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Inledning 
 

Den demografiska kartan ser oroväckande ut i ett 20-30 års perspektiv; kommunerna sparar 

och offentlig sektor krymper. Kvinnorna drabbas hårdast då de utgör majoriteten av de obe-

talda vårdarna, personalen och brukarna. Utredningar kring denna bekymmersamma utveck-

ling har på senare år uppmärksammats och debatten är i full gång. Äldreomsorgen är idag en 

het fråga. 

 

Barn- och äldreomsorg var tidigare oavlönade arbeten som sköttes av familjemedlemmar, 

främst av kvinnor. Sedan 1950-talet har den offentliga sektorns tillväxt inneburit att ansvaret 

för barn och äldre blev samhälleligt och att arbetet övergick till att bli avlönat. Även om an-

svaret för barn och äldre överfördes till alla samhällets medborgare har verksamheterna fort-

satt vara kvinnodominerade. Den svenska arbetsmarknaden är idag ett tydligt resultat av hur 

befolkningen kategoriserar arbetsuppgifter utifrån föreställningar om kvinnors och mäns sär-

skilda bekönade egenskaper. Omsorgsarbete är och har länge varit kvinnligt kodat, det vill 

säga setts som något förbehållet kvinnor på grund av föreställningen att kvinnor är särskilt 

lämpade att arbeta med omhändertagande av olika slag. Yrkena återfinns i första hand under 

offentlig regi och förknippas med låg status, små utvecklingsmöjligheter, högt tempo och låga 

löner.1  

 

Hemtjänsten har i samband med 1990-talets inledande krisår för kommunerna och de stora 

handikapps- och äldrereformer som genomfördes under samma tid förändrats till både ut-

formning och innehåll. Delar av de arbetsuppgifter som tidigare tillhört hemtjänstpersonal har 

lagts ut på entreprenad samtidigt som hemtjänsten har fått ta emot ett större antal vårdtagare 

än tidigare. Hemtjänstpersonalen förväntas idag vara både generalist och specialist för att 

kunna möta en heterogen grupp med skilda behov, arbeta under både helg, dag, kväll och natt, 

och utföra mycket varierade arbetsuppgifter.2 Trots att yrket blivit så krävande, mentalt och 

fysiskt, där hög kompetens fordras för att kunna tillgodose varje individs unika behov3, är yr-

ket än idag ett lågstatusyrke.4 Varför är det så? 

 

                                                 
1 Ulla Wikander (1991) ”Delat arbete, delad makt” Uppsala universitet 
2 Wanja Astvik och Gunnar Aronsson (2000) ”Specialister eller generalister?” i Arbete och hälsa 2000: 2 Arbets-
livsinstitutet, Stockholm s. 3 ff 
3 Socialtjänstlag (SoL) SFS 2001: 453 
4 Ex vis SOU 2005: 66 s. 158  
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Outsourcing av arbetsuppgifter kan göras med motiven att företagen förbilligar sin verksam-

het genom konkurrens, men också för att den kommunala kärnverksamheten ska kunna bli 

mer specialiserad. Företag har i alla tider förflyttat produktionsfaktorer av finansiella eller 

strategiska skäl, men att kommuner väljer att organisera sin omsorgsverksamhet utifrån dessa 

företagsekonomiska principer är ett relativt nytt fenomen.5 Den nya kommunallagen från 

1991 och tillkomsten av lagen om offentlig upphandling6 möjliggjorde för kommunerna att 

låta extern part överta vården av kommunal angelägenhet ”för vars handhavande särskild ord-

ning inte föreskrivits”.7 Det har enligt Forsell och Jansson skett en ”offentlig reformation” 8 

där marknadstänkande och konkurrensutsättning har blivit en del av resonemanget kring den 

kommunala verksamheten. Hemtjänstverksamhetens nuvarande läge kan kopplas till tre pro-

blemområden, nämligen genus, specialisering och outsourcing.  

Tidigare forskning 

Forskning om genus och arbete 

Kopplingen mellan genus och arbete är framträdande i hemtjänstarbetet och har betydelse för 

lönesättning och yrkets status på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens genusarbetsdelning är 

ett intresseområde som delas av många. Särskilt uppmärksammat har den svenska arbets-

marknaden blivit genom de mångtaliga utredningar med syfte att kartlägga arbetsmarknaden, 

makt och kön som låtits tillsättas från slutet av 1980-talet.9 Den omfattande brittiska genom-

gången av genus och arbete, ”Handbook of gender and work” från 1999 undersöker hur genus 

har påverkan på arbetets utformning, hur människor på arbetsplatsen väljer, uppmuntras och 

utvecklas till att utföra vissa arbetsuppgifter och hur de anställda uppfattar sitt bidrag till ut-

formningen av arbetsorganiseringen.10 Boken är en sammanställning och analyser av en 

mängd olika internationella och tvärvetenskapliga forskare med syfte att kartlägga vad vi hit-

                                                 
5 Stig Montin (2002) ”Moderna kommuner” Liber AB, Malmö och Staffan Blomberg (2004) ”Specialiserad bi-
ståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen” Lunds universitet, Lund. Peter Antman & Rolf Å 
Gustafsson (1996)”välfärd på entreprenad” i  Wennemo & J Palme (red) ”Generell välfärd- hot eller möjlighet” 
Socialdepartementet, Stockholm s. 136 framhåller att traditionell kommunal verksamhet, såsom väg- och ren-
hållning sedan lång tid tillbaka satts ut på entreprenad. Utbildning, vård och omsorg har dock traditionellt upp-
fattats som mest lämpade att bedrivas i kommunal regi. 
6 Sveriges lagar (2006) s. 822 f 
7 Sveriges lagar (2006) s. 181 
8 Anders Forsell & David Jansson (2000) ”Idéer som fängslar- recept för en offentlig reformation” Liber Eko-
nomi, Malmö s. 12-13 
9 Maktutredningen och Kvinnomaktutredningens betänkanden är några exempel. Se sidan: 
http://www.i.lst.se/NR/rdonlyres/BC8A179A-F27D-4BBB-9356-
C625685900B2/23450/OffentligautredningarHemsidan.doc för en redogörelse av några statliga utredningar som 
har behandlat frågor kring jämställdhet. 
10 ”Handbook of gender and work” (1999) Gary N. Powell (red) SAGE publications, London. inledning  
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tills vet och vad vi borde undersöka i framtiden gällande detta ämne. 11 Deborah Simonton12 

har undersökt hur förändrade mönster i den informella och formella sektorn historiskt har på-

verkat utformningen av familjelivet och genusarbetsdelningen. Hon har även studerat hur me-

kanisering och specialisering har avgränsat kvinnors arbete genom tre sekel.  I Sverige har en 

rad olika forskare inom olika institutioner försökt att beskriva genusföreställningarnas påver-

kan på arbetets utformning och innehåll. Inom ekonomisk historia har professor Ulla Wikan-

der ägnat stor del av sin forskning till arbetslivshistorik utifrån ett genusperspektiv13. Ekono-

misk historikern Helén Strömberg har utifrån ett genusperspektiv undersökt sjuksköterskear-

betets omvandling utifrån förändringar i sjukvårdsorganisationen i Sverige från efterkrigsti-

den.14 Även ekonomisk historikern Lena Sommestad har bidragit till forskningen kring genus 

och arbete genom bland annat sin avhandling om mejeriyrkets maskuliniseringsprocess.15

Forskning om genus och outsourcing 

Hemtjänsten har under senare år konkurrensutsatts och delar av tidigare hemtjänstverksamhet 

har lagts på entreprenad. Denna omställning får högst troligt effekter på yrkets utformning 

och innebörd. Det är även intressant att undersöka om en koppling mellan en eventuell för-

ändring i arbetes genuskod och outsourcing av arbetsuppgifter kan skönjas. 

 

Outsourcing är i offentliga sammanhang ett förhållandevis nytt fenomen. Tidningen Genus16 

hade i sitt andra nummer 2001 en artikel om effekterna av städningens outsourcing på arbets-

tagarna.17 I den belystes även skillnaden i kvinnors och mäns städning, där män i större ut-

sträckning arbetade med ”specialstädning” och kvinnor med ”vanlig” städning. Trots att före-

taget tjänade mer på sin vanliga städning, hade männen högre löner. Städningens kvalitet, 

menar forskaren Marie Anrell, hade också sjunkit i skolorna i samband med outsourcingen 

vilket påfrestar arbetstagarna, eftersom de fick kritik av brukarna. Tove Ingebjörg Fjell har i 

                                                 
11 Powell har bland annat suttit i ledningen i föreningen ”Woman in management” och har skrivit ett antal böcker 
om kvinnors och mäns beteenden i arbetslivet. Se ex vis http://www.amazon.com/Handbook-Gender-Work-1-
Off-Powell/dp/0761913556 
12 Deborah Simonton (1998) ”A history of women’s work: 1700 to the present” Routledge, London 
13 Bland hennes forskning kan nämnas ”Delat arbete, delad makt” från 1991, ”Kvinnoarbete i Europa 1789-
1950: genus makt och arbetsdelning” från 1999, ”Makt och försörjning”(2003) tillsammans med Susanna He-
denborg och som redaktör till ”Det evigt kvinnliga: en historia om förändring” tillsammans med Ulla Manns 
(1999) 
14 Helén Strömberg (2004) ”Sjukvårdens industrialisering: mellan curing och caring - sjuksköterskearbetets om-
vandling” Umeå universitet, Umeå 
15 Lena Sommestad (1992) ”Från mejerska till mejerist: en studie i mejeriyrkets maskuliniseringsprocess” Ar-
kiv, Lund, andra bidrag är “Rethinking gender and work” från 1995 och som en av redaktörerna till boken 
”Kvinnor mot kvinnor: om systerskapets svårigheter” som utkom 1999 
16 Ges ut av nationella sekretariatet för genusforskning 
17 Genus 2001:2 s, 17 ff 
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”Tidskrift för kulturforskning”18 undersökt outsourcing av städtjänster utifrån köparnas per-

spektiv. Hon ville i undersökningen ta reda på om familjens köp av städtjänster förbättrade 

jämställdheten i hemmet. 

 

Forskning kring outsourcing är gedigen både nationellt och internationellt, framförallt inom 

företagsekonomisk teori. Företag har i alla tider låtit andra företag utföra delar av arbetspro-

cessen för att spara pengar, menar Power.19 Det främsta skälet till varför företag väljer att läg-

ga ut arbetsuppgifter på externa parter verkar vara ekonomiska.20 Genom att låta en extern 

part utföra en aktivitet som tidigare gjorts inom det egna företaget kan företaget bli mer kost-

nadseffektivt.21 Power tar också upp strategiska motiv för outsourcing. Företaget kan med 

hjälp av outsourcing få tag i expertis utanför sin egen organisation, kunna fokusera på kärn-

verksamheten och hålla sig ajour med den internationella kunskapseliten i branschen.22

 

Ylva Mühlenbock har undersökt entreprenörskap i offentlig sektor, och då främst inom skol-

verksamhet. Hon framhåller bristen på forskning om entreprenörskap i offentlig sektor och 

ger som förklaring att entreprenörskapet ses som en anomali i både den offentliga sektorns 

gigantiska apparat, och det som vanligast associeras med offentlig sektor. 23  

Forskning om specialisering och genus 

Sedan 1960-talet har hemtjänstyrket specialiserats. De ekonomisk historiska forskarna som 

presenterats tidigare i kapitlet har alla diskuterat specialisering av yrken utifrån genusteori, 

inom både privat och offentlig regi. Vård- och omsorgsarbetets specialisering och professio-

nalisering och dess koppling till vårdsektorns tillväxt är frågor som Hans Berglind och Ulla 

Pettersson behandlade i en delrapport från projektet ”Omsorgen i samhället” från 1980.24 Pro-

fessionaliseringen inom vården såg författarna som problematiskt, både vad gällde relationen 

till patienterna och till kollegor med svagare professionell ställning. Författarna ville med sin 

text söka ett alternativ till det ”yrkesmonopol” som de menar vårdpersonal har skaffat. Som 

                                                 
18 “Tidskrift for kulturforskning” 2006: 2 Tove Ingebjörg Fjell “Outsourcing av vaskevannet” s. 75-88 
19 ”The outsoucing handbook” (2006) Mark J. Power (red.) s 1-17.  
20 Se exempelvis Dennis W Carlton & Jeffrey M Perloff (2005) ”Modern industrial organization” Pearson Addi-
son-Wesley, Boston s. 397 eller Steven M Bragg (1998) “Outsourcing :  a guide to: selecting the correct busi-
ness unit, negotiating the contract, maintaining control of the process” Wiley, New York s. 1 
21 ”Alternativ till outsourcing” (2005) Lars Bengtsson m fl (red) Liber, Malmö s. 13 
22 Power (2006) s. 1-17 
23 Ylva Mühlenbock, (2004) ”Inget personligt: om entreprenörskap i offentlig sektor” Förvaltningshögskolan, 
Göteborg 
24 Hans Berglind & Ulla Pettersson (1980) ”Omsorg som yrke eller omsorg om yrket” Sekretariatet för framtids-
studier, Trosa 
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förslag vill de ”avprofessionalisera mindre tekniskt krävande omsorgsuppgifter”. ”Det gäller 

främst omsorgen om barn och äldre”…25 för att kunna låta sociala nätverk ta över dåvarande 

(och nuvarande) lönearbeten. Det skulle bli en slags ”informell omsorg” i stället för betald 

vård.26  

 

Staffan Blomberg har analyserat hur effekterna av organisationsförändringarna inom den 

kommunala äldreomsorgen specialiserat biståndshandläggningen27 Utifrån ett nyinstitutionellt 

organisationsperspektiv undersöker han hur reformen om specialisering av biståndshandlägg-

ning motiverades och hur den mottagits av handläggarna. Han lyfter fram kommunens föränd-

rade organisation, professionaliseringen inom kommunal verksamhet och äldreomsorgens yr-

kesutveckling. 

 

Paula Berntsson28 har utifrån ett könsperspektiv undersökt vilka strategier förskollärare kan 

använda sig av för att öka yrkets status på arbetsmarknaden. Av dessa strategier framhölls 

bland andra att anställa fler män, höja lönerna, öka marknadsföringen av yrket för att markera 

vilka kompetenskrav som ställs och genom privatisering. Åsikterna från fackligt och yrkes-

verksammas håll kring privatisering av verksamhet för att öka statusen var tvetydig. Det är 

främst vinstintresset man ställer sig tveksam till.29

Teorigenomgång 

Frågor kring arbetsmarknaden och arbetslivet har, som vi kunnat skåda i inledningen, en ge-

nusdimension. De samhälleliga föreställningarna om vad kvinnor och män bör göra, hur kvin-

nors och mäns arbete värderas och vad som uppfattas som kvinnligt och manligt ger utslag på 

arbetsmarknadens organisation, lönebildning, arbetsvillkor och yrkesstatus. Problematisering 

av begreppen kvinnligt och manligt är centralt för att kunna bemöta den ojämställda arbets-

marknaden och förstå genusarbetsdelningen. Arbeten som associeras med kvinnlighet kan i ett 

annat socialt sammanhang kopplas till manlighet och vice versa.30 Helén Strömberg påpekar 

dock att i vissa arbetskategorier förändras inte genuskodningen. Som exempel lyfter hon fram 

                                                 
25 Bergling & Pettersson (1980) s. 131 
26 Bergling & Pettersson (1980) s. 130 
27 Blomberg (2004) 
28 Berntsson (2006)  
29 Berntsson (2006) s. 209-226 
30 Sommestad (1992) och Stiernstedt och Wassholm (2004) ”Könsmärkning och statusrelevans 
i folkbiblioteksvärlden”, tillgänglig via http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/1092/1/04-57.pdf, 
 är några som undersökt dessa processer. 
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den manliga dominansen i privat sektor och varuproduktion, och den kvinnliga i offentlig sek-

tor och tjänsteproduktion.31

 

Genussegregation, genuskodning och dess effekter på yrkens status 

Genussegregationen på arbetsmarknaden, enligt Jacobs, är sociala kontroller som förstärker 

åtskillnaden mellan män och kvinnor, där könsrollerna utgör den tidiga delen av denna livs-

långa socialiseringsprocess mellan könen. Upprätthållandet av genussegregationen, menar 

Jacobs, bärs upp av en mängd krafter i samhället och är ”resilient enough to endure all but the 

most dramatic combinations of social and cultural changes”.32  

 

Sommestad framhåller två alternativa ansatser för att förklara genusarbetsdelningen. Den för-

sta, den ekonomiskt rationella, antar ett essentialistiskt förhållningssätt i relationen mellan 

kvinnor och män. Med den till hjälp kan man förklara kvinnors val av lågbetalda och lågt kva-

lificerade arbeten utifrån antagandet att de prioriterar tid till familjen framför arbetet. Kvinnor 

anställs för att de har lägre löner och män för att de är fysiskt starkare. Utifrån ekonomiskt 

rationellt övervägande, där könsskillnader är framträdande och givna, fattar båda parter opti-

mala beslut som leder till genusarbetsdelningen. Ett problem som Sommestad ser med denna 

uppdelning är att arbetets innehåll blir genusskodad, där exempelvis okvalificerade arbeten 

klassificeras som kvinnliga. Den andra ansatsen utgår inte ifrån biologiska och sociala skill-

nader mellan könen, utan ser skillnaderna som politiskt och kulturellt skapat. Ansatsen ser 

genusarbetsdelningen som ett historiskt och ideologiskt fenomen där föreställningar om kön 

och kvinnligt/manligt motiverar och upprätthåller uppdelningen.33

 

Genusarbetsdelningsteorin utgår ifrån att arbetsdelningen mellan män och kvinnor betonar 

och vidmakthåller ett ojämlikt maktförhållande. Maktsystemen inom vilka arbetsdelningen är 

formad, är både dolda och uppenbara och ses som naturliga. Wikander menar att underord-

ning och låg status är kopplat till slitsamma och monotona arbeten.34 Även yrkets genuskod 

och lönenivå, menar Jacobs, beror på arbetsvillkoren. Många kvinnodominerade yrken, precis 

som en del mansdominerade, associeras med oönskade arbetsvillkor. För kvinnoyrkena hand-

lar det om emotionell stress och städ av annans smuts medan mansdominerade yrken oftare 

                                                 
31 Strömberg (2004) s. 28 
32 Jerry A Jacobs (1999) ”The sex segregation of occupations” i ”Handbook of gender and work” Gary N Power 
(red) SAGE publications, London s. 138 
33 Sommestad (1992) s. 20 ff 
34 Wikander (1991) s. 6 ff 
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innehåller temperaturpåfrestningar och krävande fysisk aktivitet. Trots att dessa yrken inne-

håller obekväma arbetsvillkor, tenderar arbetarna att inte bli lönemässigt kompenserade. Istäl-

let sjunker lönerna på grund av detta.35  

 

Villkoren i arbetslivet återspeglar samhällets föreställningar om kön på många plan, hävdar 

Anna Wahl i sin avhandling om könets betydelse i organisationer.36 I avhandlingen diskuteras 

även olika former av diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, där diskrimineringen är 

direkt kopplat till könstillhörighet. Den direkta och indirekta diskrimineringen i arbetslivet, 

menar Wahl, är strukturellt betingad av den anledningen att den normaliserats.37  

 

Omsorgsarbetets genuskodning 

Grunden till den svenska arbetsmarknadens genusarbetsdelning, menar historikern Gunnar 

Qvist, lades vid den offentliga sektorns utbyggnad vid sekelskiftet både vad gällde arbetsupp-

gifter, karriärvägar och lönenivåer. 38 Då knöts de samhälleliga föreställningarna om kvinnligt 

och manligt till arbetsmarknadens utformning och innehåll. Hedenborg och Wikander fram-

håller den naturvetenskapliga debattens koppling till socialdarwinistiska föreställningar om 

könens ”natur” som genomslagskraftig i stora delar av samhällets organisering under samma 

period.39

 

Föreställningen att kvinnor skulle ha en naturlig begåvning när det gäller omsorgsarbete, parat 

med en ökad efterfrågan på kvinnors deltagande i förvärvsarbetet under framförallt 1960-

talets expanderande offentliga sektor, var skäl till varför offentlig sektor blev kvinnodomine-

rad, menar Wikander i en uppsats som behandlar kvinnors underordning på arbetsmarkna-

den.40  

 

Kvinnodominerade sektorer har historiskt skilt sig från mansdominerade i bemärkelsen att de 

varit underordnade, haft lägre status och lägre löner. Detta trots att många kvinnodominerade 

arbeten kräver yrkesskicklighet. Orsaken, menar Wikander, är att kvinnors prestationer värde-

ras lägre än mäns. Arbetsmarknaden visar tydligt, menar Wikander, att kvinnor tillskrivs ett 

                                                 
35 Jacobs (1999) s. 135 f 
36 Anna Wahl (2003) ”Könsstrukturer i organisationer” Studentlitteratur, Lund 
37 Wahl (2003) s. 324 
38Gunnar Qvist (1977) ”Ett perspektiv på den s.k. kvinnoemanicipationen i Sverige”, 
Historisk Tidskrift, 97, s. 145–179. Hämtad ur SOU 1998: 6 s. 16 -30 
39 Hedenborg & Wikander (2003) s. 88-89 
40 Wikander (1991) s. 46 
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lägre värde, blir orättvist behandlade och har en sämre maktställning i ett samhälle som hon 

uppfattar som hierarkiskt.41 Även jämställdhetsforskaren Gertrud Åström poängterar i den 

statliga utredningen om Sveriges jämställdhetspolitik från 2005 att den genussegregerade ar-

betsmarknaden möjliggör för en värdediskriminering42. Maktrelationerna mellan kvinnor och 

män och den hierarkiska ordningen i definitionerna av manligt och kvinnligt resulterar i att 

kvinnodominerade yrken värderas lägre, framförallt uttryckt i lön, än mansdominerade yrken 

med samma kompetenskrav.43  

 

Om könets betydelse för omsorgsarbetet, handlar Katarina Anderssons avhandling.44 Hon be-

tonar kopplingen mellan kvinnlighet och omsorgsarbete såsom historiskt kulturellt skapat och 

hur arbetet därför är förknippat med en förväntning om att kvinnor ska arbeta inom sektorn. 

Föreställningen att kvinnor naturligt bör arbeta med omsorgsarbeten sammanförs med arbetets 

låga lön och värdering.  

 

Arbetet i hemtjänsten är historiskt utformat som ett kvinnligt kodat yrke och har därför präg-

lats av missgynnande förhållanden såsom genusarbetsdelningsteorin menar att kvinnodomine-

rande yrken gör. För att kunna undersöka hur yrkets genuskodning upprätthållits och på vilket 

sätt dess status eventuellt förändrats genom yrkets utveckling är därför teorin om arbetsmark-

nadens genusarbetsdelning och det hierarkiska förhållandet mellan manligt och kvinnligt 

lämplig som förklaringsmodell. 

Syfte  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur den kommunala sektorns förändringar, både 

teoretiskt och praktiskt, har påverkat det kommunala hemtjänstarbetet innehåll och status mel-

lan 1960 och 2006. Ytterligare ett syfte är att undersöka om detta påverkat yrkets genuskod 

och löneutveckling. 

 

                                                 
41 Wikander (1991) s. 56 
42 SOU 2005: 66 s.158, se även Paula Berntssons (2006) diskussion i”Lärarförbundet, förskollärare och status-
höjande strategier :  ett könsperspektiv på professionalisering” Göteborgs universitet s. 25-36 om värdediskri-
minering av kvinnor. Där lyfter hon fram kvinnodominerade yrkens närhet till hemarbete, med föreställningen 
att hemarbete inte kräver specifik kompetens, statusskillnaderna mellan kvinnor och män och lönearbetets man-
liga norm som skäl till denna värdediskriminering. 
43 SOU 2005:66 s. 159-160 
44 Katarina Andersson (2007) “Omsorg under förhandling: om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänst-
verksamhet ” Umeå universitet s. 49 
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Frågeställningar 

1. Kan man koppla samman hemtjänstarbetets förändrade innehåll med ett nytt ekonomiskt 

tänkande kring kommunalt omsorgsarbete? 

2. På vilket sätt har hemtjänstarbetet förändrats i relation till en ökad andel outsourcing av ti-

digare kommunala tjänster? 

Metod  

Frågeställningarna anknyter både till en undersökning av förändrat tänkande och praktiskt ut-

formande, både vad gäller hemtjänstverksamheten och kommunala tjänster i stort. Arbetet har 

använt en kvalitativ metod och i den är basen textanalys.45 Textanalys är en metod som lägger 

stor vikt vid språkets betydelse för värderingar och status i samhället. Det innebär att samhäl-

leliga maktrelationer blir synliga. Texten undersöks som subjekt i sig och hur den beskriver 

fenomenet, i det här fallet hemtjänstpersonalen och dess arbete. Textanalysen möjliggör un-

dersökningar av hur fenomen konstrueras historiskt och kulturellt ”genom det språkliga fram-

ställningssättet och genom processer inom institutionella praktiker”.46 Metoden blir särskilt 

användbar i granskningen av den offentliga synen på hemtjänstarbetet och hur statsmakten 

agerat för att skapa en kommunal hemtjänstverksamhet.  

 

Den informantundersökning som gjordes, genomfördes med det främsta syftet att spegla hur 

väl analysen stämde överens med hemtjänstens förändrade praktik.47 Undersökningen genom-

fördes med hjälp av en öppen riktad intervju med en enhetschef inom hemtjänstverksamheten 

som även haft ett yrkesliv som vårdbiträde. Fem öppna frågor skickades i förväg ut till infor-

manten. Under samtalets gång följdes även andra diskussionsområden upp som informanten 

tyckte var värdefulla för förståelsen av arbetet i hemtjänsten.48 Intervjun upptogs på bandspe-

lare och finns att tillgå i avskrivet format via mig. Informanten är inte nämnd med namn för 

att bevara personens anonymitet. 

Källkritik 

Informanten ger i intervjun uttryck för såväl sin tidigare erfarenhet som arbetstagare och för 

sin nuvarande position som arbetsgivare. Därför bör påpekas att personen har ett lojalitetsför-
                                                 
45 Mikael Gustavsson (1999) ”Text och textobjekt” i Carl Anders Säfström och Leif Östman (red) ”Textanalys” 
Studentlitteratur, Lund 
46 Ulf Olsson (1999) ”Att läsa texter med en Foucaultinspirerad blick” i Carl Anders Säfström och Leif Östman 
(red) ”Textanalys” Studentlitteratur, Lund s. 223 
47 Peter Esaiasson m fl. (2003) ”Metodpraktikan” Nordstedts juridik AB, Stockholm s. 253 ff och 293 f 
48 Annika Lantz (2007) ”Intervjumetodik” Studentlitteratur, Lund s. 62 f 
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hållande, både till sin personal och till den aktuella modellen för hemtjänstverksamheten som 

hon varit delaktig i att utforma. Den beskrivning av hemtjänstverksamheten som informanten 

ger, har dock kunnat bekräftas i andra oberoende källor. 

 

Hemtjänstarbetet verkar vara åsidosatt i utredningar och statistik. Företeelsen kan tolkas som 

att samhället inte uppmärksammar hemtjänstarbetet, men tar för givet att det ändå utförs. Ge-

nom hela arbetet har det varit problematiskt att få fram statistik över hemtjänstpersonalen.  

De statistiska uppgifter som presenteras är knapphändig och som SCB även erkänner ”sum-

marisk”49  

 

 Lönenivån för den stora majoriteten går heller inte att finna på grund av att SCB inte behand-

lade data över timanställda, vilket hemtjänstpersonal generellt sett var. Det har visat sig varit 

svårt att följa Statistiska centralbyråns data över löner och sysselsättning för hemtjänstperso-

nal och städare. Yrkeskategoriseringen förändras, trots att arbetets innebörd kanske inte gör 

det i samma utsträckning. Från 2005 års statistik över lönenivåerna benämns städare i primär-

kommunerna för ”hotell- och kontorsstädare m. fl”. Dessutom finns tre uppdelningar över 

personal som arbetar som utförare av hemtjänst; ”Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m fl”, 

”vårdbiträden, personliga assistenter m fl” och ”övrig vård- och omsorgspersonal”.50

 

Det samaritavtal som i forskningen anses ha spelat en stor roll för yrkesutformningen när det 

avskaffades 1975 är inte vidare behandlat i någon av de texter som jag undersökt. Detta beror 

dels på att få forskare analyserar samaritavtalets innebörd, dels på att de ger skilda förklaring-

ar till vad avskaffandet betydde för samariterna. Statistiken visar på hel- och deltidsanställda 

samariter redan från 1960-talet samtidigt som informationen bygger på data insamlad från just 

samaritavtalet. Avskaffandet har enligt både Johansson (1995) och Edebalk (1996) betytt att 

samariterna möjliggjorde andra anställningsformer än timanställning. Edebalk menar att tim-

anställningen ersattes av månadsanställning, medan Johansson hävdar att hel- och deltidsan-

ställningar övertog timanställningarna (månadsanställning kan innebära både tidsbegränsad 

och tillsvidare anställning). Det är också statistiskt uppenbart att samaritavtalets avskaffande 

inte medförde någon radikal förändring i anställningsförhållandena. Fortfarande i mitten av 

1980-talet var en stor del av yrkeskåren timanställd. 

 

                                                 
49 ”Kommunal personal” 1976 del 2 primärkommunal personal SCB (1977) s. 16 
50 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____28336.asp 
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Även namnbytet från hemsamarit till vårdbiträde i början av 1980-talet diskuteras sporadiskt i 

litteraturen. Szebehely (1996) framhåller namnbytet som centralt för hemtjänstens statushöj-

ning, men den offentliga texten berör det inte. Dessutom fortsätter också statistiska centralby-

rån att benämna vårdbiträdena med epitetet samarit ända fram till 1990-talet. 

 

De statliga offentliga utredningarna har under hela den studerade tiden haft en tydlig politise-

ring, vilken också avspeglats i hur hemtjänstarbetet diskuterats. Hemtjänsten uppfattades inte 

som ett problem under kommunernas tillväxtfas, men började ifrågasättas ekonomiskt i sam-

band med att den offentliga sektorn ifrågasattes. Tilläggas kan även att de statliga utredning-

arna sällan lyft fram arbetets villkor och innehåll, vilket har försvårat möjligheten att följa 

hemtjänstens utveckling. 

Avgränsning 

Motivet till undersökningsperioden, 1960-2006 är att hemtjänsten från och med 1960-talets 

början övergick till att bli en kommunal verksamhet, från att tidigare ha organiserats på ideell 

basis. Den långa tidsperioden möjliggör även analys av hemtjänstens utveckling utifrån 1960- 

och 1970-talets kommunala expansion och vidare in på 1990-talets nedmontering. Hemtjänst-

verksamhet är ett arbete som i olika former alltid funnits och som traditionellt förväntats utfö-

ras av kvinnor. Därför är hemtjänsten ett intressant fenomen. Genusteorin ger en teoretisk in-

gång till att undersöka om hemtjänsten genomgått en genusomordning och i så fall hur den 

har uttryckts. Eftersom hemtjänsten främst ingår i den kommunala verksamheten, finns en 

nära anknytning till den offentliga sektorn. Det är också därför just Sveriges hemtjänst blivit 

studieobjekt för denna uppsats. Sverige har en stor offentlig skattefinansierad offentlig sektor 

och hemtjänst har utvecklats till att ingå som en trygghet i den svenska modellen.  

Disposition 

I det första kapitlet kommer uppsatsen att ge en kort historisk beskrivning kring kvinnors 

ökade förvärvsfrekvens och hur den offentliga sektorn blev kvinnodominerande. Även den 

offentliga sektorns utveckling och betydelse för kvinnors förvärvsfrekvens behandlas ytligt. 

Kapitel ett belyser också den djupgående genussegregationen på svensk arbetsmarknad och 

diskuterar vilka effekter som den får på kvinnors arbetsmarknadssituation. Slutligen tar kapit-

let även upp den svenska lönebildningen och kvinnors genomgående lägre lönenivåer i förhål-

lande till männen samt hur karriärmöjligheterna ser ut för offentligt anställda kvinnor.  
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Kapitel två tar upp den kommunala hemtjänstens uppkomst och utvecklingsperiod och speglar 

den mot de statliga socialpolitiska ambitionerna för kommunal verksamhet mellan åren 1960 

och 1975. Det tredje kapitlet berör hemtjänstens fortsatta expansion från mitten av 1970-talet 

och undersöker de omorganiseringar som skedde under den tiden i verksamheten samt hur 

dessa är kopplade till den offentliga synen på arbetet. Det fjärde kapitlet startar vid 1990-talets 

inledande ekonomiska krisår för kommuner och samhällsekonomin i övrigt. Det tar upp hur 

den ekonomiska krisen, parat med ideologiska skiftningar och reformer, innebar ytterligare 

omorganiseringar av hemtjänstverksamheten. Kapitlet diskuterar på vilket sätt dessa omorga-

niseringar har påverkat hemtjänstens personal. Därefter analyseras det som materialet har vi-

sat i det femte kapitlet. Slutligen sammanfattas resultaten i kapitel sex.  
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1. Den offentliga sektorns kvinnodominans – problem eller lös-
ning på offentlig sektors ekonomi? 

 

För att kunna följa den svenska hemtjänstens utveckling och omvandling är det centralt att 

skissera den svenska arbetsmarknadens utseende och kvinnors positioner i den. Här nedan föl-

jer en kort sammanfattning av kvinnors arbetskraftsdeltagande, lönebildning och karriärmöj-

ligheter sedan 1960-talet. Vidare tas arbetsmarknadens tydliga uppdelning mellan kvinnors 

och mäns sysselsättning upp och den offentliga sektorns utbredning och stagnation. 

 

1.1   Kvinnors intåg på arbetsmarknaden 

När denna historia tar sin början har det svenska samhället haft sin pik i antalet hemmafruar. 

Som mest arbetade 1,5 miljoner kvinnor under 1950-talet i hemmet.51 Sextiotalet blev ett 

trendbrott i hemmafruperioden och förvärvsfrekvensen för kvinnor steg. Från att en dryg tred-

jedel av kvinnorna förvärvsarbetade, steg antalet förvärvsarbetande kvinnor till 60 % vid årti-

ondets slut (som visas i diagram 1.1). 52  
Diagram 1.1 Antal anställda i Sverige 1970-2005 i 100-tal 
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Källa: AKU 1970-1987, 1987-2004 samt 2005-2006. Mellan 1970 och 1985 är det första kvartalets anställda 

som har mätts.53

 

                                                 
51 Hedenborg och Wikander (2003) s. 107 
52 Christer Lundh (2002) ”Spelets regler: institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-
2000” SNS förlag, Stockholm s. 207 
53 Genom att enbart ta med antalet anställda, försvinner egenföretagare från diagrammet. Anledningen till varför 
jag valde att enbart ta med antalet anställda är att det räcker för att illustrera kvinnors ökade andel av förvärvsar-
betet. 
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En förklaring till denna enorma uppgång var att traditionella arbetsuppgifter som varit hänvi-

sade kvinnor återfanns som lönearbete i den framväxande offentliga sektorn. Dessutom för-

värvsarbetade ett allt större antal gifta kvinnor. Andra orsaker till kvinnors ökade förvärvsfre-

kvens var de reformer som genomfördes under 1970-talet med syfte att stödja kvinnors för-

värvsarbete. Av dessa kan nämnas lagen om särbeskattning från 1971, föräldraförsäkringen 

som kom 1974 och framväxten av offentlig barnomsorg.54 Förvärvsfrekvensen för kvinnor 

ökade fram till 1990, då den sjönk på grund av försämrade ekonomiska tider. Sedan mitten av 

90-talet har förvärvsfrekvensen ökat igen. Skillnaden mellan mäns och kvinnors förvärvsdel-

tagande har sjunkigt från 30 till 5 % -enheter sedan 1970.55

 

1.2   Den offentliga sektorns expansion och stagnation 

I den offentliga sektorn ingår som de tre största delarna statlig, landstingskommunal och 

kommunal verksamhet.56 Den omfattande ekonomiska expansion som Sverige upplevde efter 

andra världskriget, parat med socialpolitiska ambitioner möjliggjorde en växande offentlig 

sektor. Såsom diagram 1.2 visar, växte den kommunala sektorn stadigt fram till 1990, för att 

sedan krympa till den storlek vi har idag. Äldre- och barnomsorgen gick från att vara obetalda 

arbeten till att bli betalda förvärvsarbeten. Sedan 1990-talet har den offentliga äldreomsorgen 

krympt, vilket har lett till att färre pensionärer har fått tillgång till äldreomsorg i offentlig regi 

nu än förut.57 Vi blir allt äldre samtidigt som vår tillgång till offentlig hemtjänst minskar. Den 

bantande offentliga sektorn borde av allt att döma även påverka de anställdas arbetssituation. 

Den offentliga sektorn är ”kvinnornas största arbetsmarknad” och ”stora delar av dess verk-

samhet underlättar kvinnors liv”.58 Majoriteten av de kommunalt anställda är kvinnor, vilket 

diagram 1.2 visar. Därför, menar ekonomhistorikerna Susanne Hedenborg och Ulla Wikander 

att nedskärningarna i den offentliga sektorn är en kvinnofråga. 59  

 

                                                 
54 Åsa Löfström ”Sverige- världens mest jämställda land?” i ”Omvandlingens sekel: perspektiv på ekonomi och 
samhälle i 1900-talets Sverige” (2002) Lena Andersson – Skog och Olle Krantz (red) Studentlitteratur, Lund kap 
11 och Hedenborg & Wikander (2003) 
55 SOU 2005: 66 s. 150 
56 Elisabeth Sundin, (1997) ”Om makt och kön: i spåren av offentliga organisationers omvandling” Fritze, 
Stockholm s.10 
57 Marta Szebehely (2005 a) ”Äldreomsorgsforskning i Norden :  en kunskapsöversikt” Nordisk ministerråd, Kö-
penhamn 
58 Sundin (1997) s. 5 
59 Hedenborg & Wikander (2003) s. 181ff 
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Diagram 1.2 Antalet anställda i kommunal sektor 1970-2005 i 100-tal 
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Källa: AKU 1970-1987, 1987-2004 och AKU 2005-2006 

 

För ogifta kvinnor har förvärvsarbete alltid varit en förutsättning för överlevnad. Kvinnor har 

fram till 1970-talet begränsats i sin möjlighet till försörjning genom att via lagstiftning dels 

förbjuda kvinnor att utöva vissa yrken, dels genom att försvåra kvinnors tillgång till utbild-

ning60. Sedan slutet av 1800-talet har lagen tillåtit yrkesverksamma kvinnor i vissa offentliga 

branscher och som lärare, även i privat regi. Varför kvinnor tilläts anställning inom dessa yr-

ken hade både moraliska och ekonomiska aspekter. Kvinnor accepterade lägre löner än män 

och det ansågs omöjligt för borgarkvinnor att arbeta som pigor eller industriarbetare.61 För-

sörjningsmönstrens förändring är inte enbart knutna till samhällsekonomins utveckling, indi-

viduella preferenser eller klasstillhörighet. De handlar också om makt, menar ekonomhistori-

kerna Susanna Hedenborg och Ulla Wikander.62 Ett ökat deltagande i förvärvsarbete leder till 

större inflytande över samhällsekonomin i samhällen där arbetsmarknaden utgör den främsta 

resursfördelaren. Sociologen Bengt Furåker hävdar att den offentliga sektorns expansion var 

en förutsättning för kvinnors höga förvärvsfrekvens i Sverige. Omvänt kommer den offentliga 

sektorns krympning leda till ett minskat kvinnligt förvärvsarbete. Teorin bygger på en interna-

tionell jämförelse där kvinnors arbetskraftsdeltagande korreleras med den offentliga sektorns 

andel av sysselsättningen. 63 I tider då den offentliga sektorn expanderar, sker också en ökning 

i andelen kvinnor på arbetsmarknaden.64 Arbetslivsforskaren Lena Gonäs menar på motsatt 

sätt att de offentliga verksamheternas expansion enbart kunde ha skett genom ett ökat kvinn-
                                                 
60 SOU 2005: 66 kap 6 
61 SOU 1998: 6 s. 24 
62 Hedenborg & Wikander (2003) 
63 Ds 1993: 8 s. 94 ff 
64 SOU 1996: 56 s. 145 
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ligt förvärvsarbetande.65 Nationalekonomerna Christina Jonung och Inga Persson menar att 

svenska kvinnor givits större möjlighet att arbeta deltid i den offentliga sektorn än jämförelse-

länderna och att därför även antal arbetade timmar bör beaktas i studiet av arbetsutbudet.66  

  

Den offentliga sektorns nedmontering har skapat en rad olika frågeställningar om medborgar-

nas tillgång till och användning av densamma. Äldreomsorgsforskning har på senare år varit 

omfattande, vilket antalet statliga utredningar i ämnet understryker.67  

 

1.3   Vertikal, horisontell och intern segregering 

Den svenska arbetsmarknaden är segregerad och detta kan ses på två sätt. Horisontell segre-

gering innebär att kvinnor och män arbetar i olika sektorer, branscher och yrken.68 Trots att 

fler kvinnor övergått från offentlig till privat sektor, framförallt från 90-talets mitt, arbetade 

över hälften av alla kvinnor i offentlig sektor 2005 medan fyra av fem män arbetade i den pri-

vata.69 1996 var 60 % av kvinnorna i den offentliga medan samma andel män nu som arbeta-

de i privat sektor. Som siffrorna antyder har den offentliga sektorns omfattning minskat sedan 

90-talet på grund av privatiseringar och personalminskningar.  Endast ett av de tio största yr-

kena är jämställt, i bemärkelsen att könsfördelningen är 40-60 av vardera könet.70  

 

Den vertikala segregationen på arbetsmarknaden förtydligas av att kvinnor och män inte åter-

finns på samma hierarkiska nivåer. Ett numer klassiskt exempel för att åskådliggöra denna är 

att det finns fler chefer vid namn Göran än kvinnor i chefsposition. När kvinnor och män har 

samma kvalifikationer återfinns oftare kvinnorna på lägre hierarkiska nivåer och kvinnor på 

samma hierarkiska nivå som män har oftare högre utbildning71. Kvinnor är oftare än män 

överkvalificerade för sitt yrke, framförallt inom arbeten med låga krav på utbildning.72  

 
                                                 
65 Gonäs, Johansson & Svärd (1995) ”Vad händer med kvinnors arbete när den offentliga sektorn skärs 
ned?”Arbetslivsinstitutet, Solna 
66Christina Jonung & Inga Persson (1993) ”Combining Market Work and Family” Nationalekonomiska institu-
tionen, Lund 
67 Vid sökning på ”www.lagrummet.se” fick jag fram 46 träffar under sökordet ”hemtjänst”. Utredningar som 
behandlar hemtjänsten är bland andra SOU 2005:110, 2004:118, 2004:68, 2003:37 och SOU 2000:38  
68 SOU 2005:66 s.156 
69 ”På tal om kvinnor och män: lathund i jämställdhet” SCB (2006) s. 64 
70 ”På tal om kvinnor och män…” SCB (2006) använder benämningen ”jämställd”. SOU 2005:66 använder 
”könsintegrerade”, vilket jag anser ger en bättre bild av verkligheten då jämställdhet innefattar fler komponenter 
som inte nödvändigtvis behöver vara uppfyllda. 
71 SOU 1998: 6 s.112 
72 SOU 2005: 66 s. 11 
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Ytterligare en segregering som sällan lyfts fram är intern segregering. På arbetsplatser med 

båda könen representerade görs i själva verket inte samma arbetsuppgifter.73 Ett exempel på 

det är privata städbolag där ”specialstäd” utförs av män, medan ”klassisk” städning i större 

utsträckning sköts av kvinnor.74

 

1.4   Kvinnors löner  

Lönebildningen på den svenska arbetsmarknadens har inte varit jämställd under hela 1900-

talet. Detta trots att kvinnor sedan det förra seklets inledning kämpat för att få samma löner 

som männen för samma arbeten. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor upprätthölls fram 

till 1960-talet genom kollektivavtal, det framträdande skälet var att män ansågs ha det främsta 

försörjningsansvaret. Under 1960- talet erkände arbetsmarknadens parter värdet av kvinnors 

arbete såsom likvärdigt männens. Löneskillnaderna började därefter minska och gjorde så 

fram till 1980-talet där de började öka igen. I de tio vanligaste yrkena ligger kvinnors löner i 

dag i genomsnitt 9.1 % under männens.75 Sedan mitten av 90-talet har kvinnors löner utgjort 

ungefär 92 % av männens, då har hänsyn tagit till ålder, utbildning, arbetstid, sektor och yr-

kesgrupp (så kallat standardvägt mått).  

 

Könssegregationen på arbetsmarknaden försvårar jämförelser mellan kvinnors och mäns arbe-

ten.76 Genusarbetsdelningen blir mer synlig utan hänsyn till standardvägda tal. Kvinnors löner 

skulle då ligga runt 83 % av männens.77

 

Männens konstant sett högre löner än kvinnor har länge varit en hett debatterad fråga och det 

har under årens lopp konstruerats en rad olika teorier om varför situationen ser ut som den 

gör. Nyligen fick Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt näringsliv, kommentera detta fak-

tum. Hans teori var att kvinnor dels väljer låglöneyrken med många sökanden, dels att karri-

ärgången kan vara svårare för kvinnor än män.  Ingemar Göransson som är utredare på LO, 

fick samma fråga. Göransson menar att en viktig faktor till kvinnors lägre genomsnittslön är 

                                                 
73 SOU 2005:66 s.157 
74 Genus 2001:2 s. 17-19 
75 ”På tal om kvinnor och män…” SCB (2006) s.72  
76 Hedenborg och Wikander (2003) tar som exempel försöket att jämföra barnmorskors och sjukhusteknikers 
löner. 
77 “På tal om kvinnor och män…” s. 78 
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det faktum att de är kvinnor. Mats Larsson, också han utredare på LO, vill framhålla att kvin-

noyrken av tradition värderats lägre än mansyrken och att denna tradition ännu lever kvar.78

 

Arbetslivsinstitutet presenterade 1997 en rad teorier om löneskillnader i en rapport om kvin-

nor och män på arbetsmarknaden.79 Humankapitalteorin utgår från att arbetskraften motiveras 

till en viss utbildning på grund av att yrken som kräver utbildningen ger högre lön än yrken 

utan den utbildningen. Ju högre löner yrken med krav på högre utbildning ger, desto fler 

kommer att söka sådana utbildningar. Den höga lönen verkar dock inte vara den dominerande 

faktorn för flertalet kvinnors utbildningsval, menade arbetslivsinstitutet. En annan teori som 

försöker förklara löneskillnaderna fokuserar på arbetsmiljön och anställningstrygghet där då-

lig arbetsmiljö skulle ge högre lön. Denna teori ifrågasätts när den appliceras på arbetsplatser 

med dålig arbetsmiljö där arbetet är monotont och okvalificerat. Utbytbarheten i arbetskraften, 

poängterade arbetslivsinstitutet, kan vara ett motiv till att hålla nere lönerna. Kvinnors domi-

nans i den offentliga sektorn med monopolistisk arbetsgivare är också en teori kring kvinnors 

lägre löner.  

 

Jacobs behandlar sysselsättningens genusarbetsdelning i USA:s yrkesstruktur. I sin text pro-

blematiserar han flerfaldiga aspekter av genussegregationen genom internationella jämförel-

ser, skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner och bakomliggande orsaker till genussegre-

gationen. I sin internationella jämförelse finner han att Sverige utmärker sig i den stora ande-

len kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn. I USA är den offentliga sektorn betydligt 

mindre. Jacobs betonar också hur internationella jämförelser kan se hur varierad den offentli-

ga sektorns betydelse för kvinnors arbete är. Offentligt anställda tjänar mer än de inom den 

privata sektorn, i synnerhet bland dem som tjänar minst. Men Jacobs understryker att i stater 

där den offentliga sektorn är tillräckligt stor för att påverka kvinnors löner är lönerna relativt 

den privata sektorn liten. 80  

 

Även om kvinnors löner i den offentliga sektorn ligger under männens genomsnitt, är löne-

skillnaderna i den privata sektorn större. Det standardvägda genomsnittet ligger runt 90 % 

mellan åren 1995 och 2004.81

                                                 
78 http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,1032002,00.html
79 ”Kvinnor och män på arbetsmarknaden” (1997) Arbetslivsinstitutet. Se också Mia Hultin & Ryszard Szulkin i SOU 
1997:136 
80 Jacobs (1999) s. 125- 141 
81 ”Kvinnor och män på arbetsmarknaden” (1997) s. 78 
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Trots att hög utbildningsnivå ger högre löner hade kvinnor lägre lönenivåer inom alla utbild-

ningsinriktningar år 2004. Strax över hälften av alla förvärvsarbetande kvinnor arbetade inom 

låglöneyrken medan motsvarande siffra för män var 20 %. Kvinnor hade oftare än män tillfäl-

liga anställningar vilket inverkar negativt på lönenivån. Inom arbetsledande positioner hade 

kvinnor lägre löner än manliga kollegor. Kvinnors löner ökade inte heller med åldern i samma 

utsträckning som mäns löner, vilket indikerar att yrkeserfarenhet värderas högre för män än 

för kvinnor82.  

 

Det biologiska könet har därmed betydelse för lönenivån. När andelen kvinnor i yrket ökar så 

ökar också risken för att lönen ska sjunka. Kvinnors utbildning och arbetslivserfarenhet värde-

ras också lägre än mäns, vilket även kvinnodominerade yrken görs i förhållande till mansdo-

minerade.83 Den kompetens som krävs i kvinnligt kodade yrkeskategorier ger lägre löne-

påslag än sådan kompetens som efterfrågas i manligt kodade branscher.84

 

Hultin och Szulkin visar i sin studie av lågavlönade från 1997 att kvinnor var starkt överrepre-

senterade. De lyfte också i sin undersökning fram behovet av svensk forskning kring löne-

skillnader mellan könen utifrån ett könsperspektiv.85

 

1.5   Kvinnors karriärmöjligheter i offentlig sektor 

Skillnaden i karriärmöjligheter för kvinnor och män kan ses som ett utryck för den vertikala 

genussegregationen på arbetsmarknaden. Kvinnomaktutredningen från 1998 konstaterade att 

kvinnor i större utsträckning än män arbetar i så kallade ”dead end jobs”, med vilket menas 

arbeten utan karriär- eller utvecklingsmöjligheter. Skillnaden mellan den privata och offentli-

ga sektorn är tydlig, menar utredningen, och visar på att nästan 60 % av den privata sektorn 

saknar kvinnliga chefer, medan drygt 35 % av den offentliga sektorn har ledningar med majo-

riteten kvinnor. Även om den offentliga sektorn har en högre andel kvinnor i ledningen, är 

siffran låg i förhållande till antalet anställda kvinnor i sektorn, menar utredningen86. I Gran-

qvist och Perssons studie om mäns och kvinnors karriärvägar på den svenska arbetsmarkna-

                                                 
82 Ibid. 
83 SOU 1998: 6 s. 122 f  
84 Kerstin Rosenberg (2004) “Värdet av arbete: arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument” BAS, Göte-
borg 
85 SOU 1997: 136 s. 269-293  
86 SOU 1998 : 6 s. 91-125 
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den fann de att kvinnors chans att byta till ett bättre arbete endast är hälften så stor som män-

nens. De fann också att det var viktigare med utbildning för kvinnors möjlighet till karriär än 

det var för män. Resultatet gällde generellt på hela arbetsmarknaden.87 Arbetslivserfarenhet 

var tvärtom betydligt viktigare för män än för kvinnor. Varken lönen eller karriärmöjligheter-

na påverkades nämnvärt av kvinnors arbetslivserfarenhet. 

 

1.6  Offentliga sektorns omvandling och hemtjänstarbetets ändrade karaktär 

Hemtjänsten blev inte ett avlönat arbete förrän vid mitten av förra seklet. Innan dess ansåg 

politiker och tjänstemän att arbetskraftsbristen gjorde det omöjligt med omfattande hemtjänst 

till de gamla. Arbetskraftbristen berodde dels på den fulla sysselsättningen efter andra världs-

kriget, dels på en ovanligt liten tillgång nytillträdda på grund av krisen i befolkningsfrågan88 

sedan 1930-talet.89 Den ideologi som var rådande ansåg att vård och omsorg i offentlig regi 

skulle erbjudas via ålderdomshem.90  Ålderdomshemmen efterfrågande utbildad personal och 

konkurrerade med andra valmöjligheter på arbetsmarknaden. Expansionen av ålderdomshem 

var dock kostsam och som alternativ började hemtjänst organiseras. För att inte locka männi-

skor som redan ingick i annat lönearbetet, sattes lönen för hemtjänst lägre än arbetet inom 

”tillfällig huslig arbetskraft”. Vård- eller omsorgsutbildning ansågs inte nödvändigt, utan det 

förutsattes att hemmafruar i medelålder eller äldre genom sin livserfarenhet var kompetenta 

nog för arbetsuppgiften, i alla fall i inledningsskedet av hemtjänstverksamhetens organise-

ring.91 Utformningen av hemtjänst till äldre och handikappade grundade sig på idén att hem-

mafruar ville, mot en symbolisk ersättning, göra ”en allmännyttig gärning”92. I Stockholm 

organiserades arbetet genom ett samarbete mellan fattigvårdsnämnden och den ideella organi-

sationen Kooperativa Kvinnogillet. Fattigvårdsnämnden stod för finansiering och kvinnogillet 

för rekrytering. Men också andra ideella sammanslutningar, särskilt kvinnoföreningar, bedrev 

liknande verksamhet runt om i landet. I Göteborg ingick verksamheten helt i kommunal re-

gi93. I 1956 års statliga utredning om åldringsvården uppmärksammades att hemtjänsten i vis-

sa städer gav ”gynnsamma erfarenheter”, ”där särskilda personer anställts för att lämna i sina 
                                                 
87 Lena Granqvist och Helena Persson (2004) i SOU 2004: 43 s. 313-338 
88 Boken av A och G Myrdal (Kris i befolkningsfrågan (1936)) som handlade om den låga nativiteten i Sverige 
och som i princip initierade till en omfattande befolkningsutredning under 1930-talet. 
89 Edebalk & Lindgren (1996) i ”Omsorgens skiftningar: Begreppet, vardagen, politiken, forskningen” Rosmari 
Eliasson (red) Studentlitteratur, Lund s. 141 
90 Blomberg (2004) s. 22 
91 Szebehely, M (1995) s, 58 och ”Forskning  om kvinnliga yrken inom vård och omsorg” Stina Johansson 
(1992) s. 27, A-Forum-rapport 1992:5, Uppsala  
92 Föreningen Hemtjänst för gamlas klipparkiv, citerat i Szebehely (1995) s. 59 
93 SOU 1956:1 s 103 

 23



hem boende åldringar viss regelbunden hjälp och tillsyn”. ”Dessa personer utgjordes som re-

gel av husmödrar, som annars ej stodo till arbetsmarknadens disposition.” Utredningen ansåg 

att hemvårds- och hemtjänstverksamhet borde samordnas och att hemtjänstverksamheten bor-

de undersökas närmare. Utredningen undrade även om ”krav på utbildning borde beaktas”.94  

 

Därmed gav utredningen uttryck för den ideologisk svängning till hemmaboendets fördel som 

växte fram under 1950 talet. Man hade dessutom lyckats organisera hemtjänsten på ett billigt 

sätt utan att arbetskraften konkurrerade med den övriga arbetsmarknaden. Trots att utredning-

ens förslag till synes engagerade staten, ansåg riksdagen ännu att hemtjänstverksamheten 

skulle vara en kommunal angelägenhet utan statligt ekonomiskt stöd.95  

 

Hemtjänstverksamheten skulle ses som ett ömsesidigt utbyte mellan utförare och mottagare. 

Hemmafruarna som rekryterades skulle inte ha barn (kvar) i skolåldern och ansågs vara i be-

hov av ”passande sysselsättning”96. Arbetet skulle utföras utifrån motiven att dessa kvinnor 

hade tid över, var i behov av extra pengar och ville göra en samhällsinsats. Antman menar att 

arbete i annans hem inte sågs som ”ett arbete med krav på kompetens utöver det att vara kvin-

na”. 97 Szebehely visar på de skilda synsätten i fråga om hjälp för barn respektive äldre. 98 De 

som vårdade barn ansågs ha ett riktigt yrke med högre lön. I det fallet ville staten markera 

vikten av detta arbete i konkurrensen med andra förvärvsarbeten. Hemtjänstverksamhet sågs 

dock mer främst som en ideell insats, menar Szebehely, som kallar hemtjänstverksamheten, 

framförallt under dess tidiga skede, för ett ”gendered job”. Det innebär att det kunnande och 

den kompetens som samariterna hade i sitt arbete var ”informella och ouppmärksammade av 

såväl omgivningen som kvinnorna själva”.99 Det outtalade antagandet att kvinnorna hade den 

kompetens som krävdes uttrycktes genom att kvinnorna inte fick ersättning för den.  

 

                                                 
94 SOU 1956:1 s.7 
95 Peter Antman (1996) ”Barn och äldreomsorg i Sverige och Tyskland” Sverigedelen, Välfärdsprojektet kun-
skap/fakta nr 5, Socialdepartementet s. 28. Laddas ner på http://www.abc.se/~m9339/bib/BoA/BoA-book.pdf 
Antman (1996) s. 29 
96 Szebehely (1995) s. 60 
97 Antman (1996) s. 29  
98 Szebehely (1995) s. 60 
99 Szebehely (1995) s. 67 
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2. 1960-1975  

2.1 Kommunernas förändring - hemmaboendeideologi och insourcing 

För att den genomgripande välfärdspolitik som utarbetats sedan mellankrigstiden skulle kunna 

genomföras krävdes större kommuner med högre ekonomisk kapacitet. Kommunsamman-

slagningarna som inleddes i början av 1950-talet fullbordades vid denna periods slut.100 Där-

med underlättades kommunernas funktion som verkställare av det centralt reglerade generella 

och skattefinansierade välfärdssystemet, som under denna period var under kraftig tillväxt.101 

Den statliga och kommunala finanspolitiken spelar, menar Lundberg102, en avgörande roll i 

resursfördelningen mellan privata och offentliga ändamål, och finanspolitikens mål under 

denna tid var att ”vrida över resursanvändningen till förmån för offentlig konsumtion”. Jo-

hansson103 lyfter fram två framträdande orsaker till kommunernas expansion; industrialise-

ringen och urbaniseringen. Men även befolkningens ökade standard, utbildningssamhällets 

framväxt, ideologiska krafter och kommunernas ökade skatteunderlag bidrog till samhällets 

förändrade behov och kommunernas strävan att tillgodose dem. Johansson pekar också på att 

den sparsamhetsideologi som han menade hade präglat kommunpolitiken luckrades upp. 

Kostnaderna för hälso- och sjukvård för kommunerna mer än fördubblades på fem år och den 

kommunala konsumtionen ökade mellan 1965 och 1970 (i 1968 års priser) med 150 %.104 

Genom den offentliga sektorns expansion ökade också skatternas och transfereringarnas andel 

av BNP. 105

  

Under 1960 och -70-talet fanns en påtaglig samhällelig ambition att kommunalisera omsorgs-

ansvaret för de medborgare som inte helt klarade sig själva. Principen att utbudet av äldreom-

sorg skulle styras av de äldres vård- och omsorgsbehov hade i och för sig deklarerats redan 

under 1940-talet men började nu på allvar efterföljas.106 Hemtjänstverksamhetens tillväxt var 

ett resultat både av den utbredda uppfattningen att de äldre skulle få bo hemma så länge som 

                                                 
100 Montin, S (2002) s. 10 
101 Urban Strandberg (2003) ”Kommunalt självstyre” i ”Svensk författningspolitik” Ingvar Mattson & Olov Pe-
tersson (red) SNS förlag, Stockholm s. 185-201 
102 ”Svensk finanspolitik i teori och praktik” Erik Lundberg m fl (1971) Aldus/Bonniers s. 17 
103 Hilding Johansson (1973) ”Kommunerna i förvandling” Gunnar Wallin (red) s. 41-74 Almqvist & Wiksell, 
Stockholm  
104 Johansson, H (1973) s. 44 f 
105 Lundberg (1971) s. 17  
106 Antman, P (1996) s. 33. Vidare diskussion om socialpolitikens mål och medel finns i SOU 1974: 39 
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möjligt- den så kallade hemmaboendeideologin107- och av det växande antalet äldre.108 Dess-

utom såg staten det som problematiskt att den spontana hemtjänstverksamheten var så ojämnt 

utbrett i riket, vilket tydde på skillnader i kommunala ambitioner. En regering med ambitioner 

om generell välfärdspolitik reagerade följaktligen på detta.109 För att kunna underlätta de äld-

res möjligheter att vara hemmaboende längre än förut, lyfte man i riksdagen 1964 fram vikten 

av förbättrade anställningsvillkor för personalen.110 Den kommunala hemtjänstens framväxt 

skedde delvis på kommunernas eget initiativ, delvis som ett resultat av statliga åtgärder.111 

Hälften av kommunernas kostnad för hemtjänstverksamheten ombesörjdes av staten i det 

statsbidrag som kom kommunerna till del från och med 1964. Antalet äldre och handikappade 

som fått hjälp av hemsamariter steg drastiskt. Enbart mellan 1960 och 1962 ökad antalet 8 % 

och antalet hemsamariter ökade nästan 30 %. 1963 beräknades det finnas 16 520 hemsamari-

ter.112 Mellan 1964 och 1975 mer än fördubblades antalet hjälpta äldre och handikappade.113

 

Kommunerna hade blivit ledande inom hemsamaritverksamheten, då 70 % av kommunerna 

hade verksamhet som drevs i kommunal regi 1963. I 101 kommuner bedrevs hemsamaritverk-

samhet av Röda korset och i 11 kommuner sköttes verksamheten av annan enskild organisa-

tion.114 1967 fanns hemtjänstverksamhet i alla kommuner.115 Från och med 1968 lagstiftades 

kommunernas skyldighet att bedriva äldreomsorg.116 I SOU 1975:39, som var en kommunal-

ekonomisk utredning, fastslogs också den så kallade normaliseringsprincipen som innebar 

bland annat att människor i behov av vård och serviceinsatser i första hand borde få detta i 

sina egna hem.117 Långtidsutredningen från 1971 beräknade att åldringsvården skulle utgöra 

cirka 30 % av kommunernas driftskostnader fram till 1975, vilket den då hade gjort sedan 

1968.118

                                                 
107 Blomberg, S (2004) s. 121 ff 
108 Antman, P (1996) s. 31 
109 Antman, P (1996) s. 61 
110 Prop. 1964:85 s. 32 
111 Johansson (1973) s. 41-74 
112 SOU 1963:47 s. 59 
113 Antman (1996) s. 32 
114 SOU 1963: 47 s. 239 
115 SOU 1967: 53 s. 41 
116 Antman (1996) s. 31 
117 SOU 1975:39 s. 55 
118 SOU 1971:13 s. 66 
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2.2 Hemtjänsten 1960-1975 - ett individuellt och tidsstyrt arbete 

 

Arbetets innehåll och villkor 

Av SOU 1965: 1 framgår hemtjänstuppdragets innehåll: ”besöksverksamhet, praktisk hjälp 

med de dagliga husliga sysslorna, sjukvård, utlåning av rullstolar o.d., mattjänst, sysselsätt-

nings- och förströelseverksamhet”.119 I socialstyrelsens rapport från 1965 formulerades ar-

betsuppgifterna mer detaljerat. I arbetet skulle ingå ”städning, bäddning, skötsel av sängklä-

der, veckotvätt, matlagning och övriga husliga sysslor”. Därutöver skulle samariterna bistå 

med ”hemsjukvård, klädvård, eller med den personliga hygienen”. Ytterligare ingick aktive-

ringsåtgärder såsom promenader, ärenden och inspiration till sysselsättning av vårdtagaren. 

Förutom detta ansågs det viktigt att samariten åtog sig att fungera som samtalspart och att 

vårdtagaren i så stor utsträckning som möjligt slapp byta samarit.120 Varje samarit hade i bör-

jan av 1960-talet i genomsnitt 2,3 vårdtagare per vecka.121

 

Antalet samariter fyrfaldigades mellan 1969 och 1975, men deltids- och timanställning domi-

nerade under hela perioden. Trots att 15 gånger fler personer var heltidsanställda samariter 

1975 än 1968, var den reella ökningen bara 400 personer.122 Nutida forskning menar att så 

gott som alla samariter123 hade timanställning. Det framgår också av proposition 1964:85 som 

föreslog en ”intensifierad utbyggnad av hemhjälpen för åldringar och invalider” och även ett 

statligt bidrag ”till en utveckling av verksamheten i fastare former”. 124 Propositionen föreslog 

också en omorganisering av verksamheten för att ”skapa en kår av personal anställd på heltid 

eller klart angiven deltid”.125 Man framhöll att timanställningen medförde osäker inkomst och 

förhindrade möjligheten till både sjukersättning och företagshälsovård.126  

 

Statistiska centralbyrån uppgifter från samma tid visade dock enbart på antingen heltids- eller 

deltidsanställningar och byggde på uppgifter från de samariter som hade skrivit samaritavtal. 

                                                 
119 SOU 1956:1 s 103 
120 citerat i Szebehely (1995) s 64. Ursprung: ”Råd och anvisningar nr 175” Socialstyrelsen (1965) s. 19 
121 SOU 1963: 47 s. 59 
122 Kommunal personal 1968, 1970 och 1975. (tabellnr 18 och 19) SCB 1970, 1971 och 1976. 
123 Antman (1996) s. 84, Johansson (1992) och Szebehely (1995) 
124 Prop. 1964:85 s. 29 
125 Ibid. s.  32 
126 Szebehely (1995) s. 66 
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Anställningstiden bland hälften av hemsamariterna var i början av 1960-talet kortare än tre år 

och personalomsättningen hög. Samaritavtalen, som blev allt vanligare under 60-talets inled-

ning, syftade bland annat till att motverka den höga personalomsättningen.127 Arbetet sköttes 

under denna period i vårdtagarnas hem och kontakten med kollegor var minimal.128 Medelål-

dern var hög. Nästan 6 av 10 var, enligt den bristfälliga informationen som finns att tillgå, 

fyllda 50 år både på 1960-talet och på 1970-talet.129 I en rapport om samariternas arbetssitua-

tion från 1970-talets början130 framgick att arbetet var fysiskt påfrestande med många och 

tunga lyft samt att arbetsformen var psykisk ansträngande med bland annat avsaknad av käns-

lomässigt stöd från kollegor och arbetsledning.  

 

Möjlighet till styrning av arbetet 

Sedan arbetet kommit att ersättas ekonomiskt verkar hemsamariterna delvis själva fått avgöra 

hur omvårdnaden av vårdtagarna skulle se ut. ”En sorgfällig instruktion för varje enskilt vård-

fall” ansågs vara tillräcklig information för hemsamariterna.131 Även om arbetet var ensamt 

och framförallt under 1960-talet utan direkt skyddsnät, var det självständigt. Den styrning 

som enligt Szebehely förekom, var avgränsningen av den tid som var satt till varje vårdtagare. 

Det förutsattes att samariterna själva i stor utsträckning kunde läsa av vårdtagarens behov och 

veta hur behovet skulle tillgodoses. Hemvårdarinnor, socionomer, sjuksköterskor och konto-

rister tycks i början av 1960-talet ha varit arbetsledare för samariterna och ha fungerat som 

övergripande biståndshandläggare.132  

 

Löner 

I fråga om lönesättning kommer städerskor och samariter att jämföras här. Anledningen är att 

dessa båda yrkeskategorier funnits registrerade från 1968, vilket exempelvis inte dagbarnvår-

dare, en annars jämförbar grupp, gjort. Både städning och hemtjänst är kvinnodominerade yr-

kesområden och har uppfattats som lågstatus- och låglöneyrken. Lönenivån hos hemsamari-

terna under 1960- och 70-talet är svår att utläsa. För den stora majoriteten av samariterna går 

lönenivån inte att kartlägga eftersom den inte nådde upp till löneklasstabellen, vilket visas i 

tabell 2.1. Utifrån tabellen ser man också att andelen som når löneklasstabell inte ökar an-

märkningsvärt, vilket kan tyda på att andelen heltidsanställda genomgående var mycket liten. 
                                                 
127 SOU 1964:5 s. 115 
128 Szebehely (1995) s. 61 
129 Szebehely (1995) s. 61 f 
130 Szebehely (1995) s. 66 
131 Greitz, B (1985) s. 9 citerat i Johansson (1992) s. 27 
132 SOU 1963: 47 s. 58 f, Szebehely (1995) s. 65 
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Likheterna mellan städpersonal och samariter tydliggörs också, både i ökningen i antalet an-

ställda och i den låga andelen löneklassplacerade. 
 

Tabell 2.1. Antal hel- och deltidsanställda samt andel med i löneklasstabell (LKT) 1968-1975 

 1968  1970  1975  

 Antal anställ-

da 

Andel i 

LKT 

Antal anställ-

da 

Andel i LKT Antal anställ-

da 

Andel i 

LKT 

Samariter 17 754 0,2 67 180 0,1 72 282 0,25 

Städpersonal 6 846 0,4 24 170 0,1 30 335 0,5 

Källa: Kommunal personal 1986,1970 och 1975 del 2, Primärkommunal personal. SCB (1970,1971 och 1976) 

tabell 18 och 19 

 

De samariter och städare som hade löner vilka nådde löneklasstabellen presenteras i tabell 2.1. 

Siffrorna är ett genomsnitt av lönerna som i vissa fall låg inom flera löneklasser. Städerskorna 

hade under 1960- talet en något högre lön än samariterna. Dock verkar deras löner, i relation 

till samariternas, ha sjunkigt mellan 1970 och 1975. Även om fler städerskor än samariter 

hamnade i en högre löneklass detta år, låg majoriteten av städerskornas löner i samma klass 

som majoriteten av samariternas. Båda yrkeskategorier hade löner som konsekvent låg bland 

löneklasstabellens lägsta. Den andel i personalen som kom upp i en sådan lönenivå var, som 

sagt, också försvinnande liten. Lönenivån illustreras i tabell 2.2. 
 

Tabell 2.2 Lönenivåer för två jämförbara grupper 1968-1975 

 1968 1970 1975 

Samariter 1 561 1 748 2 752 

Städpersonal 1 650 1 994 2 752 

Källa: Kommunal personal 1986, 1970 och 1975 del 2, 

Primärkommunal personal. SCB (1970,1971 och 1976) tabell 18 

och 19 samt s. 16, 17 respektive 20. 

 

Både städerske- och hemtjänstyrket var påtagligt kvinnodominerat under denna period. 98,9 

% av samariterna var kvinnor 1968 och över 99 % både 1970 och 1975. Städpersonalen ut-

gjordes under samma tid av mellan 97 och 99 % kvinnor.133

 

                                                 
133 Kommunal personal 1986, 1970 och 1975 del 2, primärkommunal personal. SCB (1970,1971 och 1976) tabell 
19 
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Utbildning 

Även om utredningen redan 1956 diskuterade utbildningsfrågan, gick inte det statsbidrag som 

var ägnat åt ”kommunens nettokostnader för social hemhjälp” till kommunens utgifter för ut-

bildning och fortbildning förrän efter 1975.134 Det fanns med andra ord inga ekonomiska inci-

tament för kommunerna att vare sig utbilda eller fortbilda samariterna. Trots detta visade 

1963 års utredning att drygt en tredjedel av de hemsamariter som arbetade i kommuner utan-

för de tre storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö hade utbildning. Utbildningen plan-

lades av yrkesöverstyrelsen, men genomfördes av länsarbetsnämnden, kommunen eller Röda 

korset. 

 

Utbildningen innehöll undervisning i ”hushållsgöromål (matlagning och dietmatlagning, bak-

ning och hemvård), teoretisk undervisning i kostlära, hemvårdslära, hemsjukvård, olycksfalls-

vård, fotvård och hygien”. I grundutbildningen fick samariterna också ta del av föreläsningar 

”om åldringssjukdomar och åldrandets problem”.135 Efter avslutad grundkurs kunde samari-

terna gå fortsättningskurs då de lärde sig bland annat korgflätning, bandvävnad, sömnad och 

virkning. De kunde även fortbilda sig i keramik, metall- och träslöjd. Grundkursen omfattade 

132 timmar, påbyggnadskursen 90 och utökningskursen var på 45 timmar. Andelen utbildade 

var högre bland hemsamariter i enskild verksamhet (54,9 %) än i kommunal (37,5 %).136  

 

1968 beslutades att gymnasieskolorna skulle ansvara för gymnasial yrkesutbildning inom häl-

so- och sjukvård.  Utbildningen skulle ge barnmorske-, undersköterske-, och vårdbiträdes-

kompetens. Man fattade även beslut om fortsatt vuxenutbildning för motsvarande vårdyrken. 

Beslutet trädde i kraft läsåret 1971/72. 137

 

Synen på arbetet 

Föreställningen om hemtjänstarbetets ideella karaktär och dess utförare som frivilliga hjälpar-

betare följde med in på 1960-talet. Att hemtjänstarbete inte betraktades som ett riktigt yrke, 

menar Szebehely, ”har präglat verksamheten under hela hemtjänstens historia, trots den starka 

tillväxten”.138 Under hela denna period benämndes yrkesutövaren ”hemsamarit”. 

                                                 
134 SOU 1974: 41 S. 50 f 
135 SOU 1963: 47 s. 61 ff 
136 SOU 1963: 47 s. 240 exklusive Stockholms stad, Göteborg och Malmö. 
137 SOU 1971:13 s. 63 
138 Szebehely (1995) s. 61 
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I statistiska centralbyråns beräkningar mellan åren 1968 och 1975 återfinns samariterna bland 

”Övriga arbetarstagare”. De är särskilda från vårdbiträden (som återfanns på ålderdomshem) 

och undersköterskor. 

 

SOU 1963:4 undersökte och kartlade åldringsvårdens läge.139 Då uppmärksammades åter 

hemtjänstverksamheten. Ett problem som utredarna stötte på var svårigheten att särskilja 

hemsamaritverksamhet från hemhjälp och hemsjukvård. Dessa gick ”oftast in i varandra” och 

innefattade ”flera uppgifter, t.ex. städning, matlagning, uppköp, allmän omvårdnad, sjuk-

vård”.140 På grund av att arbetsuppgifterna ibland korsades kunde utredarna inte separera vil-

ken yrkeskategori som utförde vilka arbetsuppgifter och var, t ex hos åldringar eller barnfa-

miljer. Den skillnad utredarna kunde se mellan hemvårdarinnor och hemsamariter var att 

hemvårdarinnorna deltog i åldringsvården då de inte hade ”tillräcklig sysselsättning med sina 

arbetsuppgifter för barnfamiljer” medan hemsamariter enbart sysslade med åldringsvård. 

Hemvårdarinnor kunde också bli anställda som arbetsledare för hemsamariter.141 Szebehely 

tillägger att hemvårdarinnorna hade högre status och högre löner.142  

 

2.3   Sammanfattning 

1960-talet innebar en stor omställning i synen på de äldres tillgång till vård och omsorg. 

Hemhjälpen breddades och intensifierades och antalet samariter ökade hastigt. Från att cirka 

11 000 personer arbetade som samariter 1960 omfattades kåren år 1975 av över 70 000 perso-

ner. Frågan hamnade under riksdagsdebatter och utreddes för att kunna tillgodose fler behov. 

Verksamheten övergick från att i stor utsträckning ha bedrivits ideellt till att bli en kommunal 

angelägenhet. Kommunerna ”insourcade” med andra ord verksamheten.  

 

Arbetsuppgifterna som ingick i yrket var omfattande och innehöll både mentala, emotionella 

och fysiskt krävande inslag. Utbildningen som drygt var tredje hemsamarit genomgick vittnar 

också om arbetets bredd. Det var under denna period ett utpräglat självständigt ensamarbete 

med minimal kollegiekontakt. Den enda begränsningen var tidsramar uppsatta av arbetsled-

ningen. Trots detta var arbetet lågt avlönat och anställningstrygghet i bredare mening sakna-

des. Lönenivån låg stadigt längst ner på löneklasstabellen under hela perioden och något un-

                                                 
139 SOU 1963:47 kapitel 5 
140 SOU 1963:47 s. 57 
141 SOU 1963:47 s. 59 
142 Szebehely (1995) s. 60 
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der städerskornas löner. Antalet vårdtagare per anställd och vecka låg under 1960-talet kring 

2-3, vilket jämfört med idag är mycket få. Eftersom deltids-/timanställning var dominerande 

var den låga siffran vårdtagare per samarit och vecka inte särskilt förvånande. Timanställning 

var vanligast förekommande fram till mitten av 1970-talet, men hade börjat ifrågasättas redan 

under 1960-talets andra hälft. Den kvinnliga dominansen i yrket var ihållande och förändrades 

inte nämnvärt under den angivna tiden. 

 

Utifrån beskrivningen av yrkets självständighet, det omfattande antalet arbetsuppgifter och 

majoriteten outbildad personal parat med avsaknaden av styrning och uppföljning, kan slut-

satsen dras att samhället tycks ha litat på att rekryteringsbasen, det vill säga hemmafruarna, av 

livserfarenhet förväntades klara av arbetet och dessutom mot liten ersättning. Hemtjänsten 

fortsatte i stor utsträckning att vara ett ”gendered job” under hela denna period. 
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3. 1975-1990 

3.1 Kommunernas förändring - decentralisering och ökat ansvar 

Från att ha fungerat som redskap i en statligt styrd moderniserings- och välfärdsutbyggnads-

process, fick kommunerna under slutet av 1970 och början av 1980-talet större politiska befo-

genheter. Kommunsammanslagningarna nådde sitt slutstadium i mitten av 1970-talet och hade 

fört med sig en ökad andel tjänstemän i förhållande till politiker. Den kommunallag som träd-

de i kraft 1977 uppmärksammade detta problem (som man såg det) och syftade till, genom 

bland annat inrättande av kommundelsnämnder, att stimulera en politisk decentralisering. Un-

der 1980-talet började den politiska decentraliseringen uppfattas som ineffektiv och innebära 

alltför detaljerat styrning. För att råda bot på det, övergick kommunerna till att arbeta mot en 

än mer decentraliserad organisation som byggde på en hög grad av delegation. Politikers an-

svar blev att utvärdera hur verksamheten sköttes i förhållande till förväg uppsatta mål. Tjäns-

temännens plats i kommunorganisationen breddades medan politikernas återigen begränsa-

des.143 Sand menar att välfärdsstaten genom denna decentralisering numera kan betraktas som 

”välfärdskommunen”. 144 Den offentliga sektorns verksamhet har sedan 1980-talet i allt ökan-

de grad producerats på lokal nivå. 

 

Två av de lagar som exemplifierar den kommunala processen mot en ökad decentralisering 

och ett ökat självstyre är socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som 

båda infördes i början av 1980-talet. Dessa är båda utformade som ramlagar, det vill säga 

uppbyggda utifrån verksamheters mål, och kommunernas ansvar för att inom den ramen ut-

forma systemen för vård och försörjning är framträdande. Motivet för ramlagskaraktären, en-

ligt socialutredningen i fråga om SoL, var att ”tillerkänna socialtjänsten stora möjligheter att i 

samarbete med den enskilde bestämma på vilka vägar man skall nå de angivna målen”.145 Fo-

kus låg således på vårdtagarens självbestämmande i första hand, något som berörs senare i 

detta kapitel. Målet för hälso- och sjukvård formulerades med ”en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen”.146  

 

                                                 
143 Montin (2004) s.10 ff 
144 Sand (2002) s. 31 f 
145 SOU 1977: 41 s. 18 och SOU 1977: 40 s. 68 
146 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982: 763 
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SoL inbegrep en rad lagar och förordningar, däribland socialhjälpslagen, barnavårdslagen, 

nykterhetsvårdslagen, barnomsorgslagen och äldreomsorgsförordningar. Det kommunala an-

svaret för dessa verksamheter betonades. Kommunerna skulle, enligt förslaget, ha det yttersta 

ansvaret för kommunens invånare att ”bereda den enskilde erforderlig vård”. Inom social 

hemtjänst skulle kommunerna tillhandahålla social hemhjälp, dagcentraler/områdeslokaler, 

trygghetslarm och telefonservice. De skulle även erbjuda färdtjänst och serviceboende till äld-

re och handikappade.147

 

För hemtjänstassistenterna, det vill säga de som tidigare kallats hemvårdarinnor, innebar den 

nya socialtjänstlagen en ökad arbetsbelastning. Lagen krävde utredningar till biståndsbeslut 

och behovsprövning, vilka skulle göras av hemtjänstassistenterna. För samariternas del före-

slog socialutredningen att yrket skulle uppvärderas och att utbildning på området borde erbju-

das från ungdomsåren.148

 

Relationen mellan stat och kommun 

Tillväxten i Sverige låg i genomsnitt runt 1,8 % mellan 1975 och 1990. Under 1970-talets se-

nare del var dock tillväxten förhållandevis lägre än femårsperioderna före och efter. Lågkon-

junkturen vid 1970-talets slut har i senare forskning förklarats av bland annat den svenska 

överbryggningspolitiken149 som fördes under 1970-talets oljekris. Men även andra internatio-

nella orsaker spelade troligen in.150 1970-talets lågkonjunktur varade fram till början av 1980-

talet. Därefter växte den svenska ekonomin stadigt under resterande del av den aktuella perio-

den.151

                                                 
147 SOU 1977: 41 s. 20 
148 SOU 1977: 40 s. 149 
149 Överbryggningspolitiken var ”stabiliseringspolitiken åren 1974-76 som syftade till att överbrygga den inter-
nationella konjunkturnedgången med hjälp av expansiv finanspolitik” Klas Fregert & Lars Jonung (2005) ”Mak-
roekonomi: teori, politik och institutioner” Studentlitteratur, Lund s. 430 
150 John Hassler (2003) ”Är Sverige i takt med Europa?” i ”Därför euron - tio ekonomer om den gemensamma 
valutan” Ekerlid, Stockholm s. 2 -15  
Se även Fregert & Jonung (2005)  
151 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26663.asp 
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Tabell 3.1 Den kommunala och statliga konsumtionen, förändring i procent 1973-1990 

(i 1975, 1980 och 1985 års priser) 

 Period Kommunal 

konsumtion 

Statlig 

konsumtion 

1973-1979 31 6,9 

1981-1985 11 -4,4 

1985-1990 7,8 5,8 

 

 

 

 

 

Källa: Statistisk årsbok 1980, 1988 och 1992 s. 366, 230 samt 222 
 

Mellan 1970 och 1984 ökade den offentliga konsumtionen från 44 % av BNP till omkring 67 

%. Expansionen var internationellt ovanlig. Från 1960-talet hade Sverige gått från att ligga på 

medelnivå för OECD - länderna till att 1980 ligga i täten.152 Den statliga konsumtionen hade 

sin mest omfattande ökning under 1970-talet, men ökningen var inte i närheten av den som 

gällde i kommunerna under samma tid. Den kommunala konsumtionsökningen har, även om 

takten sjunkit mellan 1980 och 1990, varit betydligt större än statens. Som tabell 3.1 visade 

ökade den kommunala konsumtionen också mer än den statliga under hela perioden.  

 

Även tabell 3.2 illustrerar den successiva utbredningen av kommunens/landstingens ansvar i 

förhållande till statens.  
 

Tabell 3.2 Kommuner/landsting och statens bidrag till de sociala utgifterna 

Andel av den totala finansieringen 1975-1990 

 Kommun/landsting Staten 

1990 33,5 20,1 

1985 29,9 27,8 

1980 27,7 28,5 

1975 28,8 35,9 

Källa: Statistisk årsbok 1993 s. 313, 1988 s. 315 och 1980 s. 287 

 

Från att staten stod som huvudfinansiär under 1970-talet visar tabell 3.2 att deras andel dess 

andel av de sociala utgifterna sjönk till långt under kommunernas/landstingens vid slutet av 

1980-talet, från över en tredjedel till en femtedel av kostnadsansvaret. Statsbidraget till social 

hemhjälpsverksamhet i kommuner utökades från och med 1975 till att även täcka kostnader 

                                                 
152 Ds Fi 1986: 29 ”Offentliga utgifter och sysselsättning” s. 19 
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för arbetsledande personal och för service som givits vid exempelvis dagcentraler153, och mel-

lan 1975 och 1990 sjudubblades dess storlek, räknat i löpande priser.154 Men, som tabell 3.2 

visar, minskade den statliga andelen av de sociala utgifterna trots att statsbidraget ökade i 

storlek.  

 

Statsbidragen uppgick år 1984 till en fjärdedel av kommunernas inkomster. En utredning 

kring effekterna av statsbidragen från 1986155 hade iakttagit den kraftiga expansionen av 

kommunernas hemtjänstverksamhet mellan 1965 och 1973. I den upptäcktes att expansions-

takten avstannat, trots att statsbidraget reformerats under mitten av 1970-talet. Utredningen 

fann att kommunerna använde sig av bidraget för att finansiera andra verksamheter vilket 

hade lett till att efterfrågan på hemtjänst hade vuxit sig större än utbudet. Utredningen ansåg 

att specialdestinerade statsbidrag borde ersättas med mer generella, samt att skatteutjämnings-

bidrag skulle ges med hänsyn till kommunala skillnader i skatteunderlag. Statsbidraget skulle 

alltså fungera både som ett finansiellt stöd till omsorgsverksamhet och som ett sätt att garante-

ra kommunerna möjlighet att erbjuda verksamheterna. 

 

3.2  Hemtjänsten 1975-1990 – ett kollektivt och behovsstyrt arbete 

 

Arbetets innehåll och villkor 

Från löpande band till smågrupper 

Svenska Kommunalförbundets rekommendationer för utformningen av hemtjänst från 1974 

byggde på principer om ”en vårdgivare och vård relaterat till ett visst antal timmar”. Samtidigt 

skulle den kommunala socialvården enligt 1974 års socialutredning vägledas av självbestäm-

mande- och normaliseringsprincipen.156

 

De mål man satte upp för äldreomsorgen var att vårdtagaren skulle kunna välja mellan ett 

”differentierat utbud” inom ramen för ”tillgängliga resurser”. Vården skulle också värna den 

                                                 
153 ”Statistisk årsbok” 1980 (1980) s. 283 
154 ”Statistisk årsbok” 1980, 1988 och 1992 tabellerna 129, 350 samt 366. Från och med 1989 räknades även 
ålderdomshem med i statsbidraget. 
155 Ds Fi 1986: 7 ”Effekter av statsbidrag till kommuner” 
156 SOU 1974:39 s. 313 f 
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personliga integriteten genom bland annat dialog med vårdtagare och de äldres intresseorgani-

sationer.157  

 

Normalisering innebar att äldreomsorgens målgrupper skulle kunna bo hemma så länge som 

möjligt, och om inte detta gick att genomföra skulle de erbjudas boende i hemliknande miljö-

er.158 Från 1970-talets mitt stimulerades också utbyggnaden av servicehus och dagcentraler av 

det specialdestinerade statsbidraget till kommunerna. Servicehusen uppfattades under 1970-

talet som ett mer effektivt och rationellt alternativ till hemtjänst eftersom de krävde förhållan-

devis mindre personalinsatser. Szebehely karaktäriserar denna period av hemtjänstens historia 

som ”löpandeband-liknande”.159 Servicehus och dagcentraler gav stordriftsmöjligheter som 

inte kunde uppnås i traditionell hemtjänst. Szebehely sammanfattar 1970-talets hemtjänst-

verksamhet som en betoning på kollektiva insatser till förmån för individuella och som följd 

av detta också en ökad arbetsledning och kollegial kontakt.  

 

Vid 1980-talets början bytte hemtjänstverksamheten återigen arbetsmodell. Den nya modellen 

kallar Szebehely för ”självstyrande smågruppsmodell”.160 1981 hade Svenska kommunför-

bundet omformulerat rekommendationerna till att gälla ”lagarbete och omsorg relaterat till ett 

visst omsorgsbehov”.161 I samband med denna övergång började också kommunerna byta ut 

timbaserade till månadsbaserade avgiftsformer. Tidsanvändningen i vårdtagarens hem styrdes 

av uppgiftens omfattning istället för av i förväg utmätta timbehov. Även denna omorganise-

ring genomfördes som ett sätt att effektivisera samariternas tidsanvändning.  

 

Med omorganiseringen följde också en stark betoning på hemtjänstens socialpedagogiska in-

riktning. I SOU 1977: 40 utreddes förutsättningarna för socialtjänstlagen och den kom fram 

till att vårdbiträdet ”inte får överta sysslor och åligganden från den person det gäller”. Vårdbi-

trädets uppgift borde vara att ”gå in som en förstärkning”.162 I detta sammanhang framhöll 

utredningen vikten av utbildning och arbetsledning för förmågan att avgöra vårdtagarens be-

hov och lämpliga åtgärder. Även den sociala kontakten mellan vårdtagare och vårdbiträde 

                                                 
157 SOU 1974:39 s. 313 f 
158 Ds Fi 1987:6 s. 16 
159 Szebehely (1996) s. 68-74 
160 Szebehely (1996) s. 47-81, Tips:rapport 1990:31 Lars Åke Lindberg, Roger Persson, Umeå Universitet, 
Umeå s. 8  
161 Ds Fi 1985: 11 s. 23 
162 SOU 1977: 40 s. 148 kursiverat i original. 

 37



framhölls som central för den äldres behov av stimulans. Den pedagogiska betoningen skulle 

ses utifrån vårdtagarens, men även från vårdgivarens perspektiv.  

 

Socialstyrelsen som försökte locka människor till yrket menade att rekryteringen skulle under-

lättas av ”hjälp till självhjälp”. 163 Inriktningen mot ökad pedagogisk verksamhet såg också 

socialutredningen som ett sätt att öka hemtjänstarbetets status. Bland de statushöjande strate-

gierna framhölls också förslag om yrkesutbildning. Utredningen antog att tillgång till yrkesut-

bildning i vård och omsorg skulle ”göra hemtjänstarbetet till ett fullvärdigt yrke” som skulle 

rikta sig till andra än de allt mer sällsynta ”deltidsarbetande medelålders icke yrkesutbildade” 

kvinnorna.164  

 

Smågruppsmodellens tillkomst hade två orsaker, menar Szebehely, kommunernas ekonomi i 

förhållande till antalet hjälpbehövande och rekryteringsbekymret. 165 Uppgiftsstyrning sågs 

som mer rationellt ordad hemtjänst och ökat självbestämmande ansågs höja arbetets status.  

 

Kostnadsstegring och kvalitetsanalys 

Men smågrupperna kunde också ses som mer kostnadskrävande. Långtidsutredningen från 

1978 redovisade expansionen för äldreomsorg från 1960-talet och framåt.166  Utbyggnaden av 

ålderdomshem hade inte hållit jämna steg med ökningen av antalet äldre och satsning på hem-

tjänstverksamhet som ett förstahandsval sågs som ett billigare alternativ. Utredningen fram-

höll även att långtidssjukvården behövde byggas ut på grund av den åldrande befolkningen. 

De sjuka äldre skulle således hamna i sjukvården och de friskare erbjudas hemtjänst. Lång-

tidssjukvård skulle i viss mån fungera som komplement till hemtjänstverksamhet, menade ut-

redningen. Samtidigt betonades ett fortsatt delat huvudmannaskap för kommun och landsting 

för socialtjänst respektive sjukvård.  

  

Under 1980-talet började den kommunala kostnadsexpansion som präglat 1970-talet att upp-

fattas som problematisk. När den offentliga sektorns tillväxt mattades av innebar hemtjänstens 

kostnadsökningar att relativt färre fick tillgång till hemtjänst. Den offentliga debatten började 

därmed ifrågasätta hemmaboendeideologin och hemtjänst som det bästa alternativet för de 

                                                 
163 Szebehely (1996) s. 73 
164 SOU 1977: 40 s. 149 
165 Szebehely (1996) s. 79 
166 SOU 1977: 78 s. 302 

 38



äldre, menar Edebalk och Lindgren.167 Det som framförallt ifrågasattes ekonomiskt var hem-

tjänstens ansvar över de med omfattande omsorgsbehov. Man fann att kostnaden för samma 

omsorg för dem som behövde stora insatser var lägre på ålderdomshem. Trots att ålderdoms-

hemmen kunde ge relativt billigare omsorg till de sjukaste, menar Edebalk och Lindgren att 

hemtjänsten, men även äldreomsorgen i stort, allt mer skulle komma att rikta in sig mot de 

tyngre vårdtagarna.168  

 

Hemtjänstens kostnadsökningar under 1970- och 1980-talen berodde, enligt Edebalk och 

Lindgren, på ökat tjänsteutbud, dyrare personal och omorganiseringarna. 169 Under 1970-talet 

började kommunerna erbjuda fler tjänster utöver vanlig hemtjänst, såsom hår- och fotvård 

med mera. Med en ökad andel gamla äldre som fick hemtjänst i stället för institutionsvård 

följde också krav på utbildning för personal och ett behov av samordning med landstingen. I 

takt med att timanställningarna sjönk till förmån för andra anställningsformer och med sama-

ritavtalets avskaffande följde att personalens kostnader för transport mellan vårdtagare lades 

på kommunen i stället för på den enskilda samariten.170 Omorganiseringen av hemtjänstverk-

samheten medförde också ökade administrativa behov med ökade kostnader för arbetsgivaren, 

det vill säga kommunerna. Även lönerna tvingades uppåt på grund av att den ”arbetskraftsre-

serv” som hemmafruarna utgjort blev allt mer sällsynt. För att kunna rekrytera personal blev 

arbetsgivaren tvungen att betala högre löner. Gruppreformen från 1980-talets början innebar 

även ökade kostnader i form av arbetsledning och ökade administrativa behov. 

 

En departementsskrift från finansdepartementet 1987 behandlade kvalitetsutvecklingen inom 

bland andra hemtjänsten mellan 1970 och 1980. 171 Under detta årtionde, menar utredningen, 

var hemtjänsten under uppbyggnad och därför svår att mäta i kvalitetstermer. Produktiviteten 

hade minskat bland personalen på grund av organisations- och arbetsrättsliga förändringar. 

Men, som utredningen poängterade, betydde inte produktivitetsminskning i offentlig sektor att 

kvaliteten minskat. Utredningen från 1987 beskrev också utvecklingen av äldreomsorgen i 

samma termer som socialutredningen gjort 1974. Den förändring som skett från slutet av 

1970-talet var att begreppet självbestämmande vidgats och differentiering betonades. Diffe-
                                                 
167 Edebalk & Lindgren (1996) s. 145 
168 Edebalk & Lindgren (1996) s. 144 f 
169 Dessa gynnsamma samhällsekonomiska förutsättningar har ifrågasatts i ekonomisk forskning. Se ex. vis Fre-
gert & Jonung (2005) 
170 Edebalk & Lindgren menar att timanställningarna ersattes av månadsanställning, medan andra forskare fram-
håller ökningen av hel- och deltidsanställningar (ex vis Johansson (1992)). Mer om den diskussionen i källkriti-
ken. 
171 Ds Fi 1987:6 ” Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 1970-1980” 
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rentieringen gick ut på att de äldre fick ökade valmöjligheter, inte bara i boendeformer utan 

också i utbudet av serviceåtgärder. 172  

 

Hemtjänst på entreprenad? 

Även hemtjänstarbetets innehåll och skillnaden mellan omvårdnad och service diskuterades i 

departementsskriften 1987.173   Arbetet, menade utredningen, inrymde både personlig omsorg 

med inriktning mot omvårdnadsaktiviteter med uttalad ”psykosocial målsättning” som till ex-

empel promenader, samtal och hjälp med brevskrivning, och praktiskt bistånd för ”hemservi-

ce” såsom handling, tvätt och städning. Dessa ”deltjänster” som utredningen uttryckte dem, 

utgjorde ”heltjänsten”, det vill säga hemtjänsten. Teoretiskt skulle deltjänsterna kunna säras 

på, eftersom de vilade på olika behov hos vårdtagaren. Matlagning, som sågs som en del av 

hemservicen, skulle exempelvis kunna utföras av annan part. Utredningen vidhöll dock att 

matlagning också var ett psykosocialt arbete. När vårdbiträdet lagade mat hos vårdtagaren ut-

förde hon både ett psykosocialt arbete och hemservice. Detta, menade utredningen, betydde 

att helheten av välfärdsnivån för vårdtagaren blev mer än summan av deltjänsterna.  

 

Hemtjänsten blev följaktligen offentligt uppmärksammad under denna period, inte bara ut-

ifrån de äldres behov utan också med hänsyn till kommunernas kostnader, yrkets attraktions-

kraft och ur effektiviserings och rationaliseringssynpunkt. Debatten om hemtjänst framför ål-

derdomshem och den billigare formen för omsorg förändrades över tid. Den tydliga satsning-

en på hemtjänst hellre än ålderdomshem på 1970-talet var sannolikt ett uttryck för hemmabo-

endeideologin. Med insikten om ålderdomshemmens ekonomiska fördel för människor med 

stort omsorgsbehov började hemmaboendeideologin nyanseras.  

 

Hemtjänstens omfattning 

Hemtjänstverksamheten nådde sin topp 1978 för att sedan, i omgångar, minska till sin lägsta 

nivå 1989. Antalet personer som fick tillgång till social hemtjänst sjönk således, samtidigt 

som personalstyrkan ökade (diagram 3.2). 
 

                                                 
172 Ds Fi 1987:6 s. 16 
173 Ds Fi 1987:6 s. 46 ff 
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Diagram 3.1 Personer med social hemtjänst 1973-1989 
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Källa: Tabell 15, Social hemtjänst. Socialtjänststatistik SCB (1991) s. 171* både äldre och handikappade 

 

Diagram 3.1 visar hur andelen med hemtjänst sjönk. Samtidigt har den offentliga debatten på-

pekat sedan mitten av 1970-talet att en allt större andel av befolkningen blir äldre och sjukare. 

Tyder således diagrammet på att folk faktiskt blev allt friskare? Nej. De som skrevs ut från 

sjukvården hamnade vid den här tiden i stor utsträckning på sjukhem, som då var under lands-

tingens regi.174

 

Det ökade antalet hemtjänsttimmar i kombination med det minskade antalet vårdtagare kan 

tolkas på två sätt. Det kan ha varit uttryck för att personalen hade längre tid hos varje vårdta-

gare och kunde erbjuda en omfångsrik hemtjänst, vilket skulle förklaras av att kommunernas 

ekonomi var god och möjligheten till generös hemtjänst fanns. Alternativt kan det ses som ett 

tecken på att hemtjänsten övergick allt mer till att ge omsorg till allt sjukare människor med 

större omsorgsbehov, en trend som Edebalk och Lindgren trodde skulle tillta.  

                                                 
174 Helene Brodin (2001) ”Den ädla reformens dilemma” i Lena Andersson- Skog och Helén Strömberg (red) 
”Från en öm hand till kall elektronik?” Eget förlag, Umeå s.178 f 
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Diagram 3.2 Antal arbetstimmar för vårdbiträden, antal anställda och antal med utbildning 1975-1989 
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Källa: Socialtjänststatistik SCB 1991 tabell 16 s. 172 

 

Som diagram 3.2 visar ökar antalet utbildade från början av 1980-talet. Ökningen sammanfal-

ler i tid med att den nya socialtjänstlagen implementerades och med att antalet arbetstimmar 

ökade. Även statsbidraget ändrades 1984 för att ge kommunerna ersättning för den arbetstid 

som vårdbiträdena fick fortbildning.175 Szebehely menar att den pådrivande faktorn för ökad 

utbildning inte var yrkets svårighetsgrad i sig utan ambitionen att höja yrkets attraktions-

kraft.176 Om utbildningen främst sågs som statushöjande och om inställningen var att vårdbi-

trädenas arbete under 1980-talet mest skulle gå ut på hjälp till självhjälp måste rimligtvis för-

utsättningarna vara att vårdtagarna var förhållandevis friska och att omvårdnadsbehovet inom 

hemtjänstverksamheten inte var allt för omfattande. 

 

Rekryteringsproblemet 

Socialstyrelsen kom 1988 ut med en rapport om hemtjänstens personalförsörjning.177 Antalet 

heltidsanställda hade sedan 1980 tredubblats, men de utgjorde fortfarande bara 14 % av alla 

vårdbiträden i hemtjänsten. Personalomsättningen 1988 låg i genomsnitt på 25 % och hade 

ökat sedan 1984 med 3,5 procentenheter. Omsättningen på personal skilde sig mellan kom-

munerna, där storstäder hade de högsta och landsbygdskommuner de lägsta siffrorna. Social-

styrelsen såg den höga personalomsättningen som en avgörande fråga för hemtjänstverksam-

heten. Ambitionen från socialstyrelsens horisont var att få anställda som stannade kvar i yrket, 

                                                 
175 Szebehely (1996) s. 75 
176 Ibid. 
177 Socialstyrelsen redovisar 1988: 7 ”Personalförsörjning inom hemtjänsten” Socialstyrelsen, Stockholm s. 7 
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att tjänstgöringsgraden skulle öka samt att frånvaron skulle minska. Även äldreberedningen 

framhöll i sitt betänkande från 1987 att ”kommunerna bör ge högsta prioritet åt personalpoli-

tiskt och arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete inom den sociala hemtjänsten”.178 Den före-

slog vidare att myndigheter och organisationer på central nivå skulle medverka i denna pro-

cess och rekryteringen till hemtjänsten skulle stimuleras genom bland annat ”arbetsförlagd 

utbildning”.179 Trots att problemen med timanställning redan börjat uppmärksammas under 

1960-talet, och även om hel- och deltidsanställningarna märkbart ökat under 1980-talet, så 

kännetecknades hemtjänstverksamheten fortfarande av det stora antalet timanställda.180  

 

Könsfördelning 

Den ökning av antalet samariter som kunde skönjas från förra perioden hade mattats av, vilket 

också tabell 3.3 visar. Antalet timavlönade halverades mellan 1980 och 1987 så att de i slutet 

av perioden utgjorde 22 % av personalen.181

 

Tabell 3.3 Antal samariter och städare 1976-1990 samt könsfördelning och förändring 

 Antal Sama-

riter 

varav 

kvinnor 

Varav 

män 

Andel 

kvinnor 

Antal 

Städare 

Varav 

kvinnor 

Varav 

män 

Andel 

kvinnor 

1976 65070 64182 888 0,98 31526 30562 964 0,97 

1980 65684 64414 1270 0,98 33278 31601 1677 0,95 

1985 53216 52354 862 0,98 25201 24268 933 0,96 

1990 67907 64815 3092 0,95 24374 22987 1387 0,94 

Förändring 1,04 1,01 3,48  0,77 0,75 1,44  

Källa: Socialtjänststatistik 1990 tabell 15 SCB (1991) s. 171 Socialstyrelsen ger något annorlunda siffror, vilket 

delvis förklaras av på att SCB inte alltid räknar timanställda. 
 

En annan förändring över tid är att allt fler arbetade allt mer. Hemtjänstpersonalens genom-

snittliga tjänstgöringsgrad ökade från 0,48 % 1980 till 0, 64 % 1987.182 Antalet arbetade hem-

tjänsttimmar ökade således både genom ökad tjänstgöringsgrad per anställd och genom ökat 

antal anställda. Även om kvinnodominansen var ganska stabil över perioden skedde drygt en 

tredubbling av antalet män mellan 1985 och 1990. Ytterligare en förändring var att andelen 

män ökade mer i hemtjänsten än i städyrket. 

  

                                                 
178 SOU 1987: 21 s. 155 
179 Ibid. 
180 Socialstyrelsen redovisar 1988: 7 s. 12 f 
181 Socialstyrelsen redovisar 1988: 7 s. 11 
182 Socialstyrelsen redovisar 1988: 7 s. 7 
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Andelen yngre (19-29 år) av personalen fördubblades från cirka 15 % 1980 till cirka 30 % 

1987. Andelen äldre (50 år och uppåt) minskade samtidigt från knappt hälften till cirka 30 % 

år 1987.183 Åldersfördelningen förefaller också ha haft en könsdimension. 1985 års statistik 

visade att manliga samariter och städare hade lägre medelålder, både vad gällde hel- och del-

tidsarbetare. I städyrket var de heltidsanställda i genomsnitt äldre medan det omvända gällde 

för hemtjänsten, där de deltidsanställda i genomsnitt var äldre.184

 

Löner 

Lönestatistiken från SCB är även för denna period svår att tyda och SCB fortsatte även att an-

vända yrkesbeteckningen samariter, trots att den från 1980-talets början ersatts av beteckning-

en vårdbiträde.185 1975 hade samariter och städpersonal ungefär lika hög lön. 1980 låg stä-

darnas lönenivå åter i genomsnitt lite högre än samariternas. De båda yrkeskategoriernas lö-

nenivåer låg genomgående bland de lägsta i löneplanstabellen. 

 

Från 1985 blir statistiken bättre och även mer detaljerad. Hel- och deltidsanställdas och kvin-

nors och mäns lönenivåer skiljs åt. Även skillnaden mellan överenskommen lön och löne-

planslön redovisas. Tabellerna 3.4 och 3.5 nedan redovisar överenskommen lön.  
 

Tabell 3.4 Överenskommen lön för samariter och städpersonal 1985 samt mäns lön i 

procent av kvinnors och samariters lön i procent av städarnas. 

Samariter Män Kvinnor Mäns lön i % 

av kvinnors 

Sa:s lön i % av 

st:s 

Heltid 6 759 6 963 97  

Deltid 7 195 7 020 102  

Städpersonal    102 

Heltid 6 892 7 119 96  

Deltid 6 490 6 892 94  

Källa: Kommunal personal 1985 tabell 5 SCB (1987) 

 

Kvinnornas löner låg 1985 generellt sett högre än männens, med undantag av deltidsanställda 

samariter. Samariternas löner hade också ökat i förhållande till städpersonalens mellan 1980 

och 1985, vilket visas i tabell 3.4.  
 

                                                 
183 Socialstyrelsen redovisar 1988: 7 s. 13 
184 Kommunal personal del 2 1985 (1987) tabell 5 
185 Szebehely (1996) s 78 
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Tabell 3.5 Överenskommen lön för samariter och städpersonal 1990 samt mäns lön i 

procent av kvinnors och samariters lön i procent av städarnas. 

Samariter Män Kvinnor M lön i % av 

k 

Sa lön i % av 

st 

Heltid 10 597 11 178 0,95  

Deltid 10 927 11 479 0,95  

Städpersonal    107 

Heltid 10 382 10 721 0,97  

Deltid 9 778 10 252 0,95  

Källa: Löner och sysselsättning inom offentlig sektor 1990 tabell P9 SCB (1992) 

 

Av tabell 3.5 framgår att samariternas löner hade dragit ifrån städpersonalens och att kvinnors 

löner fortsatt var högre än männens i de båda yrkena. De ökade samaritlönerna i förhållande 

till städarnas inkomster skulle kanske kunna ses som en konsekvens av den statliga satsningen 

på att höja yrkets status.  

 

Möjlighet till styrning av arbetet 

Hemtjänstarbetets förändrade karaktär, bland annat till följd av gruppreformen, förändrade 

också arbetsuppgifterna och arbetsmiljön för vårdbiträdena. ”Löpandebandmodellen”186 som 

framförallt användes på servicehusen, men som också påverkade utformningen av ”vanlig” 

hemtjänst, innebar en ökad standardisering av omsorgen. För samariten betydde reformen att 

de egna möjligheterna att styra arbetet minskade. Uppgifterna och schemat var i förväg plane-

rade av arbetsledningen. Den timbaserade hemtjänstverksamheten förutsatte att samariten var 

kompetent att själv avgöra vårdbehov hos vårdtagaren. Uppgiftsstyrningen skulle därför kun-

na ha medfört lägre krav på (informell) kompetens hos samariten, eftersom man i förväg be-

stämt vad som skulle utföras. Under 1980-talet ökar samspelet mellan arbetsledning och vård-

biträdena och grupparbetet blir påtagligt. Därigenom ökade vårdbiträdenas inflytande över hur 

arbetet skulle utformas medan det som skulle göras – insatsernas omfattning - styrdes av led-

ningen. Även på statlig nivå såg man fördelarna med gruppreformen och menade att den öka-

de vårdbiträdenas inflytande över sitt arbete. Reformen gick också helt i linje med den målin-

riktade sociala omsorg som den (då) nya socialtjänstlagen förespråkade.187

 

                                                 
186 Szebehely (1996) 
187 Szebehely (1996) s. 74-81 
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3.3  Sammanfattning 

Hemtjänstarbetets karaktär av nästintill frivillig samhällsinsats från medelålders hemmafruar 

förändrades från 1970-talet och framåt. Dels hade fler kvinnor börjat arbeta vilket medförde 

en sinande tillgång på hemmafruar, dels hade efterfrågan på arbetskraft ökat på grund av öka-

de omsorgsbehov. Timavlöningen ersattes 1975 av andra anställningsformer i samband med 

att samaritavtalet avskaffades. I de nya anställningsvillkoren fanns möjlighet för personalen 

till vidareutbildning och kollegial kontakt. Ytterligare en reform som fick stor betydelse för 

hemtjänstarbetets utformning och innebörd var den så kallade gruppreformen som introduce-

rades i början av 1980-talet. Det innebar att personalen organiserades i arbetslag. Innan dess 

såg verksamhetens organisation ut på det sätt som beskrivits under 1960- och början av 1970-

talet, det vill säga att samariten gick mellan vårdtagaren och sitt hem, utan kontakt med kolle-

gor eller arbetsledning. Personalomsättningen fortsatte att vara hög under hela perioden, men 

medelåldern sjönk. Det senare förklaras främst av utbildningsåtgärder i kombination med att 

statsbidraget vidgades och satsningar på tydligare arbetsledning var några anledningar till för-

yngringen av arbetsstyrkan. Det faktum att antalet hemmafruar minskade och att det kvinnliga 

förvärvsarbetet ökade i omfattning bidrog också. Kvinnornas löner låg (då de åtskiljs) högre 

än männens och samariternas lönenivå höjdes i förhållande till städpersonalens. Den statliga 

satsningen på att höja yrkets status kan ha gynnat denna utveckling. Det statliga intresset för 

hemtjänst började märkas, bland annat i specialdestinerade statsbidrag och viljan att utbilda 

personalen som ett steg i att höja yrkets status. Hemtjänsten var fortfarande under utveckling 

under perioden och arbetet hade både vidgats och specialiserats. Kommunerna (tillsammans 

med vårdtagarna) stod för den största delen av kostnaderna. Kommunernas goda ekonomi un-

der perioden avspeglas också i hemtjänstens möjligheter till betald fortbildning och diversifie-

rat utbud för vårdtagarna. Det förekom debatter om möjligheten till outsourcing av arbetsupp-

gifter men detta ansågs oklokt att outsourca eftersom man ansåg att även hemserviceinsatser 

var en form av omvårdnadsaktivitet. 
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4. 1990- 2006 

4.1 Kommunernas förändring - kris, företagifiering och outsourcing 

 

Utifrån nyliberala strömningar hade den offentliga välfärden börjat ifrågasättas. Detta visades 

i den nationella politiken.188 Statlig verksamhet ansågs vara ineffektiv och lösningen borde 

vara att outsourca produktionen. Den sågs också som byråkratisk och maktfullkomlig och 

uppfattades fungera såsom kränkande av individens självbestämmande.189 Det tilltagande stat-

liga budgetunderskottet krävde åtgärder och Montin beskriver de politiska följderna med att 

staten överförde delar av besparingarna till kommunerna och lät avreglera vissa kommunala 

verksamheter.190 Samtidigt ökade det kommunala ansvaret till fler politikområden. Samman-

taget innebar det nya förhållandet mellan stat och kommun att kommunerna tvingades ta till 

besparingsåtgärder samt att de hade större frihet än tidigare att göra det. 

 

Den ekonomiska krisen och kommunernas åtstramade ekonomi 

1990-talet inleddes med en djup ekonomisk kris i Sverige. Krisen varade under tre år och pro-

duktionsförlusten191 hann uppgå till 13,5 %, vilket kan jämföras med 30-talskrisen (1931-33) 

där produktionsförlusten blev 15,6 %.192 Arbetslöshet steg från 2 till nästan 10 % kring 1995, 

vilket var den kraftigaste uppgången under efterkrigstiden i Sverige. Mellan åren 1990 och 

1995 sades 298 700 personer upp från den offentliga sektorn.193 Av dessa var 61 % kvinnor. I 

den kommunala sektorn försvann 140 400 arbeten och kvinnors andel utgjorde över tre fjär-

dedelar av den sysselsättningsminskningen. Med arbetslösheten följde ett minskat skatteun-

derlag och ökade transfereringskostnader för stat och kommun. Utöver denna situation med-

förde 1990-talets finanspolitik en ytterligare press på kommunerna. Eftersom de statliga in-

komsterna avtog klarade inte den offentliga sektorn att expandera som tidigare. Statsbidragen 

till kommunerna minskade från 1992, det infördes ett skattestopp mellan 1991 och 1993 som 

övergick till att bli ett mer informellt skattestopp efter 1994 (skattehöjningar innebar att stats-
                                                 
188 Susanne Johansson (2000) “Genuskulturer och lokala välfärdsmodeller” University printers, Uppsala s. 106 f 
Se gärna diskussionen mellan Assar Lindbeck (1998) och Walter Korpi (1992) om det svenska välfärdsprojektet 
samt en internationell diskussion om detta i Steve Dowrick (1996) “Swedish Economic Performance and Swe-
dish Economic Debate: A View from Outside” The Economic Journal 106:439 s. 1772-1779 
189 Paula Blomqvist & Bo Rothstein (2005) ”Välfärdsstatens nya ansikte” Angora, Lund s. 35 
190 Montin (2002) s. 12-13, Med avreglering menas ”att statsmakterna helt eller delvis upphäver regleringar och 
därigenom åstadkommer friare konkurrens”. NE (1990) nr 2 s. 165 
191 Mätt som bortfallet i nationalinkomst. 
192 Fregert & Jonung (2003) s. 493 f 
193 SOU 1996:56 s. 139 
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bidraget reducerades till halva skattehöjningsbeloppet) och ett tak för de kommunala utgifts-

ökningarna. 194  

 

1990-talet innebar inte bara förändringar i statsbidragens storlek, också dess utformning och 

fördelning reformerades. Först övergick bidragen från att vara specialdestinerade till att bli 

generella utjämningsbidrag. Därefter förändrades det ytterligare vid 1990-talets mitt till att 

ansvaret för omfördelningen mellan kommunerna hamnade hos kommunerna utan statlig in-

tervention. Syftet med reformerna var att skapa förutsättningar för kommuner att finansiellt 

klara av sina verksamheter, oavsett invånarna skattekraft. Detta skulle regleras genom att 

överskott från rika kommuner omfördelades till fattigare, så kallade ”Robin Hoodskatter”.195

 

Utvidgning av kommunernas handlingsutrymme och verksamhetsansvar 

Blomberg lyfter fram 1990-talets reformering av kommunorganisationen utifrån termerna au-

tonomisering och kommunalisering.196 1990-talet blev lagrättsligt en omvälvande period för 

Sveriges kommuner där deras handlingsutrymme vidgades. I samband med den nya kommu-

nallagen och implementering av de EG rättsliga upphandlingsreglerna hade kommunerna med 

ens lagligt stöd för att omvandla sin organisation.197 Sedan dessa lagar trädde i kraft har upp-

handlingsvolymen från 1994 till 1999 legat på ungefär 400 miljarder kronor per år.198 Lag-

ändringarna var, enligt Blombergs term, en viktig del i kommunernas autonomisering. 

 

Edebalk och Lindgren uppmärksammade det delade huvudmannaskap mellan landsting och 

kommuner och menade att det var ett problem då ansvaret över vård och omsorg ibland var 

oklart. Problemet, menade Edebalk och Lindgren, accentuerades också med tilltagande utgif-

ter och minskade finansieringsmöjligheter.199 Under 1990-talet reformerades därför huvud-

mannaskapet så att alla delar av handikapp- och äldreomsorgen skulle tillfalla kommunen. 

Ansvaret för de äldres och handikappades psykiska och fysiska hälsa, bortsett från sjuk-
                                                 
194 Johansson (2000) s. 101 
195 Johansson (2000) s. 102 f  
196 Blomberg (2004) s. 13 
197 Kommunallagens SFS 1991: 900 §16 om kommunala företag, tillåts kommuner låta extern part överta vården 
av kommunal angelägenhet ”för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits” Sveriges lagar (2006) 
Thompson fakta, Stockholm s. 201. I LOU SFS 1992: 1528 Lag om offentlig upphandling, Sveriges lagar (2006) 
s. 822-836) definieras upphandling som ”köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjäns-
ter”. De upphandlande enheterna är enligt 2 § ”staten, kommuner, landsting och sådana andra upphandlande en-
heter som avses i 5 och 6 §§”. Av de senare enheterna syftar lagen till bolag med mera som har till syfte att till-
godose allmänintresset, som finansieras med majoriteten allmänna medel, med offentlig tillsyn och med en sty-
relse som består av minst till hälften offentligt tillsatta ledamöter. 
198 SOU 1999: 139 s. 13 
199 Edebalk & Lindgren (1996) s. 146 
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vårdsinsatser, är sedan 1990-talet kommunernas.200 Omsorgen inkluderade både drift av sjuk-

hem (Ädelreformen, 1992), stöd och service till funktionshindrade (LSS, 1993), assistanser-

sättning (LASS, 1993) och medicinskt färdigbehandlade psykiskt sjuka (PsykÄdel). Refor-

merna innebar en kommunalisering av omsorgsverksamheten. Enligt Kommunals utredare 

Hans Öhman, syftade denna förändring till ett effektivare resursutnyttjande och att på ett tyd-

ligare sätt särskilja de gamlas sjukvårds- och omvårdnadsbehov.201  

 

Kommunernas nya giv 

Från 1990-talet förändrade under kort tid 70 % av kommunerna både sina politiska och för-

valtningsorganisationer.202 Den nya inriktningen på kommunorganisationerna kallar Montin 

för en ”företagifiering” 203 där New Public Management (NPM) stod som förebild. Nedan 

sammanfattas fem karaktäristiska drag av filosofin som Montin menar har varit starkt bi-

dragande till den kommunala omorganiseringen:  

(1) Tanken att offentlig sektor skulle minska sina kostnader och statliga styrning inom 

samhällsplanering och sociala reformer, 

(2) Uppdelning av beställare, utförare och kund möjliggjorde för kommunen att låta även 

privat producent utföra arbete som är offentligt finansierat. Denna idé inbegrep också 

en tro på ökad konkurrens som medel för högre effektivitet. 

(3) En avpolitisering av den offentliga verksamheten med betoning på ”ledare” eller 

”coach” i stället för ”politiker” eller ”chef”. I denna rubbning av hierarkin fanns också 

föreställningen att prestationsbaserad och individuell lönesättning skulle leda till ökad 

effektivitet bland personal.  

(4) Målstyrning och utvärdering av verksamheten skulle ersätta regel- och processtyrning 

för avbyråkratisering. 

(5) Medborgarnas valfrihet såsom kunder betonades där olika former av service ska kunna 

erbjudas. 

Kommunens deltagande i marknaden är begränsat av självkostnadsprincipen som står att finna 

i kommunallagen. Grunden till detta är idén om kommunens ansvar för allmänintresset och 

                                                 
200 Blomberg (2004) s. 13 
201 Hans Öhman (2003) ”Äldreomsorgen, en lägesbeskrivning” Rapport 2: 2003, finns på kommunals hemsida 
http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1300&c=35431 
202 Montin (2002) s. 108 
203 Montin (2002) s. 110 
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inte det privata. När huvudmannaskapet övergår från kommunen till en extern part kan dock 

verksamheten bedrivas i vinstsyfte.204

 

Marknadisering  

Drivkraften bakom kommunernas systemskifte, som Montin betraktar det, var behovet av att 

förbättra effektiviteten. En av de viktiga beståndsdelarna i NPM är dess utgångspunkt i egen-

intresset. Trots att filosofin har en tydlig nyliberal prägel har den inspirerat även ”röda” kom-

muner. De tydliga nyliberalistiska inslagen i modellen, menar Lundqvist, kan ses som ett ut-

tryck för samhällets acceptans mot att marknadsideal infördes i den offentliga sektorn.205  

 

Den anomali som Mühlenbock uttryckte i sin entreprenadforskning i offentlig sektor mellan 

privat och offentlig verksamhet206, tycks vara ett övergående fenomen. Mellan åren 1993 och 

2000 ökade andelen privata alternativ i kommunal verksamhet med 108 %. Av dessa ökade 

privat äldre- och handikappomsorg med 416 %, vilket utgjorde den största ökningen av alla 

funktioner.207 Socialstyrelsen tecknar outsourcingen av hemtjänstarbete i tre faser. Med ge-

nombrott i slutet av 1980-talet blev mitten av 1990-talet outsourcingens stora expansionstid 

med en intensiv debatt som följd. Därefter mattades debatten av medan outsourcingen fortsat-

te att vara på stabil och omfattande tillväxt.208 Kommunernas motiv till denna process, menar 

socialstyrelsen, var både kopplat till politik och ekonomi.209 Resursbegränsningar och effekti-

viseringsbehov parat med borgerlig ideologi om konkurrens och ett växande krav på valfrihet 

var alla bakomliggande faktorer till denna omvandling.  

 

Efter den aktuella periodens inledande krisår har BNP tillväxten åter vänt uppåt.210 Sedan år 

2000 den ekonomiska tillväxttakten, omräknat i BNP, legat på i genomsnitt 2,7 %-enheter/år. 

Trots att de samhällsekonomiska finanserna har stabiliserats, tycks inte den kommunala före-

tagifieringen att avta. 

                                                 
204 Mühlenbock, (2004) s. 15  
205 Lennart Lundqvist (2001) ”Medborgardemokratin och eliterna”. Studentlitteratur, Lund s. 67 
206 Mühlenbock, (2004)  
207 Privatisering innebär strikt tolkat att finansiering, drift och kontroll överlåts från offentlig myndighet till nå-
gon utomstående (SOU 2001: 52 s.83) I det här fallet menas med privata alternativ att verksamheten är offentligt 
finansierad men produktionen är outsourcad till andra aktörer. Montin (2002) s.114 f 
208 Socialstyrelsen (1999) ”Äldreuppdraget” 99:6 Socialstyrelsen, Stockholm s. 15 
209 Socialstyrelsen (1999) inledning 
210 http://www.scb.se/statistik/NR/NR0102/2005A02E/TabellerårsSM2006.xls 
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4.2 Hemtjänsten 1990-2006 - Ett tidspressat och kundorienterat arbete 

 

Äldreomsorgen utgjorde år 2000 en femtedel av kommunernas totala kostnader. Sedan 1999 

har äldreomsorgen redovisats separat och dess andel av kommunens kostnader har hållit sig 

kring 20 % sedan dess. Av dessa 20 % går ungefär en tredjedel till hemtjänstverksamhet.211

 

Diagram 4.1 visar en tydlig trend med minskat antal personer över 65 som fått hemtjänst 

och/eller hemsjukvård mellan 1993 och 2001. Andelen i % sjönk under samma tid från 9,7 till 

7,9.212 Trots att andelen personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård kontinuerligt minskat, 

vilket diagram 4.1 illustrerar, minskade andelen av ”färdigvårdade” att skrivas in på sjukhem. 

I stället skrevs de i ökad omfattning hem. Hemtjänstens andel av sjukare vårdtagare har såle-

des ökat. Utifrån diagrammets illustration måste därför de friskare vårdtagarna ha fått sämre 

tillgång till hemtjänst än tidigare.213 Enligt socialstyrelsen berodde denna nedgång på bland 

andra strukturförändringar inom hemtjänsten som innebar att färre fick kortare hjälpinsatser 

och fler fått längre. Socialstyrelsen kallar denna utveckling för att ”omsorg/omvårdnad priori-

teras framför service”.214 Efter 2001 vände trenden och 2005 hade 8,6 % av personer över 65 

beviljats hemtjänst eller hemsjukvård.215  
 

Diagram 4.1 Personer 65 år och äldre med hemtjänst och/eller hemsjukvård 1993-2001 
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Källa: Socialstyrelsen (2002) Slutrapport s. 26 

 

                                                 
211 Svenska kommunförbundet: ”Aktuellt om äldreomsorgen” (2003) s. 43 f 
212 Socialstyrelsen (2002) ”Nationell handlingsplan för äldrepolitiken” slutrapport Socialstyrelsen, Stockholm s. 
26 
213 Brodin (2001) s. 178 ff 
214 Socialstyrelsen (2002) slutrapport s. 30 
215 www.socialstyrelsen.se: statistik över äldreomsorg 
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Den kommunala statistiken skiljer inte mellan personal inom äldre- och handikappomsorgen, 

något som både socialstyrelsen och fackförbundet Kommunal påpekar.216 Öhman beräknade 

dock att ca 70 % av anställd omvårdnadspersonal arbetade inom äldreomsorgen år 2003.217 

Antalet anställda i kommunal sektor har enligt Kommunals undersökningar ökat sedan 1991 

med ungefär 30 % till 2002. Ökningen har varit mest omfattande efter 1998 då antalet steg i 

genomsnitt med 4,7 % per år, jämfört med de tidigare i genomsnitt 1,8 % årligen. Av dessa 

har andelen omvårdnadspersonal inom äldre- och handikappomsorg ökat med 7 % mellan 

1995 och 2001. Detta är en obetydlig ökning, menar Öhman, och jämför med sjuksköterskor-

nas 21 procentiga ökning. Förklaringen till denna ojämna utveckling ser Öhman i den ökade 

efterfrågan på medicinsk kompetens som det ökade antalet vårdkrävande personer har fört 

med sig.218 Även om antalet anställda vårdbiträden och undersköterskor har ökat under perio-

den 1995-2001 har antalet sysselsatta inom yrkeskategorin minskat med 100 personer. Under 

denna period var många lediga för studier och antalet frånvarande på grund av sjukskrivning 

ökade, menar kommunalförbundet. Mellan åren 2001 och 2002 vände dock trenden och anta-

let sysselsatta ökade.219   

 

Arbetets innehåll och villkor 

Under 1990-talet började forskningen uppmärksamma äldreomsorgen och dess personal.220 

En studie i vårdbiträdens arbetsmiljö gjordes 1994.221 Där framkom att arbetet i hemtjänsten 

hade högre risk för arbetsolyckor och –sjukdomar än bland andra kvinnligt dominerade yrken. 

Även sjukfrånvaron var högre i hemtjänstyrket än andra yrkesgrupper. Undersökningarna tit-

tade särskilt på de äldre anställda, som ansågs utgöra en viktig resurs i hemtjänstarbetet ge-

nom sina erfarenheter i yrket. När dessa resultat iakttogs, genomfördes under slutet av 1980-

talet en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, bland annat genom att förlägga träning för 

personalen på arbetstid. Astvik kallar äldre- och handikappomsorgen som den ser ut idag för 

”en bransch i kris” med bland annat ett ökat antal långtidssjukskrivningar som främst är kopp-

lade till stressrelaterade belastningssjukdomar.222

                                                 
216 Detta skulle kunna ses som en indikator på det bland andra Berntsson (2006) påpekar, nämligen att yrkeska-
tegoriseringen i kvinnodominerade yrken är flerfaldigt mer generell än i mansdominerade. 
217 Öhman (2003) s. 29 
218 Öhman (2003) s. 30 f 
219 Svenska kommunförbundet: ”Aktuellt om äldreomsorgen” (2003) s. 35 
220 Szebehely (1995), Johansson (1992), Antman (1996), Sand (2002), Gustafsson (1994), Eliasson (1990), Eli-
sabeth Berg (1994) “Det ojämlika mötet” Luleå. fl. 
221 Gunnar Aronsson ” Vårdbiträde i öppen hemtjänst och vid servicehus” i ”Arbete och hälsa” 1994: 32 Ar-
betsmiljöinstitutet, Solna 
222 Wanja Astvik (2003) ”Relationer som arbete” Arbete och hälsa 2003: 8 Arbetslivsinstitutet, Stockholm s. 4 
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Arbetsuppgifterna för hemtjänstpersonalen i studien från 1994 (undersökningen genomfördes 

mellan 1991 och 1992) tycks ha haft samma bredd och vidd som de hade vid hemtjänstarbe-

tets framväxt, det vill säga allt från personlig hjälp till hushållsgöromål, klädvård och aktive-

ring. Därutöver hade sedan tidigare också tillkommit arbetsplanering, personalmöten och ad-

ministrativa uppgifter.223  

 

Astvik, Bejerot och Petterson anser att synen på hemtjänstarbetet som en hjälp till ett antal 

äldre med deras hem bör revideras. På grund av att landstingen har kortat ner vårdtiderna i 

den somatiska vården har kommunerna och i slutändan hemtjänsten och hemsjukvården fått 

ansvaret över eftervård och rehabilitering. 1990-talets reformer medförde även att hemtjäns-

tens vårdtagare blev en heterogen grupp med skilda omvårdnadsbehov. Detta har medfört ett 

ökat behov av mer kvalificerad vård och omsorg från vårdbiträdena. 224  Forskning från senare 

år har också pekat på hur biståndsbifall ges till allt äldre och sjukare.225 Hemtjänstarbetet har 

således övergått från att vara ett yrke där formell utbildning inte ansetts nödvändig till möten 

med människor som har allvarliga psykiska och fysiska sjukdomar och riktigt gamla männi-

skor där kvalificerad vård och omsorg krävs.226 En informant har upplyst mig om att brukarna 

under denna tidsperiod är betydligt sjukare än tidigare perioder och att hemtjänstpersonal i 

vissa kommuner ansvarar för omsorgen över hemmavarande cancersjuka, psykiskt sjuka ung-

domar, utvecklingsstörda och missbrukare på hemtjänstpersonalen.227 Nutida utredningar 

konstaterar också av den anledningen att behovet av kompetensutveckling inom äldre- och 

handikappomsorgen är stort.228

 

Enbart 5 % av hemtjänstpersonalen från undersökningen 1991-92 upplevde att de hade för 

mycket att göra och uppfattade inte i samma utsträckning som personal vid servicehusen att 

de arbetade under tidspress. Fysisk och psykisk uttröttning visade sig vara de vanligaste 

åkommorna bland personalen. Uttröttningarna, menade utredningen, var framförallt kopplade 

till vårdbiträdenas upplevelse av otillräcklighet och att de var tvungna att arbeta med pensio-

närer de ogillade.229 Utredningen fann att ”de psykologiska kraven och kraven på inlevelse-

                                                 
223 Aronsson 1994: 32 s. 9 
224 Wanja Astvik ”Gränser i omsorgsarbete” i ”Arbete och hälsa” 2001: 16 Arbetslivsinstitutet, Bromma s. 1 
225 Andersson (2007) s. 18 
226 Astvik (2001) s. 1 
227 Intervju med gruppchef 14/5 -07 
228 Astvik (2001) s. 1 
229 Aronsson (1994) s. 34 
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förmåga och människokännedom i vårdbiträdesarbetet är höga”.230 Andersson (2007) har stu-

derat omsorgens villkor efter de förändringar som främst 1990-talet och senare år fört med 

sig. De kommunala reformerna som tecknats ovan har fått tydliga effekter på hemtjänstarbe-

tets utformning, menar Andersson och nämner bland annat nedskärningar i personalen och 

nerkortad tid per vårdtagare. De senare årens faktiska och upplevda tidsbrist för hemtjänstper-

sonalen är återkommande debatter i både media och forskning.231 Tidsaspekten är också pro-

blematisk i arbetet då omsorgen inte med tillfredsställelse kan mätas i tid.232 Bristen på tid 

kan också bli en dubbel börda för personalen på grund av den professionella strävan att inte 

tala om tid med vårdtagarna samtidigt som antalet vårdtagare per vårdbiträde har ökat.233

 

Den ökade vårdtyngden som noterades 1995 märktes av i en hög sjukfrånvaro, många arbets-

skador och hög grad av förtidspensionering.234 Problemen med sjukskrivningar och arbets-

skador tycktes inte heller ha avtagit vid Svenska kommunförbundets undersökning av hem-

tjänstpersonalen från 2003.235

 

Hemtjänst på entreprenad och beställar-utförarmodeller 

Med anledning av behovet att separera och tydliggöra rollerna som beställare respektive utfö-

rare bestod hemtjänstens omorganisering även i en övergång till ”köp-sälj-system”236 (se 

ovan, punkt 2 av NPM-filosofins fem karaktärsdrag). Trots att det nya systemet 1996 inte 

hade visats medföra högre effektivitet237, är systemet idag vanligt förekommande ute i kom-

munerna.238 För hemtjänstens del märks den kommunala företagifieringen bland annat i be-

                                                 
230 Aronsson (1994) s. 45 
231 Ex vis i Sveriges radio: http://sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=482483, Länsstyrelsen Gotland: 
http://www.i.lst.se/NR/rdonlyres/A1BB61C2-7582-46F9-866A-944A1D634299/0/verksamhetstillsyn_slite.pdf, 
Rämö, Hans (2003) ” Kronisk tidsbrist eller all tid i världen :  om tid och rum i vård och omsorg”, Stockholms 
universitet, Stockholm, Andersson, Katarina (2007) och ”Tid för utveckling?” (2006) Kerstin Ekberg m fl (red) 
Studentlitteratur, Lund  
232 Se ex vis Katarina Anderssons kapitel i ”Tid för utveckling?”,  
233 Intervju med gruppchef 14/5 -07 
234 ”Hemtjänst och hemsjukvård- en kunskapsöversikt” Evertsson & Johansson (1995) Arbetsmiljöfonden, 
Stockholm s. 28 
235 ”Aktuellt om äldreomsorgen” (2003) s. 37 
236 Edebalk & Lindgren (1996) s. 149 se också Sos-rapport 1995: 20 ”beställar- utförarmodellen” Socialstyrel-
sen (1995)  
237 Liknande resultat framkom i Olsson & Ingvad 2000: 7. Se s. 62 ff. En diskussion om andra drivkrafter bakom 
beställar- och utförarmodeller finns i ”Generell välfärd- hot och möjligheter?” s. 135-170 och utbredningen av 
beställar-utförarmodeller i Montin (2002) s. 113ff 
238 Mer än hälften av Sveriges kommuner hade 2004 någon form av beställar-utförarmodell ”som innebär att 
uppgiften att bevilja äldreomsorg skilts från utförandet av omsorgsarbetet”. Marta Szebehely (2004) ”Nya tren-
der, gamla traditioner” i ”Framtiden i samtiden” Christina Florin och Christina Bergqvist (red) Institutet för 
framtidsstudier, Stockholm s. 181 
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hovet av kundorientering.239 Montin definierar kunder såsom ”individer som har möjlighet att 

avstå från köp av vissa varor eller tjänster på en konkurrensutsatt marknad”.240 Kundorienter-

ing är ett företagsbaserat begrepp som kan ses som ett sätt för kommunerna att behovet av att 

profilera sig på en konkurrensutsatt marknad. För omsorgsverksamheten blir dock kundorien-

teringen mer malplacerad. Vårdbiträden utför de arbetsuppgifter som är ålagda den yrkeskate-

gorin. Den offentliga omsorgsverksamheten är dessutom lagligt reglerad. Ytterligare en faktor 

som försvårar möjligheten till en genuint kundorienterad omsorg är problemet med kunderna, 

det vill säga vårdtagarna. Beslut om vårdtagarens tillgång till vård och omsorg tas inte av 

”kunden” själv utan av kommunala biståndsbedömare. De äldres tillgång till hemtjänst enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån tre grundläggande principer: människovärdesprincipen, 

behovsprincipen och principen om kostnadseffektivitet. Hemtjänsten är med andra ord fram-

förallt inrättad för att möta de äldres behovsprincip, inte för att utföra beställda tjänster.  

 

Andelen äldre som nyttjade alternativa driftsformer ökade från 3,6 till 7,8 mellan 1993 och 

2001.241 Även om denna trend är påtaglig, så är den främst koncentrerad till urbana kommu-

ner och begränsad i landsbygdskommuner. De ekonomiska åtstramningarna har fört med sig 

en ökad privatisering inom hemtjänsten och outsourcing av arbetsuppgifter blir allt vanliga-

re.242  

 

Samtidigt som vårdtagarna blir allt äldre och sjukare råder en, vad Brodin (2005) uppfattar 

som maskulin, föreställning om ”den friska och kapabla åldringen, som själv kan välja de in-

satser som hon eller han vill ha”.243 Beställar- och utförarmodellerna hade inte heller 1996 

visat att vårdtagarna, som enligt Edebalk och Lindgren tillhör en svagare konsumentgrupp, 

ökat sina valmöjligheter.244  

 

Konkurrens har förespråkats för att höja effektiviteten i resursutnyttjandet. Effektiviseringen 

av hemtjänstverksamheten har dock inte varit odelat positiv för vårdbiträdena. De nya organi-

sationssystemen har drabbat både vårdbiträdenas arbetssituation och relation till vårdtagarna. 

                                                 
239 En Googlesökning på ”kund hemtjänst” ger över 60 000 träffar och benämningen ”kund” i omsorgssamman-
hang var vanligt förekommande på kommunernas hemsidor.  
240 Montin, S (2002) s.163 
241 Socialstyrelsen (2002) s. 33 Se även Nils Knutsson och Anders Haglund (1993)”Våra nya kommuner: organi-
sation, verksamhet, ekonomi, personal” Kommundata, Älvsjö s. 84 f för en redogörelse av alternativa driftsfor-
mer. 
242 Andersson (2007) s. 18 
243 Johansson (2007) s. 102 
244 Edebalk & Lindgren (1996) s. 149 
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Enligt Szebehely saknas i stort sett en relation mellan utförare och mottagare.245 Samtidigt 

betonas vårdtagarna mer än förut genom att lyfta fram brukarinflytande, kvalitetssäkring och 

valfrihet för ”kunden”. Szebehely undrar hur brukarinflytande ”är förenligt med striktare bi-

ståndsbedömningar och ekonomistyrning”.246 Effektivisering och kundorientering tycks såle-

des framförallt vara till nackdel för omsorgsarbetet. 

 

Den svenska forskningen kring outsourcingens effekter för hemtjänstpersonalen är knapphän-

dig.247 Peter Ström lyfte redan 1994 fram behovet av forskning kring äldreomsorgens privati-

sering. Han pekade på hur den professionaliseringstendens som Berglind och Pettersson248 

menade skulle ”drabba” omvårdnadspersonal på grund av ökad efterfrågan på utbildad perso-

nal, uteblev. Detta berodde dels på att arbetet utförs i brukarnas hem vilket underlättar bru-

karnas möjligheter till påverkan, dels på att vårdbiträdet oftast är en representant ifrån ”kvin-

nokollektivet” som präglas, menar Ström, av en omsorgsrationalitet. I denna form av rationa-

litet innefattar ”bland annat en stor lyhördhet gentemot brukarnas behov”.249 Den kundorien-

tering som kommunerna betonar i äldreomsorgen ter sig utifrån detta resonemang överflödigt. 

Arbetet som sådant har utformats utefter vårdtagarens behov och vårdbiträdets uppgift är att 

erbjuda de tjänster som på bästa sätt svarar mot dessa. 

 

Ström har koncentrerat sin forskning på outsourcingens effekter på brukare och personal. 

Konsekvenserna av privatiseringen för personalen blir dystra menar han, och lyfter fram en 

rad negativa följder såsom arbetslöshet och omplaceringar på grund av den lägre personaltät-

heten i privat i förhållande till kommunal hemtjänst, försämrad handlingsfrihet bland annat 

genom minskad planeringstid för vårdbiträdena och ökad kontroll över personalens arbets-

tidsanvändning. Ström förutspådde också att de rationaliseringar som följer av outsourcingen 

skulle öka rutiniseringen av vårdarbetet vilket i sin tur skulle kunna leda till ökad stress och 

vantrivsel. Han varnade även för en sned åldersfördelningen bland personalen. De som har 

arbetat länge i kommunal regi stannar i större utsträckning kvar, medan de yngre går över till 

eller börjar i privat hemtjänst.250  

                                                 
245 Marta Szebehely (1996) ”Från hemsamarit till vårdbiträde” i ”Omsorgens skiftningar: begreppet, vardagen, 
politiken, forskningen” Rosmari Eliasson (red) Studentlitteratur, Lund s. 179 
246 Ibid. 
247 På Universitetsbibliotekets sökmotor Album kom 59 poster upp på sökordet Outsourcing, av dessa var ca 10 
svenska. Dessa är främst kopplade till företagsekonomi. 
248 Berglind & Pettersson (1980) 
249 Peter Ström (1994) i Rolf Å Gustafsson (red.) ”Köp och sälj, var god svälj?” Arbetsmiljöfonden, Stockholm 
(1994) s. 157 
250 Ström (1994) s. 178 ff 
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Forskning har dock, som tidigare nämnts, visat att arbetsgivare föredrar den äldre personal-

styrkan eftersom den har en längre livserfarenhet och utgör en stabil bas. Utifrån en sådan ho-

risont skulle den högre medelåldern i kommunal hemtjänst uppfattas som positiv. För att pri-

vat hemtjänst ska bli billigare än kommunal förutsätts besparingar. Dessa, menar Ström, kan 

antingen ske på hög nivå inom organisationen i administrationen hos entreprenadgranskare 

och personaladministratörer, eller på lägre nivå i antalet vårdbiträdestimmar. Ströms egna stu-

dier visade att vårdbiträden i privat regi hade mindre tid avsatt för administration än vård-

biträden i kommunal hemtjänst.  

 

Ett annat sätt för den privata hemtjänsten att öka sin kostnadseffektivitet har varit att minska 

tiden för personalutbildning. De kommunala kostnaderna för hemtjänst tenderar att sjunka 

med outsourcing. Som skäl brukar anföras att konkurrensens skapar ett kostnadsminsknings-

tryck även på den kommunala verksamheten. Ström lyfter fram en annan förklaring: entrepre-

nörens kostnadskalkyl används som beslutsunderlag för kommunens politiker när de fattar 

beslut om hemtjänstens besparingar.251

 

Könsfördelning 

Mellan 1995 och 2002 har andelen män inom äldre- och handikappomsorgen nästan fördubb-

lats, från 12 400 till 21 400. Det har under den perioden också förekommit riktade arbets-

marknadsåtgärder från statligt håll för att öka den manliga andelen inom vård och omsorg.252 

Trots denna markanta ökning fortsätter omsorgsverksamheten att vara kvinnodominerad, 

bland undersköterskor/vårdbiträden var den kvinnliga andelen år 2002 knappt 93 %.253

 

Löneutveckling 

Statistiska centralbyrån började kring millennieskiftet att separera lönenivån för vård- och 

omsorgspersonal inom offentlig och privat sektor. Statistiken ifrån år 2000 och 2003 visar 

båda på att den privata sektorns vård- och omsorgspersonal har en högre medellön än perso-

nalen inom den offentliga. Anmärkningsvärt var också att medellönen för männen i vård och 

omsorg låg högre än kvinnors, både vad gällde den privata och offentliga sektorn. I den priva-

                                                 
251 Ström (1994) s. 155-171 
252 Andersson (2007) s. 18 
253 ”Aktuellt om äldreomsorgen” (2003) 
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ta sektorn låg männens löner i genomsnitt 1 000 kronor högre än kvinnornas år 2003.254 Städ-

personalens löner låg i genomsnitt under vård- och omsorgspersonalens, både i offentlig och 

privat regi. I den offentliga sektorn hade kvinnorna en något högre lön än männen, medan 

städbolag i den privata sektorn betalade högre löner till männen. År 2000 låg männens löner 

inom den privata städbranschen 1 000 kronor över kvinnornas.  

 

Det kan dock vara vanskligt att jämföra städpersonalens lönenivåer med lönenivåerna för per-

sonal inom hela vård- och omsorgssektorn. Inom äldre- och handikappomsorgen återfinns yr-

ken såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och arbetsledare utöver underskö-

terskor och vårdbiträden. Det är därför svårt att uppskatta lönenivån för enskilda grupper ut-

ifrån SCB:s sammanslagning. Medianlönen för undersköterskor låg på 16 400 kronor och för 

vårdbiträden på 15 700 kronor år 2002 enligt svenska kommunförbundets statistik.255 Jämfört 

med städpersonalens medellön 2003 på mellan 15 600 och 17 000 kronor enligt statistiska 

centralbyrån, är löneskillnaderna inte i ögonfallande.  

 
Tabell 4.1 Kommunanställdas lönenivåer år 2005 

 Antal Sysselsättningsgrad Medellön 

Undersköterskor 88 100 79 18 000 

Vårdbiträden 64 600 74 17 200 

Städare 13 900 77 16 500 

Källa: http://www.kommunal.se/old/applications/lonestat/index.cfm?statsFile=k_8.htm 

 

Tabell 4.1 visar dock att hemtjänstpersonalens medellöner har hamnat ovanför städarnas. De 

anställda inom vård och omsorg har, enligt fackförbundet Kommunal, de lägsta medellönerna 

på arbetsmarknaden.256

 

Åldersfördelning 

Den föryngringstendens bland personalen som kunde skönjas under 1980-talet avstannade 

under 1990-talet och framåt upp. Drygt 40 % av undersköterskorna var 45 år och äldre år 

2002 och över hälften av vårdbiträdena var 45 år och äldre samma år.257 Intresset för gymna-

                                                 
254 Lönestatistisk årsbok 2000 resp. 2003 SCB (2001 resp. 2004) 
255  ”Aktuellt om äldreomsorgen” (2003) 
256 http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1278&c=66224 
257 ”Aktuellt om äldreomsorgen” (2003) 
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sieskolans omvårdnadsprogram och en karriär inom vård och omsorg har enligt svenska 

kommunförbundet stadigt minskat, framförallt sedan 1990-talets början.258

 

Utbildning 

Enligt statistiska centralbyråns lönestatistik från år 2000 hade 8 av 10 vård- och omsorgsan-

ställda i offentlig sektor gymnasial utbildning och 12 % var utan gymnasial utbildning.259 I 

den privata sektorn var förhållandena likartade, där en majoritet av personalens utbildning var 

gymnasial. Vad som inte framgår av statistiken är om den gymnasiala utbildningen bestod av 

omvårdnadsprogrammet eller andra program. Av samtliga anställda vårdbiträden och under-

sköterskor hade 2002 drygt hälften omvårdnadsutbildning och strax under 10 % övrig vårdut-

bildning.260 Socialstyrelsens siffror över äldre- och handikappomsorgen från 2003 visar att en 

femtedel av personalen hade gått omvårdnadsprogram på gymnasiet och en knapp fjärdedel 

hade Komvuxutbildning.261  

 

Rekryteringsstrategier och dess effekter 

Rekryteringen av hemtjänstpersonal inrymmer flera motsägelsefulla åtgärder. Som texten 

ovan skisserade har hemtjänstarbetet blivit ett yrke med behov av omfattande kunskaper i 

vård och omsorg. Bland rekryteringsstrategierna framställs utbildning och en strävan efter att 

rekrytera fler unga och män som centrala. Bland arbetsgivare ses dock arbetslivserfarenhet 

som mer värdefullt än utbildning i arbetet och Johanssons (2004) forskning visar att arbetsgi-

vare ”föredrar den lite äldre och förutsägbara arbetskraften”.262 Arbetsgivare ger företräde åt 

deltidsarbetande kvinnlig arbetskraft eftersom de utgör en stabilare bas än tillfälliga insatser 

från unga på väg någon annanstans. Utbildnings- och kompetenskrav kan också ses som ett 

hot mot den erfarenhetsbaserade kunskapen.263 Personal som saknar utbildning kan i många 

fall vara väl så kompetenta för arbetet som utbildad personal.264

 

                                                 
258 Astvik (2003) s. 4 
259 Lönestatistisk årsbok 2000 SCB (2001) s. 140 
260”Aktuellt om äldreomsorgen ” (2003) s. 39 
261 Johansson (2006) s. 89 
262 Hänvisad i Johansson (2006) s. 97 
263 Se redogörelse i Astvik (2003) s. 7 f 
264 Intervju med gruppchef 14/5 -07 
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Möjlighet till styrning av arbetet 

Den studie som genomfördes i början av 1990-talet och som handlade om hemtjänstens och 

servicehusens arbetsmiljö265 redovisade att över två tredjedelar av de äldre vårdbiträdena i 

hemtjänsten att de hade tillräckligt stort inflytande i arbetsgruppens beslutsfattande. För de 

yngre var siffran 39 %. Stödet från arbetskamraterna upplevdes som högt, medan stöd från 

arbetsledningen upplevdes av en tredjedel av vårdbiträdena. Johansson (2006) sammanfattar 

den nutida utvecklingen i äldreomsorgen bland annat med att makten och besluten förflyttats 

högre upp i organisationen. ”Interaktionen sker från överordnad till underordnad”.266  Detta 

uppfattas som ett problem på grund av att ansvaret för personal inte är på samma nivå som 

besluten tas. Fler anställda än förut upplever också idag att de har ”ett alltför begränsat hand-

lingsutrymme och för små möjlighet [sic.] att påverka sin egen arbetssituation”.267

 

Nedskärningarna i äldreomsorgen har också visat sig drabba vad Johansson kallar ett kvinn-

ligt förhållningssätt till arbetet, nämligen ”personliga problemlösningar, flexibilitet, avsaknad 

av hierarki och grupporientering”.268 Konkurrensutsättning brukar ofta lyftas fram som en ef-

fektiviseringsåtgärd i offentliga sammanhang. Evertsson och Johansson ifrågasätter möjlighe-

ten till effektivisering av omsorgsarbetet och menar att effekterna av den ekonomiska åt-

stramningen lett till minskade möjligheter till inflytande och kontroll, både över arbete och i 

arbete, för personalen.269  

 

Eftersom yrket präglas av små karriärmöjligheter, hög personalomsättning och låga formella 

kompetenskrav minskar också kvinnornas förhandlingsläge gentemot arbetsgivaren. Detta 

märks särskilt nu när kommunerna avgör personalstyrkans storlek efter de ekonomiska ramar-

na i stället för efter behovet av hemtjänst.270 De kommunala besparingsåtgärderna, i bland 

annat hemtjänsten, har delvis därför också drabbat i större utsträckning än män, på en mängd 

plan. För anställda kvinnor innebär personalneddragningar en försämrad arbetsmarknadsposi-

tion. Synen på den offentliga sektorn som kostsam, ineffektiv och byråkratisk drabbar även de 

anställda, både sin egen och andras syn på sin arbetsinsats.271  

                                                 
265 Aronsson (1994) s. 26 
266 Johansson (2006) s. 83 
267 Marta Szebehely (2004) ”Nya trender, gamla traditioner” i ”Framtiden i samtiden” Christina Florin och 
Christina Bergqvist (red) Institutet för framtidsstudier, Stockholm s. 183 
268 Johansson (2006) s. 102 
269 ”Hemtjänst och hemsjukvård- en kunskaps översikt” Lars Evertsson & Stina Johansson (1995) Arbetsmiljö-
fonden, Uppsala s. 28 
270 Johansson (2000) s. 300 
271 Johansson (2000) s. 19-29 
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4.3  Sammanfattning 

Den kommunala reformeringen sedan 1990-talets början har breddats och fördjupats trots att 

tillväxten sedan krisen i början av förra årtiondet har varit positiv. Den kommunala omställ-

ningen har på många sätt inverkat på hemtjänstens utformning och innehåll. Omsorgen har 

blivit utsatt för ökad konkurrens och personalen förutsätts vara kundorienterad. De genomgri-

pande lagändringarna i början av 1990-talet har inneburit en omfördelning av ansvarsområden 

från landsting till kommuner och som i slutändan medfört en ökad arbetsbelastning för hem-

tjänsten. Omfördelningen parat med besparingsåtgärder för kommunerna har bidragit till att 

hjälptilldelningen numer är mer restriktiv. För hemtjänsten har konsekvenserna blivit en ökad 

vård- och omsorgsverksamhet på bekostnad av service. Med det ökade antalet sjukare och 

äldre, samt med bredden i vårdtagarnas omsorgsbehov har behovet av utbildad personal ökat. 

Trots detta är utbildningsnivån påfallande låg. Personalrekryteringen har fortsatt vara proble-

matisk och de anställdas medelålder har stigit sedan förra perioden. Andelen män har ökat 

med det har inte lett till att lönen märkbart höjts. Hemtjänstpersonalens löner är fortfarande 

bland arbetsmarknadens lägsta, trots att arbetet är präglat av stora risker, tunga lyft och andra 

psykiska och fysiska påfrestningar. Vårdbiträdenas möjlighet till att påverka sina arbetsvillkor 

har begränsats bland annat genom ekonomisk åtstramning.   
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5.  Analys 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur den kommunala sektorns förändringar, 

både i synen på och i utformningen av sina verksamheter, har fått konsekvenser för hem-

tjänstarbetet. Syftet var även att se om dessa konsekvenser påverkade yrkets genuskod och 

löneutveckling. Frågorna som ställdes till texten var om hemtjänstens förändrade innehåll 

kunde kopplas till ett nytt ekonomiskt tänkande kring kommunalt omsorgsarbete och hur 

hemtjänstarbetet förändrats i samband med outsourcing av tidigare kommunala tjänster. Stu-

dien kom fram till att kopplingen mellan det ekonomiska tänkandet kring kommunal verk-

samhet och hemtjänstens organisering var framträdande.  

 

Hemtjänstens historia inrymmer en rad aspekter på arbetets värde. Det har funnits tendenser 

och tydliga ambitioner från staten att uppvärdera hemtjänstarbetet, men ingen strategi tycks ha 

haft någon bestående effekt. Hemtjänstarbetets utveckling, enligt min mening, kan snarare 

tecknas som en färd från expansion över stagnation till kaos. För närvarande framställs yrket 

som en ”bransch i kris”, för att citera Wanja Astvik.272 Inledningen av den negativa utveck-

lingen sammanfaller med kommunernas ekonomiska kris. Men trots de senaste årens ekono-

miska uppgång har arbetsvillkoren för hemtjänsten fortsatt försämrats.  

 

Den kommunala expansionen från 1960-talet och framåt har bidragit starkt till kvinnors för-

ändrade försörjning i hemtjänsten. En framträdande förändring är att arbetet sedan en tid till-

baka har övergått till att bli hel- eller deltidsarbete för majoriteten kvinnor inom yrket. Det 

innebär att arbetet utgör den grundläggande inkomstkällan för kvinnan, och i en del fall även 

för familjen. Det borde rimligtvis också betyda att hemtjänstpersonalen i stor utsträckning är 

mer beroende av inkomsten som arbetet inbringar idag än vad de var under 1960- och 1970-

talet. Därför att det kanske ännu viktigare idag att vara medveten om att kvinnor drabbas i 

större utsträckning än män när kommunerna vidtar besparingsåtgärder. Dels på grund av att 

kvinnorna utgör en majoritet av den anställda personalen, dels för att kommunernas bespa-

ringar försvagar kvinnornas position på arbetsmarknaden. 

 

                                                 
272 Astvik (2003) s. 4 
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Det finns ett samband mellan synen på behovet av kvinnor på arbetsmarknaden och synen på 

den kommunala verksamheten.273 Vissa kommuner har sett en välfungerande kommunal ser-

vice som central för att garantera en hög förvärvsfrekvens för både män och kvinnor. I sådana 

kommuner anser man även idag att omsorg bör vara en kommunal uppgift som inte bör utsät-

tas för vinstintresse. Detta samband mellan den kommunala synen på kvinnors arbetskrafts-

deltagande och kommunal verksamhet är något som förtjänar att studeras vidare. 

 

Ädelreformen gav påtagliga konsekvenser för vårdbiträdet i hemtjänsten. Det är svårt att se 

det samhälleliga antagandet att hemtjänstpersonal bör ta hand om alla de vårdtagare som re-

formen förde med sig, utan att för den skull göra stora ekonomiska satsningar för utbildning 

och lönehöjningar, som annat än ett uttryck för den värdediskriminering av kvinnlig arbets-

kraft som råder i samhället. Min informant uttryckte i intervjun oro över personal som över-

gått till att sköta jobbet på rutin och utvecklat bitterhet i förhållande till yrket.  274 Det förefal-

ler som om vårdbiträdena generellt sedan 1990-talets kommunala reformering har fått utstå 

prövningar som få andra yrkesgrupper och att bitterheten mycket väl kan vara befogad. 

 

5.1  Outsourcing + kundorientering = hemtjänst? 

Outsourcingen av äldreomsorg är direkt länkad till föreställningen att det skulle leda till mer 

effektiv omsorgsproduktion. Att döma av det underlag som använts här verkar den effektivi-

serade omsorgsproduktionen i första hand leda till en nästintill ohållbar situation för persona-

len. Det ger vårdbiträdet tyngre bördor än vad hon redan har. Inte nog med att hon på kortare 

tid än förut ska se till att sjuka och skröpliga människor har det drägligt, hon ska dessutom 

ägna energi åt att hantera varje individs särskilda behov.275 Dessa uppgifter ska utföras utifrån 

idén om att hon ”säljer” sin produkt till en ”kund”.  

 

Den ”marknad” som de äldre och personalen delar har inte heller företagsekonomins förut-

sättningar. Hemtjänstens kundorientering kan uppfattas som paradoxal eftersom verksamheten 

utgår från behovsprincipen och inte ”kundens” ekonomi i första hand. Omsorg inom kommu-

nen borde inte med framgång kunna organiseras utifrån företagsekonomiska filosofier om 

                                                 
273 Johansson (2000) s.301 
274 Intervju med gruppchef 14/5 -07 
275 Intervju med gruppchef 14/5 -07 
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omsorgsarbete fortsatt ska definieras utifrån den personliga relationen mellan vårdtagare och 

vårdgivare som ansetts vara central (se definition ”omsorgsarbete” Appendix A).  

 

5.2  Vad har hänt med yrkets status? 

Materialet visade även på att hemtjänstens organisation förändrats genom bland annat outso-

urcing av tidigare kommunal verksamhet. Genom den textanalytiska metoden har det i mate-

rialet framkommit att i såväl statistik som statliga utredningar förekommit värderingar av 

hemtjänstarbetet som talar emot strategierna för att uppvärdera yrket. Stora delar av hemtjäns-

tens arbete har under lång tid av perioden inte funnits med i statistiken på grund av att löneni-

vån varit för låg. Även arbetstiderna för det stora flertalet har osynliggjorts i statistiken. Dess-

utom behandlades hemtjänsten i utredningar som ett typiskt kvinnoarbete där städning och 

omvårdnad ingick som en naturlig del i könskategorin. Andelen män var under lång tid för-

svinnande liten. Det var denna bild av hemtjänstarbetet som blev grunden för dess utveckling. 

Den genuskonstruktion av kvinnlighet såsom omsorgstagande, huslig och vårdgivande lades 

som bas för hemtjänstens utformning. Sedermera har genuskonstruktionen av arbetet revide-

rats. Trots att hemtjänstarbetet genomgått genusomordningar; städning har nedtonats, utbild-

ning betonats och fler män har anställts, har genuskoden såsom ett kvinnligt yrke hållits kon-

stant.  

 

Ett lågstatusarbete definierades av Wikander såsom arbeten med ”kort utbildningstid” där det 

fordras ”endast enkel manuell skicklighet” (se definition ”lågstatusarbete”, Appendix A). Som 

framgått har hemtjänstarbetet utvecklats till att bli ett yrke som kräver mer än ”endast enkel 

manuell skicklighet”. Således borde arbetets status också ha höjts. 

 

Paula Berntssons regressionsanalys ifråga om huruvida förskolläraryrkets status höjs av priva-

tisering gav inget tydligt utslag och hon är därför tveksam till en sådan hypotes. Majoriteten 

av förskollärare och lärarförbundet delar uppfattningen att förskolläraryrkets status inte på-

verkas av driftsform.276 Hemtjänstarbetets yrkesstatus verkar varken skilja sig mellan kom-

munal och privat utförd omsorgsverksamhet eller förändrats med ett ökat inslag av privatise-

ring. 

 

                                                 
276 Berntsson (2006) s. 221 f 
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Många forskare delar uppfattningen att den låga utbildningsnivå bland personalen idag är be-

kymmersam. Den skeptiska hållningen till professionaliseringstendenserna som vissa forskare 

och arbetsgivare intar, och som har funnits under lång tid, kan emellertid utgöra ett hinder för 

att öka yrkets status. Ska arbetet fortsätta att utformas som det är förefaller utbildning vara 

nödvändigt för att vårdbiträdena ska känna trygghet i mötet med fysiskt och psykiskt sjuka 

människor. Även om livserfarenhet inte är att förringa i detta yrke skulle utbildningskrav för 

personalen kunna fungera som en markör för hur pass krävande det faktiskt är. Alternativt 

skulle hemtjänsten kanske kunna, med hänvisning till Reiss Jr:s resonemang (se begrepp 

”Lågstatusyrke”, Appendix A), införa lärlingsskap? 

 

Effektiviseringen av hemtjänstarbetet har till viss del inneburit en ökad specialisering för yr-

ket, eftersom hemtjänstverksamheten koncentrerat sig till de mest vårdbehövande och till att 

betona vård/omsorg framför hushållsarbete. Denna specialisering av yrket skulle kunna vara 

ett sätt att höja professionaliseringsgraden och därifrån även höja yrkets status. Det minskade 

inslaget av hushållsarbete från vårdbiträdet har till viss del möjliggjorts genom outsourcing 

till städ-, och/eller matdistributionsbolag. Nedskärningarna i städ- och matinsatser har dock 

enligt Socialstyrelsen inneburit minskad kvalitet.277 Szebehely ifrågasätter teorin bakom den 

ökade betoning på vårdande eller socialpedagogiska aspekter och nedtoning av hushållssyss-

lor som ingick i 1980-talets strategi för att höja yrkets status. Hon menar att även städning 

ställer stora krav på vårdbiträdets inlevelseförmåga och innebär är en balansgång i ett mycket 

känsligt område för många äldre.278 En ytterligare fördel med hushållssysslorna skulle kunna 

vara att de möjliggör en större distans mellan vårdtagare och vårdbiträde och att vårdbiträdet 

kan uppleva tillfredsställelse med att något konkret gjorts. Hushållsarbete borde också innebä-

ra en mindre grad av psykisk påfrestning för vårdbiträdet än vad socialpedagogisk verksamhet 

för äldre och sjuka kan tänkas medföra. Till det resonemanget skulle också kunna tilläggas att 

yrkets status, oavsett om vårdbiträdet utför hushållssysslor eller ej, inte har höjts trots specia-

liseringen.  

 

En annan förväntad statushöjande strategi har bestått i att öka andelen män i yrket.279 Detta 

har gjorts i hemtjänsten, om än fortfarande marginellt, men utan resultat i lönenivå. På senare 

år syns en tendens till att den privata sektorn betalar högre löner till sina anställda i vård och 

                                                 
277 Szebehely (1996) s. 183 
278 Szebehely (1996) s. 184 f 
279 Berntsson (2000) 
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omsorg än kommunerna. Som påpekats säger dock inte dessa siffror något om hur löneförhål-

landena utvecklats för specifika grupper inom vård och omsorg. 

 

Hemtjänstarbetets prägel av ett lågstatusyrke har följaktligen inte försvunnit trots genomgri-

pande förändringar. Yrkets genuskodning har förblivit kvinnligt och kvinnodominerade yrken 

såsom detta är fortfarande samhälleligt lågt värderade. Den diskriminering som yrket utsatts 

för, genom att inte lönemässigt värdera arbetsinsatserna, har på senare tid förvärrats. Detta är 

anmärkningsvärt särskilt eftersom kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden har präglat 

svensk samhällsdebatt under de senaste två decennierna. Yrket är, enligt Strömbergs defini-

tion, ”genuscementerat”.280 Personalkostnader utgör tjänstesektorns största utgifter och beva-

randet av yrket såsom kvinnligt kodat har av materialet att döma varit samhällsekonomiskt 

framgångsrikt då det hållit nere lönenivån. Det tycks således ligga i det offentligas intresse att 

behålla den kvinnliga genuskodningen på hemtjänstarbetet. 

 

Tack vare genusteorin har man genom empirisk erfarenhet funnit något som benämns ”pink 

collar work”. Begreppet förklarar kvinnodominerande arbetens statusposition. Den vanligaste 

uppdelningen mellan arbeten har traditionellt varit mellan ”blue-” och ”white collar”, det vill 

säga mellan arbetare och tjänstemän. Denna bild har dock inte varit fullt tillämplig på kvin-

nors arbetskraftsdeltagande eftersom kvinnor utför den största andelen av tjänsteproduktionen 

i servicesektorn utan att ha privilegier som kopplas till de manliga tjänstemännen. Genom att 

tillägga en kategori, ”pink collar”, tydliggörs de maktrelationer som präglar förhållandet mel-

lan ”blue-”, ”white-” och ”pink collar”. 

 

 SCB:s arbetskraftundersökningarna reviderar visserligen kontinuerligt uppdelningen i när-

ingskategorier, men av 1985 års arbetskraftsundersökning kunde utläsas  att kvinnors andel i 

servicesektorn var 65 %.281 Hemtjänstens personal kategoriserades i den äldre statistiken un-

der ”övriga arbetare”. Det som ”produceras” i hemtjänsten är dock tjänster. Louise Kapp 

Howe menade att den mest framträdande uppdelningen på arbetsmarknaden är mellan vad 

hon kallar ”pink collar work” och arbete i manliga och genusintegrerade branscher.282 ”Pink 

collar” arbeten associeras med en hög andel kvinnor, låga löner och kvinnligt kodade arbets-

uppgifter. Är hemtjänst ett svenskt svar på ”pink collar work”? Att beforska och tala om 
                                                 
280 Helén Strömberg ”Sjuksköterskeyrkets historiska genusnorm och moderna genuscementering” i Helén Ström-
berg och Henrik Eriksson (red) “ Genusperspektiv på vård och omvårdnad” Studentlitteratur, Lund s. 39 ff 
281 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 
282 Louise Kapp Howe (1978) ”Pink collar workers” Avon books, New York s. 11 
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kvinnors position i arbetsmarknaden utifrån teorin om ”pink collar” kan kanske hjälpa oss att 

ännu bättre tydliggöra statusskillnaderna mellan manligt och kvinnligt kodade arbeten. 
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6.  Sammanfattning 

Denna uppsats har visat att det finns tydliga kopplingar mellan ekonomiskt tänkande kring 

omsorgsarbete och den kommunala hemtjänstens reella utformning och innehåll. Hemtjäns-

tens expansion sammanfaller med en god kommunal ekonomi och ett samhälleligt stöd för en 

utvidgad offentlig sektor. Allt fler får tillgång till hemtjänst och de erbjudna tjänsterna är un-

der denna period frikostigt utformade. Personalfrågor diskuteras på statlig nivå och statliga 

bidrag för utbildning och fortbildning av personalen ges till kommunerna. När den offentliga 

sektorns storlek ifrågasätts sker också omorganiseringar i hemtjänstverksamheten. Arbetsupp-

gifterna blir mer tydligt avgränsade, statsbidragen blir mer generellt utformade och arbetsbe-

lastningen för personalen ökar. 

 

Outsourcing av kommunal verksamhet ingår i ett större idémässigt sammanhang som innehål-

ler en tydlig inriktning mot att organisera kommunal service utefter företagsprinciper. Hem-

tjänsten har utifrån detta tankesätt förändrats på många sätt. Vårdtagarna betraktas såsom 

kunder på en omsorgsmarknad. Konkurrens i hemtjänstverksamhet införs med förhoppningen 

om mer effektiv omsorgsproduktion även inom den kommunala hemtjänstverksamheten. Out-

sourcing av delar av arbetsuppgifter inom kommunal hemtjänst har bidragit till att hemtjäns-

ten inriktats mer mot omsorg/vård än tidigare. 

 

Hemtjänstarbetet har genomgått stora förändringar sedan det från 1960-talet fogades in i den 

kommunala servicen. Innehållsmässigt har verksamheten gått ifrån ett inte närmare definierat 

eller strukturerat uppdrag att utföra de hushållsuppgifter som vanligtvis utfördes i de flesta 

hem, till att bli tydligt avgränsad och innebära en högre grad av vård/omsorg och aktivering. 

Arbetets yttre ramar har också utvecklats över tid. Från att ha varit ett utpräglat ensamarbete 

med en framträdande relation mellan vårdtagare och vårdbiträde, har de anställda och hem-

tjänstarbetet organiserats gruppvis på en arbetsplats skild från vårdtagarens hem med tydlig 

arbetsledning och månadslön. Även kompetenskravet har skiftat under den kommunala hem-

tjänstens historia. Det arbete som tidigare efterfrågade kunnande i begynnande demens, hus-

hållskunskaper, empati, medicingivning och såromläggning kräver nu att vårdbiträdet klarar 

av att hantera risk för våld, missbrukare, ge svårt sjuka rätt sorts vård, sköta utvecklingsstörda 

och stimulera psykiskt sjuka människor. Hemtjänstarbetet har blivit ett definierat yrke med 

anknytning till yrkesutbildning. Trots det har andelen med utbildning inte ökat i takt med be-

hovet av utbildad personal ökat.  
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Det är mycket i hemtjänsten som inte märkbart har förändrats sedan 1960-talet. Fortfarande 

saknar en stor andel av hemtjänstens personal utbildning. Vårdbiträdets livserfarenhet är fort-

farande premierande i anställningssammanhang. Det kan tolkas som att arbetsgivaren outtalat 

utgår från en äldre föreställning om vad arbetet innehåller. Den höga personalomsättningen 

har präglat yrket i över 30 år och är fortfarande ett problem. Kvinnodominansen i branschen 

är ihållande, trots en medveten kampanj från 1990-talet och framåt för att rekrytera män. Ar-

betets status har inte heller förändrats påtagligt sedan 1960-talet. Under 1980-talet fördes en 

statlig kampanj för att locka folk till hemtjänsten som gav tillfälligt resultat i form av höjd sta-

tus, vilket bland annat märktes genom att personalens medelålder sjönk. Därefter har hem-

tjänsten inte med framgång kopplats till någon statushöjande strategi, och den uppmärksamhet 

som yrket fått har främst handlat om missförhållanden. Hemtjänstpersonalen har under hela 

undersökningsperioden varit bland de lägst betalda på arbetsmarknaden, trots att arbetsbelast-

ningen och kompetenskraven (informellt) har ökat. 
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Appendix A 

Definitioner 
Entreprenad/outsourcing 

Innebär att ett företag överlåter delar av sin produktion åt andra företag för att kunna koncent-

rera sig på sin kärnverksamhet.283 I den offentliga debatten är entreprenad vanligast före-

kommande. I vetenskapliga sammanhang används begreppet outsourcing. I denna uppsats väl-

jer jag därför att tala om outsourcing. 

 

Hemtjänst 

”Ett samlingsbegrepp för de insatser som avser att underlätta det dagliga livet för äldre och för 

människor med funktionshinder.”284

 

Kvinno-/mansdominerade yrken 

Ett kvinnodominerat yrke har en andel kvinnor på mellan 67 och 100 % och ett mansdomine-

rat en andel män på mellan 67 och 100 %.285

 

Lågavlönad  

En människa som får låg lön för sitt arbete. Utifrån ett relativt perspektiv innebär begreppet 

individer som ingår i en viss andel längst ner i lönefördelningen. Alternativt kan låg lön defi-

nieras absolut genom att ange ett visst belopp. Uppsatsen kommer att utgå ifrån det relativa 

perspektivet eftersom undersökningen jämför olika tidsepoker.  

 

Lågstatusyrke 

Arbetaren saknar kontroll över andra men tvingas själv underordna sig. ”Dessa arbeten har 

oftast kort utbildningstid och kräver endast enkel manuell skicklighet”.286 Statusbegreppet är 

kopplat både till funktionell position och till samhällets syn på olika verksamheter, genom 

personliga och socioekonomiska statusskalor. Den socioekonomiska statusskalan består i re-

gel av inkomst, utbildning och yrke. Dessa variabler är dock korrelerade till varandra eftersom 

                                                 
283 Definitionerna finns bland annat på http://sv.wikipedia.org/wiki/Outsourcing och 
http://www.accenture.com/Countries/Sweden/Services/Outsourcing/default.htm. De går också att finna i ekono-
misk litteratur som exempelvis Paul R Krugman & Maurice Obstfeld (2006) ”International economics: theory 
and policy” Addison- Wesley, Boston s. 20. Där syftas dock definitionen på internationell outsourcing. 
284 Ann Britt Sand (2002) “Anhörigvård: arbete, ansvar, kärlek, försörjning” Studentlitteratur, Lund s. 89 
285 SOU 1998: 6 s. 129 
286 Wikander (1991) s. 7 
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utbildning som regel ger möjlighet till visst yrke och inkomsten för det mesta härstammar 

ifrån yrket.287 Status kan översättas med prestige eller socialt anseende. Bourdieu erbjuder en 

förklaringsmodell till hur sådant socialt värde skapas, inom vad han kallar sociala fält. Dessa 

fält är föränderliga och utsätts för en oupphörlig kamp mellan institutioner och människor i 

samhället. Fältbegreppet förutsätts för studier av kapitalfördelningen i samhället. Kapital i 

Bourdieus mening definieras med tillgångar, värden eller resurser som kan vara både av eko-

nomisk och av symbolisk karaktär. Det symboliska kapitalet blir till när det erkänns av andra 

inom samma fält, det vill säga erhåller anseende eller prestige. Begreppet används som för-

klaring till förhållanden mellan bland annat människor, institutioner, titlar och arbeten. Ett 

lågstatusyrke skulle då enligt Bourdieus teori därför inte ha tillerkänns något symboliskt kapi-

tal.288 Yrket har alltså lågt (eller inget) symboliskt värde i andras ögon.  

 

Ett yrkes status går också att koppla till dess genusrelation. När andelen kvinnor i ett yrke 

ökar, sjunker lön och status.289 Reiss Jr framhåller i sin undersökning om yrkens sociala status 

att yrken med hög status, där inte utbildningsnivå är avgörande, är uteslutande manliga. Dessa 

yrken efterfrågar ingen formell kompetens och ingången till dem är via lärlingskap och/eller 

kapital.290 I den här undersökningen kommer jag främst att diskutera yrkets status efter in-

komstnivån, eftersom kopplingen mellan inkomst, försörjning och makt i samhället är påtag-

lig.291

 

Omsorgsarbete 

Omsorg är ett mångfacetterat begrepp som ingår i många praktiker.292 Omsorg har enligt Wa-

erness två innebörder, att sörja för och att sörja med. Centralt i arbete med omsorg, menar 

Waerness är personorienteringen, det vill säga omsorgens tydliga anknytning till personliga 

relationer.293 Den mest välfungerande organisering av äldreomsorgen från både omsorgsgiva-

res och –tagares horisont har också visats vara den form som möjliggör för kontinuitet och en 

personlig relation.294  

                                                 
287 Albert J Reiss Jr (1961) ”Occupations and social status” The free press, New York s. 83 ff 
288 Donald Broady(2000) ” Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg” i ”Pedagogik- en grundbok” 
Jens Bjerg (red) Liber, Stockholm s. 435-471 
289 Kerstin Rosenberg (2004) ”Värdet av arbete” BAS, Göteborg s. 14 
290 Reiss Jr (1961) s. 85 
291 Susanna Hedenborg och Ulla Wikander (2003) ”Makt och försörjning” Studentlitteratur, Lund 
292 Omsorg: omvårdnad, omtanke, skötsel, vård, tillsyn, noggrannhet.  
293 Kari Waerness (1983) ”Kvinnor och omsorgsarbete” Prisma, Stockholm 
294 Marta Szebehely (1995) “Vardagens organisering: om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten” Arkiv, Lund 

 76



Begreppet omsorg har under 1980-talet ersatt ”vård” och ”behandling” i offentlig text, exem-

pelvis övergick åldringsvård till att benämnas äldreomsorg.295 Omsorgen ”avser att beskriva 

ett omhändertagande som omfattar människans hela livssituation och för att markera att hjäl-

pen syftar till att skapa drägliga livsvillkor utifrån den enskildas förutsättningar, oberoende av 

vad som kan betraktas som normalt eller friskt.”296

 

Omsorgsarbete och personlig service kan båda innebära samma form av arbetsuppgifter. 

Skillnaden mellan begreppen beror dels på under vilket sammanhang arbetsuppgiften utförs, 

dels på skillnader i status mellan utförare och mottagare. Personlig service bygger vanligtvis 

på ömsesidighet där den mottagande parten själv kan klara av att utföra tjänsten.  I den hierar-

kiska ordningen är mottagaren överordnad utföraren. Omsorgsarbetet baseras i stället på mot-

tagarens oförmåga att själv utföra uppgiften. Genom denna begränsning blir mottagaren un-

derordnad utföraren.297

                                                 
295 Sand (2002) s. 
296 Eliasson Lappalainen & Szebehely (1996) ”Äldreomsorg, kvalitetssäkring och välfärdspolitik" i  Wennemo & 
J Palme (red): ”Generell välfärd: hot eller möjlighet?"s. 88 
297 Waerness (1983) 
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