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Abstract 

 

This master´s thesis examines the working conditions and working environment of assistant 

nurses within the home care service of the elderly during and before the Coronavirus 

pandemic in Sweden. Before the pandemic studies showed that care work performed by 

assistant nurses lack recognition of how hard and heavy their work is and at the same time 

that their wages are low in relation to other occupational categories. These injustices have 

been highlighted during the pandemic and the socio-politic discourse has been about how 

important their work is for our society but there hasn’t been any large form of redistribution. 

The study includes the experience and voices of six women working within the Swedish 

home care service who have worked through the pandemic, caring for and treating the most 

vulnerable people within our society with their own lives at risk. Their voices serve as the 

base for this feminist study about care as wage-work alongside with Nancy Frasers theory 

(2003) about recognition and redistribution to accomplish genderjustice. The study concludes 

that the working conditions and working environment have been more stressful and heavier 

during the pandemic due to high absence and having to put on protective material with no 

extra time for it. The consequences have been an increased stress of conscience for the 

assistant nurses not being able to care for the elderly in accordance with what Kari Waerness 

(1984) calls the rationality of caring. The study also concludes that recognition without 

redistribution isn´t enough for the care work of assistant nurses and further shows that these 

two injustices need to be fought at the same time in order to achieve genderjustice just as 

Fraser pinpoints.    
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
  

Under året 2020 synliggjorde Coronapandemin inte bara samhällets orättvisor, ojämlikheter, 

sårbarheter och brister utan även hur viktigt vård- och omsorgsarbetet är och vad som blev än 

mer synligt var en underfinansierad offentlig sektor och välfärd, prekära anställningsformer 

och en privatiserad sjuk- och äldrevård som under tid resulterat i sämre arbetsvillkor och en 

sämre arbetsmiljö för anställda inom vården (Szebehely, Strandell & Stranz 2021). Under 

pandemin har vård- och omsorgsarbetares insatser hyllats världen över av människor som 

applåderat från sina balkonger i flertalet städer, dock har höjda löner och bättre arbetsvillkor 

uteblivit. I Sverige har vård- och omsorgs anställda arbetat under hela Coronapandemin i en 

pressad och utsatt miljö med risk för att själva bli smittade, de har fått se människor dö utan 

sina närståendes avsked samtidigt som de i början av pandemin inte visste hur de skulle 

behandla de som smittats eller som riskerade att smittas av Coronaviruset. I en nordisk 

kontext hör Sverige till ett av de mer drabbade länderna under Coronapandemin och 

äldreomsorgen har varit särskilt ansatt och i jämförelse med sjukvården är äldreomsorgen en 

verksamhet med en betydligt lägre status med klart lägre utbildningskrav på personalen som 

också har sämre anställningsförhållanden (Szebehely 2020). Pandemin har satt ljus inte bara 

på personalsituationen inom äldreomsorgen men även hur resursmässigt eftersatt och 

undervärderad den är i samhället. Den har även påvisat äldreomsorgens strukturella problem 

när det gäller otillräcklig bemanning, dålig arbetskvalitet samt otillräcklig kompetens som 

alla har en belastning på vården och säkerheten (OECD 2020, WHO 2020). 

Hur kommer det sig att vård- och omsorgsarbetet har nedvärderats och varför 

har den materiella och ekonomiska fördelningen varit så eftersatt de senaste decennierna? 

Feministiska forskare hävdar att det är på grund av att det förknippas med kvinnor och 

föreställningar om femininitet och reproduktion (Stranz 2013; Sörensdotter 2008). Det 

avlönade omsorgsarbetet har dominerats och domineras fortfarande av kvinnor i Sverige. 

Enligt statistik från SCB så är undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 

det vanligaste yrket bland kvinnor 2019 och den totala andelen inom yrket är 135 300 varav 

123 400 är kvinnor vilket ger en procent på 91/100 (SCB 2019). Tidigare forskare har 

benämnt den nordiska modellen som kvinnovänlig eftersom den avlastar kvinnors informella 

omsorgsarbete och att den har möjliggjort kvinnors socioekonomiska medborgarskap (Hernes 
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1987). En som ställt sig kritiskt mot detta är Hanne Marlene Dahl som forskat om de kvinnor 

som arbetar inom den offentliga sektorn och påvisar hur deras arbetsvillkor och vardag 

knappast kan anses vara kvinnovänliga och att deras situation ger en drivkraft för kampen 

mot erkännandet av omsorgsarbetet (Dahl 2004). Två studier från arbetsmiljöverket påvisar 

även att kvinnor inom hemtjänsten har sämre arbetsmiljö än vad män har på tekniska 

förvaltningen samt att kvinnor inom hemtjänsten har stora brister i arbetsmiljön, t ex. mindre 

resurser till utrustning och fordon samt fler anställda per chef. Även en brist på erkännande 

för deras arbetsmiljö gör att risker inte synliggörs och åtgärdas i tillräckligt hög grad, t.ex. en 

ohälsosam arbetsbelastning och fysiskt tunga arbetsuppgifter vilket resulterar i 

belastningsbesvär efter ett antal år (AV 2014 & 2015). En anledning är den strukturella och 

organisatoriska förändringen i slutet på 1980-talet, när ett nytt styrsystem introducerades, 

nämligen New Public Management. Vilket innebär att äldreomsorgen har kommit att drivas 

efter en marknadslogik med fokus på privatisering, konkurrens, effektivitet, flexibilitet, 

kostnadsreducering, valfrihet samt en strävan mot standardiserade arbetsuppgifter och en 

hierarkisk styrning (Katzin 2020:13f). 

                      Den politiska filosofen Nancy Fraser har problematiserat det nuvarande 

ekonomiska systemet och både de produktiva och reproduktiva sfärernas beroende mellan 

varandra, dess motsägelser och den ojämna värderingen mellan dem i ett antal artiklar, 

böcker och publikationer. Även genusordningen och samhällets androcentriska strukturer har 

behandlats. Hennes begrepp Genusrättvisa tar i beaktning både det materiella och det 

ekonomiska (omfördelning) samt de kulturella värderingar i termer av status (erkännande) 

som existerar i samhället (Fraser 2003:229). Frasers tankar om erkännande och omfördelning 

utvecklas mer i teorisektionen men vad som är tydligt är att bristen på erkännande för 

omsorgsarbetet samt den otillräckliga fördelningen materiellt och ekonomiskt verkar vara en 

anledning till att äldreomsorgen har varit så hårt drabbad både i Sverige och internationellt.  

  

1.2 Syfte och frågeställning 
  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka undersköterskors arbetsvillkor och 

arbetsmiljö inom hemtjänsten både före och under Coronapandemin. Då tidigare forskning av 

Coronapandemins effekter på äldreomsorgen fokuserat till större delen på äldreboenden utan 

en mer djupgående förståelse av undersköterskors erfarenheter inom hemtjänsten ämnar 
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studien bidra med ny kunskap över deras arbetsvillkor och arbetsmiljö före och under 

pandemin samt deras möjligheter till omsorgsutövande. Då den offentliga diskursen har 

handlat om hur viktigt vård- och omsorgsarbetet är för vårt samhälle är det andra syftet att 

undersöka om de har märkt av det offentliga erkännandet konkret på sin arbetsplats och om 

det offentliga erkännandet har resulterat i en märkbar omfördelning och höjd status för yrket. 

 

Följande frågor ämnar studien att svara på:         

  

- Hur ser hemtjänstpersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö ut och hur har dessa påverkats 

av Coronapandemin? 

  

- Hur har utrymmet för omsorgsutövandet påverkats under Coronapandemin? 

  

- Vad är hemtjänstpersonalens upplevelser av erkännande och omfördelning före och under 

Coronapandemin? 

 

2. Forskningsfältet 
 

I följande kapitel kommer jag att presentera hemtjänstens historiska utveckling från sent 

1940-tal till vår samtid och omstruktureringen av både välfärden och äldreomsorgen. Därefter 

presenterar jag forskning som gjorts på hemtjänsten och omstruktureringen utav 

omsorgsarbetet samt arbetsvillkor och arbetsmiljö i en svensk kontext. 

 

2.1 Hemtjänstens historiska utveckling i Sverige 
  

Hemtjänstens historiska utveckling och arbetsmarknadens villkor samt den genuskodade 

arbetsfördelningen har kartlagts i både Marta Szebehelys avhandling Vardagens Organisering 

(1995) och Renita Sörensdotters avhandling Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten 
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(2008). Det som är tydligt är att hemtjänsten än idag påverkas av dess historia och de normer 

och värderingar som är förknippat med yrket. Sörensdotter påtalar att det har varit många 

förändringar men att sammanlänkningen mellan kvinnor, omsorg och hemmet har kvarstått 

genom historien. Både Szebehely och Sörensdotter hänvisar till författaren Ivar Lo-Johansson 

som en faktor bakom varför hemtjänsten kom till då han lyfte fram de problem som fanns 

inom äldreomsorgen under efterkrigstidens Sverige. Under den här perioden bedrevs 

äldreomsorg framför allt på institutioner och han lyfte upp frågan om rätten till att få bo kvar 

hemma som således blev startskottet för hemmaboendeideolgin. Det ska sägas att det fanns 

hemhjälp redan under 1920-talet men att den främst riktades till sjuka mödrar med barn, även 

om äldre ensamstående kunde få viss hjälp. Sverige inspirerades vid den här tiden mycket av 

frivilligorganisationer i England som organiserade hjälp för äldre genom att rekrytera 

hemmafruar. Politiskt började frågan om rätten att bo kvar hemma med hjälpinsatser att 

drivas 1949 och ett år senare påbörjade Röda Korset i Uppsala sin hemverksamhet där man 

tillhandahöll med städning och matlagning vilket sedermera också skulle öka efterfrågan på 

hjälp. Detta ledde till att allt fler kommuner följde efter och att hemhjälpen expanderade 

snabbt i Sverige där framför allt hemmafruar rekryterades på deltid eller som timanställda för 

att hjälpa de gamla. Då politikerna var tveksamma till att införa hemhjälp så organiserades 

hemhjälpen framför allt av frivilligorganisationer så som Röda Korset (Szebehely 1995; 

Sörensdotter 2008). 

                      Framgångar såg till att uppmuntra de politiker som ville utöka hemhjälpen till 

att finnas i alla kommuner och således tog det Socialdemokratiska projektet fart samtidigt 

som välfärdsstaten stegvis parallellt växte fram och dåvarande socialminister Gustav Möller 

drev på frågan angående hemhjälp och som 1951 hävdade att det skulle bli billigare med 

hemhjälp än med institutionsvård i det svenska samhället, en kamp som sedan övertogs av 

Gunnar Sträng då han tog över som socialminister. Dessa krav sammanföll med ett flertal 

omvandlingar i samhället, så som den ekonomiska tillväxten under efterkrigstiden, ett ökat 

intresse för att tillgodose äldres egna önskemål, den pågående urbaniseringen och ökandet av 

kvinnors förvärvsarbete. Det sistnämnda resulterade i att kvinnors informella omsorg till sina 

anhöriga minskade. Under den här perioden var arbetskraften billig och utgjordes av äldre 

hemmafruar som således möjliggjorde expansionen av hemhjälpen (Edebalk 1990: 21, 25 i 

Sörensdotter 2008:67). Hemtjänstens utbyggnad drevs vidare i kommunerna under 1960-talet 

genom olika ekonomiska incitament (Edebalk 1990: 36, 42 i Sörensdotter 2008:68) och 

expanderade snabbt fram till 1980-talet. Antalet platser på servicehus och inom långvård 
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ökade också fram till början av 1980-talet. Till en början var det de som mest behövde hjälp 

som fick det men när hemtjänsten expanderade utvidgades tjänsterna till att även gälla de som 

var i mindre behov av hjälp. Således kom hemtjänsten att karaktäriseras av service och 

tillhandahölls till stora grupper äldre (Szebehely 1995; Sörensdotter 2008). Äldrereformen 

infördes under 1990-talet och samtidigt försämrades Sveriges ekonomi. Under den här 

perioden inriktades hemtjänsten på att ge många hjälptimmar till ett mindre antal vårdtagare 

men med ett större behov av hjälp samtidigt som det satsades på att allt fler äldre skulle ges 

möjligheten att bo kvar i hemmet istället för att förflyttas till institution, således ökade antalet 

vårdkrävande äldre i hemmen. Som en effekt av att allt fler äldre med större hjälpbehov 

bodde kvar i hemmet ökade kraven på hemtjänsten med fler serviceåtgärder såsom 

distributionen av matlådor. Det bör även tilläggas att hemsjukvården byggts ut och som 

ersättning för de indragna institutionsplatserna ansvarar nu hemsjukvården och hemtjänsten 

tillsammans för vården och omsorgen av de sjuka äldre som bor kvar hemma (Szebehely 

1995; Sörensdotter 2008). Som Szebehely och Ulmanen påvisar har åtstramningen av 

resurserna för äldreomsorgen visat sig i en kraftig nedgång av äldreomsorgens täckningsgrad. 

Statistik visar på att andelen personer som är 80 år och äldre med antingen hemtjänst eller 

plats på äldreboende har minskat från 62 procent år 1980 till 37 procent år 2012 där 

framförallt minskningen av hemtjänsten skedde under 1980- och 1990-talen och medan 

minskningen av platser på äldreboenden skedde i under det första decenniet av 2000-talet 

(Szebehely & Ulmanen 2012:). 

Äldreomsorgens organisatoriska förändringar har således varit stora sedan 

efterkrigstiden samtidigt som hemtjänstpersonalens arbetsformer också har förändrats vilket 

har haft en påverkan på den hjälp de äldre får. Under 1960- och 70-talet var det oftast samma 

hemtjänstpersonal som kom hem till omsorgstagaren under en fast vårdtid samtidigt som 

vårdpersonalen själv lade upp sitt arbete i samråd med omsorgstagaren. Senare genomdrevs 

det organisatoriska förändringar under 1980- och 1990-talet vilket innebar att det vanligtvis 

var en grupp med hemtjänstpersonal som hade ansvaret för en grupp pensionärer. Här skedde 

även en förändring i att biståndsbedömare bedömde vilken hjälp som vårdtagaren ska få 

enligt Socialtjänstlagen och där rådande praxis tar beslut om rätten till hjälp. Detta beslut 

ligger sedan till grund för vilka sysslor som hemtjänstpersonalen ska hjälpa vårdtagaren med. 

Således har hemtjänstpersonalen fått mer bestämda instruktioner som minskat deras 

handlingsutrymme under arbetspasset då dessa instruktioner bestämmer vad de ska och inte 

ska göra. Dessutom kan hjälptiden även variera varje dag samtidigt som hjälpen med husliga 
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insatser och sociala kontakter har minskat och de medicinska insatserna ökat. Vidare har även 

hemsjukvården byggts ut, vilket har bidragit till en ökad medikalisering av omsorgen i 

hemmet. Kort sagt så har arbetet inom hemtjänsten förändrats från ett arbete som betonat ett 

mer husligt arbete till att mer betona ett arbete som tar hand om de äldres medicinska och 

kroppsliga behov (Szebehely 1995; Sörensdotter 2008:68f).           

  

2.2 Välfärden och äldreomsorgens omorganisering 
 

Omorganisering av välfärden har påverkats av nyliberalismen och av styrsystemet New 

Public Management som framförallt tog fart i början på 1990-talet vilket påverkade välfärden 

som strukturerades om till en mer marknadsbaserad offentlig sektor med privata aktörer som 

också konkurrerar på marknaden samtidigt som organiseringen av arbetet tayloriserades och 

kom att följa löpandebandetprincipen som tidigare införts inom produktionsarbetet. Den 

första NPM-reformen kom i slutet på 1980-talet, då vissa kommuner och regioner 

introducerade interna marknader och decentraliserade utgifter. Som Katzin skriver så 

omfamnades reformerna av politiker inom det Socialdemokratiska partiet och det 

förespråkades bland annat av dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt och antogs stegvis 

på en nationell nivå. Under den här perioden rörde sig det Moderata partiet från konservatism 

till nyliberalism och förespråkade för privatisering, en nedslimmade offentlig sektor och 

avreglering (Katzin 2020:40). Vidare beskriver Katzin utvecklingen och omstruktureringen 

av den svenska välfärden och äldreomsorgen i slutet på 1980-talet med de nedskärningar som 

fortsatte in på 2000-talet. Antalet äldre över 80 år med tillgång till någon form av omsorg 

vare sig det gäller hemtjänst eller äldreboende (vård i hemmet) föll från 53 procent under 

1990 till 37 procent under 2011. Sedan 1990 har de offentliga utgifterna på äldreomsorg varje 

år minskat i relation till antalet äldre människor i befolkningen vilket har lett till en ökad 

informell, familjebaserad omsorg av äldre människor. Enligt Katzin har perioden från 1980-

talets slut och framåt karakteriserats av implementeringen av NPM-reformer och 

omorganisering av den offentliga sfären med decentralisering av ansvar, köp- och leverantörs 

modeller, prestationsbaserad kompensation, nya styrnings modeller och en ökad 

kvalitetskontroll som viktiga aspekter av reformerna. Dessa reformer har haft en signifikant 

påverkan på organisationen av omsorgen för de äldre. Tidigare var organiseringen av 

äldreomsorgen nära kontakt mellan beslutsfattning och leverans. Organisering av leveransen 

av tjänster i en inre-marknad, innebär en separering mellan planering och finansiering av 
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tjänster från leveransen av tjänster vilket skapar självstyrande enheter med ansvar att förse 

vissa tjänster enligt en specifik budget. Kommunala myndigheter kan då agera som köpare, 

finansiella och andra mål kan bli mer specifika och enheter som kan tävla mot varandra. 

Detta har banat väg för privatiseringen utav leveransen av dessa tjänster. Introduktionen av 

mål och prestation “management” har fört med sig en ökad betoning på utvärdering och 

uppföljning, men de styrningsmodeller som inspirerats av NPM-idéer har fått en skadlig 

effekt på värderingar så som samarbete, långsiktig hållbarhet, kontinuitet och 

professionalism. Så situationen med personal som tillhandahåller hemtjänst har förändrats 

från att möta medborgare behov av hjälp i sina hem till att utföra ett antal uppgifter på en lista 

inom en given tidsram. Antalet sängar har också sjunkit vilket har lett till att fler åldras i sina 

hem och arbetet har blivit tyngre för personalen (Katzin 2020:41ff). 

Användandet av marknaden och marknadsmekanismer för att leverera omsorg har 

varit och är enligt Brennan et. al ett av de mest betydelsefulla och omtvistade sätten som har 

förändrat välfärdsstaten. Den svenska välfärdsstaten har genomgått strukturella förändringar 

allt sedan efterkrigstidens slut då etableringen och förlängningen av offentliga tjänster var 

centralt och sedan 1960-talet då kraven från den svenska kvinnorörelsen och andra aktörer på 

erkännande, rättigheter och omfördelning riktades mot staten. Den entusiasm för nyliberala 

idéer som uppstod under det sista kvartalet av 1900-talet om konkurrens och valmöjligheter 

tillsammans med ett ökat tryck mot offentliga utgifter resulterade i att staten antog strategier 

som främjade marknader inom omsorgen och uppmuntrade även till vinstdrivande 

leverantörer av omsorg. Dessa marknadsorienterade strategier konstruerar vård- och 

omsorgstagare som konsumenter och vård och omsorg har kommodifierats till en vara som 

kan köpas och säljas på en marknad likt andra kommoditeter (Brennan et. al 2012:377f). 

Således har det skett en förskjutning från en medborgare som innehar sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheter till en konsument med olika valmöjligheter på en 

marknad. Sveriges sociala-omsorgsregim som tidigare hade universalism som vägledare där 

alla hade rätt till samma vård och omsorg har de senaste decennierna blivit allt mer svagare 

och beroende av hur köpstark konsumenten är. Vidare representerar marknadsprinciper och 

privata vinstdrivande leverantörer en stor utmaning för de svenska traditionerna som den 

tidigare universalismen innebar. Genom kommunallagen 1991 tilläts kommuner att lägga ut 

en del tjänster inklusive skattefinansierad äldreomsorg, till både vinstdrivande och icke-vinst 

drivande företag. Argumenten för att skapa en marknad fokuserade till en början på 

kvalitetsförbättring av vård och omsorg men på grund av lågkonjunkturen i början av 1990-
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talet rörde man sig mer mot kostnadsnedskärning genom priskonkurrens (Brennan et. al 

2012:381). Vinstdrivande företag inom äldreomsorgen har ökat från 1 % i början på 1990-

talet till 17 % och icke-vinstdrivande företag ligger runt 2-3 % men det finns stora lokala 

skillnader där Stockholm utmärker sig med ca 50 % vinstdrivande företag (Brennan et.al 

2012:381). En annan nyliberal förändring i samma riktning och som möjliggjort en allt större 

marknad är introduktionen av Lagen om valfrihetssystem 2009 (LOV) som tillhandahåller 

intresserade kommuner och landsting möjligheten att utsätta deras offentligt tillhandahålla 

tjänster för marknadskonkurrens och möjliggörandet för användarna att välja sina 

leverantörer (Andersson & Kvist 2015:275). Konsekvenserna av (LOV) har enligt Andersson 

och Kvist varit att det följt med ett värde neutralt resonemang som betonat entreprenörs 

aspekter av omsorgsarbete och istället för jämlikhet mellan könen konstrueras lika 

konkurrens på en vård- och omsorgsmarknad som i dess konsekvenser är ´kvinno-ovänlig´ på 

grund av att anställningsförhållande och arbetsvillkor blir sämre (Andersson & Kvist 

2015:275).  

  

2.3 Omstrukturering av omsorgsarbetet 
  

Rosmarie Eliassons forskning har belyst hur omorganiseringen av omsorgsarbetet inom 

äldreomsorgen och framförallt hemtjänsten har rört sig mot löpandebandet-principen under 

1980-talet och tidigt 1990-tal då hemtjänsten genomgick liknande förändringar som också 

skedde inom annat lönearbete. Eliasson identifierade två parallella utvecklingstendenser som 

hon benämnde taylorisering och professionalisering. Tayloriseringen resulterade i en 

standardisering av arbetsuppgifter enligt löpandebandets arbetsdelningsprinciper samt en 

standardisering av kompetens genom utbildning, professionell socialisering och inskolning i 

gemensamma förhållningssätt som skulle stärka arbetets arbetskaraktär. Dessa två 

standardiseringar bidrog enligt Eliasson till en de-personalisering i det att omsorgsarbetaren 

gjorts utbytbar (Eliasson 1992:131f). Tayloriseringen av arbetsprocessen innebär en 

horisontell arbetsdelning där arbetet delas upp på ett sätt som gör att den som utför arbetet 

förlorar både överblick och inflytande över det. Det uppstår således en tydlig hierarki mellan 

den som planerar arbetet och den som utför det, en så kallad vertikal arbetsdelning. 

Arbetsledningen tar kontroll över både det som ska göras och hur det ska göras vilket 

resulterar i en styrning ovanifrån där några tänker och planerar och andra förväntas utföra 

(Eliasson 1992:136). Vidare har Trydegård påvisat hur standardiseringen av 
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arbetsuppgifterna fastställs i ett kontrakt med strama tidsramar och instruktioner om hur 

kvalitetskriterierna ska uppnås. Som en konsekvens har omsorgsarbetet blivit standardiserat 

med fastställda regler utifrån manualer och reglerat på organisationsnivå med ett avstånd 

mellan hemtjänstpersonalen och omsorgstagaren vilket har resulterat i en underminering av 

hemtjänstpersonalens professionella autonomi och kvalifikationer (Trydegård 2012:121). 

  

2.4 Forskning om arbetsvillkor och arbetsmiljö inom hemtjänsten  
  

2.4.1 Arbetstyngd och belastning 
  

Tidigare forskning på hemtjänstens arbetsvillkor har identifierat olika områden i deras 

vardagliga arbete. Ett område är arbetstyngd eller tung belastning, vilket innebär att de som 

arbetar inom hemtjänsten i sitt dagliga arbete lyfter, flyttar eller bär tungt, vilket kan vara 

antingen föremål eller personer. Eftersom de arbetar i omsorgstagarnas hem arbetar de ofta i 

utrymmen som inte är anpassade för de arbetsuppgifter som ska utföras och de arbetar således 

i arbetsställningar som är krokiga, vridna eller på annat sätt besvärliga. Att de även ibland 

saknar hjälpmedel vid tunga arbetsuppgifter är något som framkommer i tidigare forskning 

(Stranz 2013:136f); (Szebehely, Stranz och Strandell 2017); (Trydegård 2012).  

  

2.4.2 Tidsbrist, underbemanning och anställningsförhållande 
  

De som arbetar inom hemtjänsten upplever tidsbrist och stress i sitt vardagliga arbete vilket 

även leder till problem i deras arbetsmiljö och ger upphov till svåra möten med 

omsorgstagarna vilkas behov blir mer komplicerade och besvärliga när hemtjänstpersonalens 

arbetssituation präglas av tidsbrist. Konsekvenserna av tidsbristen är att hemtjänstpersonalen 

känner sig både otillräckliga och frustrerade när de inte kan tillhandahålla omsorgstagaren 

den vård de anser är grundläggande i enlighet med omsorgsrationalitet (Trydegård 2012:122). 

Tidsbristen krockar även med deras ansvar för omsorgstagarens liv, hälsa och välbefinnande 

vilket resulterar i stress för hemtjänstpersonalen. En annan konsekvens är att 

hemtjänstpersonalen behöver välja mellan uppgifterna och prioritera vad som är viktigast och 

således prioritera bort andra uppgifter. Ett annat problem är underbemanning vilket innebär 

att en stor del av arbetstiden går direkt till omsorgstagarna som resulterar i mindre tid för 
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reflektion och samtal mellan kollegor. Stödet blir således mindre mellan kollegor eftersom 

det varken finns tid eller energi för det (Astvik 2002:40). Vidare är det drygt en fjärdedel som 

upplever att de arbetar med underbemanning och att 1 av 10 av respondenterna uppger att de 

tar en kort eller ingen lunch på grund av en för hög arbetsbelastning (Stranz 2013:136f). 

Tidigare studier har även påvisat att det är många inom äldreomsorgen som väljer 

deltidsarbete eftersom arbetet anses vara alldeles för tungt för att man ska kunna orka arbeta 

heltid, samtidigt ska det även påpekas att deltid långtifrån är något man själv väljer utan det 

finns de som arbetar ofrivillig deltid. Det är inte heller ovanligt att heltidsarbete erbjuds och 

att man inte får arbeta så många timmar som önskas (Gustafsson & Szebehely 2005:99f). En 

annan aspekt av arbetsvillkoren inom hemtjänsten är delade turer vilket definieras som att 

arbetsdagen delas upp i två arbetspass med minst två timmars obetald tid mellan passen vilket 

inte heller är ovanligt inom äldreomsorgen. I Sverige arbetar drygt var tionde anställd inom 

äldreomsorgen med delade turer varje vecka och ytterligare en tredjedel arbetar delade turer 

någon gång i månaden. Sammanlagt mer än en tredjedel av de anställda inom hemtjänsten 

arbetar delade turer minst en gång i månaden. I en jämförelse med övriga Norden är 

heltidsnormen längre i Sverige och de anställda jobbar skift i mycket högre utsträckning där 

52 % arbetar vardagar både dagtid och kvällstid samt helg (Szebehely, Stranz & Strandell 

2017:12).    

 

2.4.3 Minskat handlingsutrymme 
 

Handlingsutrymmet i relation till omsorgstagaren fokuserar på hemtjänstpersonalens 

möjligheter till hur mycket handlingsutrymme de har i sitt arbete utifrån om de anser att de 

har för mycket att göra i sitt arbete och om de har möjlighet att påverka planeringen av sitt 

dagliga arbete. I Stranz studie visar resultatet att nära två femtedelar av hemtjänstpersonalen 

upplever att de har för mycket att göra och nära tre femtedelar upplever att de inte kan 

påverka sitt dagliga arbete (Stranz 2013:137f). 

  

2.4.4 Stöd från chefer och kollegor 
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Bristande stöd från chefen är också något som tidigare forskning har identifierat där 

hemtjänstpersonalen har mindre kontakt med chefen vilket kan leda till frustration och 

uppgivenhet i arbetet vilket även har ett tydligt samband med att personalen vill avsluta sin 

anställning. Detta kan ses som en konsekvens av att utvecklingen över tid har varit att 

cheferna har fler underanställda och att de har fler verksamheter att utveckla med mindre 

ekonomiska resurser (Szebehely, Stranz och Strandell 2017:30). I Stranz studie visar siffrorna 

på att ungefär 60% av hemtjänstpersonalen upplever att de inte får stöd från sin chef och två 

femtedelar upplever att de inte har tid till att diskutera arbetet med sina kollegor (Stranz 

2013:138f). Trydegård har i sin studie påvisat konsekvenserna av att hemtjänstpersonalen 

sällan träffar eller är i kontakt med sin chef och att det dels som nämnt ovan är att fler 

funderar över att avsluta sin anställning och eftersom de ofta arbetar ensamma med 

omsorgstagarna i deras hem och behöver fatta professionella beslut själva är avsaknaden av 

stöd från chefen en fråga om trygghet också. Även om stödet sker på distans så är 

upplevelsen av trygghet genom stödet från chefen viktigt för personalen (Trydegård 

2012:125). 

  

2.4.5 Relationen med omsorgstagarna 
 

Hemtjänstpersonalen arbetar med människor vilket ger upphov till svåra möten i deras 

dagliga arbetsmiljö. I dessa möten kan omsorgsarbetarna utsättas för kritik eller bli utskällda 

av omsorgstagaren, de kan bli utsatta för våld eller hot samt sexuella närmanden och 

främlingsfientliga kommentarer av antingen omsorgstagaren eller dess anhöriga (Stranz 

2013:137). Astvik poängterar att de svåra mötena med omsorgstagarna ställer höga krav på 

det intellektuella och emotionella arbetet bland hemtjänstpersonalen för att kunna få 

fungerande relationer på sikt. I Astviks studie är resultatet att arbetsuppgifterna formellt 

fokuserar på de praktiska uppgifterna och informellt på det intellektuella och emotionella 

arbetet vilket får konsekvensen av att det senare prioriteras i form av utbildning eller kunskap 

och poängterar att ifall organisationerna skulle erbjuda stöd och kompetensutveckling i det 

senare skulle omsorgsarbetarna öka den konstruktiva förmågan och sina strategier i mötet 

med omsorgstagarna. Hon avslutar med att poängtera när arbetet erkänns som ett relationellt 

arbete kan det resultera i möjligheten för omsorgstagare att bearbeta, förstå och utveckla sina 

relationer till omsorgstagarna (Astvik 2002:40f).   
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2.4.6 Värdering av undersköterskors arbete 
 

Undersköterskor och vårdbiträden utgör baspersonalen inom äldreomsorgen och tillsammans 

tillhör de ett av de största kvinnoyrkena i Sverige, men också de lägst betalda. Den 

ekonomiska värderingen av det utförda arbetet som lönen ger är enligt Astvik en viktig del i 

den lågstatusprofil som yrket har, tillsammans med en allmän inställning till arbetet som 

relativt okvalificerat. Astviks studie påvisar hur omsorgsarbetare upplevde att de låga lönerna 

nedvärderade det arbete som de utför. Nedvärderingen fick även psykologiska och 

mellanmänskliga konsekvenser som påverkade mötet mellan hemtjänstpersonalen och 

omsorgstagarna. Vidare identifierar hon ett centralt problem som handlar om de parallella 

processer där arbetsgivarens värderingar av omsorgsarbetares insatser förs över i mötet med 

omsorgstagaren. En konsekvens av vad som sker när omsorgsarbetaren speglar sitt arbete i 

arbetsgivarens inklusive ansvariga politikers ögon och upplever att det inte är så viktigt är att 

den värderingen kan föras över i mötet med omsorgstagaren och där deras behov således blir 

allt mindre viktiga. En annan konsekvens Astvik identifierar av att arbetet inte värderas som 

så viktigt och värdefullt är hur arbetet således förvandlas till ett icke-arbete. Astvik 

poängterar att när förväntningarna är att verksamheten ska bäras upp av omsorgsarbetarens 

osjälviskhet, uppoffring och medmänsklighet samt omsorgstagarens tacksamhet är det dessa 

två som kommer i kläm. Dels för att detta är en idealiserad bild enligt Astvik som resulterar i 

en grogrund för konflikter och besvikelser. Således är det enligt henne viktigt med adekvata 

löner som en förutsättning för god kvalitet samtidigt som lönen speglar samhällets 

bedömning av nyttan och värdet på det arbete som utförs. Hon föreslår att synen på detta 

arbete som ett relativt okvalificerat arbete och enkelt hushållsarbete bör förändras och att när 

värderingen stämmer överens med det faktiska arbetsinnehållet kan adekvata organisatoriska 

insatser formas som utgör ett reellt stöd för ett professionellt omsorgsarbete (Astvik 

2002:40ff) 

 

Mitt bidrag till forskningsområdet om hemtjänsten blir således den specifika perioden under 

Coronapandemin, hur den har påverkat både arbetsvillkor och arbetsmiljö samt 

undersköterskorna och deras möjligheter att utföra en god omsorg utifrån omsorgsrationalitet. 

Betydelsen av förändringen i organiseringen av äldreomsorgen har fått konsekvenser för 
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hemtjänstpersonalen och det är således viktigt att belysa och synliggöra deras erfarenheter av 

den här specifika tidsperioden.  

 

3. Teoretiskt ramverk 
 

Studiens teoretiska ramverk består dels av socialreproduktionsteori som en övergripande teori 

för att kontextualisera den traditionella könsuppdelningen mellan de två olika sfärerna 

offentligt och privat, mellan produktivitet och reproduktivitet samt mellan betalt och obetalt 

arbete. I den reproduktiva sfären utövas omsorgsarbetet och genom Fraser teorier om 

erkännande och omfördelningen knyts de ihop på det sättet att omsorgsarbetet har värderats 

lägre på grund av att det associeras med femininitet och att omsorgsarbetet således inte ses 

som ett ‘riktigt arbete’, en form av misskännande och den könssegregerade marknaden 

innebär att omsorgsarbetet förknippas med reproduktion vilket innebär att det är lågavlönat 

och att kvinnor får betala i form av sämre villkor som förknippas med fördelning. Intåget av 

styrsystemet New Public Management och den rationella vetenskapen har påverkat den 

reproduktiva sfären och omsorgsrationaliteten, dvs. omsorgsarbetarens möjligheter att utföra 

en god omsorg.    

 

3.1 ”Social reproduction theory” 
  

”Social reproduction theory” kartlägger och utforskar de aktiviteter som oftast tas för givet 

men utan dem skulle produktion och tillväxt inte vara möjligt i ett kapitalistiskt samhälle. 

Social reproduktion omfattar de handlingar, känslor, kunskap och ansvar som är 

fundamentala för upprätthållandet och förvandlingen av livet. Vidare utforskar 

socialreproduktionsteori den roll de aktiviteter som uppfostran av barn, tillhandahållandet av 

emotionellt stöd och omsorg för de äldre har i samhället. Det fysiska och emotionella arbetet 

som dagligen och nattligt utförs inom hemmen, skolor, sjukhus och äldreboenden har enligt 

feminister varit oumbärligt för vår överlevnad och reproduktionen av samhället och att det 

livsupprätthållande arbetet oftast är undervärderat och osynliggjort inom samhällen. Det 

förväntas oftast utföras gratis eller till ett väldigt lågt pris och förnekas de resurser som 

behövs för att kunna bedrivas hållbart (Bhattacharya 2017:3). 
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Under det kapitalistiska systemets införande upprättades det en tydlig 

distinktion mellan den offentliga och den privata sfären. I den offentliga sfären fanns 

lönearbete och produktionen av varor (kommoditeter) samt att den var maskulint kodade. I 

den privata sfären fanns det reproduktiva och obetalda arbetet i hemmet samt omsorgen av 

barn och äldre vilket var feminint kodat. Sådan var den sociala organiseringen av samhället 

som bidrog till en tydlig genushierarki där den traditionella mannen var försörjaren för hela 

familjen. Efter efterkrigstiden har den sociala organiseringen förändrats där gränserna mellan 

de två sfärerna har blivit mer otydliga och utsuddade. Enligt Tithi Bhattacharya, som är en 

central person på det teoretiska fältet måste omsorg och reproduktivt arbete förstås inom 

ramverket för kapitalismen och varje försök till att förstå kapitalismen måste inkludera en 

redogörelse för organisationen av det reproduktiva arbetet i samhället. Utgångspunkten för 

”social reproduction theory” är att reproduktionen av samhället, allt omsorgsarbete som 

behöver utföras för att samhället ska kunna existera och fungera är en väsentlig, men väldigt 

ofta förbisedd del av det ekonomiska systemet. Således är förändringar inom hur 

välfärdstjänster organiseras väldigt givande att analysera genom en kombination av en 

feministisk förståelse av reproduktivt arbete samt en analys av kapitalismens utveckling 

(Bhattacharya 2017:3). Det finns även inom det reproduktiva arbetet en skillnad och det 

avlönade arbetet för de äldre har tidigare varit förbisett inom reproduktionsteorier och ofta 

omnämnts i förbifarten t.ex. bredvid barnomsorgen. Kari Waerness benämner äldreomsorgen 

som den ”resultatlösa omsorgen”, vilket är omsorgen av de äldre och de icke botbara eller 

reparerbara, att den också har en lägre ställning i det reproduktiva arbetet både 

värderingsmässigt och ur en samhällsekonomisk synpunkt (Waerness 1980:10). Detta är 

något som även Silvia Federici påpekar, att frågan om äldre människor och äldreomsorgen 

traditionellt har lämnats utanför analyser om arbete, även inom analyser av reproduktivt 

arbete. Enligt Federicis observation kommer vid ett särskilt skeende av den kapitalistiska 

utvecklingen alla sociala relationer bli till relationer av produktion, inordnat under kapitalet 

(Federici 2012:120). Hemtjänsten och det avlönade vård- och omsorgsarbetet av de äldre är 

således ett viktigt område för att kunna förstå förhållandet mellan det produktiva och det 

reproduktiva arbetet eftersom det ligger i skärningspunkten mellan de två sfärerna. Arbetet 

inom hemtjänsten är ett reproduktivt arbete som utförs i den privata sfären och som fyller en 

funktion i att anhöriga kan ägna sig åt det produktiva arbetet, även om Ulmanen i sin 

avhandling har undersökt konsekvenserna av en åtstramad äldreomsorg där anhörigomsorgen 

ökat på grund av den minskade universalismen inom äldreomsorgen där de som har råd med 

hemtjänst är de som kan nyttja den mest (Ulmanen 2015). Den nyliberala förändringen och 
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införandet av NPM-reformerna påvisar även hur omstruktureringen av välfärden och 

äldreomsorgen är på väg att inordnas under kapitalet likt Federicis observationer. Både 

marknadiseringen av äldreomsorgen med allt fler privata aktörer samt tayloriseringen av 

omsorgsarbetet påvisar hur de båda är på väg att inordnas under kapitalet och den produktiva 

sfären.     

 

3.2 Erkännande och omfördelning 
  

Den traditionella könsuppdelningen i de två olika sfärerna har haft och har socio-ekonomiska 

konsekvenser för kvinnor i samhället samtidigt som reproduktivt arbete och omsorgsarbete i 

väldigt stor utsträckning har nedvärderats och setts som ett icke arbete har det även haft en 

låg ekonomisk fördelning. Bristen på erkännande för omsorgsarbetet samt den ekonomiska 

nedvärderingen av arbetet skapar orättvisor som t.ex. gör att de kvinnor som arbetar inom 

hemtjänsten inte kan delta på lika villkor i samhället vilket resulterar i en ekonomisk 

underordning och sämre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Enligt Nancy Fraser finns det en 

uppdelning mellan två olika orättvisor som grundar sig i kultur samt socioekonomisk 

orättvisa. Den första föreställningen om den kulturella orättvisan grundar sig i sociala 

representations-, tolknings och kommunikationsmönster. Exempel på dessa är kulturell 

dominans, misskännande och brist på respekt. Den andra har sina rötter i samhällets politisk-

ekonomiska struktur med exempel som exploatering, ekonomisk marginalisering och 

deprivation. Dessa orättvisor har varit uppdelade och bekämpats var för sig och Fraser 

kritiserar den här uppdelningen mellan erkännande och fördelning som två former för rättvisa 

som inte kan föras samman och poängterar att de behöver sammanföras utifrån ett integrerat 

perspektiv för att kunna uppnå genusrättvisa (Fraser 2003:178f). 

Frasers kritiserar identitetsmodellens erkännandepolitik och anser att den tränger 

undan omfördelningspolitiken i det västerländska kapitalistiska samhället och menar att den 

förtingligar identiteten. Från ett fördelningsperspektiv utgår Fraser från samhällets 

socioekonomiska struktur vilket handlar om hur de tillgängliga resurserna fördelas mellan 

olika sociala aktörer i samhället och från ett erkännande perspektiv utgår Fraser från 

samhällets kulturella sfär som handlar om den form som Fraser benämner identitetsmodellen 

om att erkänna olika gruppers olikheter. Båda dessa former av orättvisa är grundade i att det 

finns processer och praktiker som systematiskt missgynnar vissa grupper av människor i 
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förhållande till andra. Således föreslår Fraser att det behövs någon form av politisk-

ekonomisk omstrukturering, dvs. omfördelning samt någon form av kulturell eller symbolisk 

förändring, dvs. erkännande (Fraser 2003:215f). 

Fraser har utvecklat en modell att bygga erkännandepolitik på, vilket är att behandla 

erkännandet som en fråga om social status och i denna statusmodell är det de enskilda 

gruppmedlemmarnas ställning som fullvärdiga deltagare i den sociala interaktionen som 

kräver erkännande. För Fraser innebär det således inte att misskännande innebär en 

nedvärdering av gruppidentiteten utan en social underordning i den mening att man hindras 

från att delta på lika villkor i det sociala livet. För att kunna övervinna underordningen 

behöver man etablera den undervärderade gruppen som fullvärdig representant i samhället 

med möjlighet att delta under jämlika förhållanden. Utifrån statusmodellen förmedlas 

misskännande genom institutionaliserade mönster, det vill säga genom sociala institutioner 

som reglerar interaktionen enligt kulturella normer som förhindrar likställighet (Fraser 

2003:215f). De kulturella normer som missgynnar vissa grupper institutionaliseras i staten 

och ekonomin, samtidigt hindrar ekonomiskt ogynnsamma förhållanden grupper från att delta 

på lika villkor i skapandet av kultur både i offentligheten och i vardagslivet. Till skillnad från 

den identitetsmodell som Fraser kritiserar visar statusmodellen att det är omöjligt att 

undanröja all orättvis fördelning enbart genom erkännande utan det krävs även en 

omfördelningspolitik samtidigt för att uppnå Genusrättvisa (Fraser 2003:181).  

  

3.2.1 Frasers tvådimensionella analysmodell och Genusrättvisa 
  

Genus har enligt Fraser en viktig struktureringsprincip i den politiska ekonomin då kön 

strukturerar den grundläggande skiljelinjen mellan avlönat produktivt arbete och oavlönat 

reproduktivt arbete och hushållsarbete där kvinnor har hand om det senare. Kön strukturerar 

även indelningen inom lönearbetet mellan å ena sidan högavlönade, mansdominerade jobb 

inom tillverkningsindustrin och de akademiska professionerna och å andra sidan lågavlönade, 

kvinnodominerade jobb inom tjänstesektorn. Resultatet blir en politisk-ekonomisk struktur 

som alstrar könsspecifika former av exploatering, marginalisering och deprivation. Kön 

beskrivs även som en kulturell och värdemässig uppdelning vilket tar sig i uttryck i 

androcentrism vilket innebär att det som är feminint kodat nedvärderas. Båda perspektiven 

fokuserar på en viktig aspekt av kvinnors underordning men ingen av dem räcker till på egen 
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hand (Fraser 2003:233f). Således behövs det enligt Fraser en feministisk politik som utgår 

från en tvådimensionell rättviseuppfattning och principen om deltagande på lika villkor. 

Fraser hävdar att med hjälp av normen om deltagande på lika villkor kan man identifiera och 

kritisera orättvisorna mellan könen längs dessa två dimensioner vilket även fungerar utifrån 

andra axlar av social differentiering inklusive klass, ras/etnicitet, sexualitet, nationalitet etc. 

(Fraser 2003:235f).  

 

3.3 Omsorgsrationalitet och praktiska villkor för omsorg 
 

Omsorgsarbete är ett reproduktivt arbete och omsorg är enligt Kari Waerness ett begrepp som 

omfattar en rad av mänskliga erfarenheter som innefattar känslor av oro för och att ta ansvar 

för varandras välmående. Den här definitionen av omsorg innebär att det både är aktiviteter 

och känslor inblandade. Att känna sig oroad och att ta ansvar har både praktiska och 

psykologiska implikationer. Waerness framhäver även ta hand om eller bry sig är att 

förmedla en känsla av ett socialt band som knyter oss till andra människor i olika sociala 

relationer. Vi bryr oss om vänner, familj, klienter, patienter och ibland grannar. Omsorg 

handlar om en relation mellan minst två personer och den som ger omsorg visar oro, hänsyn, 

tillgivenhet och hängivenhet till den som tar emot omsorgen. Den som behöver omsorgen kan 

lida av smärta och obehag och det är viktigt att den som ger omsorgen kan identifiera med 

den som behöver omsorgen och på så sätt lindra smärtan och obehaget (Waerness 1984:188). 

Kari Waerness gör en tydlig distinktion mellan omsorgsarbete och personlig service 

och definierar omsorgsarbete som ”omsorgen om de personer som enligt allmänt accepterade 

normer inte kan klara sig på egen hand” (Waerness 1984:189). Skillnaden mellan 

omsorgsarbete och personlig service är inte i de sysslor som utförs utan skillnaden ligger i 

relationen mellan givaren och mottagaren. Sysslorna kan vara den samma såsom matlagning 

eller städning men i det första fallet är mottagaren oförmögen att själv utföra tjänsten och i 

det andra fallet kan mottagaren själv utföra tjänsten. Relationen mellan omsorgsarbetare och 

omsorgstagare är således asymmetrisk då ”Mottagarens beroende och hjälplöshet gör honom 

eller henne underlägsen i fråga om status” (Waerness 1984:188). 

Den västerländska vetenskapens vetenskapliggörande av det reproduktiva arbetet såg 

till att underordna kvinnor under en ny maskulin auktoritet nämligen auktoriteten av 

vetenskaplig kunskap. Detta skedde i den andra delen av 1900-talet och innebar att kvinnor 
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tappade auktoritet och kontroll över den privata sfären (Waerness 1984:190). Waerness 

diskuterar begreppet omsorgsrationalitet som utmanar dikotomin mellan rationalitet och 

emotionalitet som den traditionella västerländska vetenskapen inom filosofi och sociologi 

utgått från och som delade upp dessa två som ömsesidigt exklusiva egenskaper i det 

mänskliga handlandet. Waerness påvisar i begreppet omsorgsrationalitet att omsorgsarbetare 

(som majoriteten är kvinnor) är både rationella och emotionella i sitt arbete och kunskapen 

om hur omsorg ska bedrivas lär de sig genom att utföra omsorg (Waerness 1984:195f). 

Således är det en konflikt mellan den kunskap omsorgsarbetaren ”påtvingas” av vetenskapen 

och den kunskap omsorgsarbetaren själv lär sig i mötet och arbetet med omsorgstagaren. 

Vidare diskuterar Waerness idealbilden av en social aktör, nämligen the sentient actor som 

Arlie Russel Hochschild myntade i sin artikel The Sociology of Feeling and Emotion: 

Selected Possibilities (1975) och föreslagit att mänskliga aktörer måste ses som mer än 

antingen kalkylerande eller okontrollerat känslostyrda, istället bör vi fokusera på sociala 

aktörer som samtidigt både rationella och emotionella likt the sentient actor. Waerness 

poängterar att det är kvinnors levda erfarenheter av omsorgsarbete och den kunskap de lär sig 

genom det praktiska omsorgsarbetet. Att tillhandahålla en god omsorg inom relationer 

betyder att den som ger omsorg alltid utför de aktiviteter som är nödvändiga för att 

tillfredsställa de omedelbara behoven som omsorgstagaren har (Waerness 1984:196f). 

Liknande slutsatser drar Eliasson om den vetenskapliga rationaliteten och omsorgsrationalitet 

och poängterar att den grundläggande förutsättningen för ett förnuftigt och omsorgsfullt 

arbete är förbindelsen mellan tanken, känslan och handens arbete och att den får inte kapas. 

Hon tillägger ytterligare att i de organisationer där man separerar mentalt och manuellt arbete 

där någon tänker och planerar och en annan utför arbetet finns det inte plats för handlingar 

som är förnuftiga i den mening att de är baserade på ens egen kunskap och 

situationsförståelse (Eliasson 1992:210f). Hemtjänstpersonalens arbete har förändrats sedan 

NPM-reformerna infördes likt den vetenskapliga rationaliteten som Waerness diskuterar som 

är kalkylerande och standardiserar arbetsuppgifter och mäter tiden på hur lång tid varje 

uppgift bör ta att utföra och tar inte hänsyn till oförutsägbara händelser eller omsorgstagarens 

behov. Således blir det en krock mellan de två rationaliteterna och hemtjänstpersonalens 

erfarenhet och inlärda kunskap av omsorgsarbete värderas lägre och ses som irrationellt. 

Organiseringen av hemtjänsten och taylorismen där någon tänker och planerar och 

undersköterskorna utför arbetet är en kapning av omsorgsarbetets förbindelse mellan tanke, 

känsla och handens arbete vilket Eliasson nämner som en grundläggande förutsättning för ett 

omsorgsfullt arbete är en tydlig krock mellan de två rationaliteterna.   
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Avslutningsvis så berikar teorierna varandra på olika nivåer, socialreproduktionsteori påvisar 

hur det produktiva är beroende av det reproduktiva arbetet vilket har nedvärderats och 

feminiserats genom historien. Hemtjänsten har sedan tillkomsten setts som ett ‘icke arbete’ 

och har värderats lågt i form av låga löner och obetalt arbete. Utvecklingen av arbetets tyngd 

och komplexitet har inte följts upp av ett erkännande eller en omfördelning vilket gör att de 

som jobbar inom hemtjänsten inte deltar på lika villkor i samhället likt de i 

tjänstemannasektorn. Frasers teori om erkännande och omfördelning binder samman 

orättvisorna och påtalar att de måste bekämpas samtidigt och genom statusmodellen är det 

möjligt att upphöja undersköterskors arbete inom hemtjänsten samt krav på ekonomisk 

omfördelning likt högre löner och utökad budget. Det pågående inordnandet av 

äldreomsorgen och hemtjänsten under kapitalet påvisar misskännandet för omsorgsarbetet i 

de försök att förändra både organiseringen och införandet av löpandebandetprincipen som 

försvårar möjligheterna för att utföra en god omsorg vilket får konsekvenser för både 

undersköterskorna och omsorgstagarna.     

 

4. Metodologi och Metod  
 

Teorin jag har valt för min forskning är feministisk ståndpunktsteori och metoderna jag valt 

för datainsamling är semi-strukturerade intervjuer samt dagböcker. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av vad feministisk forskning innebär samt en epistemologisk diskussion om 

kunskap och kunskapsproduktion. Därefter följer de båda metoderna och mitt 

tillvägagångssätt samt en introduktion av mitt urval. Mina upplevelser av de digitala-

intervjuerna och relationen mellan mig och mina deltagare, etiska överväganden samt etik i 

praktiken och avslutningsvis transkriberingen och analysen av data.  

 

4.1 Feministisk forskning och feministisk ståndpunktsteori  
 

Vad som gör forskning till en feministisk forskning är förståelsen av kvinnors liv och de som 

tillhör andra marginaliserade grupper i samhället, det är en forskning som främjar social 

rättvisa och social förändring samt forskning som är medveten om relationen mellan 
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forskaren och informanterna samt den makt och auktoritet som genomsyrar 

forskningsprocessen. Reflexivitet har inom feministisk forskning varit en viktig diskussion 

bland feministiska forskare vilket kommer att diskuteras mer utförligt längre ner. Feministisk 

forskning fokuserar på representationen av forskningssubjektet och forskningspraxis och 

strävar efter att placera forskaren och deltagaren på samma nivå, att vara medveten om 

skillnaderna i auktoritet och den makt som genomsyrar relationen vilket även har varit en 

kritik mot den traditionella forskningen. Något jag har varit särskilt vaksam över i min analys 

är representationen av mina informanter och jag har genomgående reflekterat över min egen 

position i forskningen. En annan kritik som feministiska forskare framfört mot den 

traditionella vetenskapen är betydelsen av vem vi talar med och således finns det ett särskilt 

intresse för erfarenheter som ofta är gömda eller som osynliggjorts i samhället och 

djupgående-intervjuer är en metod som ger tillgång till de rösterna och för min del har det 

därför inneburit att prata med undersköterskor inom hemtjänsten och inte deras chefer eller 

sjuksköterskor eftersom att undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom hemtjänsten är 

viktiga för att kunna förstå hur omsorgsarbetet har varit före och under Coronapandemin 

(Hesse-Biber 2014). Ur ett strukturellt perspektiv kan undersköterskorna som arbetar inom 

äldreomsorgen och hemtjänsten ses som underordnade på arbetsmarknaden då tidigare 

forskning påvisar både låga löner samt både dåliga arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är deras 

erfarenheter och upplevelser av omsorgsarbetet och sin vardag som behöver synliggöras för 

att kunna påvisa vikten av det arbete de utför i vårt samhälle och hur deras möjligheter att 

utföra omsorgen till de äldre har varit och påverkats. Målet med min forskning är att lyfta 

fram deras erfarenheter och deras upplevelser av sitt dagliga arbete under den här specifika 

perioden som Coronapandemin har varit. Jag strävar mot att kunna producera kunskap och en 

representation av undersköterskors arbetsvillkor och arbetsmiljö som är i linje med vad Fraser 

benämner som genusrättvisa. 

 

Den feministiska forskaren Sandra Harding skiljde mellan metodologi och metod där metod 

är en teknik för att samla in bevis eller data och metodologi ses som en teori eller analys om 

hur forskaren gör eller borde göra sin forskning. Ett av Hardings bidrag till vetenskapen har 

varit den epistemologiska diskussionen angående kunskap samt problematiseringen av vem 

som kan vara forskare, vems erfarenheter och observationer som anses vara legitima för 

kunskap och om subjektiva sanningar kan räknas som kunskap eller ej (Harding 1987:3). En 

annan feministisk forskare är Donna Haraway som kritiserade den samtida vetenskapliga 



   
 

   
 

26 

forskningen som både maskulin och vit samt problematiserade forskarens roll inom 

vetenskapen likt Harding. Ett av målen för feministisk ståndpunktsteori har varit att 

dekonstruera tidigare forskningsanspråk på sanning och objektivitet dels genom att forskaren 

själv positionerar sig för att utgångspunkten i forskningen ska bli tydlig och dels för att 

minimera en vinklad bias (Haraway 1988:578). Feministisk objektivitet betyder mer eller 

mindre situerad kunskap vilket också innebär att startpunkten för produktionen av kunskap 

måste börja underifrån utifrån kvinnors erfarenheter och förkroppsligande av androcentriska 

maktstrukturer som begränsar och påverkar deras vardagliga liv (Haraway 1988:581). 

Således kommer en del av kunskapen från informanterna och deras erfarenheter men 

kunskapen produceras i samband med och efter mötet av forskaren som således är med och 

skapar kunskap utifrån informanternas erfarenheter. Detta sker även i relation till tidigare 

forskning och kunskap. I forskningsprocessen finns det strategier för att minimera bias och 

hur forskaren kan uppnå objektivitet i sin forskning. En strategi för att minimera bias är 

Sandra Hardings begrepp strong reflexivity vilket innebär att forskaren är tydlig med att visa 

sina politiska och vetenskapliga ståndpunkter som således synliggör forskarens partiska 

ställning och resulterar i en mer objektiv forskning (Harding 1992:458). Jag har under 

forskningsprocessen inspirerats av feministisk ståndpunkts teori och deras fokus på 

erfarenheter och jag har genomgående reflekterat över min egen position i relation till mina 

informanter och problematiken över att jag har kommit för att studera dem och deras 

arbetsvardag och till en början upplevde jag att jag skulle komma och ta av deras tid. Men 

under processen så har de tankarna försvunnit då mina upplevelser har varit att det från mina 

informanters sida har funnits ett stort engagemang om att berätta om sina erfarenheter och om 

sitt arbete samt sin vardag. Vidare har det för mig varit väldigt viktigt att informanternas röst 

har blivit representerad, lyssnad på och förstådd genom hela forskningsprocessen eftersom 

det finns svårigheter med att fånga upp och göra informanternas röster rättvisa. Hardings 

uppmaning om att forskaren bör undersöka sina frågor under intervjuerna är något jag gjort 

under hela forskningsprocessen och jag har varit väl införstådd i att mina frågor inte har varit 

värdefria utan att de säkerligen reflekterar mina värderingar, attityder och agenda som 

forskare men att de även speglar mina teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning på 

hemtjänstpersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö (Harding 1992:458f).  

 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 
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För att få tag på mina informanter så har jag använt mig både av vänner och vänners vänner 

som jag bett skicka vidare informationen om min studie, detta har jag gjort både genom 

mailutskick till olika kommuner samt privata hemtjänstföretag samt via sociala medier såsom 

Facebook. Jag har även gått med i olika grupper för undersköterskor på Facebook och delat 

min status i deras forum. Fyra av informanterna fick jag kontakt med via Facebook och de 

andra två fick jag kontakt med genom den kommunala hem- och sjukvården från de mail jag 

skickat ut. Det tog en vecka från att jag delat min status på Facebook tills jag hade mina fyra 

första intervjuer i slutet på mars och de senare två intervjuerna gjorde jag i början på april. 

Den återkopplande intervjun med dagbok skedde även den i början på april. 

Kvalitativ forskning försöker få en djupgående förståelse och involverar vanligtvis ett 

arbete med ett litet antal i urvalet. Målet är att analysera meningarna individer fäster till deras 

givna sociala situation, nödvändigtvis inte till att generalisera utan målet är att skapa en 

djupare kunskap med ett färre antal individer (Hesse-Biber 2014). I min forskning underlättar 

det med ett mindre antal för att få en djupare förståelse för deras erfarenheter av att ha arbetat 

före och under Coronapandemin. Här är målet inte att generalisera över hur många som 

upplever problem av sina arbetsvillkor och sin arbetsmiljö utan istället förstå hur deras 

erfarenheter av dessa har varit och är för att kunna fånga komplexiteten i deras arbete och hur 

olika rationaliteter krockar i omsorgsarbetet samt vilka konsekvenser det för med sig både för 

undersköterskorna och omsorgen av de äldre. I min forskning har jag fokuserat på 

undersköterskor då de tycks ha sämre arbetsvillkor än sjuksköterskor inom hemtjänsten och 

deras handlingsutrymme kan vara mindre på grund av den hierarkiska ordningen samt de 

olika arbetsuppgifterna de har inom äldreomsorgen. 

Antalet deltagare i studien sträcker sig till sex personer och där en av dem har valt att 

skriva dagbok under en veckas tid med en återkopplande intervju och som en del av 

avidentifieringen har jag gett deltagarna påhittade namn. Anna har arbetat inom hemtjänsten 

sedan 1988 och har utöver undersköterskeutbildning även en utbildning som skötare inom 

mentalvården. Hon är tillsvidareanställd på heltid och arbetar dag- och kvällstid samt helger. 

Hon jobbar kommunalt inom landsbygdsgruppen och har varit fackligt aktiv sedan 2002. 

Bodil har arbetat inom hemtjänsten i fyra år och har innan dess arbetat på äldreboende både i 

Sverige och Norge. Hon är undersköterska i grunden och har två specialistutbildningar inom 

geriatrik och demens. Hon arbetar kommunalt med en deltidsanställning på natten. Christina 

har arbetat inom hemtjänsten i ungefär två och ett halvt år och är utbildad undersköterska 

samt mentalskötare med en fast tillsvidareanställning med deltid på 85 % inom kommun. Hon 
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arbetar dag och kväll samt helger med delade turer på helgen vilket innebär att hon har ett 

schema med två-fem helger och delade turer på båda. Doris har arbetat inom hemtjänsten i 

ungefär 30 år och var 18 år när hon började i yrket. Hon gick undersköterskeutbildning via 

arbetsförmedlingen och senare har hon vidareutbildat sig till specialistundersköterska inom 

psykiatri, akutvård, kriminalvård och palliativ vård. Utöver det har hon en treårig tvärfacklig 

politisk utbildning. Hon har en tillsvidareanställning på heltid och jobbar både dag och kväll 

samt varannan helg inom kommun samt att hon är huvudskyddsombud på sin arbetsplats. 

Erika har arbetat inom hemtjänsten i 12 år och dessförinnan arbetade hon på äldreboende och 

är utbildad undersköterska via kommunen. Hennes anställning är på heltid och hon arbetar 

dag och kväll samt varannan helg men oftast är det bara tre kvällar per månad. Även Erika 

arbetar inom kommunen. Fredrika har arbetat inom hemtjänsten sedan 1996 och har i 

grunden en heltidsanställning men har för tillfället partiell ledighet så arbetar därför ca 80 %. 

Hon arbetar dagtid men det kan förekomma kvällsjobb när det behövs men det är något som 

inte sker ofta då de försöker separera dag- och kvällstider. Hon är utbildad undersköterska 

samt barnskötare sedan tidigare och arbetar inom kommun.  

I min forskning har jag haft en intersektionell öppenhet inför mina deltagare i studien 

då jag anser att kvinnor inte tillhör en enhetlig grupp utan att kvinnor påverkas olika av olika 

axlar av förtryck och underordning i samhället. Med intersektionalitetsbegreppet möjliggörs 

en förståelse för hur kvinnor påverkas olika beroende på klass, ras/etnicitet, sexualitet, ålder 

etc. Det finns studier som påvisar hur arbetskraften i allt tydligare grad rasifieras (framförallt 

i storstadsområden) men det är inte något som har framgått i mitt material men det är delvis 

idag ett rasifierat arbete (Sörensdotter 2008:74). På ett strukturellt plan kan mina informanter 

ses utifrån en klassbakgrund då ingen av dem har en universitetsutbildning och att alla är där 

för att stanna i yrket. 

 

4.3 Semi-strukturerad intervju och dagbok  
  

En semi-strukturerad intervju genomförs med en specifik intervjuguide, med en lista av på 

förhand nedskrivna frågor som intervjuaren behöver ställa i intervjun. Intervjun behöver inte 

följa en strikt ordning men det är viktigt att frågorna ställs, detta ger mig som intervjuare 

kontroll över hur intervjun är konstruerad, t.ex. vilken följd frågorna ställs i och det specifika 

innehållet i varje fråga. Till skillnad från en strukturerad intervju kan jag ställa nya frågor 



   
 

   
 

29 

som kommer till mig under hela intervjun eller efter tidigare intervjuer. Det finns en agenda 

men jag är inte helt bunden till den och det finns utrymme för spontanitet både för mig och 

mina informanter under intervjun. Under de första intervjuerna upplevde jag mig själv mer 

bunden till intervjuguiden men de senare intervjuerna upplevde jag mig själv tryggare och 

kände att jag kunde vara mer spontan i mötet med mina deltagare. Intervjuerna ska även ge 

informanterna möjligheten att utveckla sina svar och med en semi-strukturerad intervju finns 

det även möjlighet för dem att både vidareutveckla svaren men också påtala om det finns 

något som jag missat i min intervjuguide som de anser är särskilt viktigt i deras vardag 

(Hesse-Biber 2014). Semi-strukturerade intervjuer kallas ibland för djupgående-intervjuer 

och de söker en förståelse för individers (levda erfarenheter) inom en särskild plats och tid. I 

intervjuerna är jag intresserad av individernas erfarenheter över en särskild situation eller en 

uppsättning omständigheter som sker i deras dagliga arbete och som påverkar deras 

upplevelser av arbetets villkor och miljö samt hur det påverkar deras möjligheter till att utföra 

omsorg. Semi-strukturerade intervjuer är ofta ämnesorienterade där forskaren använder 

metoden för att undersöka ett specifikt ämne och samla in kvalitativ data och få en fokuserad 

information över det valda ämnet från informanterna. Målet är således med intervjuerna att 

förvärva en rik data från de utvalda informanternas erfarenheter av sin arbetsvardag inom 

hemtjänsten och skillnaderna före och under Coronapandemin utifrån mina frågor och 

kategorier (Hesse-Biber 2014). 

De ämnen jag valt att fokusera på i min intervjuguide är bakgrund, 

arbetsuppgifter, arbetsvillkor och arbetsmiljö, relationer till kollegor, chefer och 

omsorgstagare och hur arbetet upplevs och erfars. I bakgrundsfrågorna har jag fokuserat på 

hur länge de har arbetat inom hemtjänsten, vad deras utbildning är, varför de började arbeta 

inom hemtjänsten och hur deras anställning ser ut. Arbetsdagen och arbetsuppgifterna har de 

själva fått berätta om, t.ex. hur en vanlig dag ser ut inom hemtjänsten och vilka typer av 

arbetsuppgifter de utför och hur deras schema ser ut. Arbetsvillkor och arbetsmiljö har berört 

frågor om hur ofta de lyfter tungt, om de upplever att de har kontroll över sitt arbete, hur 

flexibla de behöver vara, om de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifter samt hur 

frånvaro och närvaro sett ut under Coronapandemin. Därefter har jag frågat om hur de 

hanterar känslor i arbetet och relationen till ledningen, kollegor och omsorgstagare. 

Erkännande och omfördelning berör frågor om lön eller bonusar, deras möjlighet att ställa 

krav under Coronapandemin. Avslutningsvis har jag frågat hur de påverkas efter arbetet både 

kroppsligt och mentalt samt hur deras schema påverkar deras sociala liv. Dessa teman har 
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varit viktiga för mig att undersöka eftersom jag har försökt fånga deras upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta inom hemtjänsten under den valda perioden samt den komplexitet 

som finns i deras arbete. Men även hur arbetsvillkor och arbetsmiljö påverkar deras 

möjligheter att utföra omsorgsarbetet.   

 

Jag har även använt mig av dagbok som metod som kan användas som sekundärt källmaterial 

till intervjuer då den också ryms inom den kvalitativa forskningen. Dagboken kan bidra med 

att fånga detaljer som kan vara svåra för informanten att under intervjun komma ihåg på 

grund av tidsbristen och det underlättar även för att fånga kontextspecifika fenomen. Således 

är det en metod som kan fånga detaljer och ge en djupare förståelse samt en mer praktiknära 

datainsamling som möjligtvis kan gå förlorad under intervjun (Hyers 2018). En av studiens 

deltagare skrev dagbok under en veckas tid där jag även skickade med ett dokument med 

frågor om vad som kan vara relevant för studien. Utöver det hade deltagaren möjlighet att 

fritt följa frågorna eller fritt skriva ner vad som kom till henne under dagarna. Dagboken 

bidrog med en mer detaljerad och djupare förståelse för omsorgsarbetet, både dess praktiska 

villkor samt dess emotionella karaktär och hur viktig relationen är mellan omsorgstagaren 

och omsorgsarbetaren. Genom att läsa vad min informant skrivit samt den extra intervjun jag 

hade med henne gav mig en djupare förståelse för vad omsorg är och hur viktig relationen 

mellan omsorgsarbetaren och omsorgstagaren är och hur tydliga konsekvenserna är av 

minskandet utav omsorgsarbetet i deras arbete.   

 

4.3.1 Digitala intervjuer 
  

På grund av den rådande pandemin så har jag utfört mina intervjuer digitalt i 

videochatforumet Zoom istället för att träffa mina informanter på plats. En av intervjuerna 

var utan video och bara röst och ytterligare en gjordes på telefon med högtalaren på och 

spelades in med hjälp av datorn. Det har funnits både nackdelar och fördelar med att göra 

intervjuerna digitalt och på telefon. Några av nackdelarna jag har upplevt under mina 

intervjuer är att samtalet inte har flutit på som ett vanligt samtal utan ibland har det varit 

fördröjningar som har stört samtalet och gjort det svårare att följa upp med följdfrågor och 

ibland försvann en del av orden i en mening samtidigt som det har funnits en avsaknad av 

visuella ledtrådar. Även om vi har sett varandra under samtalet så har videoformatet som 
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Hesse-Biber nämner en reducerad kapacitet jämfört med en vanlig intervju samt att jag i två 

fall inte haft ögonkontakt med informanten vilket jag upplevde som lite problematiskt 

eftersom jag hade lite svårt med koncentrationen utan ögonkontakt (Hesse-Biber 2014). 

Hesse-Biber påtalar även att under intervjuerna är det viktigt med både verbala och 

icke-verbala ledtrådar när intervjuaren ska bedöma det emotionella klimatet under intervjun 

och dessa har jag försökt följa så bra som möjligt genom att presentera mig själv, förklarat 

varför jag vill göra studien och varför ämnet för mig är viktigt att studera samt berättat hur 

glad jag är över att de har velat delta i studien. Under samtalen har jag inte märkt av några 

ledtrådar på att samtalet skulle vara obehagligt utan det har flutit på bra och informanterna 

upplevde att det var både ett bra samtal och bra frågor. På det sättet tycker jag att kontakten 

under intervjuerna har varit god och att informanterna förhoppningsvis har upplevt en tillit till 

mig som forskarstudent. Fördelar med den digitala intervjun är att det tidsmässigt har 

underlättat för både mig och informanterna då det har gått att göra hemifrån eller på jobbet 

vilket gjort det mindre tidskrävande för alla samt att vi alla har utgått från olika delar av 

Sverige. Så på det sättet har jag haft möjlighet att utföra mina intervjuer med informanter som 

bott väldigt långt bort och det har varit lättare att rekrytera intervjupersoner under en kort 

tidsperiod (Hesse-Biber 2014). 

 

4.3.2 Relationen mellan forskare och informant 
  

Inom feministisk forskning finns det en särskild angelägenhet om att reducera hierarkin 

mellan forskaren och informanterna. Det finns ett bekymmer över att forskaren och 

informanterna inte är på samma nivå under intervjun och det läggs mycket uppmärksamhet 

på intervjun som en samkonstruktion av kunskap. Hesse-Biber hänvisar till den feministiska 

forskaren Ann Oakley´s participatory model som betonar vikten av att forskaren delar med 

sig av sin egen biografi med informanten innan intervjun börjar och detta är något jag har 

gjort innan intervjuerna har börjat. Då har jag nämnt vad jag har studerat tidigare, var jag bor 

och hur jag kom i kontakt med ämnet samt varför det intresserar mig. Anledning med att dela 

identiteter och berättelser med varandra är tänkt att öka ömsesidigheten i intervjuprocessen 

och således bryta ner föreställningarna om makt och auktoritet som investerats i forskarens 

roll. När intervjun närmat sig slutet har jag frågat om det finns något jag missat och hur de 

upplevde intervjun. De har även haft möjlighet att kontakta mig ifall de kommit på något i 
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efterhand som de ansett var viktigt vilket dock inte har skett. Vidare förs diskussioner bland 

vissa feministiska forskare att forskaren inte bör komma för nära sina informanter, att 

reflexivitet är viktigt för intervjun och minskandet av ojämlikheter i makt som existerar men 

att det även kan bli för personligt mellan forskaren och informanterna vilket kan bidra med en 

falsk illusion om att det inte finns någon makt och auktoritet emellan. Detta är något jag 

försökt att undvika då jag har velat hålla det på en professionell nivå och inte vara tjenis med 

informanterna eftersom det kan leda till att deltagarna blir mer sårbara och uppmuntras till att 

avslöja mer intima detaljer om sitt liv. Det har jag undvikit genom vaksamhet under 

intervjuerna och strävat efter att hålla en bra dialog med mina informanter och sett till att 

fokusera på det som är studiens ämne. Hesse-Biber poängterar att forskaren hur som helst har 

makten att analysera och tolka informanternas berättelser på ett sätt som lämnar dem med en 

liten eller ingen röst i den här processen (Hesse-Biber 2014). 

  

4.4 Etiska överväganden och etik i praktiken 
  

Under forskningsprocessen har jag varit vaksam över och följt Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer för att kunna bedriva en så säker och etisk forskning som möjligt för mina 

deltagande informanter. Jag har under hela min forskningsprocess försökt vara så transparent 

som möjligt både i mitt tillvägagångssätt och vad min studie handlar om. Jag har skickat ut en 

pdf-fil där jag förklarat studien och vad det innebär att delta, att det är frivilligt att medverka i 

intervjun, samt att de inte behöver svara på de frågor de inte vill eller upplever som 

obekväma och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Jag har även berättat för dem 

att de kan ställa frågor när som helst om det är något som är oklart. Inför varje intervju har 

jag även informerat deltagarna om detta mer ingående och informerat dem om att allt 

kommer vara anonymt och att materialet kommer förstöras när jag är klar med min studie. 

Efter att jag har informerat om studien och intervjun har jag samlat in ett samtycke från varje 

informant och intervjuerna sparades ner i både ljud och video som två olika filer vilket jag 

även informerade mina informanter om och i de fall som deltagaren ville ha video-filen 

raderad så har jag gjort det direkt, vilket har skett i två utav intervjuerna (Vetenskapsrådet 

2017:40ff). 

Som student har det varit viktigt för mig att studien sker på ett etiskt försvarbart 

sätt och jag har därför varit noggrann med vilken typ av frågor jag har ställt och att de inte 
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har utgått från någon traumatisk berättelse. Då frågorna gäller deras arbetsvillkor och vardag 

till största del så har det inte varit för personligt. Frågor har dock berört jobbiga situationer i 

relation till arbetet och omsorgstagarna i form av att de upplever att de inte har tid till att 

tillgodose deras behov eller situationer som har varit ansträngande i mötet med 

omsorgstagarna eller anhöriga. Under intervjuerna har det enligt mig uppkommit situationer 

som jag har upplevt som svåra t.ex. när informanterna har berättat om svåra möten i 

omsorgstagarnas hem. Vissa av dem har berättat om situationer där de blivit hotade eller om 

misären de ibland upplever hos omsorgstagarna som i deras yrke har varit tungt för dem och 

vid de tillfällena har jag valt att inte ställa frågor som är för djupgående eftersom det kanske 

kan upplevas som obehagligt eller traumatiserande. Vid ett annat tillfälle fick jag en intervju 

som sköts upp någon timme på grund av en oförutsägbar händelse och under intervjun fick 

jag berättat för mig att det var en omsorgstagare som hade gått bort och att det givetvis var 

tungt för informanten och vid det tillfället valde jag att inte fråga för mycket om det eftersom 

det för henne hade varit jobbigt på grund av att hon hade en god relation till omsorgstagaren 

som gått bort. 

  

4.5 Transkribering och analys av data  
 

Intervjuerna har jag transkriberat och skrivit ner vad som har sagts men utelämnat sådant som 

dels inte har varit relevanta för studien t.ex. en av informanterna berättade om en semester 

när Coronapandemin bröt ut och dels har jag utelämnat städer och annat som skulle kunna 

identifiera mina informanter. Mitt material har jag delat in i olika kategorier som arbetsvillkor 

och arbetsmiljö med fokus på hur tungt arbetet är, tidspressen, svåra möten samt flexibilitet 

och samarbete, efter Coronapandemin med fokus på hur deras arbetsvillkor och arbetsmiljö 

har påverkats under Coronapandemin, omsorgsrationalitet och erkännande och omfördelning. 

Materialet har jag läst om och om igen för att identifiera vad som varit relevant och kodat 

under rubriker för att få ett sammanhängande material. Transkriberingen kan ses som en del 

av analysen då forskaren lär känna sitt material och återigen lyssnar på intervjuerna. 

Analysen av min data har varit en upprepande process där jag har arbetat samtidigt 

både med insamlingen av data samt analysen av data. Jag har använt mig av David Karps 

begrepp memoing som Hesse-Biber refererar till genom forskningsprocessen där jag har 

försökt spåra hur data antingen passar eller inte passar ihop. Det har jag gjort i ett dokument 
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där jag har försökt sätta ihop de delar av materialet som hör ihop vilket ledde till att centrala 

teman framträdde. Struktureringen av intervjufrågorna har hjälpt mig att lättare lokalisera 

svaren och kategorisera in dem i olika kategorier. Vid sidan om det har jag under intervjuerna 

skrivit ner för hand det jag har upplevt som väldigt viktigt att komma ihåg och ta upp i min 

analys av materialet. Under analysen har jag tittat fram och tillbaka på materialet för att få 

fram det som har varit viktigast för mig att lyfta fram och analysera. Enligt Hesse-Biber är 

det viktigt att under analysprocessen söka efter vad hon kallar negativa fall, det vill säga fall 

som inte passar in eller skapar problem för min studie. Under min analys har jag hittat fall 

som inte stämmer överens med majoriteten av informanterna vilket jag har varit transparent 

med och framhävt i analysen vilket är viktigt i strävan mot stark objektivitet (Hesse-Biber 

2014).  

 

5. Analys av omsorgsarbetet inom hemtjänsten  
 

Analysen är strukturerad med en introducerande del om undersköterskornas arbetsdag och 

deras arbetsuppgifter för att ge läsaren en inblick i hur en arbetsdag kan se ut samt vilka 

arbetsuppgifter de utför. Därefter följer arbetsvillkor och arbetsmiljö som inkluderar tunga 

lyft och svåra arbetsställningar, schema och tidspress, svåra möten samt flexibilitet och 

samarbete. Därefter följer Coronapandemins påverkan på arbetsvillkor och arbetsmiljö samt 

undersköterskornas upplevelser över den givna perioden. Sedan följer en analys om 

Genusrättvisa och avslutande diskussioner. Genom hela materialet sker en analys av 

relationen mellan omsorgsrationalitet och hur den krockar med den vetenskapliga 

rationaliteten.   

 

5.1 Arbetsdagen och arbetsuppgifter   
  

I följande del kommer jag lyfta fram en vanlig arbetsdag inom hemtjänsten för 

undersköterskorna för att ge en inblick hur det kan se ut och vilka arbetsuppgifter som de 

utför. För de som arbetar dagtid så börjar de flesta klockan 07:00 men en del av 

informanterna berättar om att de är på jobbet en kvart innan de börjar på grund av tidsbristen 

de upplever under morgonen eftersom det enligt dem är ont om tid från att de kommer till 
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jobbet till att de ska vara ute hos den första omsorgstagaren samt att de inte vet från dag till 

dag om någon är sjuk och inte kommer in vilket skapar en oro bland personalen vilket har 

varit tydligt framför allt under Coronapandemin. Dagen börjar med en rapport om vad som 

skett under kvällen och natten, om det är något som de behöver ta i beaktning kanske att de 

diskuterar med planeraren om det hänt något samt sjuksköterskorna om det är något speciellt 

som ska göras och vilket material de behöver ta med till omsorgstagarna. Om det är måndag 

så går man genom rapporteringen från fredag kväll och helgen. Efter det öppnar de upp sitt 

schema genom telefonen och efter att de tittat på sitt schema går de och hämtar nycklarna 

som de behöver, larmtelefoner, handskar, beroende på vilka uppgifter de ska utföra så kan de 

behöva ta med sig t.ex. en våg om de ska väga någon, om de ska ta blodprov får de ta med sig 

blodprovtagningsväskan eller läkemedel om det behövs och det beror på vilka arbetsuppgifter 

som ska utföras och vilken omsorgstagare de har under förmiddagen. Om någon är sjuk så 

delas arbetsuppgifterna upp mellan kollegor och ibland får planeraren hjälpa till och lösa det 

genom att ringa in vikarier eller annan bemanning. Efter detta så beroende på om de arbetar 

inne i centrum eller om de arbetar ute på landsbygden så har de antingen bil eller cykel och i 

vissa fall kan de även få promenera. 

Uppgifterna på morgonen består av att hjälpa de omsorgstagare som behöver hjälp 

upp ur sängen och tyngden kan variera beroende på omsorgstagarens tillstånd och en del 

behöver mer hjälp än andra och det förekommer en del tunga lyft och svåra arbetsställningar 

beroende på hur hemmet är utformat vilket kan resultera i lyft ur svåra vinklar. Därefter kan 

det vara ett toalettbesök och en efterföljande dusch och ge läkemedel, bädda sängen och 

hjälpa till med påklädning och byta inkontinensskydd samt servera frukost. Efter morgonens 

uppgifter åker de tillbaka till kontoret och har lunch ca 30 minuter och därefter för den som 

ska dela ut matlådor så får de hämta ut och bära dem till bilen för att sedan köra ut till 

omsorgstagarna. Därefter kan det vara städ, tvätt eller social samvaro som innebär att de t.ex. 

tar en promenad med omsorgstagaren eller bara umgås och samtalar över en kopp kaffe. 

Under dagen kan det när som helst larmas från någon av omsorgstagarna vilket gör att de 

behöver ta sig dit snabbt för att kunna hjälpa omsorgstagaren och det kan vara beroende på 

om du har larmtelefonen eller inte och i vissa fall hjälps de åt kollegor emellan. Andra 

uppgifter än medicinska kan vara att laga mat, städa eller tvätta, inköp eller stöd vid inköp, 

hjälpa omsorgstagarna att ta emot matvaror och plocka in dem om det behövs. Hjälpa till med 

att organisera och sortera räkningar, men räkningarna får de inte hjälpa till med och betala, 

det kan även vara att beställa tider för klippning och fotvård samt beställa bilar till sjukhuset 
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eller liknande. Nattarbetet skiljer sig en del från arbetet som görs på dagen då det är mer 

fokuserat på ren omvårdnad och ge mediciner, vändningar, ibland omläggningar, munvård, 

hjälpa på toaletten och mycket mediciner både kväll och morgon. Mycket av nattarbetet är att 

åka på larm som kan vara både gps-larm med omsorgstagare som har demens samt vanligt 

larm om någon har ramlat eller är sjuk t.ex. 

Antalet vårdtagare per dag varierar bland informanterna och det beror dels på om de 

arbetar inne i centrum eller om de arbetar på landsbygden men även beroende på vilka 

uppgifter de ska utföra och hur mycket hjälp omsorgstagaren behöver. Det kan variera allt 

från 8 omsorgstagare per dag till 35 - 40 men att 15 - 18 stycken är det mer vanliga. En 

arbetsdag i centrum kräver ett större antal omsorgstagare som behöver vård och omsorg än 

vad det gör på landsbygden eftersom avstånden där är mycket längre mellan omsorgstagarna. 

Under Coronapandemin har många av omsorgstagarna blivit mer ensamma då vänner och 

anhöriga inte har hälsat på i samma utsträckning som tidigare vilket har lett till att 

hemtjänstpersonalen har fått utföra fler uppgifter som egentligen inte rymmer schemat men 

som de ändå har utfört eftersom det för informanterna är vad god omsorg innebär och alla har 

under intervjuerna visat upp en stolthet över sitt yrke och berättat att det alltid är meningsfullt 

och att man gärna gör de här extra uppgifterna som omsorgstagarna ber om. Det har även 

uppstått ett större socialt ansvar gentemot omsorgstagaren eftersom många av dem har varit 

oroliga och rädda över Coronaviruset som gjort att hemtjänstpersonalen har fått trösta och 

lugna omsorgstagarna i en större utsträckning. Under den här perioden har arbetsuppgifterna 

varit desamma men det har blivit tyngre och mer stressigt för undersköterskorna inom 

hemtjänsten mycket på grund av bl.a. tidsbrist och underbemanning som jag kommer att 

återkomma till nedan.  

 

5.2 Arbetsvillkor och arbetsmiljö  
  

5.2.1 Tunga lyft och svåra arbetsställningar i hemmet 
 

Många av studiens deltagare berättar om att de lyfter tungt varje dag och framför allt när det 

är dubbelbemanning vilket ofta görs när omsorgstagaren är så pass sjuk att hen inte klarar av 

att ta sig upp ur sängen eller röra på sig själv. Förflyttningar mellan säng, rullstol och badrum 

sker dagligen och i takt med att omsorgstagarna idag bor kvar och vårdas längre i sina hem än 
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tidigare så blir det även fler som är skröpligare vilket har lett till att omvårdnaden av de äldre 

har blivit tyngre för dem som utför arbetet. Arbetet är reproduktivt och det sker i den privata 

sfären vilket gör att hemmen inte alltid är anpassade och försvårar för undersköterskorna när 

de ska lyfta de äldre upp ur sängen som dels kan vara för låg eller att det står någon byrå i 

vägen eller att det är ett litet rum med små ytor som också försvårar för dem. Som flera av 

studiens deltagare nämner kan det vara en dubbelsäng som omsorgstagaren ligger i vilket 

försvårar för dem när de ska lyfta dem och där arbetsställningen inte blir bra hur de än gör 

och vid dessa tillfällen utsätter undersköterskorna sina egna kroppar för skador och 

förslitningsskador. Att varje hem är olikt det andra och att varje omsorgstagare är olik den 

andre ställer höga krav på undersköterskorna varje gång de kommer in i ett nytt hem och 

många av dem poängterar vikten av att vara väldigt flexibel i sitt arbete och ställa om på nytt 

inför varje hem. Så beroende på hur anpassat hemmet är, vilka hjälpmedel som finns, hur 

många de är och hur pass sjuk eller tung omsorgstagaren är har stor betydelse för hur tungt 

arbetet är för personalen.    

 

Tungt är det ju för vi vårdar ju i hemmet, deras egna hem och det är många 

gånger, de liksom ligger inte i en vårdsäng och vi ska kanske, det räcker med att 

vi ska vända en person som ligger i en dubbelsäng, det är rätt så svårt att 

komma till på båda sidorna så då får man upp och får man skjutsa upp 

eventuella partnern som ligger bredvid och att stå och vända en person hukande 

i en säng bredvid, det blir jättedåligt, det finns inga bra arbetsställningar så man 

sliter ut sin kropp helt enkelt. Det är trångt ibland och det är inte anpassat helt 

enkelt, kanske i början. Eller det går inte att anpassa, många vårdtagare vill inte 

anpassa helt fullt ut i heller. 

 

Lyfter tungt gör de varje arbetspass sen har det skiljt sig en del mellan informanterna där två 

av dem inte har betonat tyngden lika väl som de andra har gjort utan där det i så fall skulle 

vara matkassar som är tunga att bära. Erfarenhet är viktigt poängterar de flesta av 

informanterna och vikten av att inte lyfta fel utan att ha rätt lyftteknik är också viktigt men att 

det här kan vara svårt att följa ibland när man antingen är ensam eller stressad samt på grund 

av hemmets utformning. Annat som kan vara tungt är att städa och framför allt storstäd som 

Fredrika nämner vilket kan vara städ en hel dag under 8 timmar och då är det genomgående 
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städ i större delar av huset eller lägenheten där omsorgstagaren så klart även har önskemål 

om där det behövs städa mest. En del av informanterna pratar också om vikten av att ha ett 

tätt samarbete med arbetsterapeuterna i anpassning av hemmet och andra hjälpmedel samt 

utbildningsdagar om lyftteknik. Även samtal och tips från sjukgymnaster är viktigt och bra 

för att minska tyngden i arbetet enligt Erika. 

Tunga lyft förekommer även vid släpande på tvättsäckar, handsprit, förkläden, 

inkontinensskyddsförpackningar, näringsdrycker som de fått från sjuksköterskan som senare 

ska ut till omsorgstagarna. Även matlådor som ska ut till omsorgstagaren är tunga att bära 

samt tvätten av deras arbetskläder som de själva sköter. Dock skiljer det sig från kommun till 

kommun, Anna som berättar att de lämnar tvätten till ett företag som tvättar arbetskläderna. 

Det finns hjälpmedel för dem när de ska hjälpa omsorgstagaren upp ur sängen som Anna 

nämner, t.ex. så finns det taklyftar, vårdsängar som är höj och sänkbara som underlättar vid 

tunga lyft samt olika lakan och skynke som gör det lättare vid lyft. 

Doris poängterar vikten av att vara aktiv och styrketräna utanför jobbet för att dels 

orka arbeta och dels undvika både direkta skador samt förslitningsskador. Vidare berättar hon 

att en del av hennes kollegor har förslitningsskador på axlar och rygg samt handleder, fingrar 

och framför allt tummar som kan uppkomma från att trä på stödstrumpor. Doris berättar även 

att det finns svårigheter med att få ett erkännande för förslitningsskador från både 

arbetsgivare och Försäkringskassan då de sällan får skador klassade som arbetsskador. Hon 

berättar även att en av hennes kollegor ansökte om en förslitningsskada på handleden hos 

Försäkringskassan sa de att hon likväl kunde ha fått det från trädgårdsarbete där hemma. 

Bodil påtalar att hela hennes högra sida är utsliten på grund av alla tunga lyft genom åren, 

både arm och axel vilket påvisar att det är ett väldigt tungt arbete som de utför dagligen vilket 

får konsekvenser i framtiden i form av utslitna kroppar. 

Erika berättar om hur de på hennes arbetsplats under en period började få fler uppdrag 

som var tyngre och de vårdtagare de redan hade behövde mer och mer hjälp och då de inte 

heller hade så många vikarier att ringa in så blev de inbeordrade “ganska många gånger” 

vilket hon klarade i ett halvår men sen kraschade hon. Hennes krasch berodde på stress och 

att det var extra tungt under den här perioden mellan okt 2018 och april 2019 och då hon kom 

fram till att “Nej det här går inte så då gick jag hem, sen tog det ändå åtta månader och då var 

jag tillbaka på heltid så jag tycker ändå att det var hyfsat snabbt. Jag önskar inte någon att 

hitta den här väggen för den är inte rolig”. Vidare berättar hon om när hon skulle berätta för 
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chefen att hon inte mådde bra och att det här inte längre gick och hon försökte vara “saklig 

men det gick inte, det var ju bara känslorna som tog över, tårarna sprutade men jag, nej jag 

bryr mig inte. Jag tror inte han hade väntat sig att få se mig sån, han sa bara nej du mår inte 

bra så jag gick hem och det tyckte han också var ett bra beslut sen var han inte så duktig på 

att höra av sig under tiden men det är en annan sak”. 

Christinas citat nedan beskriver på ett bra sätt hur en vanlig arbetsdag ser ut och hur 

tungt det är, det är inte enbart omsorgstagarna som de lyfter och flyttar på utan det är en hel 

del annat de ska bära på under dagen och det har under pandemin blivit mycket tyngre för 

undersköterskorna inom hemtjänsten med framför allt då bärandet på kartonger av 

skyddsutrustning men även att arbeta i skyddsutrustning har gjort det tyngre i deras 

vardagliga arbete.  

 

Jag lyfter tungt varje dag och hela tiden. Det är mycket, mycket släpande på 

tvättsäckar, skyddsutrustning som ska ut i bilarna; handsprit, förkläden, 

inkontinensskyddsförpackningar, näringsdrycker från sköterskorna, det är 

mycket kånkande. Sen är det ju när maten ska ut så är det stora frigolitboxar 

som ska bäras ner för smala trappor. Vi har hand om våra egna arbetskläder, när 

rentvätten kommer så ska vagnar dras i korridorer som har trösklar som inte är... 

ah. Så det är tungt hela tiden. Det är aldrig INTE tungt, man går där och svär 

lite liksom. Det har verkligen förvärrats under pandemin, det är en av de 

största... ah. Det är hopplöst liksom, hur många händer kan en undersköterska 

ha? Tänker jag ibland när jag får gå tre gånger om och hämta grej efter grej. 

Även slänga... Vi får ju vår skyddsutrustning levererad i kartonger och alla dem 

här kartongerna ska ju bäras ut till sopcontainrar och det ligger också på oss. 

Även våra egna sopor från matsal och sådant ligger på oss, och det är stora 

säckar det också, våra egna tvättsäckar... Ja alltså det är tungt! 

 

Ur ett erkännande perspektiv så är det viktigt att framhäva hur tungt deras arbete är, att de 

lyfter tungt både vad det gäller omsorgstagarna men också som Christina berättar så har de 

hand om så mycket mer runt omkring där de lyfter tungt och släpar på saker. Det finns ingen 

kultur för erkännandet av arbetsskador vilket vittnar om androcentriska strukturer som 

nedvärderar yrket på grund av att det kategoriseras som feminint.   
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5.2.2 Schema, tid och stress 
  

Under dagen har de ett fast schema som de ska följa där det står vem de ska hem till och vilka 

uppgifter de ska utföra hemma hos omsorgstagaren och däremellan om de har larmtelefonen 

kan de behöva åka iväg akut om någon har ramlat, blivit akut sjuk eller om gps-larmet går 

igång om skulle vara att en omsorgstagare rör sig utanför sitt område. Ibland kan det vara att 

omsorgstagaren och anhörig har glömt meddela om att de ska ses eller kan det vara att 

omsorgstagaren är ute och vandrar i skogen och glömt bort sitt larm. I larmet kan de ringa till 

omsorgstagaren och se vad som sker och ibland kan det vara att omsorgstagaren är vilse i 

skogen och behöver hjälp. Med gps-larmet är det enkelt att hitta dem om de gått vilse i 

skogen men det kan även vara som Bodil berättar om tillfällen där omsorgstagarna är 

dementa och går vilse mitt i natten och att de då får köra och leta efter dem. Vid de tillfällen 

man har larm blir det extra stressigt och de försöker lösa det mellan kollegor då det kan vara 

att den som har larmet är mitt uppe i en arbetsuppgift som kräver att den stannar kvar och då 

får man ringa en kollega som har tid över och kan bege sig dit. Vid dessa tillfällen är det bra 

med telefonlås eftersom det skulle vara allt för jobbigt och tidskrävande med att åka och byta 

nycklar med den som hade dem sist. Ibland kan det ske oförutsägbara händelser som gör att 

de får stanna kvar längre hos en omsorgstagare än vad schemat egentligen tillåter vilket 

bidrar till tidspress och samvetsstress. På frågan om de har tillräckligt med tid för att utföra 

sina arbetsuppgifter har de flesta informanterna svarat nej, men det finns en som svarar 

ibland, ibland inte samt en som sagt att hon har tillräckligt med tid för det. Dock är inte 

schemat anpassat efter oförutsägbara händelser eller larm och om det sker flera larm 

samtidigt blir det en oerhörd stress för personalen. Doris berättar om gång- och kringtider, 

vilket är den tid det tar att gå mellan omsorgstagarna, tiden för dokumentering, tiden för att 

skriva ner arbetsskador, tiden det tar för att hämta nycklar och lämna nycklar innan lunch 

osv. Tid som inte räknas in i deras schema. 

Christina svarar att hon aldrig har tillräckligt med tid för att slutföra sina 

arbetsuppgifter och att hon även ska dokumentera allting vilket hon egentligen aldrig har tid 

med. Detta medför en hel del stress och att;  
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Det ibland känns som man skjuter saker framför sig och när det händer mycket i 

realtid och man kommer ut till någon som inte mår bra och sen kommer man till nästa 

som inte mår riktigt bra och dessutom behöver beställa inkontinensskydd och då 

måste jag ringa och göra det och skriva anteckning på det, sen kommer man till nästa 

och då undrar den kan ni boka en sjukresa åt mig till nästa lördag? och visst kan vi 

det. Sen så får man liksom skriva ner alla saker…  

 

Att man även glömmer bort saker längs vägen trots att man antecknar sker vilket gör att man 

kan behöva ringa in på sin lediga dag när man kommit på det;  

 

Idag till exempel så har jag ringt till kontoret två gånger fast jag har semester bara för 

att juste, jag glömde ju säga att.... Och det är ofta så, och det är verkligen inte bara jag 

som gör så, fast vi antecknar längs vägen. Det är så lätt att det blir konflikter i 

gruppen för att man tycker att de andra inte gjort vad dem ska fast dem har egentligen 

gjort det, de har bara inte hunnit det allra sista på det.  

 

Detta är något som även Anna instämmer i och hon har många gånger ringt till sin arbetsplats 

på grund av att det är så mycket att hålla i huvudet att man lätt glömmer bort det, trots att hon 

för anteckningar under dagen så glömmer hon.  

Doris knaprar in på omsorgstagarnas tid så att de får kortare tid av henne på grund av 

att hon ska kunna hinna med alla omsorgstagarna under dagen. Hon berättar även att vid de 

tillfällen då det;  

 

Är mycket snö ute, om det är halka, dåligt väder, jag bor ju i ... och det blåser och 

regnar mycket här och det är inte kul att komma i ösregn och det blåser med cykel och 

så är det halt med löven och så där. Jag har jobbarkompisar som har gjort rejäla 

cykelolyckor de har ramlat omkull, en har brutit handleden en har skadat knäet och en 

tredje har skadat knäet och ledbanden osv och jag härleder det till den stressen för att 

hinna.  
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Ett annat exempel är att undersköterskorna har omsorgstagaren fram till klockan 15.45 och 

ska sluta 16.00 då har de en kvart på sig att ta sig in till kontoret, hänga in nycklar, eventuellt 

någon liten överlämning eller liknande och det hinner de inte, vilket lämnar dem till att 

antingen gå från omsorgstagaren tidigare för komma in i tid eller att komma in senare utan 

övertid för den tiden du kommer in senare. Som svar får de från chefen att de ska planera 

bättre men som informanten säger så finns det inga förutsättningar till att planera utan 

förutsättningen blir att “du kortar ner några besök och den psykologiska stressen blir ju att du 

känner att du hinner aldrig färdigt, du har dåligt samvete för att du inte stannar kvar i tid osv.”  

Detta är även något Bodil berättar om, att “Det blir ju också en samvetsstress, det blir 

ju också en väldig samvetsstress.” och hur den ökar när hon har en orolig omsorgstagare men 

att hon är så pass stressad över att hon inte har tid till att “sitta ner, lugna, trösta, lyssna” som 

hon skulle vilja göra för att underlätta för omsorgstagaren utan istället får hon ge 

omsorgstagaren ett lugnande piller. Som hon säger så kan det ibland räcka med att hon sitter 

ner och får personen att koppla av, prata om något annat eller bara låta personen bli sedd och 

hörd. Detta påverkar henne på det sättet att hon får “jättedåligt samvete, man får 

samvetsstress man får jättedåligt samvete och vi är bara människor”. Som hon poängterar är 

de också bara människor och att de även arbetar med människor där en god omsorg är väldigt 

viktigt både för omsorgstagaren och undersköterskan. Den samvetsstress som uppstår är en 

konsekvens av att omsorgsarbetet i allt högre grad trängs undan för enbart medikalisering och 

andra uppgifter.  

Erika upplever att så som det är nu så hon har tillräckligt med tid för att utföra sina 

arbetsuppgifter och mycket är på grund av att de har fått respons på sina krav om att få 

tiderna justerade så att de får ett drägligare schema samt att den nya chefen har bemannat upp 

arbetsstyrkan. Dessförinnan satt Erika kvar allt från en kvart till en timme med 

dokumentering efter att arbetsdagen egentligen var slut eftersom hon inte längre orkade 

stressa över dokumentationen. 

Fredrika upplever att hon ibland har och ibland inte har tillräckligt med tid hos 

vårdtagarna. Hade hon “fått bestämma så hade man kunnat lägga på lite mer tid åt besöken, 

sen är det så att jag har kollegor som är skitsnabba och gör jobbet och ändå gör ett gott arbete 

för man hör inget dåligt om dem. Som gör det jättesnabbt så det är kanske jag som är 

långsam, jag vet inte.” men hon poängterar även att det skiljer mellan omsorgstagarna där 

vissa kanske behöver mer tid för det sociala då de är ensamma stora delar av tiden. Vidare 
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upplever hon att hon kan utföra en god kvalitativ omsorg för det mesta och de gånger hon 

inte kan det så är det på grund av att tiden inte räcker till. Särskilt dubbelbemanning kan 

påverka negativt och då blir det extra stressigt eftersom om hon blir försenad på sitt schema 

och om det bara är hon som går på fast schema kan hon inte komma 20 minuter för sent för 

då har hon gjort så att hennes kollega blir sen till nästa omsorgstagare. Även hon berättar om 

att man får ta några minuter här och några minuter där hos omsorgstagarna för att hinna med. 

Bodils erfarenheter påvisar att schemat inte är upplagt för oförutsägbara händelser 

t.ex. om de skulle få ett larm eller om de kommer hem till en omsorgstagare som mår dåligt 

och schemat egentligen inte tillåter att de stannar kvar en längre tid för då kan en annan 

omsorgstagare bli lidande för det. 

 

Stressande ja det kan ju va, det blir ju väldigt stressande eftersom vi har fasta 

scheman och vi har larm, det kan ju räcka att någon, schema plus larmen där 

finns inte utrymme för akuta händelser. Där finns inte utrymme oftast för att 

någon larmar eller blir akut dålig. Då raserar hela, då rasar allting. 

 

Att de tvingas prioritera vilken omsorgstagare som har mest akuta behov bidrar till en 

oerhörd samvetsstress över de omsorgstagare undersköterskorna inte hinner hem till eller som 

de i värsta fall måste ställa in. Att vara flexibel och hela tiden omprioritera är något de lär sig 

i omsorgsarbetet men det får som nämnt ovan konsekvenser i form av samvetsstress och 

känslor av otillräcklighet. Exemplet nedanför påvisar även hur Bodil utsätter sig själv för 

risker när hon och hennes kollega behöver dela på sig för att kunna ta hand om ett larm vilket 

lämnar Bodil i en svår och tung situation med omsorgstagaren som hon inte vill ska behöva 

lida på grund av att de har fått ett larm att ta hand om. Omsorgsrationaliteten krockar här med 

den mer kalkylerande rationaliteten ovanifrån vilket får konsekvenser för Bodil som kan 

riskera arbetsskador och sjukskrivning när liknande situationer uppstår för tätt och för ofta;   

 

Det gör det och då är det någon som får stå tillbaka helt enkelt. Det är ju en 

väldig stress, vi har ju hela kommunen så man måste prioritera, det är många 

sådana tankegångar hur ska vi nu prioritera detta och hur ska vi nu lägga upp 

detta och oftast leder det till att man får skicka iväg en kollega eller stå där själv 
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och man gör moment man egentligen inte ska göra för man vill inte att 

vårdtagaren ska få lida för att det har hänt en akut händelse. Så då gör man ofta 

sådana grejer med sina kroppar som man inte skulle göra helt enkelt. 

 

En tydlig konsekvens av ett slimmat schema med allt mindre tid för omsorgsarbete är den 

samvetsstress många av informanterna upplever. De får helt enkelt inte förutsättningarna för 

att kunna utföra omsorgsarbetet enligt omsorgsrationaliteten och dess praktiska villkor.  

 

5.2.3 Svåra möten i hemmet 
  

Hemtjänstpersonalen har sitt arbete hemma hos omsorgstagarna i den privata sfären vilket 

innebär att mötet med omsorgstagaren eller omsorgstagarens anhöriga sker inom stängda 

dörrar där de för det mesta arbetar ensamma hemma hos omsorgstagaren men ibland 

tillsammans med en kollega då arbetet anses vara för tungt för en person. När jag har pratat 

med mina informanter har några av dem berättat om en annan bild av deras arbete som jag 

inte var beredd på. Bilden av deras arbete är att de kommer hem till äldre människor och 

sitter och dricker kaffe eller hjälper dem med städ, dusch och påklädnad samt mediciner men 

under intervjuerna har det även kommit fram en annan bild av deras arbetsmiljö och hur svårt 

det kan vara att komma hem till någon eller några och försöka utföra sina arbetsuppgifter. 

Anna berättar om ett hushåll där det bor flera generationer och där det funnits missbruk bland 

omsorgstagarens anhöriga som bor i hemmet och att hon har kollegor som har blivit 

knivhotade samt hur hon själv har blivit hotad när hon kommit hem till en omsorgstagare;  

  

Man måste vara väldigt flexibel, man måste kunna liksom byta jobb med 

varandra snabbt. Man måste kunna ge första hjälpen snabbt och man måste 

kunna ta ett beslut, vad ska jag göra nu, den här personen är hysterisk. Vi har 

haft en hel del hushåll där det bor i generationer och då har det funnits missbruk 

bland de andra som bott i huset. Så jag har kollegor som har blivit knivhotade, 

jag har också blivit hotad fast det var flera år sedan men jag kände mig aldrig 

rädd för vi var två stycken som var där men det var en som kände sig hotad av 

oss som personal att vi kom och gjorde intrång och trodde att vi kom från Soc 
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[Socialstyrelsen, min anmärkning] och skulle kolla honom och sådär men det 

var ju inte så men det är svårt, man får den tanken om man är psykisk sjuk att 

det kommer folk och kollar en och då tror man att alla kollar en även om det 

bara är hemtjänsten till ens mamma, så vi jobbar mycket med generationer som 

kan ha problem liksom runt om sig då. Och vi har haft en del våld... ursäkta. 

 

Doris berättar om ett av de områden hon arbetar, där det finns mycket missbruk och ett 

väldigt dolt missbruk. Vidare berättar hon om en misär där det är smutsigt och att det luktar 

eftersom de har inkontinensproblem så det ligger blöjor med både kiss och bajs runt om i 

hemmet. På frågan om omsorgstagarna kan vara berusade när hon kommer dit så svarar hon 

att det sker varje arbetspass. Utöver det här så ska personalen även se till att omsorgstagarna 

mår någorlunda bra när de lämnar. Vidare berättade Doris att hon utsatts för väldigt lite våld 

men att det finns omsorgstagare som kan vara våldsamma och i de fallen går de två och två. 

Ett annat exempel som hon nämner är när en kollega blev inlåst av en omsorgstagares 

anhörig och där de fått lämna ett tyst larm till polisen. Så det händer att de periodvis får gå 

runt med larm på sig ifall något skulle hända. Fredrika berättar om en omsorgstagare som är 

“väldigt klängig” där det var en kollega som inte längre vill gå dit på grund av att 

omsorgstagaren tafsade vilket hon även senare slapp göra. Hon berättar även om hur kollegor 

har bytt sinsemellan eftersom det har varit “svårt att tackla den här ”taffsigheten” och det är 

något som inte har skett schemamässigt utan det har kollegor gjort sinsemellan när en har 

känt att hon inte klarar detta så har en annan fått gå till honom istället.  

 

5.2.4 Flexibilitet och samarbete 
  

Att yrket som undersköterska kräver en hel del flexibilitet är något alla informanter skriver 

under på, ingen dag är sig lik och många berättar att det krävs ett stort samarbete mellan 

kollegorna för att kunna lösa alla besök under dagen när det sker oförutsägbara händelser. 

Inför varje ny dörr som öppnas kan det ske något oförutsägbart som de måste hantera, oftast 

är de ensamma om det inte är dubbelbemanning eller om man är handledare åt en student 

eller praktikant vilket lämnar dem i en utsatt position. Schemat är inte anpassat utefter om det 

skulle ske något men på något sätt löser dem det alltid och som Bodil sa “Här måste vi vara 

superflexibla och trolla med knäna brukar jag säga, vi är väldigt duktiga på att trolla med 
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knäna”. Arbetet kräver således en hög flexibilitet och samarbetskompetens bland kollegorna 

och att snabbt kunna ta beslut under kort tid. I de fall de inte löser det får eventuellt 

planeraren lösa det eller så får man ställa in de uppgifter som är mindre akut t.ex. städ eller 

promenad. Detta är något de lär sig genom omsorgsarbetet och som Christina säger så har 

hon fått en större trygghet efter de erfarenheter hon fått genom arbetet vilket har gjort att hon 

har blivit mer flexibel i sitt arbete med mer vetskap om hur hon ska lösa alla oförutsägbara 

händelser vilket jag påvisar längre ner med citat.  

Fredrika instämmer i att det underlättar att vara flexibel eftersom de; 

 

 ... jobbar med människor, det kan ju hända saker även om du vet vem du ska träffa 

när du öppnar en dörr så vet du ju inte exakt situationen den dagen men det är ju det 

som är charmen med detta jobb också. Det kan ju vara något tråkigt som har hänt eller 

så men det är ju lite utmanande i det hela, att det inte är samma hela tiden och skulle 

det köra ihop sig totalt och det har uppstått en situation, ja vi har ju varandra och vi 

kan ju se vad våra kollegor gör, vi har ju en översikt på schemat som visar inte exakt 

men vi kan ändå se och har jag ett problem så kan jag kanske ringa en kollega som har 

en lucka och säga du det har kört ihop sig kan du ta mitt nästa besök? 

 

Christina poängterar att hon behöver vara “Jätteflexibel! Det är typ en av dom största grejerna 

vi måste…” Ett exempel från henne är när hon skulle köra ut matlådor då hon hade alla de 

varma och kalla maträtterna i bilen och när hon kom in till den första omsorgstagaren som 

skulle få sin mat men som istället låg i sängen vilket den här omsorgstagaren vanligtvis inte 

gör. Så när hon kommer in sa hon högt "Här kommer lunchen!", då svarade omsorgstagaren 

"Jag mår så dåligt, jag tror vi måste ringa 112" och då stod hon där med den varma maten och 

kunde inte visa omsorgstagaren att hon var jättestressad och egentligen inte kunde hjälpa 

henne. Omsorgstagaren är jätterädd och mår inte bra men samtidigt är det 14 andra som ska 

ha mat och står och väntar på den. Den här situationen löstes genom att en kollega fick bryta 

upp sina besök eftersom matlådorna går före t.ex. sällskap och pratstund eller att någon som 

har dubbelbemanning får ha en person istället. När sådant här sker drabbas andra besök men 

det beror på vad det gäller och kollegorna får prioritera sinsemellan. “Vi löser det men det är 

inte optimalt”. Man löser det oftast mellan kollegor “Ja det är alltid så det får lösas. Ibland får 

det bli så att vi får ställa in besök. Igår när jag kom till jobbet så var vi två sjuka, så två hela 
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turer skulle delas upp då på oss som var inne. Då fick vi börja ställa in och flytta besök från 

förmiddag till eftermiddag eller byta dag, då måste man ringa omsorgstagarna och berätta det 

och kolla om det är okej, berätta varför och så. Ställa in någon dusch... Mycket fixande och 

trixande”. 

 

Arbetsvillkoren och arbetsmiljön påverkar undersköterskornas möjligheter att utföra 

omsorgsrationalitet och i vissa fall får det konsekvenser för dem själva när de försöker utföra 

en god omsorg. Även om nästan alla berättar om att de har bra med hjälpmedel för att lyfta 

och förflytta de äldre så blir det svårare i de fallen när bostaden inte är anpassad vilket får 

konsekvenser för arbetsställningen som kan bli både sämre och svårare. I de fall 

omsorgsrationaliteten krockar med den vetenskapliga rationaliteten är när 

hemtjänstpersonalen utför tunga lyft i svåra arbetsställningar eller när det sker något akut 

under en dubbelbemanning och den enda lösningen är att en får åka iväg på larmet och den 

andra får stanna kvar och hjälpa omsorgstagaren. I de här fallen utsätter sig 

undersköterskorna för risker som kan resultera i skador och förslitningsskador samt i ett 

längre perspektiv, sjukskrivning. I många av dessa fallen sätter undersköterskorna de äldre 

framför sig själva och tar ansvar för dem på grund av det sociala bandet som Waerness 

framhäver i omsorgsarbetet. Undersköterskorna visar oro, hänsyn, tillgivenhet och 

hängivenhet till omsorgstagarna och många identifierar sig med de äldres smärta och obehag 

och arbetar varje dag för att behandla och lindra detta (Waerness 1984). 

Omsorgsrationaliteten krockar med schemat och tidspressen undersköterskorna upplever, 

vilket resulterar i att omsorgsarbetet blir lidande och undersköterskorna utvecklar en 

samvetsstress och en otillräcklighet gentemot omsorgstagarna och deras arbetsuppgifter 

eftersom det inte alltid finns tid till det utan de måste följa schemat så gott de kan. 

Flexibiliteten och samarbetet lär de sig genom omsorgsarbetet vilket påvisar att inte vem som 

helst kan gå in och utföra arbetet utan omsorgsrationaliteten är något de lär sig genom 

situationsförståelse. Som både Waerness och Eliasson påpekar är omsorgsrationalitet något 

omsorgsarbetaren lär sig när hen utövar omsorgsarbetet och lär sig omsorgstagarens behov 

och ser till att de uppfylls i linje med god omsorg. De lär sig att vara flexibla, de lär sig att 

samarbeta och de “trollar med knäna” för att lösa arbetsuppgifterna och omsorgstagarnas 

behov så gott de kan trots att schemat inte alltid tillåter det. De svåra mötena i hemmet visar 

på hur tungt arbetet kan vara, deras arbete sker i den privata sfären och de behöver vara 

väldigt flexibla inför varje ny dörr. De lär sig att hantera dessa möten och de samarbetar för 
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att lösa dem vilket även påvisar hur de genom omsorgsarbetet lär sig att hantera både det 

exceptionella och det vardagliga och rutinmässiga men att den här kunskapen oftast 

osynliggörs. Vidare lär de sig hur de ska prioritera när de får larm och samtidigt går på 

schema, de tillfällen då de behöver “trolla med knäna” är också något de lär sig genom 

omsorgsarbetet det är inget de kan på förhand som oftast tas för givet att de ska kunna. NPM-

reformerna har gjort att det är väldigt mycket dokumentering vilket majoriteten av 

informanterna instämmer i och den tid som går åt till dokumentering är tid som tas från 

omsorgsarbetet och de äldres behov.   

Exemplet ovan med Christina illustrerar en tydlig krock mellan de olika 

rationaliteterna och det uppstyckade arbetet och hur kollegorna löser det sinsemellan. Den 

ena rationaliteten är kalkylerande och har inte tagit med i beräkningen att någon kan vara sjuk 

och behöver vård och omsorg när matlådorna delas ut. Omsorgsrationaliteten som 

hemtjänstpersonalen har lärt sig gör att de löser situationen genom samarbete och flexibilitet 

eftersom Christina inte kan lämna omsorgstagaren så kommer en kollega och hjälper till. Men 

det blir en krock till eftersom den ena kollegan behövde bryta upp sitt arbete och i de fall där 

det är en som får vara ensam på dubbelbemanning kan de bli ett svårare och tyngre arbete 

samt att några andra omsorgstagare får göra avkall på sin omsorg (Waerness 1984). De lär sig 

att vara superflexibla och ”trollar med knäna” för att lösa alla situationer. 

  

5.3 Coronapandemins påverkan på arbetsvillkor och arbetsmiljö 
  

Coronapandemin har förändrat arbetsvardagen för personalen inom hemtjänsten och de 

undersköterskor som jag har samtalat med har berättat hur både deras arbetsvillkor och 

arbetsmiljö har förändrats men även hur de själva har påverkats under den här perioden. De 

har varit tvungna att gå till jobbet varje dag under Coronapandemin med deras hälsa som 

insats men också med rädsla och oro för att råka smitta sina omsorgstagare, kollegor eller 

familjemedlemmar. Till skillnad från många andra har de inte kunnat sitta hemma och arbeta 

utan de har fått gå till jobbet dagligen och vårda människor i sina hem och hjälpa dem med de 

saker som de själva inte klarar av. Med Coronapandemin har det följt nya rutiner med 

skyddsutrustning, munskydd, visir och basal hygien som största förändringar. Det skulle 

dröja ända till maj 2020 som hemtjänstpersonalen fick skyddsutrustning men det skiljer sig 

lite från kommun till kommun. I de flesta kommunerna där informanterna arbetar har de haft 
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personliga visir men på ett fåtal har det varit personbundna visir vilket innebär att visiren har 

varit hemma hos omsorgstagaren och undersköterskorna har skiftat visiret mellan sig när de 

besöker omsorgstagaren. En del har fått en ryggsäck för att förvara skyddsutrustning mm i. 

Vad alla informanter har gemensamt är att de inte har fått någon extra tid för att klä på och av 

sig skyddsutrustning vilket har bidragit till en extra tidspress och stress för dem. Anna 

berättar att hon känner sig mer stressad eftersom att det har blivit ännu fler hygienrutiner att 

följa och t.ex. så måste de på hennes arbetsplats sprita av lokalen och deras bilar, eftersom att 

de inte har samma bil varje dag utan att de byter mellan kollegorna, så de behöver dagligen 

sprita allt utrymmen i bilarna, alla lokaler de rör sig i, dörr och skåphandtag vilket tar mycket 

tid och energi från personalen. De spritar även sina händer före och efter varje besök så det är 

flera nya moment där de behöver sprita både händer och visir. Som Bodil berättar så tar 

allting mycket längre tid och de har inte satts in någon extra personal där hon arbetar; 

 

Ja oja, definitivt, allting tar ju mycket längre tid, det är ju en procedur med all 

skyddsutrustning vi ska ta på oss innan och det är en lång procedur när vi ska 

lämna vårdtagare, Så det tar mycket längre tid och det har man inte anpassat, 

man sätter inte in en extra personal för det. Utan det blir en än större stress på 

oss. Allting tar mycket längre tid. 

 

Under sommarmånaderna var det även väldigt varmt och många av informanterna har berättat 

att de tyckte det var väldigt jobbigt att ta på och av skyddsutrustningen eftersom det blev 

väldigt klibbigt i kombination av hetta och svett. Visiren har de varit tvungna att sprita både 

in och utvändigt under den här perioden. En annan konsekvens av visiret och munskyddet är 

att omsorgstagare som hör dåligt inte längre kunnat se på läpparna vad de säger och att även 

ögonkontakten har blivit sämre. Erika som även använder glasögon berättar om hur de immar 

igen och att hon under perioder haft svårt att se när hon arbetade. Med skyddsutrustningen 

har det försvunnit en viktig del i det mänskliga mötet mellan undersköterskorna och 

omsorgstagarna så som den sociala omvårdnaden, och de omsorgstagare som gärna vill ha en 

kram eller klapp på axeln har inte heller kunnat få det. En del omsorgstagare har föreslagit att 

personalen kan ta av sig visiren men då har personalen påpekat att de även har det för sin 

skull eftersom de kan bli smittade av sina omsorgstagare vilket har skett Annas arbetsplats. 

En annan del som berör skyddsutrustningen är att kommunikationen försvårats vilket gör att 
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det även tagit längre tid hos omsorgstagarna samtidigt som undersköterskorna tycker att det 

tar mer energi åt att behöva prata högt när de är hos omsorgstagarna. 

Christina berättar att nästan alla arbetsuppgifter har förändrats under Coronapandemin 

eftersom de har skyddsutrustning på sig, före pandemin hade de förkläde när de skulle bädda 

sängen men nu när det är inom två meters avstånd måste de ha munskydd och inom en meter 

så måste de ha förkläde, skoskydd, visir, munskydd och handskar. De har även fått ett större 

ansvar vad gäller omsorgstagare som har symptom genom att ta det på allvar och veta hur de 

ska agera och rapportera till sjuksköterskorna eller vad som gäller för just den 

omsorgstagaren. Här är kontinuiteten mellan undersköterskor och omsorgstagare viktig 

eftersom de snabbt måste veta vad som är vanliga symptom eller vad som skulle kunna vara 

Coronaviruset. Även rapporteringen mellan kollegor har blivit viktigare eftersom den som 

kommer efter behöver veta om omsorgstagaren har symptom för om det skulle missas så blir 

det inte bra för den som kommer efteråt. Så enligt Christina har rapporteringen blivit 

annorlunda och viktigare under Coronapandemin samt hur de ser på minsta symptom vid 

sjukdom. Vidare berättar hon att det är mer bärande på saker, skyddsutrustningen har 

påverkat arbetsvillkoren genom att det blir väldigt varmt att gå runt i så mycket plast hela 

tiden. Hon upplever det också som väldigt svårt att andas genom munskyddet och att hon har 

det på sig nästan ett helt arbetspass och att hon även får väldigt ont i halsen och känner sig 

andfådd. Användandet av handsprit har också ökat, eftersom de nu spritar händerna 

oavbrutet, även om de tidigare spritade händerna mycket så upplever hon att det skett i 

mycket högre utsträckning nu under Coronapandemin än tidigare. När de tar av 

skyddsutrustningen så är det nu fyra handspritsmoment istället för ett moment när de lämnar 

omsorgstagaren vilket sliter väldigt mycket på händerna. Men trots att det är väldigt tungt 

med skyddsutrustningen så är det samtidigt väldigt tryggt att ha den och hade hon inte haft 

den så hade hon inte kunnat arbeta. 

Fredrika berättar att de nu behöver hålla ett helt annat avstånd och att det “naturliga 

och fysiska” har förändrats i mötet med omsorgstagarna, även om det finns de som inte 

tycker om att bli klappade och kramade så finns det de som gör det och för de 

omsorgstagarna har det varit extra jobbigt under pandemin eftersom personalen har fått hålla 

sig på sin kant eller fått stå en bra bit ifrån och klappa lite försynt på axeln eller så. 

Även Bodil instämmer med att det inte blir på samma sätt och att man blir väldigt 

avskärmad och poängterar att “du får ju tänka på att många av våra vårdtagare, den enda dem 
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träffar är ju oss, hemtjänsten på dagen och på natten och du kan ju tänka dig att inte kunna få 

en kram eller känna en riktig hand utan handskar på sig, man klappar och man håller om, vi 

alla behöver ju, alla behöver ju omtänksamhet, kärlek, känna att man finns. Att man har en 

betydelse, mmm. Fast än att man är gammal och sjuk så att man ändå känner att man är 

behövd”.  

 

Undersköterskornas omsorgsarbete har påverkats av Coronapandemin i den mån att allting tar 

mycket längre tid med t.ex. skyddsutrustningen. Tid som de inte fått extra utan som de ska 

klara inom samma tidsram som tidigare. Arbetet har påverkats av skyddsutrustningen som i 

sin tur har försvårat omsorgsarbetet med de äldre och det mänskliga mötet mellan dem och 

omsorgstagaren.  

 

5.3.1 Frånvaro och bemanning under pandemin 
  

Frånvaron har under Coronapandemin varit påtaglig, dels på grund av att personalen har 

stannat hemma eller blivit hemskickade när de har haft symptom. Detta har varit extra 

kännbart eftersom hemtjänstpersonalen arbetar med en av de svagaste grupperna i samhället 

och de som har haft störst risk att dö om de skulle smittas av viruset. Informationen kring 

viruset har också förändrats under pandemins gång så personalen har hela tiden fått hålla sig 

uppdaterad och anpassa sig till de nya direktiven som kommer. Majoriteten av informanterna 

berättar om att det har varit väldigt strikt ifall någon har uppvisat symptom och då har de 

antingen fått åka hem eller stanna hemma men det ska lyftas fram att Bodils erfarenheter 

skiljer sig gentemot de andras under Coronapandemin som lyftas fram längre ner i avsnittet. 

Anna berättar att de har haft jättemycket frånvaro, det har varit mycket 

korttidsfrånvaro och under den här perioden har hennes chef varit till mindre stöd mycket på 

grund av att hennes man är i riskgrupp och har inte samtalat med arbetsgruppen utan istället 

skickat meddelanden till dem av rädsla för att bli smittad. Så under Coronapandemin har 

hennes chef enligt henne inte varit en fungerande chef vilket hon har upplevt att både hon och 

hennes kollegor hade behövt. De hade behövt en chef som var mer närvarande fysiskt och 

inte bara digitalt närvarande. Likt tidigare forskning påvisat så har undersköterskor svårare 

för att få tag på sin chef och detta har förstärkts hos vissa under Coronapandemin (Stranz 

2013).  
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Christina har haft en chef som har varit mer fungerande och som har varit “extremt 

givmild med provtagning och minsta symptom” och även hon har skickat hem personal med 

minsta symptom, även de som har varit lite trötta vilket har gjort att de inte har haft något 

Coronautbrott samt att inga omsorgstagare har blivit smittade av personalen. Vidare berättar 

hon att ordinarie personal har påverkats på grund av en hög sjukfrånvaro eftersom vikarierna 

inte kan lika mycket och inte kan hjälpa till på samma sätt som de ordinarie vilket gjort att de 

har drabbats hårdare och fått tyngre arbetspass samt ett större ansvar. 

Doris berättar också om hög korttidsfrånvaro med en högre belastning eftersom de 

inte heller har fått in tillräckligt med personal som gjort att arbetsuppgifterna har förändrats 

och att man under vissa perioder har hamnat i “stabsläge” som de kallar det vilket har gjort 

att de fått plocka bort arbetsuppgifter som inte anses vara akuta såsom städ, social samvaro, 

promenader och duschning eftersom det inte har funnits tillräckligt med personal. Så under 

dessa perioder har arbetsuppgifterna varit att dela ut medicin, ge omvårdnad, få upp personen 

ur sängen och se till att dem äter. Detta har påverkat Doris på det sättet att hon har utvecklat 

en inre stress och oro inför varje arbetspass eftersom hon inte vet hur många de kommer att 

vara under arbetsdagen. Den inre stressen bidrar även till att hon känner sig otillräcklig inför 

sina omsorgstagare och sina arbetsuppgifter. Ett sätt att motverka den inre stressen och att 

inte gå in i väggen har blivit att hon inte längre tar extra pass eftersom hon annars inte känner 

att hon får tid för återhämtning. Vidare berättar hon att de innan pandemin försökte 

upprätthålla kontinuitet men att de under pandemin inte har klarat av det, det har varit väldigt 

svår att upprätthålla när “halva styrkan” har varit borta och hur hon själv har funderat över 

“...hur ska jag få ihop dagen ens?”. Under sommaren var det extremt mycket att göra och 

under den värsta perioden var de bara mellan 7 och 9 stycken i personalen när de vanligtvis 

ska vara 15 stycken. Under Coronapandemin berättar hon även hur ledningen har minskat ner 

på gång- och kringtider mellan omsorgstagarna och att de periodvis har haft tre minuter som 

de ska ha förflyttat sig en kilometer på. Under den här perioden har hon drabbats av 

sömnstörningar och hon har även diabetes typ 1 och hennes blodsocker har gått upp på grund 

av all stress och hon oroar sig över att hennes liv kan förkortas på grund av den höga 

stressnivån på jobbet. 

Fredrika berättar att de också har haft en högre frånvaro på grund av att de inte får 

arbeta på grund av symptom. Även här har de i perioder ställt in saker som de inte har kunnat 

“ro i land” och vissa saker som ställts in har man fått försöka fixa senare. Många promenader 

har ställts in och liknande då de har fått prioritera det som är mest akut. 



   
 

   
 

53 

Erika berättar att de inte har haft så mycket frånvaro under Coronapandemin, “lite 

grann” säger hon och att de varit rätt så förskonade samt att de har haft möjlighet att stanna 

hemma vid symptom och det ska tilläggas att hennes nya chef enligt henne har varit väldigt 

bra och bemannat upp extra när det har behövts.  

Bodil är den som skiljer sig mest från de andra informanternas situation under 

pandemin, hon har astma och berättade hur hon själv blev jättesjuk i februari 2020 och kände 

sig inte bättre förrän i april och skulle försöka börja arbeta lite lätt igen men klarade inte mer 

än två timmar och sen visade det sig att hon fortfarande hade eller hade fått en ny 

lunginflammation och blev sjukskriven av sin läkare. Läkaren berättade för henne att hon 

måste ta det lugnt och inte utsätta sig för några risker och när hon berättade det för chefen 

svarade han henne ordagrant att "Detta är att betrakta som en helt vanlig säsongsinfluensa, 

kan du inte arbeta under en helt vanlig säsongsinfluensa så bör du titta dig efter ett annat 

yrke". Vidare berättar hon att de har “försökt tvinga in många människor att jobba fast de är 

hemma och är sjuka” och att om någon är sjuk på natten så brukar chefen skicka ut mass-sms 

där personalen kan svara ja eller nej om de kan ta passet men att personalen har varit så pass 

slutkörd att det inte finns någon som vill och därför inte heller svarar på sms. I höstas sa deras 

chef att de som svarar nej skulle vara tvungna att uppge orsak till varför de svarat nej och inte 

ville jobba extra och att han därefter skulle överväga vilka skäl som var viktigast.  

 

Så då blev jag ganska förbannad och sa till honom att han äger inte vår fritid 

den äger vi och han ska ge blanka fan i, för han har ingen, absolut inget att säga 

till om vad jag gör på min fritid för den äger jag själv, däremot kan han beordrar 

in oss, han kan beordra in oss men då får de också betala utifrån det. 

  

Vidare påtalar hon hur arbetsgivaren har försökt spela på det dåliga samvetet och att de ska 

vara solidariska gentemot sin arbetsgivare men poängterat att det bara går åt ett håll och att 

“de har kört med vårt dåliga marinerade, vi är marinerade i dåligt samvete vi kvinnor sen 

generationer tillbaka och det kör de väldigt lyckosamt med, har kunnat göra det. Men det går 

inte längre helt enkelt, inte i vår arbetsgrupp i alla fall och vi menar på att vi måste ha den 

återhämtning vi kan få. Så vi går inte in och jobbar extra helt enkelt”. En tydlig konsekvens 

av deras arbetsvillkor är att personalen i mångt och mycket tvingas tacka nej på grund av att 

arbetet är så pass tungt som det är och att de inte får den återhämtning som de behöver vilket 
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skulle kunna resultera i skador eller sjukskrivning om de inte får tid till återhämtning. Vidare 

har det under den här perioden lett till en mer intensiv och ökad samvetsstress eftersom 

personalen inte har haft möjlighet att utföra en god omsorg utan istället så har de fått ställa in 

mycket av det sociala för de äldre som redan under pandemin har varit ensamma. Det som 

tydliggjorts är vad tidigare forskning påvisat om hur underfinansierad och eftersatt 

äldreomsorgen är (Stranz 2013); (Szebehely, Stranz och Strandell 2017); Katzin 2020). 

 

Christinas citat är talande för hur många av dem har upplevt Coronapandemin; 

 

Ganska mycket påverkas jag, ofta är jag väldigt psykiskt trött när jag slutar, jag 

kan vara väldigt fysiskt också, jag tror jag nämnde det med städ och duschande 

också. Att jag kan ha väldigt ont i händerna och mycket blåmärken för att jag 

burit på saker. Fysiskt påverkas jag väldigt mycket av skyddsutrustningen, att 

jag har väldigt mycket hosta på nätterna och väldigt mycket halsont av 

munskydden, jag får utslag av plastförklädet, ja… så här konstig syn för det 

glänser i visiren så på det sättet känner jag det hemma sen tänker man så 

mycket på jobbet för det är så mycket viktigt att hålla koll på och typ nu glömde 

jag det. Nu har vi väldigt mycket sjukfrånvaro och då går man runt ständigt och 

tänker att man har någon typ av jour liksom. Ringer de så måste jag vara 

tillgänglig fast jag inte har det egentligen men när man är på plats och ser att 

någon sjukar sig och de inte kan få in någon så går jag hemma och då tänker jag 

att då vill inte jag vara den som säger nej. Det är jättesvårt och det är många 

som känner så. 

 

Under Coronapandemin har arbetsvillkoren och arbetsmiljön blivit tyngre och mer 

stressande, det har minskats ner på gång- och kringtider hos en del av informanterna och 

ingen tid har givits åt att ta på och av sig skyddsutrustning hos någon av informanterna. Även 

många av informanterna berättar om underbemanning under olika perioder vilket har gjort att 

arbetet blivit ännu tyngre för den ordinarie personalen med ett större ansvar som följd. På 

många arbetsplatser har de fått dra in på flertalet uppgifter och bara fokusera på det mest 

akuta. En tydlig krock mellan omsorgsrationaliteten och den vetenskapliga rationaliteten är 
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underbemanningen under den höga sjukfrånvaron men också att det har saknat en tydlig 

omfördelning i form av ökad budget för att klara av att bemanna upp. Konsekvenserna för 

undersköterskorna under den här perioden har varit en ökad samvetsstress och otillräcklighet, 

tyngre och mer stressande arbetspass samt en rädsla över att smitta eller bli smittade.   

 

5.4 Erkännande och omfördelning 
  

När jag har pratat med informanterna om erkännande och omfördelning har jag frågat om de 

har märkt av den samhälleliga diskursen under Coronapandemin och hur viktigt deras arbete 

är och vilka risker de har tagit genom att gå till jobbet varje dag. Jag har frågat om de märkt 

av det i form av löneökning eller någon form av bonus samt om de har haft möjlighet att 

tillsammans med sina kollegor eller genom facket ställa krav på arbetsplatsen. Relevansen 

om vad för skyddsutrustning och när den kom har också varit viktigt för informanterna att 

prata om och i relation till det berättar många av dem om hur facket drev igenom krav på att 

få ha munskydd under arbetet. Under samtalen har informanterna pratat om att man upplever 

att man inte får ett erkännande för hur tungt arbetet är, hur stressigt det är och hur mycket 

kunskap som faktiskt behövs både för att arbeta med omsorgstagarna och den kunskap de lär 

sig genom att utöva omsorgsarbetet samt hur viktigt det är med en vårdutbildning. Ur ett 

omfördelnings perspektiv är det många som känner sig underbetalda och underbemanningen 

är också ett symptom på att yrket nedprioriteras samtidigt som de fick vänta en tid innan de 

fick skyddsutrustningen och en del har påpekat att det i början var låg kvalitet på visiren som 

de fick och att det skulle dröja tills de fick bättre. Som Anna berättar om sin situation så 

tycker hon att det är;  

 

…lite konstigt eftersom vi verkligen är tvingade att gå till jobbet det är ju ett 

socialt arbete vi utför. Sjukhusen också är ju premierade och dem har ju 

naturligtvis på ett sätt tyngre att de som jobbar på covid-avdelningen och sådant 

då. Men samtidigt som vi jobbar i hemmiljö där det är jättemycket röra, mycket 

med hundar och katter sen har vi en liten pall som vi har en liten back på med 

våra hygienartiklar som ska hålla Covid-19 i från både oss och dem. Så på 

något sätt känns det som att folk förstår inte riktigt hur det ser ut, om du 

kommer in i en hall hos en äldre omsorgstagare då kan det vara ganska mycket 
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saker… Många har mycket grejer och där ska vi få plats med våra skyddssaker 

och allting och det har känts lite otillräckligt att ingen riktigt förstår hur tungt 

det har varit för oss. Vi har haft fulla bilar med grejer, vi har haft saker i bilen 

liksom istället för att ha hemma hos omsorgstagarna för att vissa av 

omsorgstagarna går det inte att ha en spritflaska stående för att de kanske har 

missbruk i botten och då kan man inte ha handsprit stående. Det går inte. Så det 

är lite olika problem på olika plan, men vi har inte fått ett enda liksom... jag 

menar inte tack men vi har inte ens fått förståelse när vi har ställt frågor till 

socialchefen och våra medicinskt ansvariga. Vi har inte ens fått svar och när 

man läser det här Covid-nytt på Folkhälsomyndigheten att nu måste ni börja 

använda munskydd och då tog det tre veckor innan vi fick munskydd och 

sådana där grejer... 

 

Anna upplever att det inte finns en förståelse från chefer eller folk över hur tungt deras arbete 

är och hur tungt det har varit under pandemin, vilka svårigheter och utmaningar dem har stått 

och står inför under Coronapandemin och berättar vidare att;   

  

Ja det känns ju precis som att de inte tycker att varken vi eller de äldre är 

någonting värda. Det är ju de äldre vi skyddar i första hand då de var mer 

mottagliga så det känns ju förnedrande. Men på något sätt blev det inte jobbigt 

för oss i personalen för de äldre krävde det inte. De vi jobbar med är så 

förstående liksom och de är så tacksamma att vi kommer så de tänker inte på sig 

själva i första hand utan de har tänkt mer på oss.  

 

Detta påvisar också att äldreomsorgen inte prioriterades i början av Coronapandemin utan att 

mycket av materialet gick till IVA-mottagningar och sjukvården vilket utelämnade både 

personalen och de äldre inom äldreomsorgen vilket resulterade i oro, rädsla, stress och 

otillräcklighet bland hemtjänstpersonalen. Utifrån ett omfördelnings perspektiv är som nämnt 

lönen generellt väldigt låg för undersköterskor inom vårdyrket och så även för 

undersköterskor inom hemtjänsten vilket även Astvik har lyft fram i sin forskning (Astvik 

2002). På frågan om de har märkt av en löneökning eller bonus har svaren varit varierande, 
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Christina har svarat “verkligen ingenting” och som Bodil berättade så fick de 2000 kr i bonus 

men att det var en “piss i Mississippi” och att det egentligen inte handlar om det utan att; 

 

 ...vi behöver en lön vi kan leva på, vi behöver en arbetssituation som gör att vi 

orkar jobba heltid. Det är ju så att, som jag t.ex. jag jobbar deltid, jag hade 

aldrig kunnat försörja mig själv, jag kan jobba deltid enbart för att jag lever på 

min sambo men skulle min, mitt privata liv förändras som att vi skulle sära på 

oss det hade inneburit en ekonomisk katastrof för mig. 

 

Vidare berättar hon att hon i framtiden kommer att bli en fattigpensionär och att hon 

ekonomiskt inte kommer att klara sig utan hon kommer vara tvungen att fortsätta leva i ett 

parförhållande för att kunna överleva. Som motstånd har hon startat upp en grupp på 

Facebook för undersköterskor och har genom detta kommit i kontakt med kollegor runt om i 

landet som har berättat om att de lever i destruktiva förhållanden som de är tvungna att leva 

kvar i eftersom de inte har en ekonomisk möjlighet att lämna sin partner. Vidare berättar hon 

om kollegor som är ensamstående föräldrar som måste leva på sina föräldrar varje månad fast 

att de är vuxna. Även kollegor som inte har råd att ge barnen en ny vinterjacka, stövlar eller 

skor eller betala medlemsavgiften till fotbollsföreningar eller liknande. 

Även Doris pratar utifrån det ekonomiska perspektivet och en låg lön som en 

stressfaktor och att man gör sig beroende av en annan part och att “...oftast blir du beroende 

av att mannen jobbar och har mer i lön och då kommer man till Florence Nightingale, det 

dåliga samvetet och synen på vårdjobbet, du ska jobba lite deltid och jag har jobbarkompisar 

som jobbar deltid för de orkar inte jobba heltid.”. 

När jag frågar Bodil om vad som behövs för att yrket ska få ett erkännande och en 

större omfördelning säger hon att “Lönerna måste dramatiskt upp och hela organisationen 

måste organiseras om vi måste få många fler händer, vi måste få schema, vår schemaläggning 

är ju grotesk, det är mycket, att vi får schemaläggning, lön, inbetalning till våra pensioner och 

hela organisationen måste organiseras om. Så det är en hel rockad, för jag ser ju inte, våra 

löner har ju inte höjts jag menar det nya avtalet var ju rena hånet mot oss undersköterskor”. 

och det är något som är återkommande bland en del av informanterna att de upplever det som 

ett hån, de nya förhandlingarna. Hon startade Facebook-gruppen mycket på grund av 
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samvetsstressen hon har upplevt inom yrket och hur svår den har varit att hantera. Det har tärt 

väldigt mycket på henne och det är därför hon har “tagit upp den här kampen” samtidigt som 

hon deltar politiskt både för yrkesgruppen och omsorgstagarnas skull samt samhället i stort. 

“För att vi ska få en förändring, allt detta som jag ser med mina kollegor som mår så dåligt 

det har jag ju, och jag själv har mått dåligt, gör ju att jag har tagit upp kampen istället, istället 

för att sätta mig ner uppgivet. Då har jag försökt att vända på det att försöka göra någonting 

åt det”. Därefter tillägger hon att: 

  

Det är ju så att, detta har ju våra arbetsgivare och arbetsorganisationen 

nedvärderat detta yrke under en lång, lång tid och nu är det ju kris och jag 

menar vi kommer ju om tretton år så har vi kaos. För vi fattas så många 

undersköterskor, men man ser ju till ekonomin, man vill ju spara in och man vill 

ha flexibla arbetare så därför så ersätts ju vi av timanställda, outbildade 

timanställda. För att den gruppen är ju de perfekta arbetarna, de är tysta, de 

vågar inte säga något för då har de inget arbete kvar. Då blir de inte inringda 

längre, de är oftast oorganiserade, oftast är de inte med i facket och de är 

tacksamma och de är ju jättebilliga. 

  

Likt övriga har Christina inte märkt av någon löneökning eller några ökade resurser och 

påpekar att de inte kan jobba hemifrån, och att de under pandemin har fått in en del klagomål 

på deras arbete mycket på grund av att de har varit underbemannade och att det enligt henne 

är väldigt tungt att få skit för. Vidare poängterar hon att “Jag kan ju inte påverka att mina 

kollegor är sjuka liksom, då är det tufft att få skit för det. Ofta tycker jag att man får höra att 

hemtjänsten kör för fort och bara gör fel, det tycker jag känns jättejobbigt för vi sliter ihjäl 

oss liksom. Vi kämpar med inga medel känns det som och så får man ofta väldigt mycket 

klagomål.”. På frågan hur det känns över att inte ha fått en märkbar extra ersättning eller 

förhöjd lön i relation till deras arbete och arbetsuppgifter var att; 

 

Det känns jättedåligt faktiskt, jag vet inte så här, i början var det så att alla 

hyllade sjuksköterskor under första veckorna och då var det någon som sa att 

det var jätteroligt med hjärtan på Facebook men man kan inte gå till Ica och 
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handla mat med hjärtan, man kan inte tanka bilen med likes på Instagram och 

det stämmer ju, man ska vara så tacksam över att de är så tacksamma över en 

men vi får ju ingenting för det och det är ju kul när folk är glada men liksom det 

gör ju inte att vi, det ger oss ingenting. Så jag tycker inte att vi har fått 

tillräckligt i relation till det vi gör och det har vi ju aldrig fått egentligen men nu 

framförallt har vi verkligen inte fått det och inte heller om man tänker från rent 

sådär med till... nää vi får fortfarande inte en förhöjd budget så vi kan få in 

extrapersonal för att kunna tillgodose dem här extra behoven utan nää det ska ni 

klara ändå det har ju alltid gått… 

  

Erika berättar att ”I och med att vår chef har anställt upp så har vi fått ett drägligare schema 

och vi har även fått uppmuntringspresenter, julklappar eller gåvor från kommunen som vi har 

kunnat handla för i kommunen så det har varit väldigt trevligt och vi är väldigt uppskattade 

just nu. Så det är ju skönt annars så brukar vi inte vara så uppskattade.” och Fredrika berättar 

att de fick ett presentkort och minns inte under samtalet om de även fick pengar men att det ” 

känns ju bra det gör det klart, man har ju utsatt sig för smitta och det är ju klart andra har ju 

också men de har ju inte en patientnära vård. Jag har ju liksom kastats in i det och fått ta hand 

om dem som jag vet har varit sjuka, det har ju inte vi kunnat välja från så det är väl alltid lite 

fint med… ja”. Så dessa två informanter har erfarenheter som skiljer sig en del från de andra 

då de anser att de har fått ett litet erkännande och en liten omfördelning de är mer nöjda med 

på ett personligt och organisatoriskt plan. Men som Fredrika avslutar intervjun med att säga 

”Ja det är ju inte för lönen man är här… hehe” så är det väldigt talande för att det finns en 

yrkesstolthet samt en meningsfullhet med att utföra omsorgsarbetet för de äldre.  

 

Det offentliga erkännandet för undersköterskors arbete går att diskutera utifrån olika 

perspektiv. Det samhälleliga erkännandet har ökat angående vikten av deras arbete men när 

jag pratat med informanterna tycks det ändå inte finnas en förståelse för hur tungt och 

komplext deras arbete är samt att de upplever att de inte får något för det. Upplevelsen av ett 

erkännande för deras omsorgsarbete och dess komplexitet från arbetsgivaren är mer avlägset 

med tayloriseringen av arbetet och löpandebandetprincipen som försvårar för 

undersköterskorna att utföra den omsorg de anser omsorgstagarna är i behov av. Vidare 

nedvärderas arbetet och den kunskap de besitter genom det Bodil nämner om att 
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arbetsgivaren vill ha fler anställda som är outbildade vilket påvisar den de-professionalisering 

av yrket som Eliasson nämner (1992) och vilket i förlängningen resulterar i att arbetsgivaren 

inte erkänner undersköterskornas kompetens och utbildning.  

  

5.5 Genusrättvisa 
 

För att kunna uppnå vad Fraser benämner som Genusrättvisa behöver undersköterskornas 

arbete upphöjas likt Frasers statusmodell och få både ett erkännande och omfördelning vilket 

är ett av målen i min forskning samt en representation av deras arbete som är mer rättvis och 

som fångar tyngden och komplexiteten i omsorgsarbetet. Ett erkännande över att de gör ett 

viktigt arbete ur ett samhällsperspektiv och att de vårdar de äldre räcker inte utan det som 

behövs är ett erkännande för komplexiteten av deras arbete, hur tungt det är, hur flexibla de 

behöver vara och kunna ta snabba beslut, att det behövs en hög samarbetskompetens, deras 

medicinska kunskaper och omsorgsarbetet de utför för de äldre samt det obetalda arbetet de 

utför i hemmen. Att hemtjänstpersonalen likt Waerness påpekar lär sig de här kunskaperna 

genom erfarenheter och att aktivt utföra omsorgsarbete samt vad en god omsorg är likt 

omsorgsrationaliteten påvisar att inte vem som helst kan utföra arbetet och motstrider att det 

skulle vara ett okvalificerat yrke (Waerness 1984).  

Erkännandet för arbetstyngd och arbetsskador såsom förslitningsskador behöver också 

få ett erkännande, misskännandet reproducerar traditionella representationer om att 

hemtjänstpersonalen bara sitter och dricker kaffe samt städar hemma hos omsorgstagaren. Att 

inte arbetet skulle vara tungt är en form av misskännande som grundar sig i enligt Fraser en 

androcentrisk syn på arbetet som får konsekvenser för undersköterskornas erkännande både 

på grund av att det inte ses som ‘ett riktigt arbete’ men också för att det som Doris nämner 

inte finns en kultur för dokumentering och anmälan om arbetsskador och förslitningsskador. 

Den androcentriska synen gör att arbetsskador inte tas på allvar och att arbetet således 

nedvärderas på grund av att det är feminint kodat och förknippas med reproduktion och som 

Waerness påpekar ses äldreomsorgen som den resultatlösa omsorgen då den inte likt 

barnomsorgen reproducerar ny arbetskraft (Waerness 1984). Ur ett omfördelningsperspektiv 

borde hemtjänstpersonalen få mer tid över till att dokumentera arbetsskador under arbetstid 

samt öka antalet anställningarna för att minska belastningen på de som arbetar och det sker 

parallellt med ett erkännande över de nuvarande konsekvenserna för hemtjänstpersonalen 
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hälsa. Kampen för erkännande för arbetsskador tar sig t.ex. i uttryck i att Doris arbetar som 

huvudskyddsombud och arbetet gentemot en bättre arbetsmiljön med förslag på APT-möten 

om hur organisationen ska kunna utvecklas men möts av svar om att den ekonomiska 

fördelningen inte är möjlig. En konsekvens av nyliberalismen och styrsystemet NPM är 

krocken mellan effektivisering, kostnadsreducering och utvecklingen av organisationen samt 

arbetsmiljön vilket får konsekvenser för undersköterskorna inom hemtjänsten med skador och 

förslitningsskador (Katzin 2020).   

 

Coronapandemin har gjort att arbetet har blivit tyngre på många plan både vad gäller 

skyddsutrustning och hög frånvaro. Hemtjänstpersonalen bär på fler saker samtidigt som det i 

det dagliga arbetet har varit väldigt svårt att andas genom munskyddet och eftersom de bär 

det under nästan ett helt arbetspass och att det resulterat i andfåddhet och halsont och att 

många kollegor även har fått spänningshuvudvärk av visiren samt näsblod på grund av 

spritångor. Under pandemin har arbetet blivit mer stressande för majoriteten av informanterna 

dels på grund av att de inte har fått någon extra tid för att klä på och av sig 

skyddsutrustningen och dels på grund av en väldigt hög korttidsfrånvaro under perioder vilket 

har lagt en högre press på de undersköterskor med lång erfarenhet och kunskap som fått ta ett 

större ansvar under Coronapandemin. Konsekvenserna av en hög frånvaro under pandemin 

har varit extra tungt för den ordinarie personalen när de har fått ta ett extra ansvar och tyngre 

jobb eftersom vikarierna inte kan lika mycket som den ordinarie personalen. En annan 

anledning för att det har varit en högre belastning är att det inte bemannats tillräckligt med 

personal vilket lett till att de har fått plocka bort arbetsuppgifter som inte ansetts vara akuta. 

Det här har så klart fått konsekvenser för omsorgstagarna och deras behov har inte alltid 

tillgodosetts och hemtjänstpersonalen har fått extra mycket samvetsstress under de här 

perioderna. Det blir tydligt att Frasers teori om att erkännande och omfördelning måste ske 

samtidigt för att uppnå Genusrättvisa då en socioekonomisk omfördelning inte har skett 

vilket har resulterat i ett allt tyngre och stressigare arbete för undersköterskorna under den här 

perioden. 

Ett annat erkännande som undersköterskorna behöver få för att uppnå Genusrättvisa 

är erkännandet för det omsorgsarbete de utför, dvs det obetalda arbetet. Omsorgsarbetet som 

undersköterskorna utför erkänns inte av den vetenskapliga rationaliteten utan 

omsorgsrationaliteten har trängts undan men som många av informanterna poängterar så är 
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det väldigt viktigt i arbetet med omsorgstagarna. Omsorgsarbetet innehåller känslor och de 

arbetar med människor som kan vara väldigt ensamma där hemtjänstpersonalen är de enda 

som omsorgstagarna träffar på dagarna. Som informanterna berättar så kan det handla om att 

bara se och röra vid dem och berätta om sig själva eller ställa frågor till dem. Att etablera ett 

socialt band till omsorgstagarna är vad Waerness poängterar som en viktig del i 

omsorgsarbetet men även att kunna se, känna in, vara där och agera på de behov som 

identifieras är viktigt (Waerness 1984). Den vetenskapliga rationaliteten försvårar detta 

genom det slimmade schemat som inte tar i beaktning att undersköterskorna kan behöva 

trösta och dämpa omsorgstagarnas oro men de får inte tid till det utan som i exemplet med 

Bodil som istället för att sitta ner och prata med och lugna omsorgstagaren istället får ge 

lugnande medicin för att kunna hinna till nästa omsorgstagare. De ser behoven men kan inte 

agera på dem på grund av tidsbristen. Likt the sentient actor behöver undersköterskorna inom 

hemtjänsten få agera både rationellt och emotionellt samt att det är deras levda erfarenheter 

av omsorgsarbetet och den kunskap de lär sig genom det praktiska omsorgsarbetet som borde 

vara norm för organisationen vilken också borde ge mer plats åt omsorgsarbete. 

Som Fraser nämner måste de båda orättvisorna bekämpas samtidigt och 

omfördelningsperspektivet har blivit tydligt under Coronapandemin där ett samhälleligt 

erkännande inte har följts upp med omfördelning utan istället har det fortsatt arbetats med 

små medel inom hemtjänsten. Den könssegregerade arbetsmarknaden där majoriteten av 

omsorgsarbetarna är kvinnor och att omsorgsarbetet förknippas med reproduktion är några av 

anledningarna till att både arbetet inom hemtjänsten är lågavlönat och att organisationen inte 

prioriteras ekonomiskt. Under Coronapandemin har kvinnor som arbetat med vård- och 

omsorgsarbete som lönearbete fått betala ett dyrt pris för sämre arbetsvillkor med en dålig 

fördelning av resurser vilket har utsatt dem för risker både vad gäller smitta samt 

sjukskrivningar. Således har många kvinnor dragit ett stort lass under Coronapandemin 

samtidigt som de riskerat sin egen hälsa för att ta hand om samhällets äldre. Att det inte har 

bemannats upp har ökat trycket på den ordinarie personalen och många har vittnat om hur det 

har påverkat deras hälsa både psykiskt och fysiskt med en ökad samvetsstress. 

 

6. Avslutande diskussion 
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Att omsorgsrationaliteten har trängts undan för den vetenskapliga rationaliteten som uppstod 

under nyliberalismen och NPM-reformerna samt tayloriseringen av arbetet och införandet av 

löpandebandetprincipen har fått konsekvenser för hemtjänstpersonalen och deras dagliga 

omsorgsarbete vilka har intensifierats under Coronapandemin. Omsorgstagarnas behov 

varierar men alla är i en position där de inte klarar av att ta hand om sig själva och behöver 

således hjälp av en omsorgsgivare. Som Waerness beskriver omsorg så innefattar det känslor 

av oro för någon annan och att någon tar ansvar för deras välmående. Att ge omsorg är en 

aktivitet som även innehåller känslor och att ge omsorg innebär ett socialt band mellan 

människor, en social relation där omsorgstagarens behov tillmötesgås (Waerness 1984). Som 

materialet visar så har tidsförkortningar påverkat hemtjänstpersonalens möjligheter att utöva 

omsorgsarbetet vilket har blivit ännu tydligare under pandemin. Även den höga frånvaron 

under Coronapandemin har gjort att man har fått dra ner på många arbetsuppgifter som inte 

bedömts akuta vilket framför allt har varit mycket av de sociala aktiviteterna. Således har 

omsorgen om de äldre blivit lidande eftersom tiden har kortats ner och man har varit färre i 

personalen under perioder. The sentient actor som är både rationell och emotionell där det 

rationella är att utföra de uppgifter som är nödvändiga för omsorgstagaren och tillfredsställa 

de omedelbara behoven som hen har bytts ut mot en irrationell och kalkylerande syn på 

omsorgsarbetet. Som många av informanterna vittnar om så har de inte tillräckligt med tid för 

att alltid kunna tillfredsställa de här behoven eftersom att schemat är så slimmat och det får 

konsekvenser av att omsorgstagaren inte alltid får sina omedelbara behov tillfredsställda 

vilket resulterar i att undersköterskor inom hemtjänsten känner en otillräcklighet inför sina 

arbetsuppgifter och omsorgen av omsorgstagaren vilket resulterar i en samvetsstress, de mår 

inte bra på grund av att de inte alltid kan utföra den omsorg som de anser att omsorgstagaren 

är i behov av. Känslorna är således väldigt viktiga i omsorgs utövandet och att försöka 

rationalisera bort dem får konsekvenser för både omsorgsgivare och omsorgstagare.   

 

Frasers teori om erkännande och omfördelning och att de båda måste ske samtidigt för att 

kunna uppnå genusrättvisa är här applicerbara eftersom många av informanterna berättar om 

att de har känt av ett samhälleligt erkännande i form av folk som har klappat händerna på 

balkongerna, folk som gillat och delat hjärtan på sociala medier och politiker som har lyft upp 

deras arbete. Men som Fraser skriver är det inte tillräckligt med enbart erkännande och utan 

omfördelning så har erkännandet inte så stor roll. Under Coronapandemin har det ur ett 

omfördelningsperspektiv varit tydligt att majoriteten av informanterna inte har upplevt någon 
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omfördelning i form av högre lön eller bättre arbetsvillkor. Som Fraser nämner så har 

erkännandet en förmåga att tränga undan omfördelningen och förtingliga identiteter. Den 

orättvisa som grundar sig i undersköterskornas arbetsvillkor och arbetsmiljö finns i de 

processer och praktiker som systematiskt undervärderar gruppen i relation till andra grupper 

på arbetsmarknaden. Detta misskännande innebär den nedvärdering yrket har både 

kompetensmässigt och lönemässigt samt materiellt. Den sociala underordningen av 

undersköterskorna hindrar dem från att delta på lika villkor i det sociala livet och som en del 

av informanterna berättar så är det mycket på grund av den dåliga lönen de får och att 

arbetets tyngd gör att de inte klarar av att arbeta heltid. Som Bodil berättar så är hon beroende 

av sin partner för att kunna leva och om det skulle ta slut skulle det få katastrofala 

konsekvenser. Även berättelser om kollegor som inte kan ta sig ur destruktiva förhållanden 

gör att de lever under en oerhörd risk i sitt dagliga liv eftersom de inte kan lämna förhållandet 

på grund av att de inte har råd. Ensamstående föräldrar som får låna pengar av sina föräldrar 

samt föräldrar som inte har råd att köpa jackor, stövlar skor eller medlemsavgift till en 

idrottsförening vilket får konsekvenser för barnens villkor och deltagande i samhället. 

Underordningsaxlarna som skär i varandra här är klass och kön som hindrar framförallt 

kvinnor att delta på lika villkor i det sociala där nedvärderingen av arbetet producerar och 

reproducerar klassklyftor i samhället. Frasers statusmodell påvisar hur undersköterskors 

sociala status och det arbete de utför kräver ett erkännande, deras sociala underordning 

hindrar dem från att delta på lika villkor i det sociala livet och för att kunna övervinna 

underordningen krävs det att de och deras arbete ses som fullvärdigt och ger dem möjligheten 

att delta i samhället under jämlika förhållanden tillsammans med omfördelning. Fraser 

påvisar att misskännandet kommer genom institutionaliserade mönster, dvs. sociala 

institutioner som reglerar interaktionen enligt de kulturella normer som förhindrar 

likställighet. Synen på undersköterskornas arbete som ett ”slaskyrke” är tydligt och att det får 

konsekvenser inte bara i deras dagliga arbete utan även i det sociala livet. Således är det 

tydligt att kampen för erkännande enbart inte räcker till för att uppnå genusrättvisa utan 

omfördelning måste ske parallellt. Under pandemin har det varit en hög frånvaro vilket har 

fått konsekvenser för undersköterskornas psykiska och fysiska hälsa, deras möjligheter att 

utöva omsorgsarbete, känslor av otillräcklighet inför sin situation och sina omsorgstagare. 

Men i de fall där det varit mer positivt har det varit på grund av att ledningen har bemannat 

upp och schemat har gjorts drägligare. Materialet påvisar att ledningen och organisationen 

har en stor påverkan på undersköterskornas arbetsvillkor och arbetsmiljö men även att det 

finns motstånd och kamp för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö.    
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