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Studiens syfte har varit att undersöka och analysera hur baspersonal i äldreomsorgen uppfattar 

sin yrkesroll samt vad de tror att brukare och anhöriga förväntar sig av dem. Den teoretiska 

utgångspunkten har varit teorier kring yrkesroll och situerat lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. För att besvara frågeställningarna har studien en kvalitativ ansats och data har 

samlats in genom vinjettmetoden samt en återkopplande gruppintervju. Datamaterialet har 

kodats och analyserats utifrån tidigare forskning samt ovan nämnda teorier. 

 

Studiens resultat visar att baspersonalen uppfattar sitt arbete som varierande och yrkesrollen 

kräver att baspersonalen har förmåga att hantera många olika situationer. En förutsättning för 

arbetet är att personalen har ett genuint intresse för andra människor. Yrket innebär arbete i 

nära relationer och uppskattning från omgivningen gör att arbetet känns meningsfullt. 

Baspersonalen upplever yrket som underskattat, men trots detta trivs de med sitt yrke. 

Baspersonalen tror att det finns en stor variation i förväntningar på yrkesrollen från både 

brukare och anhöriga.  

 

Vår slutsats är att baspersonalen, i sin yrkesroll, ska ha förmåga att vara flexibel inom de yttre 

ramar som verksamheten utgör. I varje sammanhang har baspersonalen formella regler, såsom 

biståndsbeslut, att för hålla sig till. För att arbetet ska fungera i praktiken måste baspersonalen 

handla efter eget omdöme med hänsyn till omgivningens förväntningar i den specifika 

situationen. Komplexiteten i arbetet är sällan synlig för omgivningen, vilket kan bidra till att 

yrket många gånger undervärderas.   
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The purpose of this study has been to examine and analyze how care staff in elderly care 

perceives their professional role and what they think the elderly and their relatives expects of 

them. The theoretical point have been theories about professional roles and situated learning 

from a sociocultural perspective. To answer the questions we assumed a qualitative approach 

and data were collected through the vignette method and a feedback group interview. The data 

were coded and analyzed on the basis of previous research and the above-mentioned theories. 

 

The result of the study shows that the care staff perceives their work as varied and the 

professional role requires that the care staff have the ability to handle many different 

situations. A prerequisite is that the care staffs have a genuine interest in other people. The 

profession involves working in close relationships and appreciation from the environment 

makes the work meaningful. The care staff experiencing the profession as underestimated, but 

they themselves appreciate their work. The care staffs think there is a large variety in 

expectations of the professional role from both the elderly and their relatives. 

 

Our conclusion is that care staff, as professionals, should have the ability to be flexible within 

the outer limits which the elderly care constitutes. In each context the care staffs have formal 

rules, such as aid decisions, to adhere to. To make this process work in practice the care staff 

must act at their own discretion with regard to the expectations of the particular situation. The 

complexity of the work is rarely visible to the environment, which can contribute to the 

profession often underestimated. 

Keywords: Elderly care, care staff, professional role, expectations, learning  
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1. Inledning och bakgrund 

Media förmedlar ofta en bild av personal i äldreomsorgen där de framställs som hjältar, offer 

eller skurkar. Personalen framställs i de fall de slagit larm om missförhållanden som hjältar, 

de ses som offer för politikers och chefers omoral och de ses som skurkar när personalen 

utsatt brukarna för övergrepp och vanvård (Jönsson 2006). Vårt intresse för att studera arbetet 

i äldreomsorgen har väckts genom att vi båda har gjort vår VFU
1
 inom äldreomsorgen, där 

uppfattningen av äldreomsorgspersonalen och deras arbete gav en annan bild än den som 

media förmedlar. Vår uppfattning är att det inte är så svart eller vitt utan att det finns en 

vardag i arbetet som är intressant och bör lyftas fram. Dessutom innebär arbetet så mycket 

mer än praktiska och medicinska sysslor och det är viktigt att det sociala arbetet i 

äldreomsorgen synliggörs och värderas.  

 

1.2 Arbete i äldreomsorgen - ett kvinnodominerat yrke 

Varje yrke har en historia som påverkar både omgivningens och arbetstagarnas syn på yrket 

och redan innan en person börjar arbeta i ett visst yrke finns föreställningar hos denne om vad 

det innebär (Ellström, Ekholm & Ellström 2003). För att förstå betydelsen av arbetet inom 

äldreomsorgen idag blir det därför viktigt att ta utgångspunkt i äldreomsorgen ur ett historiskt 

perspektiv. Arbetskraften inom den offentliga sektorn har sedan mitten av 1900-talet varit 

viktig för att det svenska välfärdssamhället ska fungera. Redan från början satsade den 

offentliga sektorn på kvinnlig arbetskraft och genom att införa deltidsarbete kunde kvinnorna 

kombinera arbetslivet med familjelivet (Johansson & Mears 2007). Andersson (2007) menar 

att även om det inte är klart uttalat finns det föreställningar om att kvinnor bär ett 

omsorgsinriktat förhållningssätt, vilket gör att arbetet förknippas med något som faller sig 

naturligt. Detta kan bidra till den relativt låga status och lönesättning som arbetet i 

äldreomsorgen kännetecknas av. År 2011 var 93 % av de som arbetade som undersköterskor 

och sjukvårdsbiträden kvinnor. Av de som arbetade som vårdbiträden och personliga 

assistenter var 82 % kvinnor (Statistiska centralbyrån [SCB] 2011). Detta visar att vård och 

omsorg även idag är ett kvinnodominerat yrkesområde. 

 

                                                           
1
 Verksamhetsförlagd utbildning 
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1.3 Äldreomsorgens framväxt 

I början av 1900-talet var det anhöriga som hade ansvar för sina gamla släktingar. De äldre 

som inte hade några anhöriga eller hade anhöriga som inte kunde ta hand om dem hamnade på 

fattigstugan. På fattigstugan levde de ofta under torftiga förhållanden och tog hand om 

varandra så gott de kunde. 1918 infördes fattigvårdsreformen, som innebar att äldrevården 

blev en rättighet för de gamla, fattigstugorna avskaffades och blev till ålderdomshem. Starten 

för byggandet av de nya ålderdomshemmen kom, på grund av Sveriges svåra ekonomi, inte 

igång förrän i början av 1930-talet. De flesta av ålderdomshemmen var små och hade färre än 

tjugo platser och de som bodde på hemmen gavs få möjligheter till privatliv och 

självbestämmande (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 2011). Ålderdomshemmen 

tillhörde fattigvården vilket innebar att det var de gamla fattiga som bodde där under mycket 

enkla förhållanden och den vård som bedrevs var så gott som obefintlig. Arbetsvillkoren för 

den personal som arbetade där var även de undermåliga (Edebalk 2003). År 1947 fattade 

riksdagen beslut om att ålderdomshemmen och fattigvården skulle skiljas åt Detta innebar att 

ålderdomshemmen inte längre bara var för de fattiga, dessa hade emellertid förtur (Thullberg 

1990).  

Larsson och Szebehely (2006) hävdar att den moderna äldreomsorgen i Sverige startade i 

början av 1950-talet när kommunal hemtjänst introducerades. Detta skedde till en början på 

initiativ av Röda Korset i Uppsala på grund av bristen på ålderdomshem. Dock kom denna 

form av äldrevård snart att bli ett attraktivt alternativ till ålderdomshemmen och den 

kommunala hemtjänsten växte fram (Thorslund 2010). I och med hemtjänsten fick 

äldreomsorgen en helt ny yrkesgrupp, hemsamariter. Det fanns inget krav på utbildning för 

denna yrkesgrupp, men hemmafruarnas erfarenhet efterfrågades och för de var en deltidstjänst 

i hemtjänsten en ingång till yrkeslivet samt till en egen inkomst (SKL 2011). 

Från mitten av 1960-talet fram till början av 1980-talet byggdes äldreomsorgen ut med 

långvårdsavdelningar, sjukhem och ålderdomshem. Den somatiska vården bedrevs av 

landstingen och ålderdomshem och hemtjänst sköttes av kommunerna. Dessa boenden kom 

senare att kritiseras då långvårdsinstituten ansågs vara opersonliga och sjuk- och 

ålderdomshemmen ansågs för trånga och omoderna för de vårdinsatser som skulle utföras där 

(SKL 2011). Det riktades även kritik mot bristen på samordning kommun och landsting 

emellan i fråga om hur vården av de äldre bedrevs. Denna kritik utgjorde grunden för en av de 

stora socialpolitiska reformerna i Sverige, Ädel-reformen, som infördes 1992 (Larsson & 

Szebehely 2006). Ädel-reformen innebar att kommunerna fick det samlade ansvaret för 
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långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade. I anknytning till reformen 

blev kommunerna, utifrån socialtjänstlagen, skyldiga att tillhandahålla särskilda boenden för 

personer i behov av särskilt stöd (SKL 2011). I praktiken innebar det att landstingets 

sjukhemsplatser övergick i kommunal regi och att särskilda boenden skulle bli mer hemlika 

samt att de skulle ha ett socialt innehåll för de äldre. Kommunerna övertog även 

betalningsansvaret för de personer som var medicinskt färdigbehandlade på sjukhusen. 

Tidigare hade detta varit ett stort problem då dessa personer varit kvar på sjukhusen i brist på 

boende där de kunde få den hjälp och det stöd de behövde. I och med Ädel-reformen blev 

kommunerna även arbetsgivare till 55 000 tidigare landstingsanställda sjuksköterskor, 

vårdbiträden och undersköterskor. 

 

1.4 Dagens och framtidens äldreomsorg 

Äldreomsorgen är idag en del av välfärdssamhället som syftar till att ge stöd och service till 

landets samhällsmedborgare. Ansvaret för denna verksamhet finns reglerat i socialtjänstlagen, 

där allmänna riktlinjer utgör ramarna om hur kommunerna ska utforma de sociala tjänster som 

invånarna har rätt till. Normalisering och självbestämmande är grundläggande principer för 

socialtjänstens insatser till äldre och insatserna ska så långt som möjligt underlätta för de äldre 

så att de kan bo kvar i det egna hemmet, om det är vad den enskilde individen vill. Exempel 

på insatser är hemtjänst, matdistribution och dagverksamhet. Kan inte insatserna ges i hemmet 

ska äldre kunna erbjudas ett boende där den enskildes behov kan tillgodoses. Kommunerna är, 

enligt socialtjänstlagen, skyldiga att se till att särskilda boenden inrättas för de äldre som 

behöver särskilt stöd i sin vardag (Socialstyrelsen 2012). 

 

Äldreomsorgen är i ständig förändring och på grund av den demografiska utvecklingen ställs 

äldreomsorgen nu inför nya utmaningar. En prognos som sträcker sig mellan 2009 och 2060 

visar att medellivslängden i Sverige kommer att öka för både kvinnor och män under de 

kommande åren. Detta får konsekvenser på befolkningens åldersstruktur vilket medför en 

ökad tillväxt av de allra äldsta. Sedan slutet av 1980-talet har antalet personer 65 år och äldre 

varit omkring 1,5 miljon, men inom det närmsta stiger antalet kraftigt och beräknas år 2018 

överstiga två miljoner. Vid slutet av prognosperioden, år 2060, beräknas antalet personer 65 

år och äldre vara närmare 2,7 miljoner, eller 25 % av befolkningen (Statistiska centralbyrån 

[SCB] 2009). Enligt en lägesrapport från Socialstyrelsen (2010) får cirka 300 000 personer i 

åldern 65 år och äldre bistånd i någon form. Av dessa var 47 % beviljade hemtjänst, 31 % 
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bodde permanent i särskilt boende och 22 % hade beviljats någon enstaka insats. Rapporten 

visar också att allt fler äldre tar emot vård och omsorg i det egna hemmet. Då vårdtiderna på 

sjukhus förkortats menar Larsson och Szebehely (2006) att den kommunala äldreomsorgen 

idag har en större andel äldre med omfattande omsorgsbehov att ta hand om. Under 2000-talet 

har antalet platser på särskilt boende minskat och det sker en ökning av de personer som blir 

beviljade hemtjänst. De äldre som idag berättigas hjälp har ett mer omfattande omsorgsbehov 

än de som fick hjälp för 10-15 år sedan. Denna förändring beror på att tillgången till anhöriga 

idag spelar en roll för hur de hjälpsökande blir beviljade omsorg i hemmet (Larsson & 

Szebehely 2006). Sedan år 2000 har cirka 23 000 platser i permanent särskilt boende 

försvunnit samtidigt som antalet äldre som bor i ordinärt boende med hemtjänst har ökat med 

knappt 20 000 (Socialstyrelsen 2010). En förutsättning för att kunna erbjuda vård och omsorg 

av god kvalitet är således att det finns tillgång till personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet. Vård och omsorg om äldre är en verksamhet som omsätter ett stort antal personal, 

även om det under de senaste åren skett en liten minskning. År 2002 uppskattades att 256 000 

personer var anställda i den kommunala äldreomsorgen och år 2007 var antalet anställda 253 

300 (Socialstyrelsen 2009). I socialtjänstlagen (3 kap. 3§ SoL) står att det inom socialtjänsten 

ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och andelen omvårdnadspersonal 

med grundläggande yrkesförberedande utbildning har ökat från 60 % 2002 till 70 % 2007 

(Socialstyrelsen 2009).  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur baspersonal i äldreomsorgen uppfattar sin yrkesroll 

samt hur de ser på sina och andras förväntningar på den.      

                    

2.1 Frågeställningar                                          
 

 Vad innebär rollen som baspersonal i äldreomsorgen? 

 Vilka förväntningar kring yrkesrollen upplever baspersonal från brukare och anhöriga? 

 Hur kan rollen som baspersonal förstås ur ett sociokulturellt perspektiv? 
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2.2 Avgränsning och perspektivval 

I studien används material som i huvudsak rör den kommunala äldreomsorgen, trots att det 

under de senaste decennierna blivit allt vanligare att äldreomsorg utövas även i annan regi. 

Insamlad data kommer enbart från kommunal verksamhet och avsikten är inte att närmare 

studera äldreomsorg som drivs av andra aktörer. I uppsatsen används genomgående begreppet 

baspersonal med vilka avses den personal som arbetar som omvårdnadspersonal i hemtjänst 

eller på särskilt boende för äldre. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller andra 

yrkesgrupper med högre utbildning än den omvårdnadsutbildning som ges på gymnasienivå 

inkluderas inte. Det är enbart undersköterskors och vårdbiträdens yrkesroll som studeras 

eftersom det är de som arbetar i det direkta sociala omvårdnadsarbetet med brukaren. 

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare, enhetschefer eller 

andra professioner inom äldreomsorgen ingår inte då de inte har den dagliga sociala funktion 

som undersköterskor och vårdbiträden har. Studien tar därför utgångspunkt i baspersonalens 

perspektiv, vilket gör att det är deras uppfattning som kommer till uttryck. I den tidigare 

forskningen ligger fokus på forskning som belyser innebörden av baspersonalens roll i både 

nationell och internationell äldreomsorg, arbetets relationella dimensioner samt lärande i 

omsorgsarbetet. För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar används teorier som rör 

yrkesroll och situerat lärande. 

 

2.3 Studiens relevans 

Äldreomsorgen är en verksamhet som berör en stor del av Sveriges befolkning och 

baspersonal i äldreomsorgen fyller en viktig samhällelig funktion då äldreomsorgen i Sverige 

ses som en del av välfärdssamhället. Äldreomsorgen framställs som en komplex och 

mångsidig verksamhet att arbeta inom. Omsorgsarbetet innebär en stor variation av 

arbetsuppgifter och baspersonalen möts av förväntningar från flera olika håll (Lill 2010). 

Både i hemtjänst och på särskilda boenden fungerar omsorgen som en slags hjälpande 

verksamhet och innehåller både praktiska sysslor och emotionellt arbete (Ellström, Ekholm & 

Ellström 2003).   

 

Enligt Lill (2010) finns föreställningar om vad omsorg är eller bör vara och dessa 

föreställningar får konsekvenser för det praktiska arbetet. Hon menar att omsorgen existerar, 

men att det är föreställningarna om vad omsorgen ska vara som ger den dess mening och 

betydelse. Omsorgen är således ingenting i sig själv och kan heller inte existera av sig själv 
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utan formas genom relationer och föreställningar. Med utgångspunkt i detta resonemang är 

det relevant att studera vilka föreställningar baspersonal har om omsorgsyrket samt vilka 

föreställningar och förväntningar de upplever från brukare och anhöriga. Detta för att 

undersöka vilka föreställningar som finns om vad omsorgen, och dess personal, är eller bör 

vara i dagens Sverige. Vidare menar Lill att vad som är omsorg främst bestäms av 

föreställningar kring vad som inte är omsorg. Genom att urskilja vad som inte är omsorg 

skapas en mer eller mindre enad uppfattning av vad som är god omsorg, hur arbetet bör 

utföras och vilka som lämpar sig för denna typ av arbete. 

 

Med utgångspunkt i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv ses individen som en del av 

samhället samtidigt som samhället är en del av individen (Knutagård 2003). Sett ur detta 

perspektiv påverkar samhällets framställning av baspersonal i äldreomsorgen de anställdas 

uppfattning kring det egna yrket. Hur yrkesrollen uppfattas har förmodligen också betydelse 

för agerandet i mötet med brukaren, vilket gör att studien i förlängningen även kan vara till 

nytta för brukaren. Den “vanliga” bilden av baspersonal synliggörs sällan och studien avser 

att tränga bakom den bild som förmedlas och ta reda på hur arbetet i äldreomsorgen uppfattas 

av de människor som arbetar inom denna verksamhet. Genom studien lyfts röster fram från en 

yrkesgrupp som sällan uppmärksammas. Studien kan bidra till att medvetandegöra 

yrkesrollen, främst för baspersonalen, men den skulle också kunna vara betydelsefull för 

enhetschefer för att de ska öka förståelsen för yrkesgruppen och på så vis kunna leda och 

stötta sin personal på ett bra sätt. Den kan också bidra till att öka medvetenheten om det egna 

yrket och att de som personal själva är med och påverkar förväntningar och attityder gentemot 

yrkesrollen genom att tala om sitt yrke på ett visst sätt. Dessutom kan studien bidra till att 

synliggöra yrkets innebörd för omgivningen.  

  

3. Tidigare forskning 

I tidigare forskning ligger fokus till stor del på relationen mellan brukare och baspersonal men 

även på att det inom äldreomsorgen finns en tradition att se till de praktiska sysslor som 

baspersonalen utför för att ge stöd åt de äldre. Större delen av forskningen är inriktad på 

baspersonal i hemtjänsten, då det varit svårt att hitta forskning som handlar om baspersonal på 

särskilt boenden. Vår uppfattning, utifrån erfarenhet, är dock att den tidigare forskningen även 

går att applicera på baspersonal som arbetar inom särskilda boenden för äldre. 
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3.1 Arbetets organisering och förutsättningar 

Johansson (2004) beskriver i en jämförande studie mellan England, Spanien och Sverige att 

en stor del av baspersonalen länderna emellan anser att den allmänna uppfattningen är att de 

som omvårdnadspersonal i äldreomsorgen inte gör ett tillräckligt bra arbete. De upplever även 

att omgivningen inte ser värdet i det arbete de utför. Personalen själva anser dock att de har ett 

betydelsefullt och viktigt arbete som de utför på ett bra sätt. De tror att den låga status som 

arbetet kännetecknas av beror på att det är ett osynligt arbete som utförs av lågutbildad 

personal, utan möjligheter att kvalificera sig till en högre position. Johansson (2004) menar att 

faktorer som kan spela in i hur omgivningen ser på arbetet i äldreomsorgen kan vara att äldre 

människor har en låg social status i samhället och att arbetet med äldre inte leder till något 

synligt resultat vilket gör att det ses som ett lågstatusarbete. Arbetet som baspersonal är 

förknippat med en relativt låg lön, av de tre länderna är det i Sverige som baspersonalen har 

högst lön. Trots att arbetet i äldreomsorgen generellt är lågavlönat, påfrestande gällande de 

krav som ställs på personalen och att de ofta upplever en tidsbrist, trivs baspersonalen i de 

olika länderna med sitt arbete. I studien framgår även att det i Sverige är baspersonalen som 

har den primära rollen i de äldres omvårdnad, medan baspersonalen i Spanien och England 

ses mer som ett komplement till de anhöriga, vilka spelar en större roll i omsorgen om de 

äldre. I Sverige fungerar baspersonalen istället som ett komplement till varandra som personal 

då de anhöriga inte antas ta det primära omvårdnadsansvaret för de äldre som har ett 

hjälpbehov. På så sätt har baspersonalen i Sverige en mer formell roll än personalen i England 

och Spanien. Vidare skiljer sig synen på vilka egenskaper baspersonal bör ha för att passa i 

yrket. I England och Spanien värdesätts medfödda personliga egenskaper som empati, 

intuition och förståelse. I Sverige däremot poängteras vikten av olika kompetensområden som 

medicinsk-, praktisk-, och social kompetens (Johansson 2004). 

 

I en jämförande studie om utbildning, relationer och arbetsmiljö mellan äldre- och 

handikappomsorgen ser Ahnlund (2008) att personalen i äldreomsorgen talar utifrån ett 

förhållningssätt där fokus ligger på vad som görs, medan handikappomsorgen fokuserar på 

hur det görs och har fokus på ett pedagogiskt arbetssätt. Även Szebehely (1995) visar i sin 

studie att personalen på särskilda boenden i äldreomsorgen fokuserar mer på de praktiska 

sysslor som ingår i baspersonalens arbetsuppgifter. Inom hemtjänsten uppfattar personalen 

sina arbetsuppgifter som en kombination av praktiska och sociala, där de båda delarna väger 
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lika tungt. Daly och Szebehely (2011) har i en ytterligare studie jämfört arbetsförhållande 

mellan kanadensisk och svensk baspersonal i äldreomsorgen. De redogör bl a för hur den 

kanadensiska äldreomsorgspersonalen använder sig av en arbetsmodell där arbetsuppgifterna 

är relativt strikt uppdelade. I Sverige däremot arbetar baspersonalen mer integrerat och all 

personal delar på arbetsuppgifterna. I Kanada har baspersonalen ansvar för ett större antal 

äldre per enhet än i Sverige, vilket gör att det på svenska äldreboende finns större möjligheter 

för både god omsorg för brukaren och en god arbetsmiljö för baspersonalen. De likheter som 

tydligast syns är att det i båda länderna är en kvinnodominans bland både baspersonal och 

brukare. Johansson (2004) visar att det även i England och Spanien i huvudsak är kvinnor 

som arbetar inom äldreomsorgen, de få män som arbetar i äldreomsorgen har börjat efter att 

stora förändringar i livet gjort att de varit tvungna att byta karriär.  

 

3.2 Arbetets relationella dimension  

Ingvad (2003) redogör i en studie kring samspelet mellan brukare och personal i hemtjänsten 

där båda parter beskrivs ha känslomässiga förväntningar och värderingar av varandra. Även 

Lill (2007) visar i sin studie att det i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare uppstå 

förväntningar. Dessa förväntningar handlar om hur de båda parterna bör vara och förhålla sig 

till varandra och de är i sin tur uppbyggda kring föreställningar om vad omsorg är och på 

vilket sätt en omsorgsarbetare bör vara. Vidare visar Ingvad (2003) på betydelsen av 

relationen mellan brukare och baspersonal. Relationerna beskrivs som nära, vissa är tillgivna 

andra är starkt konfliktladdade. Brukaren förväntar sig att baspersonalen ska ha en positiv 

attityd till brukaren samt att de ska visa respekt. Brukarna visar även att de vill uppleva sig 

betydelsefulla för baspersonalen som arbetar i deras hem. Både brukare och personal lägger 

stor vikt vid positiva omdömen som ges av den andra parten. Författaren utgår ifrån att 

människan, för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, måste skapa och upprätthålla 

relationer till andra. I relationerna är det viktigt att försöka skapa en samklang mellan de 

förståelser, föreställningar och syften som finns i situationen. Brukaren har behov av att 

relationen till personalen i hemtjänsten är bra och har därför en positiv attityd för att bli 

bekräftad av personalen. Bekräftelsen kan även växa fram under en lång tid i samspel mellan 

brukare och personal (Ingvad 2003).  

 

Drugge (2003) använder sig av Goffmans begrepp främre och bakre regioner när 

hemtjänstpersonalens arbete beskrivs och hon menar att det är nödvändigt för personalen att 
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hela tiden hitta en balans mellan dessa regioner. I den direkta kontakten med brukaren 

befinner sig hemtjänstpersonalen i den främre regionen. Likt Ingvad (2003) beskriver Drugge 

att respekten för brukarens önskemål och behov är avgörande i denna relation. När personalen 

befinner sig i den bakre regionen, vilket de t ex gör mellan besöken när de inte är i direkt 

kontakt med brukare eller i formella möten med personalgruppen, kan de fritt reflektera över 

sitt arbete och de tankar och känslor som uppkommer. Det är de bakre regionerna som ger 

personalen möjlighet att göra sig av med stress samt att på ett informellt sätt stärka relationen 

till resterande personalgrupp.  

 

Lill (2007) skriver i sin avhandling om balans och gränsdragningar i äldreomsorgsarbetet. 

Hon visar på att det finns ett moraliskt krav på kärleksfullhet i omsorgsarbetet som ”tvingar” 

personalen att sätta upp gränser gentemot vårdtagarna. Detta eftersom känslorelationerna 

hotar att bli för belastande om personalen blir allt för personligt involverad i brukarnas liv. 

Enligt Lill kan kravet på kärleksfullhet anses vara förklaringen till att vård- och 

omsorgspersonal i större utsträckning än andra yrkesgrupper avkrävs arbetsuppgifter utanför 

”arbetsbeskrivningen”. Omsorgspersonalen måste ofta frångå detaljerade arbetsbeskrivningar 

för att deras arbete ska fungera i praktiken. Systemet fungerar därför att personalen inte strikt 

och slaviskt följer reglerna, utan går klienterna till mötes och använder sitt eget omdöme. 

Vårdbiträdenas arbete är både intellektuellt och emotionellt krävande och brist på 

gränssättning gentemot klienterna framstår som viktiga anledningar till stress.  

 

3.3 Lärande i omsorgsarbetet 

I Wreders (2005) avhandling beskrivs och analyseras tre olika diskurser om äldreomsorg; 

omsorg, utbildning/lämplighet samt äldre/ålderdom. Vad gäller utbildning/lämplighet 

argumenterade informanterna (personal i äldreomsorgen) å ena sidan för behovet av 

utbildning och specifik kompetens, å andra sidan lyftes den personliga lämpligheten fram. 

Utbildning framhölls bland annat som en möjlig väg att höja äldreomsorgens status och 

därmed förbättra löner och arbetsvillkor. Dessutom beskrev informanterna att utbildning kan 

fungera som ett filter för att sålla bort oönskad personal, då dessa inte förväntas bemöda sig 

med att utbilda sig för ett arbete de inte är intresserade av. Samtidigt fanns en oro för att 

utbildning skulle kunna leda till en oönskad professionalisering och byråkratisering av 

omsorgsarbetet. Lämpligheten beskrevs som en egenskap man har, eller inte har, snarare än 

något som erhålls via utbildning. Den lämplighet som lyfts fram bland informanterna 
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påminner om en typ av personlighet som traditionellt har förknippats med kvinnor. Vad gäller 

lärande i denna typ av verksamhet har Drugge (2003) i sin studie kommit fram till att den 

kunskap som är av störst betydelse för hemtjänstpersonalen är lärande i handling. Den 

formella kunskapen är trots det inte mindre viktig då den stärker personalen i sin yrkeroll, 

men även för att de ska klara av de svårare medicinska och psykologiska uppgifterna som 

ingår i arbetet. För att lära av erfarenhet måste personalen få distans till de gjorda 

erfarenheterna. Drugge menar att den huvudsakliga kunskapssynen i denna typ av 

organisation har betoning på vetandet och inte på lärandet. Konsten att skapa en relation kan 

inte tränas in på ett rutinmässigt sätt, vilket gör att hemtjänstpersonalen hela tiden måste lära 

om sitt arbete om och om igen. Författaren menar vidare att lärande i människovårdande 

verksamheter handlar om att ha ett lärande förhållningssätt, vilket handlar om att personalen 

frågar sig vad de inte kan och inse att de inte behöver göra något bättre och bättre, utan istället 

lär sig av varandra. Lärande i hemtjänsten sker genom samspelet mellan individer och ett 

lärande förhållningssätt handlar om att förstå saker på ett nytt sätt.  

 

3.4 Summering 

Den tidigare forskningen visar på vidden av det arbete som baspersonal i äldreomsorgen utför. 

Både likheter och skillnader kan utläsas i hur arbetet fungerar i Sverige och internationellt. 

Gemensamt är att arbetet som baspersonal är ett kvinnodominerat yrke. Vidare visar 

forskningen att relationer är en betydande del i yrket. I relationen mellan personal och brukare 

uppstår förväntningar kring hur de ska vara och förhålla sig gentemot den motsatta parten. 

Vad gäller lärande visar forskningen att utbildning har betydelse för att stärka yrkets status 

samt för att kunna utföra arbetets praktiska sysslor, samtidigt ses lämplighet som en viktig 

komponent i mötet med brukaren. Forskningen visar även att det erfarenhetsbaserade lärandet 

är viktigt i denna typ av verksamhet. Den forskning som tagits fram handlar om hur 

baspersonal i äldreomsorgen upplever och hanterar sitt arbete, vilka förväntningar de upplever 

från brukare samt forskning som rör lärande i äldreomsorgen. Detta för att, tillsammans med 

teorier och egen empiri, undersöka och analysera hur baspersonal i äldreomsorgen uppfattar 

sin yrkesroll.  
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4. Teoretisk ram 

4.1 Betydelsen av roller och sociala positioner 

Det sociala livet består enligt Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) i stor utsträckning av 

upprepade, rutiniserade, handlingar. Det finns regler för hur människor ska handla i olika 

situationer, men samma regler gäller dock inte alltid för alla människor utan skiljer sig åt 

mellan olika kategorier av människor. Som exempel beskriver författarna att lärare förväntas 

följa andra praktiker än elever, arbetsgivare har andra regler att förhålla sig till än anställda 

osv. Således är regler inte kopplade till enskilda personer utan till sociala positioner. Dessa 

sociala positioner (med tillhörande regler och förväntningar) är i sin tur inriktade mot 

praktikerna i andra positioner (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 2003).  

 

De sociala positionerna kan likställas med sociala roller. Trost och Levin (2004) beskriver 

fyra termer som har betydelse inom rollteori. Den första är position, vilken har att göra med 

att medlemmarna i en grupp har olika typ av medlemskap. Förutsättningen för att en position 

ska existera är att det finns andra positioner, som står i någon slags relation till den första. 

Förväntningar sedan, har att göra med att det finns normer eller regler för hur en individ ska 

bete sig i en given position. Förväntningar existerar dock inte oavhängigt 

positionsinnehavarens egna uppfattningar av vad han/hon kan/bör göra. Den tredje termen 

som tas upp är beteende, vilket handlar om vilka handlingar, uttalanden och tankar som anses 

rimliga i en given position. Roll, slutligen, beskrivs av Trost och Levin (2004) som att 

omgivningens förväntningar gentemot positionen leder till skapandet av en process hos 

positionsinnehavaren. Processen leder till att personen beter sig på ett eller annat sätt i 

förhållande till rollen. Ett beteende som inte alltid stämmer överens med förväntningarna. 

Trost och Levin (2004) menar att det till varje given position finns kopplat förväntningar eller 

normer kring hur positionsinnehavaren skall eller bör bete sig och hur denne inte ska bete sig. 

Dessa förväntningar eller normer behöver inte endast vara kopplade till beteenden, utan 

innefattar också normer om idéer, värderingar och perspektiv. Förväntningar gentemot en 

given position kommer ofta från flera olika håll. Med utgångspunkt i Robert K. Merton`s teori 

om ”role-set” och ”role” beskriver Trost och Levin (2004) att varje position (totalroll/”role-

set”) är uppbyggd av en uppsättning delroller (”role”). Ett begrepp som Trost och Levin 

(2004) använder sig av är multipla roller, vilket de förklarar som att människan, i varje 

sammanhang, inte bara innehar en position, utan flera. De menar att människan alltid har en 

uppsättning totalroller som tillsammans utgör en multipel roll. De olika totalrollerna kan vara 
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mer eller mindre tydliga och medvetna i olika sammanhang. Dock finns det, enligt Trost och 

Levin (2004), vissa grundläggande roller såsom köns- och ålderstillhörighet, som är ständigt 

närvarande. Utöver dessa, mer stabila roller, finns i varje sammanhang en totalroll som är 

kopplad till den specifika situationen. 

 

4.2 Förväntningar på en yrkesroll 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver yrkesroll som en social roll, vilken 

innebär att individen har en specifik position i en organisation. Yrkesrollen är detaljerad och 

styrd av befattningsbeskrivningar och formella regler som t ex. lagstiftning. Andra aspekter 

som författarna lyfter fram är hur den enskilda personen tolkar sin roll i relation till egna 

förväntningar, och utifrån samspel med andra i arbetsgruppen samt de samhälleliga 

förväntningar som finns på yrkesutövandet. Lennéer, Axelsson och Thylefors (2005) redogör 

på ett likande sätt för hur förväntningar på yrkesrollen kan se ut. De använder begreppen 

informella och formella förväntningar där de formella förväntningarna på yrkesrollen är 

tvingande, medan de informella förväntningarna skapar individualitet och handlingsutrymme. 

Samtidigt kan förväntningarna göra att handlingsutrymmet begränsas av en stereotyp bild 

kring beteendet i en viss yrkesroll. Det kan t ex uppstå en kollision mellan omgivningens 

förväntningar på baspersonal i äldreomsorgen och hur de formella förväntningarna på denna 

yrkesroll ser ut. Det är då viktigt för den enskilde individen att vara medveten om vilka 

förväntningar som kan vara relevanta att ställa på sin egen yrkesroll. Förväntningarna ser 

olika ut beroende på roll och kontext, men förväntningarna finns alltid. Vidare menar 

författarna att det sociala samspelet underlättas om människan har olika roller som hon kan 

identifiera sig med och det underlättar dessutom för omgivningen som lättare vet hur de ska 

förhålla sig samt vad de kan förvänta sig. Förväntningarna på en given roll kan dock variera 

beroende på vilken relation rollinnehavarna har till varandra (Lennéer Axelsson & Thylefors 

2005).  

 

Den bild som en person har om sig själv utifrån yrkesroll får enligt Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) betydelse för hur han/hon ser på sin yrkesroll. Yrkesidentiteten formas av 

erfarenheter som tillägnas i arbetet, men även av de uppfattningar som finns om yrket sedan 

tidigare. Yrkesidentiteten förändras i och med att erfarenhet från både teori och praktik ökar. 

Om en individ har en svag yrkesidentitet är det troligtvis svårt att uppleva en tydlig yrkesroll, 
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känner individen däremot en stark yrkesidentitet har han/hon lättare att förstå och leva sig in i 

sin yrkesroll (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

 

4.3 Ett sociokulturellt perspektiv med fokus på situerat lärande 

En grundläggande tanke ur ett sociokulturellt perspektiv är att mänskliga handlingar och 

sociala praktiker konstituerar varandra. Ett uttalande kan ha olika innebörd beroende på vilken 

situation en individ befinner sig i och handlingar ses som delar av - situerade i - sociala 

praktiker. Människor handlar utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter, med utgångspunkt i  

uppfattningar av vad omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. På så 

vis kan människan ses som en både förutsägbar och flexibel varelse och socialisation är 

därmed mer komplext än att endast lära in, och följa, ett antal regler. Istället handlar det om 

att individen skaffar sig insikt i var och när olika regler är lämpliga och på så vis ses individen 

som en kreativ varelse som handlar utifrån en aktiv tolkning av situationen. Lärande går 

således inte enbart ut på att ta in och reproducera vad tidigare generationer skapat. Det 

dynamiska synsättet innebär att varje ny situation består av ett kreativt element som kan leda 

till att kunskapen breddas eller på annat sätt förändras. Människor är inte passiva åskådare 

utan bidrar genom sina handlingar till att kontinuerligt återskapa och förnya sociokulturella 

mönster. Hur en händelse eller ett objekt framställs beror på det sammanhanget. Ett föremåls 

användbarhet varierar mellan olika sammanhang, likaså vad som är intressant att veta om ett 

visst föremål, vilket gör att saker och ting framställs olika beroende på den situationen (Säljö 

2000). 

 

Enligt Säljö (2000) sker lärande och utveckling genom deltagande i sociala praktiker. 

Deltagandet i olika former av verksamheter gör att människor tillägnar sig erfarenheter, på 

gott och ont, som de tar med sig till andra situationer. På så vis ses lärande som något som är 

omöjligt att undvika. Vidare menar Säljö att det är i den mänskliga interaktionen som 

kunskaper och färdigheter får liv och att människan, genom kommunikationen, formar sig 

själv och andra. Förståelse, innebörd och betydelser är något alla använder och deltar i att 

producera. Det är något som delas med andra och inte något som förflyttas mellan det yttre 

och det inre. Kunskaper, färdigheter och förståelse är utvecklade inom en viss verksamhet, 

vilket gör att de säger något om de speciella arbetssätt och prioriteringar som verksamheten 

präglas av.  
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Ett av många begrepp som Säljö (2000) belyser är kontext, vilket utgör ramarna för vad som 

görs, och kan göras, i ett givet sammanhang eller verksamhet. Säljö menar att begreppet 

många gånger beskrivs som att kontexten är något som ”påverkar” individer. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är kontext och handling oskiljaktiga. Handlingar och förförståelse 

ses som delar av kontexter; människor handlar utifrån uppfattningen av vad situationen kräver 

eller tillåter, samtidigt som agerandet bidrar till att skapa och återskapa kontexter. Tänkande, 

kommunikation och handlande är situerat i kontexter och i många yrken finns också så kallad 

tyst kunskap som ger en fingertoppskänsla för vad som är lämpligt agerande i en viss 

situation. Säljö använders sig av Duranti och Goodwins begrepp för att beskriva hur olika 

typer av kontexter analytiskt kan urskiljas, som i praktiken inte alltid går att särskilja från 

varandra. De olika nivåerna är fysisk-, kognitiv-, kommunikativ- och historisk kontext. Fysisk 

kontext har att göra med den miljö och verksamhet där en handling vanligen utförs. Som 

exempel på kognitiv kontext beskriver Säljö hur barn vid matematiklektion handlar utifrån 

tidigare erfarenhet utan att reflektera över om det som faktiskt står i uppgiften kan vara 

möjligt i en fysisk verklighet. Kommunikativ kontext förstås som ett sammanhang (exempelvis 

en rättegång, terapisamtal, läkarkonsultation) där verkligheten och problemet omtalas på ett 

visst sätt. Historisk kontext slutligen, handlar om att institutioner många gånger har en lång 

kommunikativ tradition, vilket skapar mönster för hur människor interagerar. Mönstren 

befästs och betraktas många gånger som de enda möjliga i den specifika verksamheten. 

 

4.4 Summering 

Ovanstående utgör den teoretiska ram som varit utgångspunkt för vår analys. För att få svar 

på studiens frågeställningar är utgångspunkten ett perspektiv där det sociala livet till stor del 

består av sociala positioner, med tillhörande förväntningar. Förväntningarna är beroende av 

den kontexten, vilket innebär att en handling kan ses som lämplig i ett sammanhang men 

olämplig i ett annat. I detta finns en lärande dimension som innebär att människor lär sig att 

handla inom de yttre ramar som den fysiska kontexten utgör, samtidigt som människor talar 

och tänker på ett visst sätt utifrån egna och andras förväntningar och föreställningar kring 

yrket. Föreställningar och förväntningar leder till en handling, vilken bidrar till att 

reproducera de förväntningar och föreställningar som finns om vad ett yrke ska vara.  
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5. Metod 

För att få svar på frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts utifrån 

vinjettmetoden. Intresset har varit att undersöka vilka uppfattningar som baspersonal i 

äldreomsorgen har kring sitt eget yrke. Avsikten har inte varit att studera vad yrket är, utan 

det är uppfattningar om yrket som varit av intresse. Studien baseras på ett frågeformulär med 

öppna svarsalternativ, bestående av två frågor samt fyra vinjetter. Respondenterna utgörs av 

nio baspersonal från hemtjänst samt särskilt boende för äldre. Utöver frågeformuläret har en 

återkopplande gruppintervju genomförts för att få fördjupad förståelse kring respondenternas 

svar. Det insamlade materialet har kodats och analyserats utifrån tidigare forskning samt 

teorier kring yrkesroll. Dessutom har en fördjupad analys gjorts utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv med fokus på situerat lärande.  

 

5.1 Svarspersonerna i fokus 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är frågeundersökningar av olika slag en vanligt 

förekommande datainsamlingsmetod. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) 

skiljer mellan informantundersökning och respondentundersökning där svarspersonerna i den 

första förväntas kunna bidra med information om “sanningen” kring hur verkligheten är 

beskaffad i ett visst avseende. Exempelvis där personer varit vittne till en olycka. Vid en 

respondentundersökning är det i stället svarspersonerna själva och deras egna tankar som är 

studieobjekten, och det är denna typ av undersökningsmetod som är aktuell i vår studie. Här 

ställs i stor utsträckning samma frågor till samtliga svarspersoner (standardiserade frågor) och 

det handlar därefter om att försöka hitta mönster i svaren. Det blir också möjligt att studera 

hur och varför olika grupper av respondenter eventuellt skiljer sig åt i sina svar. Författarna 

skiljer mellan två huvudtyper av respondentundersökningar: samtalsintervjuundersökningar 

och frågeundersökningar. Frågeundersökningar innehåller vanligen en uppsättning fasta 

svarsalternativ som respondenterna får välja mellan, men kan också vara utformade i form av 

så kallade öppna frågor, där svarspersonen får uttrycka sig med egna ord. Vid en 

frågeundersökning är syftet ofta att beskriva hur vanligt förekommande olika svar är i en viss 

population. Avsikten med vår studie har snarare varit att försöka kartlägga människors 

uppfattning på ett visst område, vilket kännetecknar en samtalsintervjuundersökning. Med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang är en kombination av de båda metodtyperna är ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att få svar på studiens frågeställningar. 
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5.2 Urval 

Studieenheten är äldreomsorgen och urvalet består av baspersonal som arbetar inom hemtjänst 

alternativt särskilt boende för äldre. Med baspersonal avses personal som arbetar som 

vårdbiträden eller undersköterskor. Det är nio personer som har deltagit i studien, av dessa är 

sju kvinnor och två män. Respondenterna är i åldern 25 till 63 år och de har arbetat i 

äldreomsorgen mellan fyra och 35 år. Samtliga har undersköterskeutbildning. Av de som 

deltagit i studien arbetar en på särskilt boende, sex i hemtjänst och två har ej angivit var de 

arbetar. Den urvalsmetod som används påminner om det som Grönmo (2006) benämner urval 

genom självselektion. Urvalsmetoden innebär att aktörerna får information om studien och 

bjuds in till att delta i denna. Tanken var att all baspersonal vid de båda enheterna skulle ha 

möjlighet att svara, därför lämnades frågeformulären ut vid två olika enheter och personalen 

fick själva välja om det ville delta i studien. Metoden kännetecknas av att forskaren har liten 

kontroll över vem som kommer att delta och det har i studien inte varit möjligt att styra vem 

som skulle svara utan samtlig personal vid de båda enheterna har haft möjlighet att delta i 

studien. Metoden innebär att det är de mest motiverade och de som känner att de har något att 

säga i ämnet som väljer att delta. Detta innebär både för- och nackdelar då de personer som 

väljer att svara förmodligen har ett engagemang att bidra med sin uppfattning. Samtidigt finns 

en risk att urvalet blir skevt då de mindre motiverade inte kommer till tals (jfr Grönmo 2006).  

 

Via frågeformuläret hade respondenterna möjlighet att fylla i om det var intresserade av att 

delta i en återkopplande gruppintervju. Tanken var att utifrån detta kunna göra ett urval av 

respondenter vars svar skiljde sig alternativt påminde om varandra i olika avseenden. Då 

intresset att svara på såväl frågeformulär som att delta i den återkopplande gruppintervjun 

varit relativt litet har intervjudeltagarna begränsats till de få personer som anmält intresse. 

Vad gäller gruppintervjun har något urval inte kunnat gjorts.   

 

5.3 Vinjettmetod 

Vinjettstudier går ut på att forskaren presenterar ett antal situationer eller scenarion för 

respondenterna och ställer frågor kring hur de själva skulle reagera om de befann sig i den 

situationen. Metoden används för att undersöka människors uppfattningar i ett visst ämne 

(Bryman 2002). Vinjetterna kan vara utformade med högre eller lägre grad av styrning. 

Istället för att ge respondenten ett antal givna svarsalternativ, med risk för att inget av 

alternativen stämmer överens med respondentens ståndpunkt, kan frågorna utformas med det 
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som Finch (1987) benämner öppna svarsalternativ. På så vis ges respondenterna möjlighet att 

uttrycka sig fritt kring de olika scenarierna.   

Fördelen med vinjetter är att forskaren, genom konkret utformade frågor, kommer undan ett 

stort antal svar som inte är relevanta för studiens syfte. En annan fördel som Finch tar upp är 

det faktum att frågorna handlar om andra (fiktiva) människor, vilket skapar en viss distans 

mellan frågan och respondenten. Frågorna kan på så vis upplevas som mindre personliga och 

känsliga frågor kan uppfattas mindre hotande. Till nackdelarna hör graden av tolkning som är 

förknippad med metoden. Respondenterna tolkar frågorna och forskaren kan inte garantera att 

de uppfattar frågorna på exakt samma sätt. Att ge en allt för detaljerad beskrivning av 

sammanhanget kan dock begränsa respondenterna i sina svar, något som Sjölund (2012) visar 

på. Hon reflekterar vidare över valet av textvinjetter i hennes avhandling, vilken handlar om 

föreställningar om och erfarenheter av att vara och bli äldre. En begränsning, menar Sjölund, 

var att texterna som hon använde sig av var abstrakta och relativt otydliga, vilket kan ha gjort 

att de var svåra för respondenterna att ta till sig. I efterhand kunde hon dock konstatera att just 

detta också var en av vinjetternas främsta tillgångar då det bjöd in respondenterna till 

reflektion. En annan nackdel som Finch (1987) lyfter fram är den låga grad av 

generaliserbarhet som vinjettmetoden kännetecknas av. I de fall frågorna är utformade med 

öppna svarsalternativ ges respondenten möjlighet att uttrycka sig med egna ord, vilket gör att 

jämförbarheten svaren emellan minskar. För att kunna svara på studiens frågeställningar 

menar vi, trots detta, att frågor med öppna svarsalternativ är ett lämpligt tillvägagångssätt. 

Genom att låta svarspersonerna skriftligen beskriva tankar och känslor kring olika scenarion 

skapas en djupare förståelse kring personalens upplevelser än om frågeformuläret var 

utformat med fasta svarsalternativ. Vår avsikt har inte varit att leda in svarspersonen i några 

särskilda tankegångar, vilket kan vara fallet vid förutbestämda svarsalternativ. Ytterligare en 

nackdel som har att göra med generaliserbarheten är att resultaten från vinjettstudier endast 

säger något om människors värderingar i de givna situationerna. För att öka möjligheten till 

generaliserbarhet menar Finch (1987) att det är viktigt att vinjetterna representerar “typiska” 

situationer inom det studerade området. Avslutningsvis menar författaren att det är svårt att 

avgöra i vilken grad respondenterna skulle handlat i enlighet med sina åsikter om de varit i 

den situation som scenariot beskriver. Distansen mellan respondent och situation kan bidra till 

att respondenten svarar på annorlunda sätt i studien jämfört med hur han/hon skulle agera i en 

verklig situation (Finch 1987).  
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Såväl Finch (1987) som Bryman (2002) och Egelund (2008) poängterar vikten av att 

respondenterna förstår innehållet i vinjetterna och att det finns en röd tråd genom frågorna. 

Bryman menar att det är av stor vikt att de situationer som berörs är trovärdiga, varför det är 

viktigt att konstruera scenarion som skulle kunna inträffa i verkligheten. Även Egelund (2008) 

belyser vikten av att scenarion som beskrivs ska vara realistiska och välbekanta för 

deltagarna, samtidigt som det är viktigt att vinjetternas variabler är kopplade till teorin 

och/eller tidigare forskningsresultat. Vidare anser Egelund (2008) att det är fruktbart att 

komplettera datainsamlingen vid vinjetter med mer kvalitativa moment, exempelvis 

intervjuer. Fördelen med återkopplande intervjuer är att de ger förklaringar till varför 

respondenterna valt att göra de bedömningar som gjorts. Dessutom kan intervjuer ge nyanser 

till svaren samt fungera som ett test för att se om vinjetterna är realistiska, då det märks om 

deltagarna i samtal med varandra kommer in på verkliga situationer i deras arbete.     

 

5.3.1 Tillvägagångssätt  

För att få tillgång till personal inom äldreomsorgen kontaktades en enhetschef som ansvarar 

för en hemtjänstgrupp samt en arbetsgrupp på ett särskilt boende. Syftet med studien beskrevs 

och vi hörde oss för om det fanns intresse bland personalgrupperna att delta. Efter positiv 

respons från enhetschefen delades frågeformulären ut vid ett morgonmöte i hemtjänstgruppen, 

där ett tiotal personal deltog. Frågeformulär delades personligen även ut till ett fåtal personal 

från det särskilda boendet. Gruppledarna vid de olika enheterna har delat ut informationsbrev 

(bilaga 1) samt frågeformulär (bilaga 2) till övrig personal. Innan frågeformulären lämnades 

ut till respondenterna gjordes en pilotstudie (Bryman 2002) där fyra personer som arbetar eller 

har arbetat inom äldreomsorgen deltog. Detta gjordes som en försäkran om att formuläret var 

begripligt för målgruppen.  

 

Frågeformuläret består av en inledande del där respondenten får fylla i uppgifter såsom ålder, 

kön och antal år i yrket. Tanken med detta var att eventuella mönster i hur olika kategorier av 

respondenter uttrycker sig skulle kunna urskiljas i frågeformuläret. Formuläret består av två 

frågor samt fyra vinjetter där respondenterna får ta ställning i olika situationer. Frågorna har 

utformats för att, genom analys, kunna svara på våra frågeställningar. Samtidigt som avsikten 

varit att formulera frågorna så konkret som möjligt har tanken varit att inte begränsa 

respondenternas svarsmöjligheter. Frågor och vinjetter är riktade till enskilda personer men 
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det är svar utifrån deras yrkesroll som varit av intresse, formuläret är därför utformat med 

allmänt hållna frågor och fiktiva situationer.  

 

5.3.2 Bearbetning och analys av data 

Kodningsprocessen är enligt Hjerm och Lindgren (2010) en betydande del i analysarbetet och 

syftet är att bygga upp ett begreppsligt ramverk. Författarna skiljer mellan tematisk kodning 

och datadriven kodning, där forskaren redan på förhand bestämt sig för vad som ska fokuseras 

på. Datadriven kodning innebär i stället att forskaren tar sig an data med ett så öppet sinne 

som möjligt. Analysen bygger på en kombination av de båda kodningsmetoderna då 

utgångspunkten tagits i datamaterialet men teorierna har hela tiden varit närvarande. Syftet 

med detta var att komma åt nyanser i de svar som respondenterna gav samtidigt se materialet 

genom de perspektiv som teorierna utgör.  

 

Inledningsvis gjordes en grov och ungefärlig genomläsning för att få en känsla för materialet 

och dess innehåll. Så småningom studerades materialet mer ingående och respondenternas 

svar kodades fråga för fråga. Detta gjordes för att kunna utläsa eventuella mönster samt skapa 

en samlad bild av respondenternas svar kring varje fråga/vinjett. Kodningen har inledningsvis 

gjorts på var sitt håll, vilket gör att de koder som båda uppfattat i materialet kan anses relativt 

säkra. Det första steget i kodningen tar enligt Grönmo (2006) sin utgångspunkt i råmaterialet 

och forskaren går sedan vidare för att utveckla kategorier och begrepp. Med utgångspunkt i de 

enskilda koderna skapades sedan en mer överordnad tematisk struktur. I de fall samband 

kunnat utläsas har dessa koder parats samman och skapat nyckelkategorier. Därefter skiljdes 

koder som har att göra med yrkets yttre förutsättningar och koder som kan relateras till yrkets 

inre processer. Parallellt med kodningsarbetet har ytterligare inläsning gjorts på tidigare 

forskning och teori, detta för att hitta samband mellan insamlad data och teori. Så småningom 

växte teman/kategorier fram, under vilka de olika koderna sorterades in (Hjerm & Lindgren 

2010). 

 

Kodning kritiseras för att texter och situationer riskerar att bli fragmenterade vilket kan 

medföra att de förlorar sitt sociala sammanhang. Bryman (2002) menar dock att det empiriska 

materialet saknar betydelse tills dess att de kopplats till teorin. Många forskare oroar sig för 

att empirin på så vis inte ska ges rättvisa, men trots detta menar Bryman att det är först när 

materialet tolkats och analyserats som resultatet blir av betydelse. Vid arbetet med koderna 
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har dessa relaterat till teorin. Vid kodningen av materialet har studiens syfte och 

frågeställningar varit styrande (Hjerm & Lindgren 2010).  

 

5.4 Återkopplande gruppintervju 

Som ett komplement till frågeformuläret har en kvalitativ gruppintervju genomförts. Detta för 

att få en uppfattning om hur respondenterna tolkade de beskrivna situationerna och för att få 

en djupare förståelse i deras svar. Intervjun har utgått från en intervjuguide (bilaga 3) som i 

huvudsak bygger på begrepp som varit återkommande i svaren i frågeformuläret.    

Gruppintervjun genomfördes på högskolan Väst i Trollhättan. Tankar fanns också om att 

förlägga intervjun till någon av de enheter som respondenterna arbetar vid. I enlighet med 

Trost (2010)  var det viktigt att intervjun genomfördes i en så ostörd miljö som möjligt. Detta 

gjorde att ett av högskolans grupprum valdes som plats för intervjun, väl medvetna om att 

detta kan innebära att de intervjuade hamnar i underläge då högskolan är vårt arbetsfällt. 

Intervjun spelades in, detta för att kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningen i efterhand. En 

fördel var att inte respondenterna blev störda av att anteckningar fördes och vår koncentration 

kunde hållas på frågorna och svaren (Trost 2010). Vid intervjun deltog två respondenter samt 

vi som uppsatsskrivare. Trost menar att det kan vara en fördel att vara två som intervjuar då 

intervjuarna kan fungera som ett stöd för varandra. Dessutom menar Trost att två intervjuare 

ofta kan hantera mer information samt få större förståelse än när intervjun utförs på egen 

hand.En förutsättning är dock att intervjuarna är samspelta. Risken med att vara två 

intervjuare är att den intervjuade upplever att han/hon hamnar i underläge (Trost 2010). I vår 

gruppintervju var antalet intervjuade samma som antalet intervjuare, vilket gör att risken för 

att den/de intervjuade hamnar i underläge minskar. Trost ställer sig negativ till 

gruppintervjuer då han menar att de talföra lätt tar över och risken finns att de tystlåtna inte 

kommer till tals. Kvale och Brinkmann (2007) menar dock att den kollektiva interaktionen 

kan bidra till spontanitet och mer uttrycksfulla uttalanden än den ofta mer kognitiva 

individuella intervjun. De menar även att gruppinteraktionen kan göra det lättare att uttrycka 

synpunkter i känsliga ämnen som annars är svåra att tala om. Trost (2010) menar att 

stämningen i en grupp lätt trissas upp och att intervjupersonerna påverkar varandra i sina svar. 

Utifrån detta ser vi en fördel i att de intervjuade var få till antalet. Vår uppfattning kring 

gruppintervjun var att ingen av respondenterna tog över samtalet. Det är svårt att säga om 

respondenterna upplevde att de påverkade varandra i sina svar men med tanke på att 

respondenterna vid olika tillfällen skiljde sig åt i sina uttalanden kan det antas att de kände sig 
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tillräckligt trygga för att uttrycka sin egen åsikt. En nackdel som Kvale och Brinkmann (2007) 

påpekar är att samtalsledarens kontroll över intervjun minskar och risken för att samtalet 

kommer ifrån ämnet ökar när intervjun består av fler deltagare. Återigen ses en fördel i att 

antalet delatagare i gruppintervjun var litet, då det gjorde det lätt för oss att hålla fokus på 

ämnet. Efter intervjun lyssnade inspelningen igenom och delar av materialet har använts för 

att förstärka tidigare insamlat datamaterial från frågeformuläret.  

 

5.5Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet har att göra med datamaterialets pålitlighet, om en studie med samma fenomen 

skulle få samma data vid olika tillfällen. Vid kvalitativa studier kan det vara svårt att 

återupprepa datainsamlingar om samma fenomen, då samhälleliga fenomen sällan är statiska 

(Grönmo 2006). Trots att antalet deltagare var litet kunde mönster utläsas i respondenternas 

svar och flera av svaren påminner om varandra. Att mönster ses i svaren kan bero på att det 

finns en arbetsplatskultur vid de studerade enheterna som speglar deras svar. Det är en liten 

studie och att det är svårt att uttala sig om huruvida respondenternas svar är representativa för 

hur baspersonal i övriga Sverige uppfattar sin yrkesroll. Detta har heller inte varit avsikten, 

utan syftet är att undersöka hur det kan se ut. Frågeformuläret i studien riktas till en 

yrkesgrupp och skulle kunna göras på vilken enhet som helst där denna yrkesgrupp arbetar.    

Enligt Grönmo (2006) rör validitet datamaterialets giltighet och har att göra med huruvida 

insamlad data är relevant för frågeställningarna. Genom att använda oss av vinjettmetoden har 

information som inte är relevant för studiens syfte och frågeställningar till stor del kunnat 

undvikas. Dessutom har de fiktiva situationerna i vinjetterna varit utformade så att de ska var 

så verklighetstrogna som möjligt för att kunna säga något om hur baspersonalen verkligen 

uppfattar sin yrkesroll. Vinjetterna är styrda så att de täcker in de studiens syfte och 

frågeställningar. För att stärka validiteten har kodningen av materialet skett var för sig, detta 

för att inte påverkas av varandra. Detta gör att de koder som båda uppfattade i materialet kan 

ses som mer hållbara.  

 

5.6 Etiska överväganden 

För att kunna svara på studiens frågeställningar har personalens personliga uppfattningar och 

erfarenheter studerats, vilket gör att det är av stor betydelse att respondenterna inte kan kännas 

igen i uppsatsen. Vinjetterna är utformade så att respondenterna ska kunna ge allmänna svar 
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om hur de tänker i fiktiva situationer. Tanken är alltså inte att de ska svara utifrån verkliga 

händelser och på så vis undviks att brukare och anhöriga hamnar i en utsatt position. De svar 

som ges i vinjetterna är personliga, men den kunskap som baspersonalen besitter, och som 

varit av intresse att studera, är främst knuten till den position eller roll som de innehar 

(Kalman & Johansson 2012).  

För att få tillåtelse att handskas med det insamlade materialet krävs ett informerat samtycke 

av respondenterna. Detta förutsätter att de inte står i någon beroendeställning utan att 

deltagandet är fritt (Kvale & Brinkmann 2010). De respondenter som deltagit i studien har 

kontaktats via enhetschefen för de respektive verksamheterna. För att säkerställa deltagande 

upplevdes ett behov av att tydliggöra för enhetschefen att studien endast skulle kräva relativt 

små tidsmässiga insatser från personalen. En osäkerhet fanns att inte tillträde till 

baspersonalen skulle ges om uppoffringen för deltagande upplevdes för stor. Samtlig 

baspersonal har inte kunnat informeras personligen, utan de flesta av personalen har fått 

informationen via sin gruppledare eller enhetschefen. I informationsbrevet som delades ut till 

personalen framgick det att deltagandet i studien var frivilligt. Vid den andra svarsveckan 

avsatte enhetschefen tid till att svara på frågeformuläret under en arbetsplatsträff. Detta kan ha 

inneburit att baspersonalen då upplevde ett tvång att delta. 

Det är viktigt att vara medveten om att forskaren aldrig har tillgång till människors tankar, 

utan endast till vad människor skriver, säger eller gör. Säljö (2000) belyser att handlingar eller 

uttalanden alltid är kontextuellt bestämda och har att göra med vad personen i fråga finner 

rimligt eller önskvärt i ett visst sammanhang. Vetskapen om att deras svar ska användas i en 

kandidatuppsats kan ha påverkat respondenterna i deras sätt att svara. Vidare belyser Kalman 

och Johansson (2012) att respondenten alltid kan välja om, hur och hur ingående de vill svara. 

Det finns på så vis en risk att respondenterna inte ger så uttömmande svar som önskas. Å 

andra sidan kan en återkopplande gruppintervju ge möjlighet till mer ingående svar som 

bidrar till djupare förståelse kring hur respondenterna tänkt i de olika situationerna. Det kan 

förstås också vara så att respondenterna av särskilda skäl valt att inte gå mer ingående på en 

viss fråga, något som självklart måste respekteras.  

En risk som reflekterats kring inför själva datainsamlingen var att respondenten kan tänkas se 

vinjetterna som en ventil att ösa ur sig frustration över yrkesrollen, speciellt eftersom 

respondenten vid en vinjettstudie är mer anonym än vid exempelvis en intervju. Samtidigt 

finns det en fördel i den relativa anonymiteten, som vinjettmetoden innebär, då den kan bidra 
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till att respondenterna “vågar” uttrycka sig och därmed ger mer sanningsenliga svar. Risken 

med att ösa ur sig sin frustration över arbetet upplevdes inte som ett problem i vår studie. Det 

faktum att studien utgått från fiktiva situationer kan ha bidragit till att respondenterna kände 

sig mindre personligt involverade och därmed behölls en viss distans till verkligheten och den 

eventuella frustration som kan upplevas i yrket. Vidare lyfter forskning i ämnet många gånger 

fram yrket som baspersonal i äldreomsorgen som ett kvinnoyrke med låg status och 

lönesättning. Det är inte säkert att baspersonalen som deltar i studien har denna syn på sitt 

arbete, och det skulle kunna finnas en risk i att vinjetterna bidrar till att baspersonalen 

upplever sig mer utsatta som grupp än vad de tidigare gjort. Därför är det viktigt att 

vinjetterna formuleras på ett neutralt sätt samtidigt som de ska skapa reaktion hos 

respondenterna till att uttrycka sina åsikter och värderingar i ämnet. 

 

5.6 Metoddiskussion  

Eftersom personalen arbetar under oregelbundna tider har det varit svårt att kunna informera 

samtlig personal personligen. Med bättre framförhållning skulle information kunnat ges 

genom att delta vid en arbetsplatsträff och på så vis ökat möjligheten att nå all personal, då 

personlig kontakt med respondenterna förmodligen hade bidragit till större intresse att delta i 

studien. Efter utsatt tid hade endast en person svarat på formuläret, vilket gjorde att svarstiden 

förlängdes med en vecka. Under den andra svarsveckan avsatte enhetschefen tid i samband 

med en arbetsplatsträff i hemtjänstgruppen till att svara på frågeformuläret och efter 

arbetsplatsträffen hade det kommit in totalt nio svar. Eftersom personalen fick tid att svara på 

arbetstid kan det ha gjort att fler valde att svara samt att det kan ha fungerat som en 

påminnelse.  

 

Tanken med att vända sig till baspersonal i både hemtjänst och särskilt boende för äldre var 

att undersöka om det finns skillnader i hur baspersonal vid olika enheter uppfattar sitt yrke. 

Av de som svarat på frågeformuläret är det endast en person som med säkerhet arbetar vid 

särskilt boende och några slutsatser har därför kunnat dragits kring huruvida uppfattningarna 

skiljer sig åt eller inte. 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras datamaterial från såväl frågeformulär som 

gruppintervju. Materialet relateras till tidigare forskning samt teorier kring yrkesroll. Data 
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presenteras löpande genom hela texten, dessutom används citat från frågeformuläret och 

gruppintervjun för att förstärka och levandegöra respondenternas beskrivningar. I den första 

delen presenteras och analyseras data som har att göra med arbetets organisering, betydelsen 

av relationer samt förväntningar som baspersonalen upplever från brukare och anhöriga. I den 

andra delen presenteras och analyseras data som har att göra med yrkesrollen. Fokus ligger 

här på lämpliga egenskaper, förhållningssätt gentemot yrkesrollen samt yrkesstolthet. 

Avslutningsvis görs en fördjupad analys där datamaterialet analyseras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv med fokus på situerat lärande.  

 

6.1 Del 1 Yttre ramar och förväntningar 

6.1.1 Arbetets organisering och karaktär 

Enligt respondenterna handlar arbetet som baspersonal i äldreomsorgen i huvudsak om att 

hjälpa brukarna med det de inte längre klarar på egen hand. Det är dock viktigt att inte ta över 

för mycket utan att arbeta för att tillvarata och bibehålla brukarens förmågor. Arbetet utgår 

från den enskilde brukaren och det primära syftet med arbetet är att tillgodose brukarens 

behov genom att utföra de insatser som brukaren är beviljad. En respondent från hemtjänsten 

beskriver arbetsuppgifter som kan förekomma i arbetet: 

 

...kan vara hushållsbestyr, personlig hygien, mediciner, 

såromläggningar, städ, inköp m.m. 

 

Respondenterna ger även uttryck för att det finns ett samhälleligt ansvar då de menar att de 

som personal har till uppgift att underlätta för människor så att de kan leva fungerande, 

normala liv. I hemtjänsten arbetar personalen för att brukarna ska kunna bo kvar hemma så 

länge de vill. Till yrkets yttre ramar hör även mer administrativa uppgifter som 

dokumentation av det som rör brukaren samt upprättande av genomförandeplaner, vilka 

grundar sig på biståndsbeslut. Dessutom innebär arbetet som baspersonal att de måste följa 

offentlighet- och sekretesslagen gällande tystnadsplikt. Respondenternas uttalanden går att 

jämföra med hur Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver en yrkesroll. Enligt 

författarna utgörs yrkesrollen delvis av de formella regler som yrket kännetecknas av, vilka 

skapar arbetets yttre förutsättningar. Yrkesrollen påverkas även av hur den enskilda personen 

tolkar sin roll utifrån egna och andras förväntningar, vilket berörs senare. För baspersonal i 
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äldreomsorgen är socialtjänstlagen en styrande lagstiftning och denna, tillsammans med 

övriga formella regler, fungerar som yrkets grundpelare. 

 

Gemensamt för flera av respondenterna är att de beskriver sitt arbete som flexibelt och 

omväxlande. Ingen dag är den andra lik, vilket kräver att personalen har förmåga att hantera 

många olika situationer. En respondent från hemtjänsten beskriver att det hela tiden händer 

saker, människors tillstånd förändras, vilket gör att också arbetet är i ständig förändring. 

Respondenten menar att det är viktigt att inte vara låst i egna banor utan baspersonalen bör ha 

ett flexibelt sinnelag och kunna ta input från andra. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider. 

Detta gör att baspersonalen inte alltid arbetar med samma kollegor och krävs det att 

baspersonalen kan anpassa sig till olika kollegors sätt att arbeta. Arbetet bygger på att 

personalen har förmåga att samarbeta och tillsammans lösa olika situationer som kan uppstå.  

 

Arbetet utgår från den enskilde brukarens behov och eftersom varje individ är unik och har 

unika behov krävs det att personalen är flexibel när det gäller arbetsuppgifter och bemötande. 

En respondent beskriver att de har biståndsbeslutet att förhålla sig till, men för att arbetet ska 

fungera krävs det att personalen kan ta egna initiativ och ha förmåga att anpassa besluten till 

den enskilde brukaren. Detta kan kopplas samman med vad Lill (2007) kommit fram till i sin 

avhandling. För att omsorgsarbetet ska fungera i praktiken menar Lill att personalen ofta 

måste frångå detaljerade arbetsbeskrivningar och arbetet fungerar därför att personalen inte 

strikt följer reglerna utan går brukarna till mötes och använder sitt eget omdöme.  

 

6.1.2 Betydelsen av relationer 

Yrket innebär att personalen möter många olika människor och det handlar om att möta 

individer utifrån deras unika förutsättningar och behov. I likhet med Ingvad (2003) beskriver 

respondenterna relationen till brukaren som nära. Följande citat är hämtat från ett svar där 

respondenterna ombeds beskriva sitt yrke: 

 

Att vi som personal tar hand om våra vårdtagare som inte klarar sig själva. 

 

I beskrivningen använder respondenten ord som “vi som personal” och “våra vårdtagare”, 

vilket uppfattas som att det finns en nära och känslomässig relation gentemot såväl 

arbetsgrupp som brukare. Respondenterna fokuserar även på vikten av ett bra bemötande, 
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detta gentemot såväl brukare som anhöriga. Det är av stor betydelse att personalen har 

förmåga att sätta sig in i en annan människas situation samt att respektera människors olika 

sätt att leva och vara. Vidare menar respondenterna att arbetet många gånger är krävande, 

men att det samtidigt ger mycket tillbaka. En respondent uttrycker det så här: 

 

Ibland är det tunga jobbiga dagar då jag undrar om detta verkligen passar 

mig. Ibland är det dagar då man varit hos en vårdtagare man känner väl 

och fått en relation till och då kan man få stor uppskattning av dom och då 

känns det verkligen värt allt slit. 

 

I det som sägs uppfattas att det finns dagar då respondenter känner tvivel över sitt arbete och 

till och med funderar kring om arbetet passar denne. Samtidigt finns det dagar då 

respondenten får stor uppskattning från brukaren och vår uppfattning är att detta väger upp de 

dagar då arbetet känns tungt och jobbigt. Återigen tycks relationen mellan brukare och 

personal vara betydelsefull, vilket också Ingvad (2003) visar i sin avhandling. Han har 

kommit fram till att både brukare och hemtjänstpersonal har känslomässiga förväntningar och 

värderingar av varandra och båda parter lägger stor vikt vid visad uppskattning som ges av 

den andra parten. 

 

6.1.3 Upplevda förväntningar från brukare och anhöriga 

Flera av respondenterna tror att brukarna vill att personalen ska vara lyhörd och ha förmåga 

att läsa in signaler. De tror att brukarna vill känna sig sedda och betydelsefulla. Andra 

fokuserar på vikten av att respektera brukarens sätt att vara och leva. De flesta lyfter fram 

vikten av ett bra och värdigt bemötande med respekt för den enskildes integritet. Detta 

stämmer väl överens med resultat från Ingvads studie (2003) där brukarna förväntar sig att 

personalen ska bemöta dem med positiv attityd och respekt. Vidare visar Ingvads studie att 

brukarna vill känna sig betydelsefulla för baspersonalen som arbetar i deras hem, vilket också 

stämmer in på den beskrivning som respondenterna i vår studie ger. Respondenternas tror att 

det finns stor variation gällande de förväntningar som brukarna har på baspersonalen. En 

respondent uttrycker det såhär: 

 

Jag tror de har väldigt olika förväntningar.. En del vill att man mer 

eller mindre ska leva livet åt dom, en del tror att man är en betjänt 
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och en del tror att de är till besvär och kan inte med att be om något. 

 

Citatet tyder på att baspersonalen upplever en rad olika informella förväntningar från 

brukarna. Flera av dessa förväntningar går inte ihop med de formella förväntningar som finns 

på yrkesrollen. Det uppstår med andra ord en kollision mellan informella- och formella 

förväntningar och det är då viktigt för personalen att vara medveten om vilka förväntningar 

som är rimliga att ställa på yrkesrollen (Lennèer Axelsson & Thylefors 2005). Vidare tror 

respondenterna att brukaren förväntar sig att personalen ska ha kunskap om vad och hur 

arbetsuppgifterna ska utföras. Dessutom tror de att brukarna vill att personalen ska vara 

positiv och ha ett intresse för det de gör. Att kunna lösa problem samt uppfylla brukarens 

behov är annat som personalen tror att brukarna förväntar sig av dem. 

 

När respondenterna ombads beskriva vilka förväntningar de tror att anhöriga har på 

baspersonalen handlar det i stor utsträckning om att personalen förväntas förhålla sig 

professionellt. Fokus ligger till stor del på att personalen ska utföra de insatser som brukaren 

är beviljad och tillgodose dennes behov. Respondenterna tror att anhöriga förväntar sig att 

personalen är lyhörd och bemöter brukaren med respekt, vilket även kunde ses i det upplevda 

förvätningarna från brukarna. Vidare tror respondenterna att anhöriga vill känna att de kan 

lämna sina anhöriga i trygga händer så att de kan slappna av och att huvudansvaret inte vilar 

på dem. En respondent från särskilt boende uttrycker det såhär: 

 

Jag tror de förväntar ju sig det, när man flyttar in på ett särskilt 

boende, att nu tar vi över, liksom hela biten. 

 

Ovanstående kan relateras till Johanssons (2004) studie där resultatet visar att baspersonalen i 

den svenska äldreomsorgen spelar en avgörande roll i omsorgen kring brukaren, till skillnad 

från i England och Spanien där omsorgen utförs av anhöriga i större utsträckning. Av detta 

förstås att rollen som baspersonal är mer erkänd i Sverige än i de båda övriga länderna, vilket 

också gör att anhöriga i Sverige antas ha högre krav på personalen. Vidare tror respondenterna 

att anhöriga förväntar sig att personalen ska fungera som en länk mellan dem och brukaren 

samt att det finns en god dialog mellan personal och anhöriga. Dessutom tror respondenterna 

att anhöriga förväntar sig att personalen ska kunna lösa problem som rör brukaren samt kunna 

hänvisa till rätt person inom verksamheten. När det gäller uppfattningen om vad en 
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baspersonal ska vara kan denna skilja sig åt mellan anhörig och personal, vilket en respondent 

ger uttryck för: 

 

Anhöriga ser oss nog mer som “bara” personal. Vi är där för att göra 

ett jobb. De tycker nog, till exempel, att vi inte ska låta mamma/pappa, 

el dyl., hjälpa till med exempelvis ett städ. Men vi som personal ser ofta 

att delaktighet i sysslorna kan vara enormt stärkande för VT
2
. 

 

Ovanstående citat kan uppfattas som att både personal och anhöriga har brukarens bästa i 

fokus. Skillnaden är att den anhörige främst ser till den insats som brukaren är beviljad medan 

personalen arbetar för att tillvarata brukarens egna resurser. 

 

6.1.4 Summering 

Yrket som baspersonal i äldreomsorgen kännetecknas av yttre förutsättningar, vilka utgör 

ramen för arbetet. Till dessa hör bland annat lagstiftning och administrativa arbetsuppgifter. 

Utöver de yttre ramarna består yrkesrollen av inre processer som är av mer komplex karaktär. 

Här ska baspersonalen anpassa biståndsbeslut efter varje enskild brukare. De inre processerna 

kännetecknas av interaktion mellan berörda parter och det gäller för baspersonalen att kunna 

vara flexibel i arbetsuppgifter och bemötande. I relationerna uppstår förväntningar som 

baspersonalen måste förhålla sig till.  

 

6.2 Del 2 Lämplighet, gemenskap och stolthet  

6.2.1 Lämpliga egenskaper 

Respondenterna lyfter fram att de i arbetet som baspersonal bör vara lyhörd och flexibel. 

Dessutom bör baspersonal ha förmåga att tänka självständigt samt ta egna initiativ. Daly och 

Szebehely (2011) visar i en jämförande studie att baspersonal i Sverige delar på alla de 

uppgifter som ingår i omsorgen om brukaren medan personalen i Kanada har mer uppdelade 

arbetsuppgifter. Baspersonal i Sverige utför mer varierade sysslor, jämfört med i Kanada, 

vilket kräver att de är kunniga inom ett brett område. För att vara lämplig som baspersonal 

lyfter respondenterna fram egenskaper som att de bör ha ett intresse för att hjälpa andra samt 

förmåga att ha uppriktig omsorg om människor. Dessutom menar respondenterna att 

                                                           
2
 Vårdtagaren 
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baspersonalen bör vara lugn och trygg samtidigt som de bör vara positiva till förändringar och 

kunna bjuda på sig själva. Respondenterna menar att lämpligheten är av stor betydelse i 

arbetet som baspersonal, vilket nedanstående citat illustrerar: 

 

Jag tror man måste ha lite i sig innan man över huvudtaget börjar 

jobba med människor som vi gör, det tror jag. 

 

Enligt respondenternas svar bör de ha egenskaper som är av mer inneboende karaktär. 

Koppling kan göras med Wreder (2005) som i sin avhandling visar på att lämpligheten i 

arbetet som baspersonal är förknippad med en egenskap man har eller inte har, snarare än 

något som erhålls via utbildning. Johansson (2004) visar i sin studie att baspersonal värderar 

egenskaper som social-, praktisk- och medicinsk kompetens. Detta skiljer sig från hur det ser 

ut i England och Spanien där fokus ligger på medfödda egenskaper i större utsträckning. I vår 

studie menar respondenterna att medfödda egenskaper är en förutsättning för att kunna arbeta 

som baspersonal. Dessutom lyfter de fram att baspersonalen bör kunna lösa problem, utföra 

medicinska sysslor samt bemöta människor i olika situationer, vilket kan kopplas till nämnda 

kompetensområden. Vår uppfattning är att respondenterna anser att baspersonalen bör ha 

både inneboende egenskaper och förvärvad kunskap för att vara lämplig som baspersonal i 

äldreomsorgen.  

 

6.2.2 Förhållningssätt gentemot yrkesrollen 

Datamaterialet visar att personalgruppen ses som ett viktigt stöd i tunga arbetsperioder. Flera 

av respondenterna poängterar vikten av att stärka och uppmuntra varandra inom 

arbetsgruppen. Detta kan kopplas till Drugge (2003) som kommit fram till att de situationer 

där personalen inte är i direkt kontakt med brukaren är viktiga för att få distans till arbetet. 

Dessa situationer innebär ett andrum för personalen där de har möjlighet att stärka 

relationerna i personalgruppen. 

 

…är man en bra samspelt personalgrupp så klarar man det mesta. 

Man behöver tid att tillsammans samtala och reflektera. 

 

Har jag bra arbetskompisar som ser mig och som jag jobbar bra och 

nära med så orkar jag lättare med tunga perioder tror jag.. Att 
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känna att man inte är ensam gör att jobbiga situationer inte känns 

lika tunga.. 

 

Arbetet skiljer sig mellan hemtjänst och särskilt boende genom att baspersonal i hemtjänsten 

till stor del arbetar ensamma och har lite tid tillsammans med personalgruppen. Vid särskilt 

boende arbetar baspersonalen nära varandra och det skulle kunna tänkas att närheten ger 

större utrymme för informella samtal som stärker personalgruppen. Det faktum att 

baspersonalen vid särskilt boende ständigt har brukarna i sin närvaro kan dock försvåra 

möjligheten till informella samtal mellan personalen. Baspersonal i hemtjänsten har däremot 

sällan eller aldrig brukarna närvarande när de möts, vilket gör att de lättare kan föra 

informella samtal som rör såväl arbete som privatliv när de möts. Stödet från arbetsgruppen 

anses viktigt för att stärka gruppen att orka ta sig igenom tunga arbetsperioder. När det gäller 

praktiska sysslor som arbetsgruppen inte kan ta itu med på egen hand tar de hjälp från andra 

yrkesgrupper så som arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast. De ser även en möjlighet 

att vända sig till chefen när det uppstår problem i arbetet. En av respondenterna upplever att 

personalen i hemtjänsten har lite att säga till om i perioder med hög arbetsbelastning: 

 

Vi har inte så stor möjlighet att påverka situationen, eftersom vi 

jobbar i hemvården så kan vi få hur många vårdtagare som helst! 

 

Respondenterna vill helst inte diskutera saker som rör arbetet på sin fritid. Detta kan ses som 

att respondenterna gör en avgränsning mellan yrkesrollen och den privata rollen. Lennéer 

Axelsson & Thylefors (2005) menar att den sociala interaktionen underlättas om människor 

har olika roller som de kan identifiera sig med. Dessutom underlättar det för omgivningen 

som lättare vet hur de ska förhålla sig samt vad de kan förvänta sig. Det kan även uppfattas 

som att baspersonalen har flera olika roller att förhålla sig till, dels rollen som baspersonal 

och dels övriga roller som de har utanför sitt yrke. Detta kan relateras till Trost & Levin 

(2004) som menar att människan, i varje situation, inte endast har en roll, utan flera. Rollerna 

kan dock vara mer eller mindre tydliga och den privata rollen är mer framträdande än 

yrkesrollen när personalen befinner sig utanför arbetstid. 
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6.2.3 Yrkesstolthet 

Respondenterna uttrycker att media många gånger speglar en felaktig bild av arbetet i 

äldreomsorgen. De menar att media ofta lyfter fram det negativa som sker i äldreomsorgen 

och sällan eller aldrig det som är bra. Bilden som förmedlas visar sällan hur verkligheten 

faktiskt ser ut och respondenterna menar att bakomliggande orsaker bör kännas till för att 

kunna uttala sig i olika situationer. I frågeformuläret fick respondenterna reflektera över en 

fiktiv situation som utspelar sig på en middag där gästerna diskuterar ett missförhållande som 

uppdagats i äldreomsorgen. Flera av gästerna uttrycker sig negativt om personal som arbetar i 

denna typ av verksamhet och menar att de mest bara sitter och fikar. Situationen tycks väcka 

starka känslor hos respondenterna och flera upplever frustration över situationen. De 

beskriver att de känner sig kränkta och ledsna. Situationen gör att respondenterna upplever 

sig orättvist behandlade och de menar att det många gånger handlar om okunskap från 

omgivningens sida. Respondenterna menar att missförhållanden aldrig är acceptabelt och att 

händelsen därför bör anmälas. Samtidigt menar de att det finns omständigheter som inte är 

synliga för omgivningen som kan leda till att olyckor uppstår. En av respondenterna uttrycker 

sig på följande vis:    

 

Frustration, eftersom jag vet hur lätt sådana här situationer kan 

uppstå, men att det på samma gång inte alltid är så lätt att hantera. Vi 

kan ju till exempel aldrig tvinga i någon mat, som inte vill äta. Inte 

heller tvinga någon att byta blöja. 

 

Citatet visar att det i arbetet som baspersonal handlar om att baspersonalen ska respektera 

brukarens vilja samtidigt som de ska se till brukarens bästa och att denne inte far illa. 

Respondenterna upplever att omgivningen i vissa fall undervärderar deras arbete. Detta 

stämmer överens med Johanssons (2004) studie som visar att baspersonal i äldreomsorgen 

upplever att omgivningen inte ser värdet i arbete som personalen utför och att de tycker att 

personalen inte gör ett tillräckligt gott arbete. Dock visar studien att personalen själva 

upplever sitt arbete som betydelsefullt och att det är ett arbete som de trivs med. Likheter kan 

ses i vår studie där en av respondenterna uttrycker sig på följande vis,  

 

Ett fantastiskt och underskattat jobb, som jag trivs bra med. 
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6.2.4 Summering 

För att vara lämplig i yrket som baspersonal krävs ett genuint intresse för andra människor. 

Arbetsgruppen ses som ett viktigt stöd för att orka ta sig igenom krävande arbetsperioder. 

Baspersonalen upplever att omgivningen i vissa fall saknar kunskap om yrket, vilket kan bidra 

till att det många gånger undervärderas. Trots att media ofta förmedlar en negativ bild av 

yrket upplever baspersonalen sitt yrke som betydelsefullt och viktigt.  

 

6.3 Fördjupad analys   

I detta avsnitt analyseras datamaterialet ur ett sociokulturellt perspektiv där utgångspunkten är 

att lärande är något som är inbyggt i samhällets sätt att fungera, vilket gör att människa inte 

kan undvika att lära. Vårt intresse har varit att studera och analysera hur lärande kommer till 

uttryck i yrkesrollen som baspersonal i äldreomsorgen.  

 

6.3.1 Interaktion utifrån situation 

Baspersonalen möter många olika människor med unika behov och förutsättningar, vilket gör 

att ingen situation är den andra lik. Respondenterna beskriver att de i arbetet som baspersonal 

bör vara lyhörda och flexibla, vilket kan kopplas till lärande. Lärande handlar enligt Säljö 

(2000) om att människor handlar utifrån tidigare erfarenheter med utgångspunkt i vad han/hon 

uppfattar som passande i en viss verksamhet. Vår uppfattning är att baspersonalen, i 

interaktion med omgivning, lär sig i vilka situationer ett visst bemötande eller en handling är 

passande. Att vara lyhörd och flexibel handlar om att läsa in signaler från omgivningen och 

att ha insikt kring när olika beteenden är lämpliga. Exempel på detta är att respondenterna 

beskriver förväntningar från brukare och anhöriga på olika sätt. Respondenterna tror att 

brukarna vill känna sig sedda och betydelsefulla medan de tror att anhöriga förväntar sig att 

personalen ska arbeta för att tillgodose brukarens behov. För baspersonalen handlar det om att 

känna av när olika beteenden är lämpliga utifrån omgivningens olika förväntningar. Enligt 

respondenterna handlar det dels om att vara lyhörd gentemot brukare och anhöriga, men också 

i relationen med kollegorna, där det handlar om att vara öppen för andras sätt att hantera olika 

situationer. Detta kan kopplas till Drugge (2003) som menar att det är i samspelet mellan 

individer som lärande uppstår och lärande behöver inte handla om att lära sig nya saker utan 

att lära sig att förstå saker på ett nytt sätt. Respondenterna beskriver att arbetet utgår från den 

enskilde brukarens behov med utgångspunkt i vad brukaren är beviljad utifrån biståndsbeslut. 
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Biståndsbeslutet hör till arbetets yttre förutsättningar och i enlighet med Lill (2007) beskriver 

respondenterna att för att arbetet ska fungera i praktiken krävs det i vissa fall att 

baspersonalen kringgår biståndsbeslutet efter eget omdöme. Vår uppfattning är att 

baspersonalen handlar utifrån tidigare erfarenheter, med utgångspunkt i vad som är möjligt i 

den givna situationen, för att den enskilde brukarens bästa ska tillgodoses.  

 

Respondenterna uttrycker att det, i arbetsgruppen, är viktigt att få tid att samtala och 

reflektera. Enligt Säljö (2000) är det i interaktionen mellan människor som kunskap och 

färdigheter blir synliggjorda. Kommunikationen präglas av den kontexten och det är i samtalet 

personalen emellan som förståelse kring olika fenomen skapas. En respondent uttrycker att 

jobbiga situationer upplevs mindre påfrestande när stöd finns från övrig baspersonal. 

Uppfattningen av respondentens beskrivning är att interaktionen med arbetsgruppen är viktig 

för att skapa en gemensam förståelse i olika situationer. Säljö (2000) menar att handling och 

kontext är oskiljaktiga. Interaktionen i arbetsgruppen sker utifrån en given kontext som är 

formad av verksamheten, samtidigt bidrar interaktionen till att åkerskapa kontexten och 

därmed skapas bilden av yrkesrollen som baspersonal. Utöver stödet från arbetsgruppen 

beskriver respondenterna att de tar hjälp från andra yrkesgrupper alternativt chefen. Säljö 

(2000) menar att en situation kan ses ur olika perspektiv och vad som är intressant att veta om 

en viss situation varierar beroende på vilket perspektiv man har. Vår uppfattning är att 

baspersonalen framställer en situation eller företeelse på olika sätt beroende på vilken 

yrkesgrupp de talar med. Situationen kring en brukare kan innebära att baspersonalen behöver 

vända sig till både sjuksköterska och chef. De olika yrkesgrupperna har olika funktioner, 

vilket gör att även kommunikationen med de olika professionerna ser olika ut.  

 

6.3.2 Förmåga att känna av situationer 

Enligt Säljö (2000) är mänskligt tänkande och handlande situerat i sociala kontexter, vilket 

betyder att människan tenderar att tänka och agera på ett visst sätt beroende på det 

sammanhang hon befinner oss i. Respondenterna betonar vikten av ett bra bemötande, de 

menar att det är viktigt kunna inta en annan människas perspektiv samt att respektera 

människors olikheter. Ett gott bemötande är individuellt och ser olika ut i olika sammanhang. 

En klapp på axeln kan för vissa uppfattas som en vänlig gest medan andra kan uppfatta 

samma handling som kränkande. Det handlar för personalen om att lära sig vilket bemötande 

som är lämpligt i olika möten och situationer. I relationen med anhöriga fokuserar 
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respondenterna på vikten av att baspersonalen förhåller sig professionellt, vad gäller såväl 

bemötande som arbetsuppgifter. Vår uppfattning är att vad som uppfattas som ett 

professionellt förhållningssätt skiljer sig åt beroende på sammanhang och vilken relation de 

har till anhöriga. Vidare tror respondenterna att de anhöriga vill kunna känna sig trygga i att 

brukarna har det bra och att baspersonalen ansvarar för omsorgen. Detta kan kopplas till 

begreppet historisk kontext, vilket beskrivs som en kommunikativ tradition som skapar en 

struktur för interaktionen inom en viss verksamhet (Säljö 2000). Jämfört med England och 

Spanien finns det i Sverige en välfärdstradition där samhället har det yttersta ansvaret om de 

äldre. På grund av att Sverige har en tradition av att någon utanför familjen ansvarar för 

omsorgen ses det som självklart att baspersonalen har det största ansvaret för omsorgen, till 

skillnad från i England och Spanien där anhöriga har det primära ansvaret (Johansson 2004). 

 

Respondenterna distanserar sig till yrkesrollen genom att de helst inte vill diskutera saker som 

rör arbetet i en kontext som är utanför arbetsplatsen. Den kommunikativa- och fysiska 

kontexten ser olika ut när baspersonalen befinner sig på arbetsplatsen och när de befinner sig 

på afterwork, vilket de gör i den fiktiva situationen i frågeformuläret. Säljö (2000) beskriver 

att kommunikationen formas av den verksamhet man befinner sig i. Vår uppfattning är att 

sättet att tala ser annorlunda ut när baspersonalen inte är i sin yrkesroll.    

   

6.3.3 Summering    

Genom interaktion med omgivningen lär sig baspersonalen vilka handlingar och vilket 

bemötande som är lämpligt i en viss situation. Det handlar för baspersonalen om att känna av 

signaler och att ha förmåga att navigera inom de yttre förutsättningarna, med brukarens bästa i 

fokus. Komplexiteten ligger i att varje människa är unik, vilket gör att det inte finns någon 

mall för hur baspersonalen ska agera. Vidare tänker och handlar baspersonalen på olika sätt 

beroende på den kontext de befinner sig i. Modellen nedan visar hur yrkesrollen kan förstås ur 

ett sociokulturellt perspektiv:    
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Innehållet i modellen är inte statiskt utan i ständig förändring. De yttre förutsättningarna är 

styrda och relativt stabila. Dock kan förutsättningar, exempelvis lagstiftning, förändras, vilket 

medför konsekvenser för yrkesrollen. De yttre ramarna innebär formella förväntningar på 

yrkesrollen och inom ramarna finns informella förväntningar som baspersonalen också måste 

förhålla sig till. Förväntningar från omgivningen är således alltid närvarande och det handlar 

för baspersonalen om att navigera i det komplexa spelrum som de yttre ramar utgör.    

     

7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera hur baspersonal i 

äldreomsorgen uppfattar sin yrkesroll. I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. 

7.1 Uppfattning av en yrkesroll 

Avsikten har varit att undersöka vad rollen som baspersonal i äldreomsorgen innebär. Av 

studiens resultat dras slutsatsen att arbetet som baspersonal är omväxlande och flexibelt på 

flera olika sätt. I yrkesrollen ingår att arbeta i nära och känslomässiga relationer, för brukarens 

bästa. Då varje relation är unik handlar det för baspersonalen om att kunna läsa av olika 

              Yttre förutsättningar 

Förväntningar 

brukare 

Förväntningar 

anhöriga 
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situationer och respektera människors olikheter, vilket är en utmaning i sig. Ramarna för yrket 

utgörs till stor del av biståndsbeslut och det gäller för baspersonalen att vara flexibel inom de 

ramar som beslutet utgör. För att arbetet ska fungera i praktiken krävs det att baspersonalen 

anpassar sig efter de olika situationer de ställs inför och att de har förmåga att ta initiativ efter 

eget omdöme. Samtidigt ska arbetet vara praktiskt möjligt att genomföra för den personal som 

arbetar. Då arbetet utgår från människor går det aldrig att förutse vad som ska hända. Ingen 

dag är den andra lik och baspersonalen måste vara öppen för förändringar samt ha förmåga att 

ta inputs från såväl brukare, anhöriga som kollegor. Vidare är yrket som baspersonal är både 

givande och krävande. I mötet med brukaren kan arbetet vara både fysiskt och psykiskt tungt 

men den uppskattning som baspersonalen får från brukare och anhöriga gör att arbetet blir 

meningsfullt och väger upp det som är krävande. I relationen gentemot arbetsgruppen ligger 

fokus istället på att skapa gemenskap och vår slutsats är att arbetskollegorna är ett viktigt stöd 

för att kunna hantera krävande arbetssituationer. Det kan uppstå svårigheter i arbetet kring 

brukaren och arbetsgruppen är då viktig för att avlasta varandra i arbetet och för att få 

möjlighet att ventilera sina upplevelser. Detta för att kunna uppträda professionellt i mötet 

med brukare och anhöriga.  

En annan slutsats som dras utifrån resultatet är att personlig lämplighet väger tyngre än 

utbildning i rollen som baspersonal. Det räcker inte att de har kunskap som förvärvas genom 

utbildning utan en förutsättning för att passa in i yrkesrollen är att baspersonalen har 

medfödda egenskaper såsom ett genuint intresse för andra människor samt förmåga att ha 

uppriktig omsorg. För att kunna utföra vissa sysslor krävs det att personalen har praktisk och 

medicinsk kompetens som förvärvas genom utbildning. Resultatet visar dock att 

baspersonalen måste tycka om att arbeta med människor samt ha en empatisk förmåga. Detta 

kan tolkas som att den personliga lämpligheten väger tyngre än utbildning i denna typ av 

verksamhet. Vidare visar resultatet att baspersonalen gör en tydlig skillnad mellan yrkesroll 

och privat roll. Avgränsningen som görs mellan de olika rollerna tolkas som att det finns ett 

behov av att distansera sig till yrket, då det innebär en nära och intim kontakt med brukare. 

Dessutom innebär yrket att baspersonalen har tystnadsplikt kring brukaren, och för att inte 

riskera att bryta sekretessen kan det vara enklare att inte tala om yrket över huvudtaget på sin 

fritid. 

I likhet med Johansson (2004) visar resultatet från vår studie att baspersonal i äldreomsorgen 

många gånger upplever att det arbete som de utför undervärderas av omgivningen. 

Baspersonalen i såväl Johanssons (2004) studie som vår, trivs med sitt arbete och de upplever 
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att det arbete som de utför är viktigt och betydelsefullt. Vår tolkning är att baspersonalen är 

stolta över det arbete de utför och att den bild som media förmedlar inte alltid gör rättvisa åt 

hur arbetet i äldreomsorgen ser ut i verkligheten. Genom media får omgivningen en 

föreställning om vad arbetet innebär. Händelser som visas i media är tagna ur sin kontext och 

resultatet från vår studie visar att baspersonal i äldreomsorgen anser att det är viktigt att det 

finns kunskap om bakomliggande orsaker för att kunna uttala sig i en given situation. Vår 

slutsats är att baspersonalen uppfattar att omgivningen saknar förståelse för den komplexitet 

som yrket innebär, vilket gör att arbetet många gånger undervärderas. Under studiens gång 

har det erfarits att yrket som baspersonal är oerhört komplext men att komplexiteten är svår 

att sätta fingret på. Vår tolkning utifrån frågeställningen är dock att rollen som baspersonal 

uppfattas som mindre komplex än vad den vid analys ser ut att vara.  

 

7.2 Upplevda förväntningar  

Baspersonalen upplever en stor variation av förväntningar från både brukare och anhöriga. 

Vår tolkning av att förväntningarna ser så olika ut är att olika människor uppfattar en och 

samma situation på olika sätt, dels beroende på hur man är som person och del beroende på 

om man är anhörig eller brukare. Dessutom kan de olika förväntningarna ha att göra med att 

människor har olika föreställning om vad äldreomsorgen ska vara och därmed också vad en 

baspersonal ska vara. Resultatet visar att baspersonal i äldreomsorgen tror att brukare vill att 

personalen ska vara lyhörd och ha förmåga att läsa in signaler. Ett värdigt bemötande med 

respekt för den enskilde är annat som baspersonalen tror att brukaren förväntar sig av 

baspersonalen. Dessutom tror baspersonalen att de förväntas ha en positiv attityd gentemot 

brukaren och att det ska arbeta för att han/hon ska känna sig sedd och betydelsefull. När det 

gäller förväntningar som baspersonalen tror att anhöriga har ligger fokus främst på att 

baspersonalen ska tillgodose brukarens behov. Även här tror baspersonalen att anhöriga 

förväntar sig att personalen är lyhörd och bemöter brukaren med respekt. Baspersonalen tror 

att de i anhörigas ögon förväntas utföra ett arbete med professionellt förhållningssätt. Vår 

tolkning är att baspersonalen har olika betydelse i relationen till brukarna än i relationen 

gentemot anhöriga, vilket gör att relationerna har olika karaktär. Relationen mellan 

baspersonal och brukare är av mer personlig och intim karaktär än relationen med anhöriga, 

där baspersonalen förväntas utföra ett arbete samt fungera som en länk mellan anhöriga och 

brukare. Vår slutsats är att förväntningarna skiljer sig åt mellan individer men att 

förväntningarna från brukare är av mer personlig karaktär medan de från anhöriga är av en 
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mer formell karaktär.    

 

7.3 Yrkesrollen ur ett sociokulturellt perspektiv 

Resultatet visar att det i yrket som baspersonal i äldreomsorgen krävs lyhördhet och 

flexibilitet. Arbetet innebär att baspersonalen, utifrån tidigare erfarenhet, har förmåga att 

känna av när ett visst agerande är lämpligt. Vad som är möjligt att göra är delvis beroende av 

den sociala position som innehas men även kontexten påverkar. Kontexten handlar både om 

det sociala sammanhang baspersonalen befinner sig i men också den allmänna uppfattningen 

om yrket, vilken bygger på hur yrket traditionellt har framställts. Det finns mer övergripande 

förväntningar som är riktade mot rollen som baspersonal, samtidigt finns det förväntningar 

som är kopplade till den specifika kontexten. Vår tolkning är att yrket som baspersonal kan 

ses som en roll som består av många delroller. Baspersonalen möter många olika människor 

och ställs hela tiden inför nya situationer. Detta kräver att baspersonalen har förmåga att, 

beroende på kontext, växla mellan de olika delrollerna. Genom att baspersonalen beter sig på 

ett sätt som förväntas i en given kontext bidrar också beteendet till att återskapa kontexten. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv kan rollen som baspersonal förstås utifrån en ram av yttre 

förutsättningar inom vilken en rad inre processer ständigt pågår.  

 

7.4 Slutdiskussion i relation till socialpedagogik 

Rollen som baspersonal innebär krav på förmåga att vara flexibel och att kunna handla utifrån 

eget omdöme, då det sällan går att förutse hur en arbetsdag kommer att se ut. Att den ena 

dagen inte är den andra lik är något som kännetecknar det sociala arbetet med människor. 

Baspersonal arbetar i nära relationer till både brukare och kollegor, vilket också är typiskt för 

människovårdande yrken. Arbetet kan emellanåt vara krävande men den uppskattning som 

baspersonalen får i de nära relationerna gör att de upplever sitt arbete som givande. Det räcker 

inte att ha kunskaper som förvärvats genom utbildning utan personalen bör även ha 

inneboende egenskaper och ett genuint intresse för människor. Arbetet undervärderas ofta av 

omgivningen, som många gånger inte förstår den komplexitet som finns i arbetet. Mycket av 

arbetet är inte synligt och går heller inte att mäta, vilket kan bidra till att arbetet är svårt att 

hävda. Baspersonalen tror att brukare och anhöriga förväntar sig att personalen ska vara 

lyhörd och ha ett gott bemötande samt tillgodose brukarens behov. Baspersonalen har olika 

betydelse i relationen med brukare och anhöriga, mot brukaren är relationen av personlig 
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karaktär och mot anhöriga är den mer formell. Yrkesrollen är något som baspersonalen lär in 

och de måste navigera inom de yttre förutsättningar som arbetet innebär, utifrån egna och 

andras förväntningar i en viss kontext. Baspersonalen agerar alltid i en kontext och sättet de 

handlar på bidrar till att skapa och återskapa mönster. Även om avsikten inte varit att 

applicera studiens resultat på socialpedagogiken finns kopplingar däremellan. Flexibilitet är 

något som ständigt återkommer i resultatet och i socialpedagogiken är utgångspunkten att det 

inte finns en universell metod att utgå ifrån utan det handlar om att känna in och handla 

utifrån den unika situationen. Ett socialpedagogiskt förhållningssätt innebär förmåga att 

använda sig av sina erfarenheter i rätt situationer, samtidigt en förmåga att anpassa 

erfarenheterna efter den unika situationen. I detta ses stora likheter med det situerade lärandet 

och även i det arbetssätt som baspersonalen i äldreomsorgen arbetar utifrån. Genom att ta 

utgångspunkt i ett synsätt där lärande är något som sker i varje situation bidrar studien till att 

se arbetet som utvecklande och levande. Lärande behöver inte handla om att tillägna sig 

uttalade kunskaper utan förmågan att känna av olika situationer är väl så viktig i denna typ av 

verksamhet. Inom socialt arbete är den tysta kunskapen ofta en förutsättning för att arbetet ska 

kunna utföras på ett bra sätt och studien bidrar till att belysa just detta. Studien kan ses som en 

möjlig ingång i hur socialpedagogiken kan användas i arbetet med äldre. Studie kan bidra till 

att baspersonalen i äldreomsorgen blir medvetna om sitt sätt att arbeta. Dagens äldreomsorg 

ser annorlunda ut än vad den gjorde för fyrtio år sedan och kraven på baspersonalen har 

förändrats. Det räcker inte längre med husmorskunskaper för att möta såväl formella som 

informella förväntningar som idag ställs på yrkesrollen.  

 

7.5 Diskussion kring framtida forskning 
Utifrån den genomförda studien skulle det vara intressant att genomföra vidare studier kring 

vilka förväntningar som brukare och anhöriga faktiskt har kring rollen som baspersonal. Det 

hade varit intressant att även ta brukare och anhörigas perspektiv för att se huruvida de 

upplevda förväntningarna och de verkliga förväntningarna stämmer överens eller inte. För att 

tydligare kunna utläsa vad som är specifikt för arbetet som baspersonal i äldreomsorgen hade 

en jämförelse med en annan yrkesgrupp varit givande. Detta för att se vad som utmärker yrket 

som baspersonal i relation till något annat. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

  Trollhättan 2013-04-22  
Institutionen för Individ och Samhälle 

Socialpedagogiska programmet  

SOP10, Campus  
 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst i Trollhättan. 

Under våren (2013) skriver vi en kandidatuppsats om personal i den kommunala 

äldreomsorgen. Syftet för vår studie är att undersöka hur personal i äldreomsorgen ser på sin 

yrkesroll. 

 

Frågeställningar som vi avser att besvara i vår studie: 

 

 Hur förhåller sig personal i äldreomsorgen till sin yrkesroll? 
 Vilka föreställningar kring yrkesrollen upplever personal från brukare och anhöriga? 

 

Vår uppfattning är att äldreomsorgen är en mångsidig verksamhet att arbeta inom. Personalen 

möts av förväntningar från olika håll. Genom att undersöka hur personal ser på arbetet i 

äldreomsorgen vill vi lyfta fram röster från en yrkesgrupp som sällan uppmärksammas. 

Dessutom tänker vi att studien kan bidra till ökad förståelse för yrket.  

 

Studien kommer att genomföras i form av en så kallad vinjettstudie där du som personal får ta 

ställning i olika frågor och fiktiva situationer. Vi ber dig att fylla i frågeformuläret mellan 

den 22/4 och 26/4. Utöver detta kommer studien eventuellt också innehålla en återkopplande 

gruppintervju, med 5-6 deltagare. Denna kommer i så fall att genomföras utanför arbetstid på 

Högskolan Väst i Trollhättan vecka 18.  

 

Att delta i studien är frivilligt. De ifyllda frågeformulären kommer att förvaras så att endast vi 

som utför studien kommer ha tillgång till dessa. Uppsatsen kommer att skrivas så att du och 

din arbetsplats inte ska kunna identifieras.  

 

Har du frågor tveka inte att kontakta oss. 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Johnsson Staf, cejo0005@student.hv.se   

Frida Ljungsberg, frlj0001@student.hv.se  

Handledare och ansvarig för studien är:                                                                                                  

Lars Svensson, lars.a.svensson@hv.se 

mailto:cejo0005@student.hv.se
mailto:frlj0001@student.hv.se
mailto:lars.a.svensson@hv.se
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Bilaga 2 Frågeformulär 
 

□ Kvinna       □ Man           Ålder: ____ 

Arbetsplats:           □ Särskilt boende      □ Hemtjänst/Hemvård 

Antal år i yrket: ______ 

Utbildning: _______________________________________________________ 

□ Jag kan tänka mig att ställa upp på en eventuell återkopplande 

gruppdiskussion 

Kontaktuppgifter som vi i så fall kan nå dig på _____________________________________ 

(Mail alt. telefon om du är intresserad) 

 

Del 1. Nedan kommer du att få svara på tre frågor om ditt yrke: 

 

1. Tänk dig att du ska förklara för någon som aldrig varit i kontakt med äldreomsorgen vad 

ditt arbete innebär. Vad skulle du då berätta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Vilka förväntningar tror du att brukare har på dig som personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vilka förväntningar tror du att anhöriga har på dig som personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Del 2. Nedan följer tre situationer med anknytning till ditt arbete. Vi ber dig utveckla 

dina tankar kring dessa situationer! 

1. Du har blivit kallad till anställningsintervju och blir ombedd att beskriva egenskaper som är 

viktiga i ditt yrke som omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Vad kommer du då berätta?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Det är fredag kväll och du och några ur din arbetsgrupp är på Afterwork. Sedan en tid 

tillbaka befinner ni er i en tung arbetsperiod, som varit (och är) fysiskt och psykiskt krävande. 

Arbetssituationen kommer på tal och ni diskuterar vilka möjligheter ni som personal har att 

påverka situationen. Hur går dina tankar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Du befinner dig på släktmiddag och plötsligt hamnar ni i diskussion om en skandal inom 

äldreomsorgen som det skrivits och pratats mycket om i media den senaste tiden. Anhöriga 

har anmält missförhållanden då modern vid upprepade tillfällen hittats liggandes i sin egen 

avföring och på grund av detta har hon fått allvarliga sår som inte uppmärksammats av 

personalen. Flera av gästerna vid middagen är upprörda och talar generellt nedlåtande om 

personal i äldreomsorgen. Någon uttrycker att personal på äldreboenden mest ”bara sitter och 

fikar”. Med vilken känsla går du hem från middagen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Lämna formuläret i svarskuvertet märkt Högskolan Väst senast fredagen 

den 26/4 kl 12.00  

 

 

Tack för din medverkan! 

Frida Ljungsberg och Cecilia Johnson Staf  

Socialpedagogiska programmet, Högskolan Väst  
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Bilaga 3 Intervjuguide återkopplande gruppintervju 
 

- Hur uppfattade ni frågorna? Vad var er första tanke? 

 

- Vad menas med att det är ett flexibelt arbete? På vilket sätt är arbetet 

omväxlande/varierande? 

 

- Vad menas med att personalen ska arbeta professionellt och kunnigt? 

 

- Finns det skillnader mellan brukare och anhörigas förväntningar? 

 

- Vilken typ av problem kan det vara som personalen förväntas lösa? 

 

- Finns det skillnader i hur man förväntas vara som baspersonal på ett särskilt boende jämfört 

med i hemtjänsten? 

 

- På vilket sätt är arbetet givande och krävande? 

 

- Varför är det viktigt att vara lyhörd och flexibel i arbetet som baspersonal? 

 

- Hur tänker ni kring utbildning och lämplighet? Kan en outbildad personal göra ett lika bra 

jobb? 

 

- Varför tror ni att det är så få personal som valt att delta i undersökningen? Vad hade vi 

kunnat göra annorlunda?  
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