 
får inleda vårt arbete som handlar om yrkesstatus hos den yrkesgruppen inom omsorgen som 
arbetar med människor med intellektuella funktionsnedsättningar (IF)1.  

Vårt intresse för detta ämne har väckts under de år då vi har arbetat på bostäder med särskild 
service och daglig verksamhet för människor med utvecklingstörning. I vårt arbete har vi ofta 
upplevt brist på ett professionellt förhållningssätt. Dessutom är yrket lågavlönat, 
personalomsättningen ofta hög, många ser arbetsplatsen som ett genomgångsyrke eller 
bisyssla. 

Detta ser vi som problem eftersom lagstiftningens ambitioner är höga:  

Enligt lagen om stöd- och service till vissa funktionshindrade (LSS) är syftet med 
omsorgsarbetet för människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar att stödja 
den enskilde i dennes vardag för att utifrån sina egna förutsättningar kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Lagen ger den enskilde rätt till medbestämmande och inflytande 
över de insatser som ges. Enlig LSS ska omsorgspersonalen arbeta utifrån ett 
socialpedagogiskt synsätt och perspektiv där, enligt normaliseringsprincipen, den enskildes 
funktioner skall bevaras och bibehållas (Socialstyrelsen 2006a).  

Enligt lagstiftningen är det kommunens ansvar att ha en väl utvecklad omsorgsverksamhet 
som täcker behovet. Varje kommun har organiserat omsorgen på sitt sätt och valt olika 
yrkesbenämningar som omsorgsassistent, boendestödjare, vårdare, skötare eller habiliterare. 
Omsorgsarbetet kan beskrivas som ett socialt arbete där personalen ska utföra de sysslor som 
den funktionshindrade inte kan göra på grund av sin funktionsnedsättning (ibid.). Å andra 
sidan ingår även vårdarbete i arbetsuppgifterna. Arbetet kräver både ett socialpedagogiskt 
förhållningssätt och kunskaper inom vård och hälsa. Det är dessa mångsidiga arbetsuppgifter 
som gör att yrket befinner sig i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och socialt arbete.  

Vi menar att det krävs hög kompetens och mycket kunskap för att kunna göra ett bra arbete 
och tycker att det finns stora brister som hänger ihop med avsaknaden av en gemensam 
yrkesutbildning och yrkesbeteckning för yrkesgruppen som arbetar med människor med 
intellektuella funktionsnedsättningar.  

Vår hypotes är att en tydlig utbildningsprofil med en enhetlig yrkesbeteckning som resultat 
skulle bidra till att höja yrkesstatusen och göra yrket mer attraktivt.  

Vi vill fokusera på personalen som arbetar med människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar på daglig verksamhet och bostäder med särskild service för vuxna och 
undersöka om en gemensam yrkesprofil och yrkesbeteckning skulle kunna höja yrkesstatusen 
och yrkesstoltheten i denna yrkesgrupp. 

                                                
1 Vi använder uttrycket människor med intellektuella funktionsnedsättningar, förkortad: IF för både människor 
med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Det är dessa människor som ingår i 
personkretsarna 1 och 2 enligt 1 § lag för stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) (jmf. 
Grunewald/Leczinsky 2005) 
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1.1.  Problemformulering, syfte och frågeställningar:  

Det finns för närvarande inte någon gemensam yrkesutbildning för personal som arbetar med 
människor med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). På många boenden har inte 
personalen någon utbildning alls inom området. Det finns ingen klart definierad yrkesroll för 
personal som arbetar med människor med IF. Det finns inte ens en gemensam 
yrkesbeteckning. Bakgrund och utbildning inom en personalgrupp kan vara mycket olika. 
Detta upplever vi som problem. 

Utgångspunkt för problemställningen vi vill undersöka är avsaknaden av en gemensam 
yrkesbeteckning och utbildning för personal som arbetar med personer med IF.  

Syftet med detta arbete är att studera yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor 
med intellektuella funktionsnedsättningar på daglig verksamhet och bostäder med särskild 
service. 

Våra frågeställningar är:  

Har kraven på yrkeskompetens bland personal som arbetar med personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar förändras sedan slutet av 1980-talet? 

Vilka faktorer kan bidra till utvecklingen till ett självständigt yrke av denna yrkesgrupp? 

Vilka faktorer kan utgöra ett hinder för utvecklingen till ett självständigt yrke för denna 
grupp? 

1.2. Avgränsning 

I vårt arbete vill vi undersöka yrkesgrupperna som arbetar på gruppbostäder och daglig 
verksamhet som är inriktade mot människor med intellektuella funktionsnedsättningar som 
enligt LSS-lagstiftningens 1 § tillhör personkretsarna ett och två. Personkretserna ett och två 
omfattar människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och 
människor med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 
i vuxen ålder (LSS 1 §). Vi utesluter alltså arbetet med människor som enligt LSS 1 § 
omfattas av personkrets tre, nämligen människor med psykiska eller enbart fysiska 
funktionsnedsättningar.  Människor med psykiska funktionsnedsättningar kräver andra 
kunskaper av personalen som vi inte går in på i det här arbetet. Människor med fysiska 
funktionshinder bor inte i gruppbostäder och har inte rätt till daglig verksamhet (jmf. om LSS 
9 § 7 i: Grunewald & Leczinsky 2005). Självklart kan människor som omfattas av 
personkretsarna 1 och 2 även ha omfattande fysiska funktionsnedsättningar.  

Vi inriktar oss på arbetet med vuxna i första hand eftersom det i stort sätt inte längre 
förekommer att barn bor på barnhem eller gruppbostäder. De bor hemma eller kan vistas 
tillfälligt på korttidshem. Annars omfattas de av den vanliga barnomsorgen.  

Med hänsyn till arbetets begränsade omfattning valde vi bort yrkesgruppen personliga 
assistenter i vår undersökning. Det som skiljer denna yrkesgrupp från annan omsorgspersonal 
är också att den enskilde har lagstadgad rätt att välja den personal hon eller han vill ha och 
kan därmed inta positionen som arbetsgivare. Ofta är assistentens anställningsform direkt 
kopplad till den person där assistansen utförs. 

Vi fokuserar på kompetensbeskrivningar samt yrkesbeteckningar men kommer inte att 
undersöka huruvida kraven som ställs på personal efterlevs i verkligheten. 



 5 

2. Bakgrund 

Yrkesgruppen som arbetar med människor med IF har en ganska lång och brokig historia. 
Kompetenskrav och utbildningar har förändrats och yrkesbeteckningar har ändrat namn. I det 
här kapitlet vill vi ge en översikt över omsorgens utveckling och beskriva yrkesgruppens 
karaktär.  

2.1. Begrepp 

Vi börjar med att definiera några begrepp som är viktiga att känna till. 

Bostad med särskilt service för vuxna enligt LSS § 9.9. kan antingen vara servicebostad eller 
gruppbostad. Båda formerna av bostad innebär att stöd, service och vård ska kunna ges dygnet 
om. Omvårdnaden ska ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra 
den enskilde goda levnadsvillkor (Socialstyrelsen 2007).  

Servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och 
personal. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i 
samma hus eller i kringliggande områden. Den gemensamma servicen kan bestå av 
restaurang, matdistribution och anställd personal. Serviceboendet är en mellanform mellan ett 
helt självständigt boende i lägenhet och ett boende i lägenhet i gruppbostad (Socialstyrelsen 
2007:32ff; Bakk & Grunewald, 1993:240). 

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer med ett omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov där en kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Gruppbostaden 
består av egna lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gruppbostaden 
är ofta belägen i hyreshus eller i villaliknande radhus med lägenheter på cirka 40 kvm. Målet 
med gruppbostäder är att personalen är stöd och hjälp till självhjälp för de som bor där (ibid.). 

Daglig verksamhet: Alla personer i yrkesverksam ålder som tillhör personkrets 1 eller 2 har 
rätt till sysselsättning enligt LSS. Arbete inom daglig verksamhet är den dominerande 
sysselsättningen för personer med IF. Annan sorts arbete kan förekomma där normalbegåvade 
och personer med IF är integrerade, till exempel intresseorganisationer, caféverksamhet eller 
företagsliknande verksamhet. Verksamheten är individanpassad och sysselsättningen pågår 
upp till åtta timmar per dag (Socialstyrelsen 2007). 

Både bostad med särskild service och daglig verksamhet är insatser som människor som 
tillhör personkretsarna 1 eller 2 enligt LSS kan ansöka om.  

Omsorgsassistent, habiliterare, vårdare: Det förekommer många olika yrkesbeteckningar för 
personal som arbetar med människor med IF. Vi kommer här att använda begreppen 
omsorgsassistent och vårdare. Vårdare som yrkesbeteckning kan anses som en kvarleva från 
den tid då de flesta människor med funktionsnedsättningar blev omhändertagna på stora 
institutioner. Omsorgsassistent är en modernare yrkesbeteckning som även föreslås av 
Socialstyrelsen (2006b).  

Genus: Genus är ett teoretiskt begrepp som har sitt ursprung i den feministiska forskningen. 
Det härleds från det engelska begreppet gender och kan översättas med socialt kön. 
Genusbegreppet kan anses vara analysredskap för att kunna belysa kvinnors och mäns roller i 
samhället. Det utgår ifrån att könsroller inte är egenskaper som är medfödda utan socialt 
inlärda förhållningssätt (jmf. t.ex. Hirdman 2003:11ff). 
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2.2. Omsorgens utveckling  

Industrialiseringen under 1800-talet medförde att bondesamhället under några decennier helt 
förändrades då stora grupper människor flyttade från landsbygden till städerna. Det innebar en 
ny kultur för människor med funktionsnedsättningar. Storfamiljen i bondesamhället hade 
innan fungerat som ett skyddsnät för de människorna. Många blev beroende av samhällets 
fattigvård och samhället började se dem som särskild grupp bland de utslagna och de första 
anstalterna som kallades ”idiotskolor” började växa upp (Rudstedt 1995:12). Idiotanstalterna 
var den gamla beteckningen på inrättningar för vård och uppfostran av gravt hjärnskadade 
personer som kallades sinnesslöa. Från 1968 när den nya omsorgslagen kom var den officiella  
beteckningen för människor med IF psykiskt utvecklingsstörda.  

I efterkrigstiden och senare under 1950- och 60-talens högkonjunktur fanns det en optimism i 
samhället och nya vårdprinciper formulerades. Människor med funktionsnedsättningar hade 
rätt till normalisering, intergrering, aktivering och den lilla gruppens princip. Enligt Magnus 
Tideman (Brusén & Hydén 2000) var normaliseringen ett av de övergripande målen för 
handikapppolitiken i Sverige under 1960-talet. De första normaliseringssträvanden handlade 
om att tillvaron på institutionerna skulle göras så normal som möjligt för personer med IF. 
Normaliseringsprincipen kom att kombineras med integreringsprincipen efter allt kraftigare 
kritik mot institutionslivets många negativa konsekvenser. Möjligheten att skapa normala 
levnadsvillkor inom institutionerna bedömdes som mycket små, framförallt i kontakten med 
andra människor då institutionerna ofta låg i avskildhet. Integrering, att personer med IF ska 
få leva bland andra människor blev en väg att nå normalisering men även ett mål i sig (ibid. 
54). Resurser skapades och den fulla sysselsättningens politik slog igenom. Både arbetskraft i 
form av personal till boende och daglig verksamhet och sysselsättning för människor med IF 
skapades. Omsorgslagen som trädde i kraft 1968 satte ytterligare fart på utvecklingen inom 
omsorgerna (Rudstedt 1995:17). De slutna anstalterna började bytas ut mot hem i andra 
former, till förmån för mindre och mer hemliknande boendeformer som till exempel 
inackorderingshem med öppna vårdformer.  Sysselsättning och boende skildes åt. 

I samband med utvecklingen av den offentliga sektorn kom kvinnorna ut på arbetsmarknaden. 
De intog oftast positioner längst nere i hierarkin inom lågavlönade vårdyrken (Hellberg 
1989:170).  

Under 1970-talet lades de stora vårdhemmen och institutionerna ner och alltfler gruppbostäder 
kom till. Orsaken till förändringarna var politisk, syftet var att politikerna skulle få större 
inflytande och besluten föras närmare dem som berördes (ibid. 59). Det var en positiv 
utveckling som decentraliseringen medförde när man i samarbete med kommunerna i området 
kunde samordna resurser kring den enskildes behov. 

Långt in på 1980-talet fanns det stora vårdhem där de utvecklingsstörda bodde tillsammans i 4 
eller 2-bäddsrum med gemensam dusch och matsal. De blev behandlade som sjuka och 
dagarna bestod i rutiner som inte var individuellt anpassade. Alla klev upp på morgonen 
samtidigt och intog alla måltider gemensamt. Ofta låg ett dagcenter i anslutning till 
vårdhemmet där omsorgstagarna kunde vara på dagarna tillsammans med personal utanför 
vårdhemmet.  

Under den stora utbyggnadsperioden under 1970- och 80-talen var det svårt att rekrytera 
personal med rätt kompetens, trots den grund- och påbyggnadsutbildning med lön som 
omsorgen kunde erbjuda. Den utbildning som erbjöds har betytt väldigt mycket för attityderna 
inom yrket och för utvecklingen inom vårdideologin enligt Rudstedt (1995:55).  Stora grupper 
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vårdpersonal utan utbildning skaffade sig kunskaper genom praktiskt arbete med ofta ett 
sommararbete som början för att sedan kunna gå utbildningen. (ibid. 35).  

1985 beslutade riksdagen om en ny omsorgslag där vårdhem och specialsjukhus skulle 
avvecklas. Individualisering, integritet och självbestämmanderätt blev bärande begrepp i den 
nya lagen. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar fick för första gången själv eller 
med hjälp av god man begära insatser i form av boende och sysselsättning. Idag har alla som 
tillhör LSS-personkretsarna ett och två rättigheten att välja daglig verksamhet.  

I början på 1990-talet fick Sverige känna på en allvarlig ekonomisk kris (jmf. Socialstyrelsen 
2001: 28f). Sverige hade stor obalans i ekonomin med ökade statsskulder och stor 
arbetslöshet. Detta ledde till mer skärpta krav på effektivisering och nedskärning samtidigt 
som kravet ökade på kommunal och landstingskommunal service.  

1992 trädde Ädelreformen i kraft som innebar att kommunerna fick det samlade ansvaret för 
långvarig vård av service till äldre och personer med funktionsnedsättningar samt för personer 
i särskilda boendeformer och i dagliga verksamheter. Syftet med reformen var att skapa klara 
ansvarsförhållanden och bättre organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att kunna 
förverkliga målen för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar. 

I Sverige är decentraliseringen intimt förknippad med kommunaliseringen. Kommunerna har 
traditionellt haft en stark ställning i välfärdsstaten (Bergmark 2001:21ff). Från att ha haft en 
väldig central styrning på 60-talet eftersträvade man de senaste decennierna en större 
handlingsfrihet för kommunerna.  

Fram till mitten av 1980-talet låg ansvaret för omsorger för människor med 
utvecklingsstörning under landstingen i Sverige. 1986 års Omsorgslag gjorde det möjligt att 
överföra omsorgsverksamheten från landstingen till kommunerna (Sandén 1997:13). Detta var 
i enlighet med det nya synsättet på handikapp som miljörelaterat istället för en personlig 
tragedi och i strävandet efter normalisering och avinstitutionalisering.  

En stor förändring utgjorde den nya kommunallagen från 1992 som gav kommunerna mera 
frihet att utforma sina verksamheter. Följden var att de redan förut täta organisationsbytena 
tilltog. Varje kommun valde en egen organisationsform även när det gällde äldre- och 
handikappomsorgen. 

Den första januari 1994 trädde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i kraft. 
LSS är en rättighetslag och är ett komplement till andra lagar som visar vilka rättigheter den 
enskilde individen har. LSS utgår från de principer som generellt finns inom svenskt 
handikappolitik där grunden är alla människors lika rättigheter och alla människors unika 
värde. I och med LSS tog kommunerna över ansvaret från landstingen för insatserna för 
personer med funktionsnedsättning som nu skulle ses som medborgare och inte som sjuka. 
Lagen har inneburit att stödet till dessa personer har blivit mer omfattande och att kvaliteten 
på insatserna har ökat, mycket på grund av att vårdhemmen har lagts ner och alla vuxna har 
fått rätt till någon form av daglig verksamhet. 

Införandet av LSS förändrade personalens uppdrag i och med att de som bodde på 
gruppbostäderna fick mer att säga till om och blev självbestämmande. Personalen kunde inte 
längre bestämma när den boende var kaffesugen eller skulle gå och lägga sig. Verksamheten 
skulle individanpassas och ökad delaktighet gjorde att möjligheterna att styra sitt eget liv och 
göra det man ville göra ökade för IF (Brusén & Hydén 2000:66). 
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2.3. Omsorgsassistentens yrke idag 

Utvecklingen och attitydförändringarna i samhället har också påverkat omsorgsyrkets 
utveckling som ska beskrivas här nedan.  

Ann Bakk och Karl Grunewald (1993) som gemensamt skrivit Omsorgsboken menar att 
vårdarna har på ett tiotal år förvandlats från en sammanhållen och enhetlig arbetskår med 
likartade arbetsförhållande till människor med olika arbetsuppgifter och olikartade syn på 
arbetet (ibid. 335). Från 1990-talet är det möjligt för en omsorgsassistent att delta i 
handledning och konferenser, vara ute i samhället på olika aktiviteter med den enskilde och 
dessutom vara lika kunnig i budgetarbete och bokföring som matlagning. En vårdare idag 
måste även klara av kvalificerat behandlingsarbete. Denna splittring har lett till stora 
diskussioner om befattningsbeskrivning och lönesättning inom yrket (ibid.; Socialstyrelsen 
2003a, b, c; 2006a, b; 2007). 

Enligt Socialstyrelsens lägesbeskrivning (2003a, b) bedöms arbetet inom vård och omsorg bli 
alltmer kvalificerat på grund av omsorgstagarnas ökade behov och de växande 
förväntningarna om god kvalitet. Det är en anledning till att kraven på personalens 
kompetens, kunskaper och färdigheter bör höjas (ibid.s.9). Det påpekas också att all personal 
bör ha gymnasial utbildning och att fler bör ha eftergymnasal utbildning. All 
omvårdnadspersonal ska minst ha grundläggande pedagogisk, medicinsk och social 
yrkeskompetens för sitt arbetsfält.  

Omsorgspersonalen är yrkesverksam inom flera olika verksamheter och med skiftande 
uppgifter. De arbetar med människor i alla åldrar och behoven av yrkeskvalifikationer är 
knutna till det sammanhang som den anställde verkar inom. Till exempel ser kompetensen 
och yrkeskvalifikationen olika ut hos den personal som arbetar på ett demensboende eller den 
som arbetar på ett gruppboende med människor med intellektuella funktionsnedsättningar.  

De dominerande arbetsuppgifterna inom handikappomsorgen är omsorgsuppgifter och 
hushållsuppgifter samt medicinska, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Även de 
administrativa uppgifterna har lagts till personalens ansvar genom åren.  

Personlig omvårdnad och social service som innebär bland annat mathantering, städning och 
boservice, klädvård, inköp, ledsagning, social samvaro och aktiviteter upptar den mesta tiden 
av vårdarens arbetsdag enligt Socialstyrelsen (2006). Den personliga omvårdnaden som bland 
annat består av tillsyn, akuta insatser, personlig hygien, besvara larm är en stor del av 
arbetsdagen. Även medicinska arbetsuppgifter som kräver delegation från hälso- och 
sjukvårdspersonal utgör en begränsad del av arbetet inom kommunal vård- och omsorg. De 
administrativa uppgifterna, både brukarrelaterade som individuell planering, samverkan med 
närstående, kontakter och nätverk och icke brukarrelaterad dokumentation tillhör 
omsorgsassistentens arbetsuppgifter. Arbetet inom handikappomsorgen bedrivs individuellt. 
Arbetet kräver egna beslut om hur vården och omsorgen ska utföras på bästa sätt. (ibid). 

Idag utför kvinnor omsorgsarbete i flera institutionella sammanhang bland annat på 
gruppboende och daglig verksamhet som tillhör de mest kvinnodominerande yrkena. Enligt 
svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) är det så mycket som 86 % av samtliga 
som arbetar inom vårdsektorn som är kvinnor. 83 % av dessa kvinnor har en 
tillsvidaranställning, medan 15 % går på vikariat (Kommunalarbetareförbundet 2008a). 
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3. Tidigare forskning  

Eftersom syftet med vårt arbete är att undersöka omsorgsassistenternas yrkesstatus måste vi 
ställa frågan: Vad är yrkesstatus inom omsorgen och vilka faktorer bidrar till att ett yrke har 
hög eller låg status?  

Svar på dessa frågor hittar vi framför allt i forskning om professionalisering av yrkesgrupper 
samt om yrkeskompetens hos personal inom omsorgen. Som vi kommer att se kan vi inte tala 
om professionalisering när det gäller den yrkesgrupp vi fokuserar på. Kriterier som formuleras 
av olika forskare för att ett yrke ska anses vara en profession eller inne i en 
professionaliseringsprocess ställer krav som den yrkesgrupp vi beskriver inte lever upp till. 
Ändå kan en jämförelse av vårdaryrkets utveckling med professionaliseringsprocesser vara 
fruktbara och främja förståelsen för vår frågeställning. Vi har även tagit hänsyn till ett 
genusperspektiv på professionalisering som ska hjälpa oss att se de specifika förutsättningarna 
för professionaliseringen av kvinnodominerade yrken. 

Vi kommer därför i det här kapitlet att redovisa forskning om professionalisering och om 
utvecklingen av omsorgsyrken samt Socialstyrelsens undersökning om kompetensförsörjning 
inom omsorgen. 

3.1. Forskning om professionalisering 

Professionaliseringsforskningen är ett forskningsområde som uppstod på 1930-talet och 
dominerades fram till 1970-talet av essentialistiska perspektiv (jmf. här och nedan: Evertsson 
2001:40f; Milton 2001:30f; Selander 1989:14f). Därmed menas att fokusen låg på att beskriva 
professionerna utifrån deras unika särdrag. Olika forskare lade fram olika kriterier för det som 
skulle vara kännetecken för professioner och avgränsa professioner mot yrken. Detta synsätt 
kritiserades allt mer från 1970-talet när det inte längre ansågs att en skarp åtskillnad mellan 
professioner och yrken är en fruktbar utgångspunkt i analysen (Evertsson 2001:46, Selander 
1989:15). Som problematiskt sågs också att det man jämförde med inom denna tidigare 
forskning var angloamerikanska förhållanden som dock skiljer sig mycket från europeiska. 
Till exempel har välfärdsstaten en starkare position i de flesta europeiska stater än i USA 
(Milton 2001:30). Milton påpekar också att forskningens fokusering på läkaryrket lett till att 
andra yrkesgrupper inom sjukvården definierats som semiprofessioner. Detta drabbar framför 
allt kvinnodominerade yrken som befinner sig i underordnad ställning gentemot läkarna 
(ibid.).  

Från 1970-talet lades fokus mer på professionaliseringsprocesser i relation till 
samhällsutvecklingen (jmf.: Evertsson 2001:46f; Milton 2001:33; Torstendahl 1989:30). Här 
var Sarfatti Larsons (1977) sociologiska studie om läkaryrkets profession nyskapande och 
betydelsefull: För första gången analyserades en professions uppkomst med bakgrund i 
samhällsstrukturen.  

Evertsson (2001) menar att det finns fler likheter än skillnader mellan professioner och yrken 
som gör det befogat att studera dem inom en gemensam professionsteoretisk ram. ”Alla 
yrkesgrupper som väljer att organisera sig och handla i syfte at utveckla och förvalta ett eget 
kunskaps- och verksamhetsområde kan studeras inom ramen för ett professionsteoretiskt 
perspektiv” (Evertsson 2001:47). 

Enligt Johansson (2002:18f) är professionalisering ett sociologiskt begrepp som beskriver 
yrkets ställning på arbetsmarknaden utifrån olika kriterier. För att ett yrke ska definieras som 
profession måste vissa krav uppfyllas när det gäller utbildningens längd, yrkeskunskaper, 
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yrkets självständighet i förhållande till andra yrken och avgränsning gentemot närliggande 
kunskapsområden.  

Hon menar också att akademisering av ett kunskapsområde är en förutsättning för 
professionalisering av ett yrke (Johansson 2002:24ff). Exempel på yrken som i viss 
utsträckning har genomgått en professionaliseringsprocess är sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
och sjuksköterskor. Alla tre yrken har blivit akademiska ämnen och vunnit viss auktoritet som 
i sin tur har lett till en förskjutning av läkarens auktoritet. Påfallande är att det är just yrken 
som traditionellt är dominerade av kvinnor som kämpar med att bli erkända som 
professionella yrken.  

Även andra forskare ser avgränsningsstrategier som avgörande för att en profession skall växa 
fram. Hellberg nämner bland annat egen auktorisation, titlar och medlemskap i 
yrkessammanslutningar som avgränsningsstrategier (Hellberg i Selander, 1989: 168). 

Enligt Johansson (1995) är konkurrens en av de avgörande drivkrafterna för 
professionalisering. Hon menar att effekterna av konkurrensen blir att man bygger upp 
yrkesmässiga barriärer gentemot varandra, till exempel i form av hierarki. Yrken som styrts 
av en teknologisk utveckling som sjuksköterskeutbildningen har differentierats och 
specialiserats mer och mer tack vare utvecklingen av en systematisk teori och en teoretisk 
utbildning. De återstående yrkena såsom biträden och vårdare som inte lät sig koloniseras av 
systematiska teorier förblev oförändrade. På så sätt kan man säga att sjuksköterskorna har 
varit beroende av vårdbiträdena och tvärtom (Johansson 1995:37). 
Professionaliseringsprocesserna av nämnda yrkesgrupper är inte heller avslutade utan pågår 
fortfarande.  

Enligt Berglind och Pettersson (1980:1ff) kan begreppet professionalisering ses som en 
process som börjar med övergången från oavlönat arbete till ett avlönat arbete. När en uppgift 
görs till lönearbete kan det utvecklas till ett yrke som kräver vissa kunskaper och färdigheter 
av utövaren. Dessa kunskaper innebär i sin tur en ökad maktställning som behöver försvaras 
och legitimeras. Det sker genom en ideologi som rättfärdigar varför endast de som tillhör 
professionen får utföra vissa aktiviteter inom yrket. När vetenskapligt grundade 
yrkeskunskaper och samhällets sanktioner till slut har lett fram till ett kunskaps- och 
yrkesmonopol talar man om en profession. Den professionelle tar betalt för sina tjänster och 
insatser till skillnad från amatören och professionen blir ett yrke som kan bjudas ut på 
arbetsmarknaden. Det kan vara arbeten som tidigare utförts utan betalning såsom obetalt 
hemarbete som kan övergå till betalt arbete på arbetsmarknaden (Berglind & Pettersson, 1980, 
S.3).  

Enligt Torstendahl handlar professionsteorin om ”kunskapsbaserade grupper och deras 
ställning och handlingsmönster” (Torstendahl 1989:31). Kunskap är ett centralt begrepp inom 
professionaliseringsforskningen.  

De mest professionella har regler som är grundade i ”vetenskap och beprövad erfarenhet” 
medan mindre professionella grupper hänvisar till regler som grundar sig i lagar och 
förordningar eller andra beslut som fattas inom yrket (Johansson 1995: 31). 

Arbetet med människor med funktionsnedsättning räknas till omsorgsarbete och majoriteten 
av personalen som arbetar i detta område är kvinnor. Kvinnoyrkenas låga status och låga löner 
är ett ämne som debatteras nästan dagligen i media. Det finns även forskning om sambandet 
mellan traditionellt kvinnoarbete och låg status. Bentling som har forskat om 
sjuksköterskornas professionalisering menar till exempel att denna professions långsamma 
vetenskapliga utveckling kan ses i sammanhang med en viss kvinnosyn: kvinnorna ansågs 
inte kunna tänka vetenskapligt eller delta i högre utbildning (Bentling 1995:19). 
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Professionaliseringen av traditionella omsorgsyrken inom den sociala sektorn kan utifrån det 
perspektivet betraktas som ett försök från kvinnliga yrkesutövare att uppnå jämställdhet och 
större erkännande på det etablerade manssamhällets premisser (Waerness 1983:32).  

Witz har i boken Professions and Patriarchy försökt förklara könssegregerat lönearbete 
utifrån ett genusperspektiv (Witz 1992). Hon utgår från ett genuskoncept där patriarkat 
beskriver samhälleliga system av genusrelationer (gender relations) av manlig dominans och 
kvinnlig underordning. Hon menar att manlig makt är institutionaliserad i olika fält av sociala 
relationer i samhället. Ett sätt att analysera denna makt är att beskriva den som en patriarkal 
strukturering av genusrelationer (ibid. 11). Witz’  slutsats är att genus spelar roll i 
professionella projekt, att hänsyn måste tas till män och kvinnors ojämna tillgång till resurser 
(ibid.192).  

När det gäller yrket som habiliterare/vårdare kan vi inte prata om en professionalisering 
eftersom flera av de nämnda kännetecknen inte stämmer på det. Men det finns vissa 
paralleller mellan professionaliseringsprocesser och utveckling av yrkesstatus. En gemensam 
kunskapsbas, utbildning, tydliga kompetenskrav och avgränsning mot andra yrkesgrupper är 
kännetecken för att ett självständigt yrke skall växa fram. 

3.2. Forskning om utvecklingen av omsorgsyrken 

En rapport från är 2000 av det numera nedlagda arbetslivsinstitutet visar att det har forskats en 
del om omsorgsarbetet sedan 1980-talet (Astvik & Aronsson 2000). Enligt rapporten finns det 
en forskningstradition som härrör från 1980-talet där det handlar om att synliggöra 
omsorgsarbete som ett traditionellt kvinnoarbete som inbegriper alla uppgifter och sysslor 
som förekommer i det vanliga hushållsarbetet (Rosemarie Eliasson, Stina Johansson Marta 
Szebehely, , Kari Waerness, se i: Astvik & Aronsson 2000). Det finns även en 
professionaliseringskritisk forskning som intar en kritisk inställning mot en alldeles för starkt 
betonande av vikten av utbildning och formell utbildning inom den sociala omsorgen (Astvik 
& Aronsson 2000:4; Waerness 1983) 

Det praktiska omsorgsarbetet för samhällets hjälptagare har sitt ursprung i familjen och har i 
stort sett alltid varit kvinnoarbete. Kvinnorna kombinerade omsorgsarbete med produktivt 
arbete som organiserades inom familjehushållen. Vid industrialiseringen och urbaniseringen 
skildes hem och arbetsplats åt både geografiskt och ekonomiskt och för kvinnorna betydde det 
att de endast i begränsad utsträckning deltog på arbetsmarknaden eftersom de traditionella 
omsorgsförpliktelserna inom släkt och familj ändå måste fortgå. Det blev männen som var 
försörjare med inkomst medan kvinnorna i övervägande grad blev försörjda omsorgsarbetare. 
(Waerness 1983: 22; Franssén 2000:13ff). Kvinnorna förbjöds fram till 1900-talet av män och 
fäder att delta i humanitärt och religiöst föreningsarbete därför att männen ansåg att detta 
skulle leda till försummelse av kvinnornas plikter i hemmet (Waerness 1983:17ff) 

Enligt den norska sociologen Kari Waerness började socialt arbete och modern sjukvård som 
kvinnors välgörenhetsarbete eftersom detta var ett sätt som möjliggjorde för borgerliga 
kvinnor att få en meningsfull sysselsättning och frigöra sig till en viss del från den 
traditionella kvinnorollen. De fick möjlighet till en karriär inom yrkeslivet som anses vara en 
viktig faktor bakom socialarbetets utveckling till professionellt yrke (Waerness 1983:28). 

Ett exempel på det är sjuksköterskeyrkets uppkomst och utveckling på 1800-talet: Ogifta 
kvinnor från högre samhällsklasser fick möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och 
utbilda sig. Kraven som ställdes på yrket motsvarade det kvinnoideal som fanns då, yrket 
betraktades som ett kall. Deras levnadssätt beskrivs dock som en klosterliknande tillvaro: 



 12 

ogift, avkönad och skild från omvärlden skulle de ägna sitt liv åt vårdnaden av sjuka (Dufwa 
2006:42). 

Under en stor del av industrialiseringsfasen var omsorgen dock fortfarande en 
familjeangelägenhet och den kvinnliga förvärvsverksamheten var förhållandevis låg ända 
fram till andra världskriget. Attityden mot kvinnligt förvärvsarbete var negativt, speciellt i 
perioder med arbetslöshet. När socialdemokraterna kom till makten 1932 inträdde Sverige i 
vad som kallas den postindustriella fasen och omsorgsyrket utvecklades och expanderade med 
sjukvårdsyrken, pedagogiskt arbete och servicearbeten i olika former. Enligt statistiska 
centralbyrån fanns en könssegregation inom vårdyrket där mellan 80 och 85 % av 
sjukvårdsarbetet sysselsatte kvinnorna under denna tid (Berglind & Pettersson,1980).  

Kari Waerness (1983) menar att det är frågan om det går att organisera offentligt resultatlöst 
avlönat omsorgsarbete. Välfärdsstaten bygger på en rad implicita förutsättningar när det gäller 
familjens förmåga och vilja till ansvar för omsorgen av de hjälpbehövande i samhället. 
Förutsättningarna baseras till en stor del på den traditionella arbetsfördelningen mellan könen. 
Omsorgsbördor i nära relationer kan bli stora i följd av ålderdom och sjukdom av 
maken/makan eller föräldrarna. Risken finns att tidsknappheten, arbetsfördelningen och 
uppkomsten av rutiner och byråkratisering skjuter undan de kvaliteter som är avgörande i 
omsorgsrelationer. Oavsett om det rör sig om oavlönat arbete eller inte utgör kravet att ge 
allsidig och personlig omvårdnad i sådana situationer en stor känslomässig och fysisk 
belastning. Den som utövar sådan omsorg behöver stöd och omsorg från andra och dessutom 
omväxling i form av arbetsuppgifter där det syns ett resultat av det man gör (ibid. 41).  

3.3. Kompetens och kompetensförsörjning inom vård och omsorg 

Enligt rapporten från Socialstyrelsen (2003) tillgodoser inte dagens utbildningssystem 
efterfrågan på kompetent personal. Bedömningen görs att det kommer att finnas en stor brist 
på omvårdnadsutbildad personal i framtiden.   

Socialstyrelsen har i en rapport (2003a, b) beskrivit hur nio myndigheter genom regeringens 
uppdrag har gjort en plan för kompetensförsörjningen inom kommunernas vård och omsorg 
om äldre och personer med IF.  Uppdraget omfattas av vård och omsorg som tillhandahålls av 
kommunerna enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
samt hälso- och sjukvårdslagen. Syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar och 
bidra med investeringar i bättre arbetsförhållanden och verksamhet i samverkan mellan staten, 
huvudmännen (kommunerna) och andra berörda intressenter att fullgöra sitt uppdrag som 
huvudmän och/eller utförare av vård och omsorg.  

I en studie om omvårdnadsutbildningar inom äldre- och handikappomsorgen som Petra 
Ahnlund och Stina Johansson (2006) har gjort framgår det att enhetschefer inom 
handikappomsorgen saknar relevant utbildning för sin personal. De tillfrågade cheferna tyckte 
att vård/omsorgsutbildningen som gymnasieskolorna erbjuder är för generell och efterlyste en 
”grundutbildning som riktar sig mot funktionshindrade och personer med 
utvecklingsstörning” (Ahnlund & Johansson 2006:219).  

Enligt beräkningar av Socialstyrelsen kommer en generationsväxling att ske 2015 i och med 
att många anställda avgår i pension och medarbetare med omvårdnadsutbildning kommer att 
behöva rekryteras. För att personalen skall kunna ge tjänster av god kvalitet och yrket ska 
kännas attraktivt krävs det att yrkeskompetensen är hög och arbetsförhållanden goda. Därför 
satsas det enligt rapporten på vissa åtgärder för att klara kompetensförsörjningen som: 
förbättring av verksamhetens attraktivitet, systematiskt arbetsmiljöarbete och bättre 
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arbetsförhållanden, tydliga kompetenskrav samt en förbättrad och mer attraktiv 
omvårdnadsutbildning med förbättrade rekryteringsrutiner (Socialstyrelsen, 2003a, b).  

Något som har stor betydelse för kompetensförsörjningsläget inom vård och omsorg är 
dominansen av kvinnlig personal, det oavlönade kvinnoarbetets historia och den bristfälliga 
yrkesidentiteten. Trots att andelen personal med gymnasial utbildning har ökat genom åren 
hade år 2003 endast sex av tio bland omvårdnadspersonalen en adekvat utbildning. 

Växande förväntningar om god kvalitet samt ökade behov hos människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar ger anledning till prognosen att arbetet med denna målgrupp kommer 
att bli alltmer kvalificerat. Detta är enligt rapporten en anledning till att kraven på personalens 
kompetens, kunskaper och färdigheter bör höjas (Socialstyrelsen, 2003a, b).  

Fortfarande idag är det ofta så att många som arbetar på en gruppbostad eller inom daglig 
verksamhet har hamnat där av en ren slump, kanske genom ett första sommarjobb eller en 
visstidsanställning. Många anställdes efter skolan på stående fot utan utbildning eller 
erfarenhet då det inte fanns något utbildningskrav och stort behov av personal. Arbetet 
betraktades som något som vem som helst kunde klara av och den allmänna åsikten har varit 
att sunt förnuft har räckt till som utbildningskrav.  

Bakk och Grunewald (1993) menar att insiktsfulla vårdare inser att det inte räcker med sunt 
förnuft för att få till en bra verksamhet, ledningen bör se till att all personal har en adekvat 
utbildning och utnyttja de kurser och utbildningar som anordnas i kommunerna. 
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4. Teorisk ram: Socialkonstruktionism 

Vår teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism som vi kommer att beskriva här nedan. 
Eftersom vi undersöker yrkesbeteckningar och kompetenskrav i detta arbete är vi i första hand 
intresserade av språkets betydelse för den sociala konstruktionen av världen. Därför kommer 
vi att redovisa för socialpsykologen och diskursanalytikern Vivien Burrs antaganden om 
språkets roll i socialkonstruktionismen (Burr 2003). 

Som tidigare sagt är omsorgsassistent ett yrke som befinner sig i gränslandet mellan sjukvård 
och socialt arbete. En framstående forskare som har utvecklat teorier om den sociala 
konstruktionen av det sociala arbetet är Malcolm Payne, professor vid Manchester 
Metropolitan University (Payne 2002). Payne påstår att ”socialarbetare och klienter 
konstruerar det sociala arbetet i den kontext som socialtjänsten utgör…varje socialarbetare, 
klient och arbetsplats för socialt arbete i sin tur är konstruerade i det samhället i vilket de 
finns” (ibid.). Det innebär att människan formas av samhällets förväntningar och påverkar i 
sin tur genom sitt tänkande och handlande samhället. Denna process kallas för ”social 
konstruktion” (ibid.21). I socialkonstruktionismen ses all kunskap, sociala identiteter och 
handlingar som obeständiga och flytande. (Jörgensen & Phillips 2000:11f; 104f) 

Den första teorin om socialkonstruktionism utvecklades på 1960-talet av Peter Berger och 
Thomas Luckman och publicerades i boken The Social Construction of Reality (1966) som 
kan ses som pionjärverk. Till att börja med definierar Berger och Luckmann begreppen 
verklighet och kunskap: Verklighet förstår de som ”en kvalitet som tillhör fenomen som 
existerar oberoende av vår egen vilja”2 (Berger & Luckman 1966:13). Kunskap innebär 
vissheten att ”fenomen är verkliga och att de innehar specifika karakteristika” (ibid.). Men 
frågan om verklighet och kunskap kan inte besvaras entydigt av sociologin, i den sociologiska 
förståelsen är kunskap och verklighet kontextberoende. Frågan som kunskapssociologin 
ställer är vilka processer det är som gör att en kunskapsmängd blir socialt etablerad som 
verklighet (ibid.15). Utgångspunkten i Bergers och Luckmanns teori är vardagskunskapen: 
Vardagens verklighet är någonting som vi alla tar för given, vi lever i den utan att ifrågasätta 
den medan socialkonstruktionism handlar om att ifrågasätta självklarheter, att få en analytisk 
distans för att kunna granska den kritiskt (ibid.). 

Vivien Burr (2003) levererar en användbar beskrivning av socialkonstruktionismens  
”trosbekännelse” (”..things you would absolutely have to believe in order to be a social 
constructionist”, Burr 2003:2). Detta är:  

• en kritisk hållning mot ”för-given-tagen” kunskap: socialkonstruktionism vill utmana 
synsättet att konventionell kunskap är baserad på objektiv fördomsfri observation av 
världen. 

• historisk och kulturell säregenhet: Sättet som vi vanligtvis förstår världen på, 
kategorier och koncept som vi använder oss av är historiskt och kulturellt specifika.  

• Kunskap upprätthålls genom sociala processer: Våra kunskapsversioner fabriceras 
genom dagliga interaktioner människor emellan. 

• Kunskap och social handling hör ihop: Varje möjliga sociala konstruktion innebär 
även ett annat mänskligt handlingsalternativ.  

Socialkonstruktionism tillbakavisar antagandet att kunskap kan härledas ur en direkt 
perception av realiteten (Burr 2003:6). 

                                                
2 Alla översättningar här och nedan är uppsatsförfattarnas egna. 
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Språket har en betydande och avgörande roll i socialkonstruktionistiska teorier, så även hos 
Burr, Berger och Luckman. Berger och Luckman definierar språk som det mest betydelsefulla 
teckensystemet som det mänskliga samhället har.  Det existerar oberoende av här och nu och 
gör det möjligt för människor att referera till världen och varandra i gemensamma termer. 
Vardagslivet är framför allt livet med och genom språket som vi delar med våra 
medmänniskor. En förståelse för språk är därför grundläggande för att kunna förstå vardagens 
verklighet (Berger & Luckman 1966:51f). 

Även Burr understryker språkets betydelse, hon anser att språket är ”hjärtat” i den sociala 
konstruktionsprocessen. Vår erfarenhet av världen och även av vårt inre är odifferentierad och 
ogripbar (vag) utan ett ramverk av språk som ger den struktur och mening (Burr 2003:48). 
Olika ord har inte sin betydelse oberoende av samhället. Vi blir födda in i en värld där det 
finns klara koncept av ordens betydelse, människan blir socialiserad i termer av dessa koncept 
och tolkar alltså verkligheten och vardagslivet utifrån dem. Sättet på vilket språk är 
strukturerat bestämmer därför sättet erfarenhet och medvetenhet är strukturerade (Burr 
2003:48).  

Språkets betydelse i skapandet av socialt arbete har lyfts fram av många 
socialkonstruktivistiska forskare, framför allt när det handlar om analys av maktförhållanden 
(jmf. t.ex. Gregory & Holloway 2005:38). 
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5. Metod  

I det här kapitlet kommer vi att motivera vårt val av det empiriska materialet och redovisa vår 
tolkningsmetod.  

5.1. Tillvägagångssättet 

I professionaliseringslitteraturen kunde vi se att en viktig faktor som bidrar till 
professionalisering av en yrkesgrupp och även höjning av yrkesstatus är utbildningsnivå och 
avgränsning av kunskapsområden. Därför består en del av vårt empiriska material av en 
redovisning för utbildningar för dagens habiliteringspersonal: både innehållet och 
utbildningsmål i omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå och vidareutbildningar samt 
kompetenshöjning för personal. Mycket information har vi hämtat från Socialstyrelsens 
publikationer. Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet som har 
bland annat uppgiften att utveckla kunskap om socialtjänsten och att ge ut nationella riktlinjer 
för vård, behandling och omsorg som är normerande (jmf. Socialstyrelsen: Detta är 
Socialstyrelsen). Socialstyrelsens publikationer har avgörande betydelse för utvecklingen av 
kvalitet och kompetens i social omsorg . 

För att få en inblick i olika yrkesbeteckningar och kompetenskrav i nuläget valde vi fyrtiofem 
platsannonser i kommuner i olika delar av landet. Urvalet skedde efter både geografiska, 
innehållsmässiga och personliga kriterier: För det första eftersträvade vi en blandning av 
tätorter, landsbygdskommuner och storstäder. För det andra valde vi kommuner där vi tyckte 
att det fanns intressanta kompetens- och yrkesbeskrivningar, vilket gäller för exempelvis 
Göteborg. För det tredje tog vi med städerna Stockholm och Norrtälje där vi själva arbetar. I 
vårt urval ingår annonser som söker efter personal för sommarvikariat (sommarvikarier) och 
personal som ska anställas längre tid eller för tillsvidareanställning. Vår erfarenhet är att 
vikarier präglar verksamheterna på ett betydande sätt eftersom personalomsättningen samt 
andel av vikarier kan vara stor.  

De allra flesta annonser berör arbetsplatser på särskilda boenden. Detta är för oss föga 
förvånande eftersom personalomsättningen på gruppboenden är mycket större än på dagliga 
verksamheter. Personalen på gruppboenden arbetar oftast schemalagt, både dags- kvälls- och 
nattpass samt alla veckodagar. Det krävs alltså en stor personalstyrka samt många vikarier. 
Dagliga verksamheter klarar sig oftast utan sommarvikarier, personalsituationen där är 
stadigare.  

Vi sökte annonserna genom att gå in på arbetsförmedlingens platsbank, där det fanns två olika 
vägar att gå för att hitta platsannonser för omsorgsassistenter: Sökaren kan välja antingen 
länken yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården eller länken socialt arbete. Vi hittade de 
flesta av våra annonser under yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.  Annonserna 
hämtades från Internet under tiden från mars till maj 2008.  

För att kunna se en eventuell förändring eller utveckling inom yrkesgruppen när det gäller 
yrkesbeteckningar och kompetenskrav intervjuade vi sex ”nyckelpersoner” i olika delar av 
landet: Piteå, Göteborg, Stockholm stad, Stockholm län, Uppsala och Landskrona. Vi valde 
personer som innehar ledande befattningar inom omsorgen för människor med 
funktionsnedsättningar och som hade arbetat minst sedan 1980-talet inom detta yrkesområde. 
Förutom den information vi fick av våra informanter finns även våra egna kunskaper och 
erfarenheter av yrkesområdet med. 
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Vi tog kontakt via telefon och frågade efter kunskaper och kompetens som efterfrågades på 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet samt vilka yrkesbeckningar som var vanliga då 
(för frågorna se bilaga 1). 

Frågor vi vill ha svar på genom analysen av detta material är vilka yrkesbeteckningar som 
används idag samt vilka kunskaper och vilken kompetens det är som efterfrågas.  

5.2. Tolkningsmetod 

Vi valde diskursanalysen som tolkningsmetod. Den har sina rötter i socialkonstruktionismen 
och verkar därför vara särkilt lämplig för vårt arbete (Winther Jörgensen & Phillips 2000:72; 
Fairclough 1995; Fairclough 1994). 

Det finns olika inriktningar inom diskursanalysen, gemensamt för dem alla är att de har 
språket som utgångspunkt. Ett grundantagande inom diskursanalysen är att språket inte bara 
speglar omvärlden, sociala relationer och identiteter utan ”spelar en aktiv roll i skapandet och 
förändringen av dem” (Winther Jörgensen&Phillips 2000:7). Dessutom är ett gemensamt mål 
att bedriva kritisk forskning, vilket betyder forskning som belyser och ifrågasätter 
maktförhållanden i samhället (ibid. 8).  

Vi valde den kritiska diskursanalysen enligt Faircloughs tolkning. Fairclough har sin 
vetenskapliga hemvist i lingvistiken och argumenterar för tillämpning av lingvistiska 
textanalyser i socialvetenskaperna som värdefull metod i studier av sociala och kulturella 
förändringar (Fairclough 1995:209). Han delar Burrs uppfattning om att språket är centralt för 
att förstå hur den sociala verkligheten konstrueras. Eftersom det sociala livet är formerat i och 
kring språket ska varje socialvetenskaplig analys enligt Fairclough innehålla en noggrann 
textanalys (ibid.185). I motsats till Burr och andra renodlade diskursanalytiker menar 
Fairclough dock inte att allt socialt liv är diskurs.  

Fairclough definierar diskurs och diskursanalys på följande sätt: ”Diskurs är användandet av 
språk som en form av social praktik och diskursanalys är analysen av hur texter fungerar inom 
sociokulturell praktik” (ibid. 73). En diskurs består av diskursiva händelser som kan 
analyseras utifrån tre olika perspektiv som kommer att beskrivas här:  

Som analytisk ram i vårt arbete fann vi Faircloughs tredimensionella modell vara lämplig 
(jmf. Jörgensen & Phillips 2007:72ff; Fairclough 1994:73ff, 4). I denna modell försöker 
Fairclough förena tre analytiska traditioner som alla är nödvändiga för en diskursanalys: 
diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik. Även om de tre områdena skiljs 
analytiskt från varandra finns det inga vattentäta skott mellan dem (se figur 1 på nästa sidan). 

Viktigt att beakta är att Fairclough utgår från antagandet att tecken, alltså ord, är socialt 
motiverade. Han menar alltså att ord inte är slumpaktiga påhitt utan att det finns sociala 
orsaker för att kombinera en viss form med en viss mening4.  

Fairclough beskriver de tre analytiska text, diskursiv praktik och social praktik på följande 
sätt: 

Text: detta är den första nivån, där själva texten analyseras efter lingvistiska kriterier som: 

• ord (vocabulary): enkla ord analyseras 

                                                
3 Alla översättningar är uppsatsförfattarnas egna. 
4 Detta i motsats till Saussure och andra språkvetare som anser att ord är godtyckliga och har ingen som helst 
rationell grund (jmf. Winter Jörgensen & Philips 2007:16f; Fairclough 1994:74f) 
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• Grammatik: På denna nivå analyseras ord kombinerade till meningar, alltså den 
grammatikaliska meningsbyggnaden. 

• Samstämmighet (cohesion): Handlar om hur meningar är kopplade till varandra  

• Textstruktur handlar om textens ”arkitektur”, t.ex. stilnivån. 

(ibid. 74ff) 

Diskursiv praktik: På den här nivån analyseras sättet på vilket texten är producerad. Vem 
har producerat den, vem är den tänkta konsumenten och i vilken social kontext har 
produktionen ägt rum? Hur sprids texten? Hur tolkas den av konsumenten? (ibid.78ff) 

Social praktik: Här analyseras en diskursiv händelse i förhållande till den övergripande 
sociala organisationsformen, den institutionella kontexten och den bredare samhällskontexten 
(Fairclough 1995:134). 

 

Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 1994:73) 

 

                                                                 
 

Frågor om makt och ideologi kan komma upp på alla tre nivåerna, Fairclough använder även 
begreppet hegemoni som analysredskap5. 

Även diskursordning är ett viktigt begrepp i Faircloughs metodologiska ansats: 
Diskursordning definierar han som sammanlagda diskursiva praktiker som används inom en 
institution som kan till exempel vara omsorgsorganisationen i en kommun. Diskursiva 
praktiker både tillämpas och reproduceras dagligen och är särkilt förändringsbenägna. Det 
betyder att diskurser från en annan diskursordning kan tas över och diskursordningen i den 
egna institutionen därmed förändras (ibid. 135). 

                                                
5 Hegemoni är ett begrepp som härrör från den socialistiska filosofen Antonio Gramsci (citerat i Fairclough 
1995:134) 
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Vi vill tillämpa Faircloughs modell för att undersöka hur en professionell identitet skapas, i 
vårt fall genom yrkesbeteckningar och kompetens som efterfrågas vid anställningen av 
personal. I vår analys av platsannonserna kommer vi i första hand att analysera ord på 
textnivån och belysa vilken diskursiv praktik de ingår i. 

6. Resultatredovisning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt empiriska material som består av en 
sammanfattning av Socialstyrelsens kompetenskrav, redovisning för olika utbildningar på 
gymnasie- och högskolenivå, och kompetenshöjande projekt, 45 platsannonser från 
arbetsförmedlingens hemsida och information vi fått av våra informanter (se även s.17 i det 
här arbetet). De första tre delarna, avsnitt 5.1. till 5.3. kommer att vara av beskrivande 
karaktär. I avsnitt 5.4. kommer vi att tillämpa Faircloughs diskurskritiska metod för en analys 
av platsannonserna. I avsnitt 5.5. sammanfattar vi de viktigaste slutsatser vi kan dra utifrån 
materialet.  

6.1. Kompetens  

Eftersom det är Socialstyrelsens skrifter som är mest betydelsefulla för utvecklingen av vård- 
och omsorgsyrkena kommer vi här att redovisa denna myndighets definition av kompetens 
samt kompetenskraven. 

Enligt Socialstyrelsens definition (2006 b) är kompetens en individs förmåga och vilja att 
utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter i sitt yrke. Kompetens är 
personbunden men även beroende av sammanhanget En individ kan vara kompetent i många 
avseenden men sakna kvalifikationer för just en viss uppgift eller ett visst arbete (ibid. 24ff). 

Vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta inom omsorgsverksamheten är inte 
preciserad enligt LSS. Det som lagstiftningen kräver är att de anställda ska ha en sådan 
utbildning och erfarenhet att de kan ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar den 
omvårdnad de behöver, så att varje individ, vid varje tidpunkt tillförsäkras goda 
levnadsvillkor och ges möjlighet att leva som andra trots sina funktionsnedsättningar (jmf. 
Grunewald & Leczinsky 2005). 

I Socialstyrelsens kunskapsöversikt Vård- och omsorgsassistentens kompetens (2006 b) 
beskrivs förmågor som personal bör ha för att uppnå grundläggande yrkeskvalifikationer. De 
kan delas in i två kategorier, generella och uppgiftsrelaterade förmågor. Generella förmågor 
har stor betydelse för personalens förutsättningar att utföra förekommande arbetsuppgifter 
med god kvalitet. Dessa generella förmågor kan ses som yrkesmässig hållning där 
omsorgsassistenten tillämpar ett etiskt grundat förhållningssätt genom att vara självständig, 
lyhörd och empatisk, respektera och bekräfta självbestämmanderätten, bedöma och stödja den 
enskildes önskemål samt förstå och använda kroppsspråk och ta hänsyn till religiös, etnisk 
och kulturell mångfald.  

Generella förmågor enligt Socialstyrelsen är:  

• förmågan att uppmärksamma och ta hänsyn till attityders, normers och ideologiers 
betydelse i vård- och omsorgsarbete. Här handlar det om både den enskildes, egna och 
andra utövarnas samt samhällets attityder.  

• förmågan till samarbete genom att utifrån en helhetssyn samarbeta med andra parter 
och yrkesgrupper inom vård och omsorg.  
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• förmågan att, med utgångspunkt i brukarens behov, kunna planera och utveckla 
arbetet. Att kunna identifiera och bidra till lösningar i det dagliga arbetet samt att 
planera individuellt och målinriktat, att genomföra sitt arbete i samverkan med andra 
yrkesgrupper, dessutom rapportera och dokumentera kvalitetsarbetet.  

• förmågan att i sitt arbete använda rätt tekniker och produkter (som till exempel 
läkemedel och hjälpmedel av olika slag) samt att arbeta på ett ergonomiskt och 
hygieniskt riktigt sätt.  

• Att kunna beakta miljöns betydelse för hälsa och livskvalitet i vård och omsorgsarbete 
som  till exempel att uppmärksamma och beakta tidsrelaterade förändringar såsom 
dygnsrytm, veckorytm och årstidsbundna händelser. 

• förmågan att följa system och policies: att med stöd av arbetsledningen handla 
målinriktat för att förverkliga brukarens individuella planer och även vara orienterad 
om lagstiftarens och handikappomsorgens intentioner. 

Uppgiftsrelaterade förmågor enligt Socialstyrelsen är:  

• förmågan att ge stöd i hemliv som innebär att till exempel anskaffa varor och tjänster 
och utföra hemsysslor och sköta ekonomi 

• förmågan att stödja brukarens hälsa och funktionsförmåga som innebär att 
omsorgsassistenten bör ha förmåga att observera förändringar i hälso- och 
funktionstillstånd och tillsammans med den enskilde och andra yrkesgrupper bedöma 
behov och genomföra lämpliga åtgärder.  

• förmågan att med stöd av eller tillsammans med andra yrkesgrupper stödja brukarens 
relationer inom viktiga livsområden som familj och vänner för att nämna några.  

• förmågan att stödja delaktigheten och utifrån brukarens önskan stödja deras 
deltagande i socialt och medborgerligt liv samt att beakta de mänskliga rättigheterna. 
(ibid.24ff). 

En nödvändig förutsättning för att dessa förmågor ska komma till sin rätt i relationer mellan 
vårdare och omsorgstagare är kunskap i det svenska språket. Det är nödvändigt att vårdaren 
har förmåga att tala, skriva och läsa för att kunna utföra sina uppgifter samt att dokumentera 
arbetet.  

Alla dessa krav är många och omfattande när man jämför med tidigare kompetenskrav där 
tungvikten låg på kunskaper i hushållssysslor såsom matlagning, tvätt, städ, lagning av kläder 
(Bakk & Grundewald 1993:325).  

6.2. Utbildning och kompetenshöjning 

De flesta av våra informanter (förutom enhetschefen i Piteå) är överens om att det fram till 
1990-talet inte ställdes några absoluta krav på utbildning för omsorgsassistenter. Som 
kvalifikation räckte det ofta med att man var ”hemmafru”, hade barn eller hade arbetat med 
barn (informanter i Stockholm, Uppsala). När omsorgstagarna så småningom flyttade ut ur 
institutionerna efterfrågades det mera kunskaper om hur ett hus sköts dvs. hushållskompetens. 
Utbildningar som anstaltspedagog eller mentalskötare var meriter, dock inga krav. Både den 
anstaltspedagogiska utbildningen och mentalskötareutbildningen hade funnits sedan 1970-
talet och var inriktade på arbetet vid de stora vårdhemmen.  
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Från 1980-talet har det funnits GPU och PPU, grund- och påbyggnadskurser på en eller två 
terminer för vård av personer med utvecklingsstörning. De kurserna slogs senare ihop till det 
mer generellt inriktade omvårdnadsprogrammet. 

Tendensen är att det från början av 1990-talet efterfrågades bredare kunskaper så att 
utbildning blev ett allt större krav. Samtidigt blev det ont om personal så att det anställdes 
många outbildade i alla fall (informant i Göteborg).  

Den gradvisa förändringen i människosynen efter den nya omsorgslagen 1985 från en 
objektsyn på människor med funktionsnedsättning till ett medborgarperspektiv återspeglas 
alltså i förändrade utbildningskrav. Utvecklingen ledde till att ett nytt gymnasieprogram 
arbetades fram (jmf: Lysande medarbetare 2006:18). 

Omvårdnadsprogrammet 

Den vanligaste utbildningen som ska tillgodose kompetenskrav för en omsorgsassistent är 
idag gymnasieskolans omvårdnadsprogram som ersatte vårdlinjen på 1990- talet (Skolverket 
2000). Det är en grundläggande yrkesutbildning som ska ge grundläggande kunskaper för 
arbete i verksamheter inom hälso- sjukvård samt vård och omsorg. Den är treårig, de två 
första åren är gemensamma, det tredje året kan eleverna välja inriktning på sjukvård eller 
omsorg om människor med funktionsnedsättningar.  

I det stora hela motsvarar omvårdnadsprogrammets innehåll de kompetenskraven 
Socialstyrelsen ställer: Utifrån en värdegrund som betonar människans lika värde, mänsklig 
värdighet och välbefinnande ska utbildningen ge kunskaper om människan ur ett biologiskt, 
psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livslopp. I 
utbildningen ska elevens förmåga att iaktta, uppfatta och värdera förhållanden och påståenden 
samt att beakta olika behov och förutsättningar som ligger till grund för att hantera mänskliga 
relationer i vård och omsorg utvecklas.  

Programmet är yrkesförberedande vilket innebär att eleven har möjlighet att gå direkt ut i 
arbetslivet efter avslutad studietid. Möjliga yrken som utbildningen leder till är 
undersköterska, mentalskötare eller omsorgsassistent (Skolverket 2000). 

Vidareutbildning 

Det finns ett stort antal kompetenshöjande program och vidareutbildningar både på gymnasie- 
och högskolenivå. Exempel på detta är de tidigare nämnda ettåriga påbyggnadsutbildningar 
(GPU och PPU) och kurser på hemsjukvård och rehabilitering i den kommunala 
vuxenutbildningen (komvux) som i regel kräver omvårdnadsprogrammet eller motsvarande 
utbildning och ofta yrkeserfarenhet som grund.  

Det har också funnits satsningar i enskilda kommuner med det uttalade målet att höja 
kompetensen och uppnå högre status för omsorgsassistentens yrke. Ett exempel på det är 
projektet Lys, kompa och funka som genomfördes i Stockholm stad mellan åren 2002 och 
2005 och hade som syfte att höja kunskapsnivån hos yrkesgrupper som arbetar inom 
omsorgen om personer med funktionsnedsättningar. Målet med satsningen har varit att 
grundlägga en hållbar struktur för kompetensutveckling och kompetensutnyttjande för 
framtiden (Lysande medarbetare, 2006). 

Ett exempel på utbildningsmaterial för personalgrupper som är särskilt anpassad efter 
personal som arbetar på gruppboende eller daglig verksamhet är Plattform LSS (1994) som 
utifrån lagen LSS behandlar i tio avsnitt för målgruppen relevanta teman som bemötande, 
självbestämmanderätt och personalens makt i förhållande till omsorgstagaren. Tanken med de 
olika teman är att personalen ska diskutera och reflektera enskilt och i grupp över sin 
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arbetssituation och yrkesroll, utifrån utbildningsmaterialet som presenterar teori och praktiskt 
erfarenhet. 

Kurser och fortbildningar på högskolenivå ges ofta på distans och är tänkta för 
undersköterskor, vårdbiträden, mentalskötare med flera dit omsorgsassistenter kan räkna sig 
till. Syftet med dessa utbildningar är att höja kompetensen inom yrket utan att behöva sluta 
arbeta (www.kommunal.se). Till exempel erbjuder Gävle Högskola en 7,5-poängs-kurs som 
heter bemötande av funktionshinder, högskolan i Halmstad erbjuder olika kurser, upp till 30 
högskolepoäng inom handikappforskningen (jmf. högskolornas hemsidor: www.hig.se, 
www.hh.se ). 

Kommunalarbetarens fackförbund  samarbetar med universitet och högskolor för att kunna 
skräddarsy fortbildning inom vård och omsorg för sina medlemmar.  

Framtidsutsikter 

Enligt kommunalarbetareförbundet kommer en ny utbildningsform, vårdcollege, att startas 
upp under hösten 2008. På grund av förändringar och behov av nya former för utbildning 
inom vård och omsorg såväl på lokala, regionala och nationella områden och nivåer har den 
nya utbildningen utarbetats. Utbildningen bygger på partsamverkan mellan privata 
arbetsgivare och utbildningsamordnare, Sveriges kommuner och landsting samt kommunal. 
Målet är att ge attraktiva utbildningar med hög kvalitet. Arbetsmarknadsanknytningen ska 
vara stark och rätt kompetens för regionala behov ska prioriteras. Syftet med utbildningen är 
att öka anställningsbarheten för de studerande så att de får arbete direkt efter avslutad 
utbildning, dessutom hoppas man att satsningen ska locka fler till att söka sig till vård och 
omsorg.  

6.3. Yrkesbeteckningar 

Enligt våra informanter var den vanliga yrkesbeteckningen för personal som arbetade på 
institutionerna med personer med IF vårdare eller vårdarinna. Efter handikappreformen och 
kommunaliseringen av omsorgen har många kommuner valt bort denna yrkesbeteckning och 
hittat modernare begrepp som bättre motsvarar yrkets faktiska innehåll. Men i 
platsannonserna kan vi se att begreppet har levt kvar i en del kommuner som exempelvis i 
vissa stadsdelar i Stockholm eller i Uppsala. I vissa kommuner finns det olika 
yrkesbeteckningar för personal på boenden och inom daglig verksamhet. I Uppsala heter 
personal i daglig verksamhet arbetshandledare mot vårdare på gruppbostad, i Gävle heter det 
handledare resp. habiliterare.  

Det kompetenshöjande projektet Lys, kompa och funka (Lysande medarbetare 2006:22) som 
Stockholm stad satsade på visade att yrkesgruppen vårdare blivit missnöjda med sin 
yrkesbeteckning eftersom de kände att denna inte täckte deras verkliga yrkesinnehåll och 
kompetens. De hade börjat känna sig alltmer som kvalificerade pedagogiska handledare än 
som vårdare.(ibid.) 

I Socialstyrelsens lägesrapport (2003b:97ff) föreslås vård- och omsorgsassistent som 
yrkesbeteckning. Vård- och omsorgsassistenten ska ha en generalistkompetens som består av 
en kombination av kunskaper och färdigheter inom socialt arbete, omvårdnad, 
socialpedagogik samt personliga förmågor. Vård- och omsorgsassistent är inte en 
examensbeteckning i det formella utbildningssystemet, utan en yrkesbenämning som bör 
knytas till en yrkeskompetens som motsvarar en av samhällets erkända kvalifikationsnivå. 
Den grundläggande kvalifikationsnivån bör följas av olika specialiseringar som leder till 
fördjupad kompetens och yrkestitlar som kan knytas till dessa. Befattningsbenämningarna och 
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yrkestitlarna bör i högre grad motsvara arbetets innehåll och i någon form ges ett nationellt 
erkännande (Socialstyrelsen 2006). 

6.4. Analys av kompetenskraven och yrkesbeteckningarna i 
platsannonserna 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva och analysera platsannonsernas innehåll. Vi 
undersökte sammanlagt fyrtiofem platsannonser och gjorde sedan ett urval av tio annonser 
som vi analyserade efter Faicloughs tredimensionella modell (jmf.19 i det här arbetet). En 
översikt över dessa annonser i tabellform finns med i bilaga 2 i detta arbete.  

Allmänt kan man säga att yrkesbeteckningarna är mycket varierande, i vissa annonser saknas 
en specifik yrkesbeteckning det annonseras allmänt efter semestervikarie för omvårdnad eller 
vårdpersonal (Gävle, Gällivare, kommuner i Skåne, Gävleborg). Begreppet vårdare är 
fortfarande en vanlig yrkesbeteckning i många kommuner som till exempel Stockholm stads 
olika stadsdelar, många kommuner i Uppsala län, kommuner i Norrbotten och Västerbotten. 
Men även begreppen habiliteringsassistent, habiliterare eller habiliteringspersonal används i 
många kommuner. Det förekommer även yrkesbeteckningarna handledare (ofta på daglig 
verksamhet), omsorgsassistent, boendestödjare, boendeassistent, behandlingspedagog. 

I tjugosex annonser i olika delar av Sverige, både på landsbygden och i städerna, var 
utbildning den största meriten för anställning inom omsorgsyrket. Antal annonser med 
absoluta krav på utbildning är fåtalig, ofta räknas arbetserfarenhet som likvärdig.  

Utbildningen som efterfrågas är antingen omvårdnadsprogrammet eller den tidigare 
vårdutbildningen med kurser inriktade på funktionshinder av olika slag. På andra plats 
kommer kvalifikationskrav som yrkeserfarenhet och personlig lämplighet, flexibilitet, 
lyhördhet, gott förhållningssätt och ett bra bemötande. Även ett humanistiskt synsätt 
värdesätts i de flesta anställningar. Många av anställningarna krävde även körkort. Ett krav 
som har ökat under åren är datorvana och dokumentationskrav.  

Tendensen är att det ställs mer och högre krav i tätorter och storstadsområden. Kraven är 
tydligare formulerade, ofta ges beskrivningar av gruppbostadens eller den dagliga 
verksamhetens specifika karaktär. Gäller det fastanställningar eller långtidsvikariat är 
beskrivningarna och kompetenskraven överlag högre men ofta ställs det utbildningskrav även 
på sommarvikarier.  

I analysen har vi delat in yrkesbeteckningarna i kategorierna ospecificerade och specificerade 
yrkesbeteckningar: Med ospecificerade yrkesbeteckningar avses yrken som är allmänt 
inriktade på vård och inte säger någonting speciellt om arbetets innehåll. Specificerade 
yrkesbeteckningar är sådana som beskriver yrkesgruppen som arbetar med människor med 
intellektuella funktionsnedsättningar eller innehåller en närmare beskrivning av arbetet och 
arbetsplatsen (som till exempel vårdare på gruppboende för människor med IF). Begreppet 
vårdbiträde är exempel på en allmän yrkesbeteckning för personal som oftast arbetar inom 
äldreomsorgen, vårdare är den traditionella yrkesbeteckningen för personal som arbetar med 
människor med IF, den härrör från de stora institutionernas tid. Vi valde fem exempel på 
platsannonser från olika landsdelar för varje kategori. 

Vi påminner om att alla ord och begrepp i Faircloughs tredimensionella modell betraktas som 
diskursiva händelser6: 

Text: På den här nivån undersöker vi ordens betydelse och tillhörighet. 

                                                
6 För begrepp som används i Faircloughs tredimensionella modell se s 18f i det här arbetet. 
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Under ospecificerade yrkesbeteckningar finns det allmänna uttryck och yrken utan specifik 
inriktning mot funktionsnedsättning som: Vikarie till vård och omsorg; 
semestervikarie/sommarvikarie undersköterskor/vårdbiträden; semestervikarier 
handikappomsorg.  

De mer specificerade yrkesbeteckningarna är: Habiliteringspersonal; vårdare; handledare; 
habiliteringsassistent; boendestöd. 

Yrkesbeteckningar som habiliteringspersonal, -assistent innehåller begreppet habil som 
betyder kompetent, duglig (såvitt inget annat anges härrör ordförklaringar här och nedan från 
Svenska Akademiens ordbok 2008). Personal som habiliterar gör alltså en annan person 
kompetent, duglig.  

Vårdarbetet har traditionellt utförts på sjukhus och institutioner, därför leder 
yrkesbeteckningar som innehåller begreppet vård tanken till sjukdom och sjukhusarbetet.  

Begreppet handledare innehåller handleda som har ursprungligen betydelsen av att leda 
någon, även ett djur, med handen. Den modernare, bildliga betydelsen är att ”leda, föra, 
vägleda någon; ge någon anvisning eller förmå någon till något; förmå någon till att göra 
något. 

Boendestöd innehåller ordet stöd och är egentligen ingen personbeteckning. Det betyder något 
som har stödjande, bärande, förstärkande eller stabiliserande funktion. Den bildliga 
betydelsen är: person som är någon till hjälp/gagn; någon som främjar eller stöder någon; ofta 
liktydigt med: stöttepelare, hjälpare, gynnare. 

Assistent förekommer i olika ordsammansättningar som har den ursprungliga betydelsen: 
”bispringa, bistå, hjälpa”. Enligt Socialstyrelsen (2006b) förknippas detta begrepp nuförtiden 
med ”en strävan att ge stöd och service enligt LSS på brukarens villkor” (Socialstyrelsen 
2006b:14) 

Kompetenskraven som ställs skiljer sig i omfattning snarare än i grundläggande kvalitativa 
skillnader. Dessa uttrycks i stort sätt i adjektiv som beskriver allmän mänskliga egenskaper. 
Den sökande ska vara flexibel, rörlig, initiativrik, aktiv och självständig samt ha en bra 
samarbetsförmåga och innovationsförmåga. Dessutom önskas en ansvarsfull personligt mogen 
person, minst 18 år gammal, som är positiv, känner empati och har ett bra bemötande. Det kan 
tillkomma önskemål om körkort och tillgång till bil, kunskaper i finska/meänkieli, god 
svenska i skrift och tal och datavana. Arbetet ska ses som en utmaning, den anställde ska 
kunna arbeta pedagogiskt och självständigt, personlig lämplighet är oftast av stor vikt. 

Med hjälp av Faircloughs modell kan vi se att språket som används härrör snarare från en 
allmän mänsklig diskurs än från en professionell diskurs. Enda begreppet som möjligtvis kan 
hänföras till en professionell diskurs är kravet att kunna arbeta pedagogiskt.  

Diskursiv praktik: På den här nivån handlar det om den närmare kontexten där texten har 
producerats och spridits. 

Platsannonserna produceras av en kommunal administratör och sprids (i första hand) genom 
arbetsförmedlingens hemsida. Mottagaren eller konsumenten av annonsen har hittat annonsen 
på arbetsförmedlingens hemsida där man måste klicka fram sig via länken hälso/sjukvård. Det 
är där majoriteten av annonserna publicerades, en liten del fanns även under länken socialt 
arbete. Annonsens mottagaren har alltså antingen en förförståelse som gör att hon/han vet var 
platserna som omsorgsassistent ligger någonstans eller så finns förväntningen om arbeten 
inom hälso- och sjukvård så som länkens rubrik utlovar.  
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Social praktik: Arbetet som omsorgsassistent är del av den kommunalt organiserade sociala 
verksamheten som i sin tur är del av den offentliga sektorn. Hela denna verksamheten är 
beroende av politiska beslut, samhällets utveckling i allmänhet och välfärdssystemets 
utveckling i synnerhet. 

Kommunaliseringen av omsorgen från 1990-talet förde med sig synsättet på människor med 
funktionsnedsättningar som medborgare istället för sjuka som måste omhändertas.  

Det är politiska beslut som fastställer hur samhällets resurser ska fördelas och det är i allra 
högsta grad kommunens resurser som påverkar utformningen av omsorgen om människor 
med funktionsnedsättningar.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att genom den diskursanalytiska undersökningen av 
yrkesbeteckningarna medvetandegörs språkets betydelse för förändringar av den sociala 
verkligheten. Yrkesbeteckningarnas mångfald och olikheterna i kompetensbeskrivningarna 
speglar ett samhälle i en kontinuerlig förändringsprocess. Förändringar inom den offentliga 
sektorn ingår enligt Fairclough i den sociala praktiken, den påverkar den diskursiva praktiken, 
nämligen sättet på vilket annonserna sprids och hur de är formulerade.  

Diskursanalysen visar att språket som talas i platsannonserna och vid rekrytering av ny 
personal är ett internt språk där den sökande har en förförståelse för vad som efterfrågas i 
annonsen och vad det finns för förväntningar. 



 26 

7. Diskussion  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att omsorgsassistentens yrkesroll har gått igenom en 
motsägelsefull utveckling: Å ena sidan har kompetenskraven blivit mycket mer omfattande nu 
och kräver färdigheter på många olika områden. Samtidigt har yrkesprofilen blivit alltmer 
otydlig, personalen har mycket olika bakgrund när det gäller utbildning och personlig 
kompetens. Som vi kan se så finns det stora ambitioner av Socialstyrelsen och kommuner att 
höja yrkeskompetensen inom vård- och omsorgsyrken genom att bland annat ta fram nya 
yrkestitlar och utbildningar. Både vad våra informanter berättar och det som framgår från 
platsannonserna pekar på att det numera inte görs några fastanställningar av kommunerna 
längre utan ett absolut krav på en relevant formell utbildning. Enligt informanten i Göteborg 
har staden ambitionen att 2010 ska 20% av all personal inom handikappomsorgen ha en 
högskole- eller KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning).  

Men olika kompetenshöjningsåtgärder har inte lett till en gemensam utbildning eller 
yrkesbeteckning som är relevant för just den yrkesgruppen som arbetar med människor med 
funktionsnedsättningar. Snarare har det varit så att utbildningen sedan 1990-talet blivit allt 
bredare med ambitionen att ge kompetens för arbetet i alla möjliga områden inom omsorgen, 
från sjukhuset till omsorgen om äldre och funktionshindrade. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv produceras kunskap i interaktioner människor 
emellan. Den är beroende av sociala processer och historiska och kulturella sammanhang. I 
detta perspektiv har yrket som omsorgsassistent ingen kärna och självklara kompetenskrav 
som är oföränderliga över tid och rum.  

För den av oss undersökta yrkesgruppen innebär det att ny personal kan tillämpa sina 
teoretiska kunskaper under handledning av personal som arbetat längre och har större 
erfarenhet. På detta sätt skolas omsorgsassistenten in i yrkesrollen. Den äldre generationen 
förmedlar sina attityder och värderingar som överensstämmer med deras uppfattning av 
yrkesrollen, och den yngre generationen tar till sig både den nya teoretiska kunskapen från 
utbildningen och den praktiska prövade kunskapen. På det viset befinner sig 
yrkeskunskaperna i en ständig utvecklings- och förändringsprocess. Framför allt när det gäller 
sociala yrken spelar attitydförändringar, etiska föreställningar om människans värde och annat 
stor roll och påverkar yrkesrollen. Det kan vi se i vårdareyrkets utveckling över de senaste tio 
till femton åren. Alla våra informanter var överens om att det har skett stora förändringar. 
Dessa förändringar speglas i kompetenskrav och yrkesbeteckningar som analysen av det 
empiriska materialet visar.  

De exemplen på yrkesbeteckningar som vi analyserat har sina ursprung i olika professionella 
sammanhang eller diskursordningar som sjukvården: vårdare, vårdpersonal, undersköterska, 
vårdbiträden; eller det socialpedagogiska fältet: handledare, habiliteringspersonal. 
Yrkesbeteckningar som boendestöd eller assistent beskriver allmänt hjälpande och stödjande 
funktioner.  

Vidare kan vi konstatera att annonserna ofta efterlyser personliga egenskaper som att vara 
positiv, lätt att samarbeta med, flexibel och andra ord som beskriver allmänt mänskliga 
positivt laddade egenskaper. På det sättet konstrueras bilden av den goda hjälpsamma 
människan som de flesta kan känna igen sig i. Å andra sida är det svårt för en arbetsgivare att 
bedöma om den sökande verkligen lever upp till sådana krav. Det räcker alltså inte med 
endast yrkesbeteckningen för att alla sökanden skall förstå vad det är för arbete det handlar 
om utan det krävs mångordiga beskrivningar. Ett direkt samband mellan yrkesbeteckning och 
kompetenskrav finns inte heller alla gånger.   



 27 

Många kommuner är ganska bra på att beskriva vad som ingår i arbetet på en gruppbostad 
eller inom daglig verksamhet. Detta kan kompensera till viss grad för avsaknaden av en 
enhetlig yrkesbeteckning och kompetensprofil.  

När vi försöker besvara våra forskningsfrågor om möjligheter och hinder för 
omsorgsassistentens yrkesstatus kan vi se följande bild:  

I kapitlet om professionaliseringsforskning kommer vi fram till att det krävs en gemensam 
kunskapsbas, utbildning och kompetens samt avgränsning mot andra yrkesgrupper för att ett 
självständigt yrke ska kunna växa fram. Akademisering av en yrkesgrupp bidrar till en 
professionaliseringsprocess.  

Vi ser att omsorgsassistentens yrkesbeteckning och arbetsuppgifter har förändrats och blivit 
alltmer komplexa under de senaste tio till femton åren. I socialkonstruktionistiskt perspektiv 
är kunskap och verklighet kontextberoende. Det innebär att utvecklingen och 
attitydförändringar i samhället påverkar omedelbart alla dela av samhället, även 
kunskapsutvecklingen som i sin tur kan bidra till generering av nya yrkesgrupper. 

I samhället finns en allmän tendens till akademisering av yrken och strävandet av vissa 
yrkesgrupper efter professionalisering för att höja sin status. Utbildning prioriteras högt idag, 
det bekräftas av både platsannonserna och informationen av våra intervjupersoner. Denna 
tendens är alltså positiv och kan ses som en möjlighet till att höja yrkesstatusen.  

Det som är negativt och kan ses som hinder är däremot den generalisering av utbildningar 
som har skett och gjort att yrkesprofilen har blivit otydligare. Kompetenskraven är väldigt 
breda, utbildningen har utvecklats från en specialist- mot en generalistutbildning, detta 
speglas i platsannonserna: Den stora spridningen av yrkesbeteckningarna samt påfyllning med 
olika kompetenskrav visar att yrket inte har någon självklar profil som alla platssökanden 
känner till. Det innebär att omsorgsassistentens yrke inte kan avgränsa sig mot andra 
yrkesgrupper och få någon egen profil. Som vi förklarat tidigare utgör dock avgränsning mot 
andra yrkesgrupper en viktig del i professionaliseringsprocessen.  

Positivt för yrkesstatusen är även utvecklingen mot yrkesbeteckningar som signalerar ett nytt 
innehåll som bättre motsvarar omsorgsassistentens arbetsuppgifter. Socialstyrelsens 
lägesrapporter och kompetenskrav visar att sjukvård har blivit bara en liten del av 
omsorgsassistentens arbetsuppgifter. Förhoppningsvis kommer uttrycket vårdare som har sitt 
ursprung i den tiden då landstinget hade ansvar för omsorgen om människor med 
funktionsnedsättningar att försvinna. Detta är sannolikt när vi tänker på 
socialkonstruktionismens antaganden som säger att kunskap upprätthålls genom sociala 
processer. Samhället förändras och även synen på människor med funktionsnedsättningar, det 
pågår en intensiv kunskapsutveckling inom vård- och omsorgsområdet. Allt detta kan leda till 
en ny förståelse av omsorgsassistentens yrkesroll och förändra den.  

Vi kan dra slutsatsen att en gemensam yrkesbeteckning och utbildning skulle bidra till att höja 
yrkesstatusen. Enligt socialkonstruktionismen har språket stor betydelse i skapandet av det 
mänskliga medvetandet, språket skapar betydelse och mening. En gemensam yrkesbeteckning 
kan alltså skapa känslan av samhörighet och yrkesidentitet hos personalen och bidra till 
höjning av yrkesstatus. Viktigt är att yrkesbeteckningen känns språkligt relevant. 

Det skulle alltså främja yrkesstatusen om kompetenskraven skulle vara lika överallt i landet 
och det inte gjordes avkall på dem på grund av brist på utbildad personal. – Ingen skulle ju 
komma på tanken att anställa en olegitimerad läkare eller sjuksköterska.  

De uppgifter som ingår i omsorgsassistentens arbete motsvarar det arbetet som traditionellt 
anses vara del av den kvinnliga sfären. På grund av den bestående könsmaktordningen i 
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samhället där kvinnor är underordnade män och majoriteten av ledande positioner innehas av 
män gör att kvinnodominansen bland omsorgsassistenterna måste tolkas som hinder för 
höjning av denna yrkesgrupps yrkesstatus. Även erfarenheter från sjuksköterskeyrkets 
professionaliseringsprocess stöder detta antagande: Sjuksköterskeyrket är än idag inte erkänt 
som fullvärdig profession utan anses vara semiprofession. 

Det finns givetvis fler faktorer än de som tagits upp här som är relevanta för höjning av 
yrkesstatusen. Till exempel kan det tänkas att en analys av kommunernas olika 
organisationsstruktur, socioekonomiska förhållanden och andra  aspekter på makronivå skulle 
kunna bidra till en större förståelse.  
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Bilaga 1 

Frågor om yrkesbeteckning och yrkeskompetens 

 

Frågorna 

Ditt yrke/din befattning:  

Vilka yrkesbefattningar har du haft från 1990-talet till nu? 

Vilka krav ställdes på personalen som arbetar med människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar på 1990-talet när det gäller: 

Utbildning 

Kunskaper 

Erfarenhet  

Annat  

Vilken bakgrund hade de flesta i personalen då?  (Skolgång, kön, ålder) 

Vad kallades yrket för personalen på gruppbostad/daglig verksamhet? 

Tycker du att det har skett en förändring efter lagstiftningen LSS (handikappreformen) och 
kommunaliseringen av handikappomsorgen (med avseende kompetenskrav på personalen)? 

(Har kraven blivit lägre/högre, inte förändrats?) 
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Bilaga 2  

Urval av platsannonser publicerade på arbetsförmedlingens hemsida, 
maj 2008 

I tabellerna nedan har vi delat in yrkesbeteckningarna i kategorierna ospecificerade och specificerade 
yrkesbeteckningar: Med ospecificerade yrkesbeteckningar avses yrken som är allmänt inriktade på 
vård och inte säger någonting speciellt om arbetets innehåll. Specificerade yrkesbeteckningar är 
sådana som beskriver yrkesgruppen som arbetar med människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar eller innehåller en närmare beskrivning av arbetet och arbetsplatsen (som till 
exempel vårdare på gruppboende för människor med IF). 

Tabellen innehåller fem exempel på platsannonser från olika landsdelar för varje kategori. 

Vi anger kommunerna/länen där annonserna publicerades, avsikten är dock inte att analysera en 
kommuns eller landsdels specifika förutsättningar eller organisationsform, utan målet är att visa 
olikheterna i annonserna.  

 

Yrkesbeteckningar 

 
1. ospecificerade: 

Kompetenskrav Krav på 
utbildning 

Kommun 

 
Vikarie till vård och 
omsorg 

Arbetsplats: ej 
specificerad 

 
Flexibel, positiv, bra 
bemötande, 
samarbetsförmåga 
 
Gärna: erfarenhet 

  
undersköterska 
 
ej absolut krav 
 
 

 
Uppsala 

Sommarvikarie 
undersköterskor 

Inom hela hela 
äldre/handikappomsorgen 
 

 

Inga krav angivna 

Körkort, tillgång till bil ska 
anges 

Undersköterska 
 
absolut krav  
 

 

Haparanda 

Undersköterskor 
(tillsvidare) 
 

Arbetsplats:  
1 på ett äldreboende 
1 på ett gruppboende med  
människor med IF 
 

 

Empati, bemötande, 
flexibilitet, självständighet, 
ansvar, innovationsförmåga, 
god samarbetsförmåga 

Omvårdnads-
programmet 

eller annan 
likvärdig  
utbildning 
 
absolut krav 

 

Söderhamn 

 

Semestervikarier 
Handikappomsorg 
 
Olika verksamheter 
 

 

Minst 18 år 
 

Utbildning som 
anses vara 
relevant 

(ex: vård/omsorg, 
barn, fritid) 

absolut krav 

 

Kungsbacka 
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Yrkesbeteckningar 

Forts.: 
1. ospecificerade: 

Kompetenskrav Krav på utbildning Kommun 

Semestervikariat 
Undersköterska/ 
Vårdbiträde mm 
 
Hela socialförvaltningen 
 
 
 

 

Minst 18 år 
Kunskaper i 
finska/meänkieli 
Är meriterande 
Körkort för vissa tjänster 

Undersköterska 
Vårdbiträde 
 

Ej absolut krav 

 

 

Pajala  

 

2. specificerade 
  

Habiliteringspersonal 

Långtidsvikariat på en 
specifik gruppbostad 

 

 

 
Intresse för arbetet, se 
arbetet som utmaning,  
initiativrik, lätta att 
samarbeta, arbeta 
pedagogiskt och 
självständigt. 

Personlig lämplighet 

Erfarenhet merit 
 

Habiliteringsut- 
bildning (gymnasium) 

eller annan likvärdig 
 

 

 
Göteborg 
stad 

Vårdare  

 Visstidsanställning 

Gruppboende för 
människor med IF 

 

Positiv, aktiv och rörlig, 
självständig, god tal och 
skrift, datavana, rökfri 

Gymnasieutbildning 

Merit: specifik 
kunskap av förvärvade 
hjärnskador 

 

Stockholms 
län (förort) 

Handledare  

Visstidsanställning 

Specifik Daglig 
verksamhet 

 

 

Svenska, datavana, 
personlig mognad, god 
skrift och tal,  

Gärna manlig sökande 

 

Vårdutbildning 

GPU eller PPU 

 

Stockholm 
stad 
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Yrkesbeteckningar 

 
Forts.:  
2. specificerade:: 

Kompetenskrav Krav på utbildning Kommun 

Habiliteringsassistent  

Visstidsanställning  

Specifik gruppbostad 

 

 

 

Personlig lämplighet 

Omvårdnadsprogram 

GPU/PPU 

 

Kävlinge 
(Skåne län) 

Sommarvikarie 
boendestöd 

Gruppbostad, 
ospecificerad 

 

 

 
Arbetslivserfarenhet 
och/eller eftergymnasial 
utbildning absolut krav. 
Ansvar, ensamarbete,  
Stor vikt läggs på 
erfarenhet och  
personlig lämplighet 

Eftergymnasial 
utbildning 
(och/eller 
arbetslivserfarenhet) 
 

 

Göteborg 
stad 

 

 
 


