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Hanne Marlene Dahl: Hjemmehjælpen, husmoderen og den professionelle 
 

En oplevelse 

Jeg gik fra et lokale til et andet. Det var som at komme fra en kultur til en anden. Som to forskellige 

organisationskulturer. På det ydre plan var der stor forskel med hensyn til alder, beklædning og køn. 

Mens der i det ene lokale udelukkende var kvinder i alderen 25-60 år klædt i hvide kitler med blå 

bånd, var der i det andet lokale flest kvinder, men dog nogle enkelte mænd. Her var 

aldersspredningen større og alle undtagen én bar deres eget personlige tøj. 

Jeg skulle følge en hjemmehjælper for en dag. Derfor kom jeg til at opleve 

frokoststuen for hendes distrikt og for et andet distrikt, der lå i tilstødende lokaler. De to frokost-

stuer rummede forskellige tegn, herunder kitler, der signalerede en vis ensartethed og som måske 

har til hensigt at beskytte og skjule deres tøj. Derimod kan brugen af eget tøj betyde en prioritering 

af personlige kvalifikationer. De to forskellige organisationskulturer valgte jeg at anse som to 

eksempler på de levede praksisser for omsorgsudøvelse på velfærdsstatens gulvplan. Praksisser, der 

indebar forskellige forestillinger om hjemmehjælpernes opgaver og forpligtelser. 

 

Et professionsperspektiv og en diskursanalyse 

Forestillingerne om hjemmehjælpen kan belyses udfra et  professionsperspektiv. Med et 

professionsperspektiv forstår jeg et fokus på hvordan en bestemt kundskabsform, nemlig teoretisk 

(formalisérbar) viden prioriteres, og på hvordan der sker en institutionalisering af denne indlæring i 

bestemte vidensinstitutioner (Kristinsdóttir, 1991, p.34)1 - og hvordan hjemmehjælpens historiske 

udvikling kan beskrives udfra et sådant perspektiv. Hvilke kundskabskompetencer beskrives 

hjemmehjælpen som havende og hvordan udvikler denne beskrivelse sig historisk? 

Professionsperspektivet skal belyses ved hjælp af en diskursanalytisk tilgang. Med 

diskurs forstår jeg generelt en forståelses- og mulighedshorisont (Norval, 1996). Et sprogligt felt for 

debat, argumentation og tale, der gør det muligt at fortolke og finde betydning (Andersen, 1993). 

Med denne tilgang udforsker jeg de historisk forskellige italesættelser2 af hjemmehjælpen med 

                                                 
1 Jeg har bevidst ikke valgt den traditionelle Weberianske definition hvor en begrænsning af adgangen til at udøve et fag 
ses som den centrale dimension. En monopolisering (‘Schlieszung’) af faget (Weber, 1956, pp. 23-25). Denne definition 
er udformet under andre historiske betingelser specielt med hensyn til statens form, hvorfor den ikke kan anvendes for 
en profession som hjemmehjælp, der er udviklet i forbindelse med den danske velfærdsstats udbredelse. Denne 
afgrænsning/definition kan ikke opfange den glidende overgang mellem den ikke-professionelle til den professionelle, 
der er tale om, når diskursive processer analyseres.  
2 Med italesættelse forstår jeg en sætten-i-tale af ‘noget dvs. en sprogliggørelse. 



udgangspunkt i at sprog ikke er et neutralt redskab, men netop normativt. Vores forståelse af verden 

afspejles i det sprog, der anvendes. Eksempelvis er det ikke lige-gyldigt at begrebet ‘hjemmehjælp’ 

fortsat er det mest anvendte fremfor begrebet: ‘social-og sundhedshjælper’. Mens ‘hjemmehjælp’ 

skaber associationer til det hjemlige og nødvendige opgaver, sætter begrebet ‘social- og 

sundhedshjælper’ en anden associationsrække i gang, der forbinder opgaverne med det ‘offentlige’, 

sundhedsvæsenet og dermed giver denne italesættelsen opgavevaretagelsen mere status.  

Jeg har undersøgt hvordan hjemmehjælp konstrueres indenfor det som jeg har kaldt 

den politisk-administrative diskurs3. Den diskurs som lovgivere, embedskvinder- og mænd, 

eksperter og repræsentanter for interesseorganisationer artikulerer, når de generelt set skal 

identificere sociale og politiske problemer, herunder løsninger på dem. Materialet består af 

betænkninger, rapporter, redegørelser, undervisningsvejledninger, cirkulærer, lovgivning, 

bekendtgørelser og lignende, og dækker perioden fra 1943-95 på det som jeg har kaldt 

hjemmehjælper feltet4. Temaet for denne artikel er hvilke generelle billeder som hjemmehjælpen 

beskrives i forhold til og identificeres med i den politisk-administrative diskurs. Hvorfor en 

forandret italesættelse af hjemmehjælpens opgaver fra hovedsagelig huslige, upersonlige 

kompetencer (kitler) til omsorg og pleje med mere personlige kompetencer (eget tøj) kun udgør en 

del af temaet. 

 

Omsorg, køn og professionalisme 

Mange af omsorgsprofessionerne i velfærdsstaten som f.eks. sygeplejersker og fysioterapeuter 

beskrives i den dominerende professionsforskning som semi-professioner (Martinsen, 1994, p.103; 

Witz, 1992, p.60). Som ikke helt rigtige, entydige professioner som eksempelvis læger eller 

advokater5. Det sker udfra en main- og malestream opfattelse af hvad professionalitet er, hvor den 

professionelle er blevet tænkt og forstået udfra typiske (og traditionelt mandlige) professioner. 

Dette ‘mandlige’ blik har også omfattet husmoderafløsere og senere hjemmehjælpere, der i endnu 

højere grad end sygeplejersker og fysioterapeuter er blevet udgrænset fra det attråværdige stempel: 

                                                 
3 I min afhandling ‘Fra kitler til eget tøj’ beskæftiger jeg mig desuden med konstruktionen af omsorgsmæssige behov 
for ældre og for andre kønnede aspekter af professionsdiskursen (Dahl, 1999) 
4 Perioden er valgt, da ældres omsorgsmæssige behov i eget hjem allerede omtales i en betænkning om husassistenter i 
1943 som et statsligt ansvar. Felt er ikke noget som jeg som forsker a priori kan definere, men er ‘noget’ som afgrænser 
sig selv. Dvs. at indsamlingen af materialet er styret af dette selvafgrænsningsprincip. 
5 Det er et opbrud igang indenfor main- og malestream hvor det erkendes at der har været en etnocentriske og 
kønsmæssige bias i de hidtil gældende teoridannelser. Et eksempel på et (ufuldstændigt) opbrud indenfor den 
dominerende tradition er den britiske sociolog Keith Macdonald (Macdonald, 1995). 



professionel6. Således argumenterer den britiske sociolog Richard Hugman for at fag med et 

omfattende plejemæssigt element (fremfor behandling) og med omsorg overfor ældre (fremfor 

børn) får en lavere placering i hierarkiet , og at faget dermed har svært ved at opnå den eftertragtede 

status som en profession (Hugman, 1991, pp.96-99). Begge karakteristika gælder for 

hjemmehjælpen. Men hjemmehjælpen befinder sig yderligere i et ‘interspace’7 mellem det private 

og offentlige på 2 planer. Dels som statsligt omsorgsarbejde8 ligesom sygeplejersker og 

sygehjælpere (=social- og sundhedsassistenter), dels som typisk findende sted i brugerens private 

hjem. Denne tvetydige status er ikke en positiv kvalifikation i fagets kamp om professionel status, 

idet professionsdiskurser oftest beskriver opgaver udenfor hjemmet/ den ‘private’ sfære .  

Den tyske samfundsforsker Dagmar Hänsel argumenterer i en historisk læsning af det 

tyske lærer erhvervs udvikling, at den professionelle opstod som en mandlig figur i moderniteten, 

der blev forstået i modsætning til ‘husmoderen’ (Hänsel, 1992, pp.878-879). At den professionelle 

var en mandlig figur, der blev defineret relationelt i forhold til husmoderen. Den professionelle 

opnåede således sin status ved at udgrænse det, der associeres til husmoder rollen. Denne bipolaritet 

er som Hänsel påviser ikke ligeværdig, men tværtimod hierarkisk bestemt (Hänsel, 1992, p.881). De 

associerede kompetencer til husmoderen som figur underordnes den professionelle, der identificeres 

med den faglige mand. Dermed underordnes bl.a. kærlighed i forhold til det betalte arbejde. 

Inspireret af Hänsels forståelse har jeg foretaget en undersøgelse af den politisk-

administrative diskurs og det som jeg tidligere har kaldt de generelle billeder af hjemmehjælpen. 

Det som jeg nu mere præcist vil kalde en abstrakt figur. Med en abstrakt figur forstår jeg en 

kulturelt fremherskende definition og forventning, der fungerer som en kulturel betingelse for det 

enkelte subjekt. Det definerer den danske psykolog Dorte Marie Søndergaard på følgende måde: 

‘…de kulturelle redskaber, som det kollektive betydningssystem stiller til…rådighed (Søndergaard, 

1994, p.59). Ved hjælp af dette metodiske greb (den abstrakte figur) kan de sproglige tegn og 

betydninger samles i en mere overordnet helhed. For hver beskrivelse af hjemmehjælpens opgaver 

                                                 
6 Begrebet ‘professionel’ anvendes her snævrere end den sædvanlige dagligdags sprogbrug. I dagligdags interaktion 
forstås begrebet ofte som et lønarbejde hvor det er muligt at udvikle evner og færdigheder (Kristinsdóttir, 1991, p.34) 
7 Begrebet ‘interspace’ (dansk: et imellemrum) er hentet fra introduktionskapitlet i antologien: ’Is there a Nordic 
Feminism?’ (Fehr, Jónasdóttir og Rosenbeck, 1998, p. 9) 
8 ‘Omsorgsarbejde’ er som aktivitet i et imellemrum, da det rummer elementer fra både det private og det offentlige. 
Elementer af kærlighed og arbejde. Med begrebet ‘omsorgsarbejde’ indskriver jeg mig i en omfattende feministisk 
litteratur om omsorg i velfærdsstaten hvor bl.a. de norske sociologer Kari Wærness og Arnlaug Leira, de britiske 
sociologer Hilary Graham og Clare Ungerson har været banebrydende for blot at nævne nogle udvalgte. For en nærmere 
uddybning af forskellige traditioner indenfor feministisk omsorgsteori, se min artikel: ‘Mellem kærlighed og arbejde’ 
(Dahl, 1997).  Wærness definerer omsorgsarbejde som omsorgen for de af samfundets medlemmer, der efter alment 
accepterede samfundsnormer ikke er selvhjulpne og som indebærer et ansvar og en forpligtethed fra omsorgsudøverens 
side (Wærness, 1982, pp.19-22) 



og kvalifikationer i materialet har jeg således foretaget en analyse af hvilke(n) abstrakt(e) figur(er), 

der har været på spil. 

Jeg vil nu beskrive resultaterne af min analyse, herunder det interesante brud, der sker 

i det diskursive terræn som hjemmehjælpen italesættes på i begyndelsen af 70’erne. I perioden 

1943–72 er det generelt muligt at forstå det diskursive felt og hjemmehjælpen ved hjælp af de to 

abstrakte figurer for husmoderen og den professionelle. Hjemmehjælpen skabes som en 

professionel i en process, der både indebærer en forlængelse af husmoderens kompetencer og ved 

en distanceren sig fra den abstrakte figur for husmoderen. I perioden 1972-95 introduceres en ny 

abstrakt figur, nemlig specialisten. Husmoderen som abstrakt figur findes stadig på feltet, men 

perverteres i stigende grad. Nu til de enkelte perioder. 

 

Perioden 1943-54: Den dygtige husmoder 

I perioden 1943–54 er billedet af den dygtige husmoder idealet for hjemmehjælpnes forløber, 

nemlig husmoderafløseren som profession9. Husmoderen søges i denne periode videnskabeliggjort i 

og med, at de huslige kompetencer og nogle bestemte menneskelige kompetencer, søges 

formaliseret. Husmoderen artikuleres som et erhverv og som en stolt kategori. Husmoderafløseren 

beskrives bl.a. på følgende måde: 

‘De Opgaver, der paalægges Husmoderafløsere i deres Arbejde i Hjemmene, er saa krævende, at 
man, saafremt Institutionen skal virke tilfredsstillende, maa stille ret store krav til de paagældende 
Kvalifikationer baade med Hensyn til faglig Dygtighed og med hensyn til personlig egnethed over 
for Opgaven. De bør derfor gennemgaa en Uddannelse, der er tilrettelagt specielt med Henblik på 
deres fremtidige ansvarsfulde arbejde’ (Betænkning om Husmoderafløsere, 1947, p.34) 
Den tekstlige figur for husmoderafløseren italesættes som havende sproglige billeder til fælles med 

den professionelle og med husmoderen. Denne periode er karakteriseret ved, at de to abstrakte 

figurer er delvist overlappende, idet husmoderen identificeres med sproglige billeder, der ellers 

associeres med den abstrakte figur for den professionelle. Den abstrakte figur for husmoderen kan 

beskrives med: empati, erfaring, praktisk håndelag og at stå til rådighed. Den professionelle figur 

kan beskrives med de sproglige billeder: viden, heltidsbekæftiget, planlægning, selvstændighed, 

adgangskrav og behov for et fagligt miljø. Husmoderafløsningen ligger mellem de to abstrakte 

figurer og rummer derfor sproglige billeder fra begge abstrakte figurer og nogle særlige som at 

fremgå med et godt eksempel og en positiv livsindstilling. Det er illustreret ved nedenstående figur 

1: 

                                                 
9 Analysen af de abstrakte figurer i perioden 1943-54 bygger på følgende materiale: Betænkning om Husmoderafløsere, 
1947; Struwe, 1951; Cirkulære om Husmoderafløsere nr. 234, 1949. 



Figur 1. Det diskursive felts udvikling 
 

Samtidig ligger der i perioden et kønnet paradoks gemt i diskurserne. Et paradoks der vedrører, 

hvordan et sådant omsorgsfelt kan professionaliseres uden enten at ende i, at der ingen krav stilles 

til omsorgsudøveren (hvis en meget bred og ‘kvindelig’ vidensopfattelse artikuleres)10, eller at 

nogle ikke formaliserede kompetencer udgrænses (hvis der italesættes for snævre og ‘maskuline’ 

krav). Det interessante er, at husmoderafløseren artikuleres, så de 2 yderpoler undgås. Det 

diskursive terræn ligger mellem de to nævnte faldgruber, og derved skabes konturerne af en ny 

professionel identitet, som har visse lighedstræk med et professionsideal som vi finder senere i 

perioden 1980–95. 

 

Perioden 1954-68: Deprofessionalisering 

I den næste periode mellem 1954–68 sker der et radikalt diskursivt skift, idet den abstrakte figur for 

husmoderen reartikuleres11. Hun beskrives ikke længere som en stolt kategori, men artikuleres nu 

som havende dels trivielle, enkle og upersonlige opgaver, dels personlige opgaver relateret til 

‘hygge’. Hjemmehjælpens opgaver artikuleres i forhold til to omsorgsgrupper, der kræver 

                                                 
10 Jeg definerer et ‘kvindeligt’ professionsideal som et alternativ til det dominerende mandlige ideal. Idealet er et 
analytisk, metodisk redskab, der er brugt til at fremanalysere hidtil ikke sete aspekter af en professionaliserings proces 
på det sproglige plan af diskursen. Dette ideal er inspireret af den norske filosof og sygeplejerske Kari Martinsen og den 
svenske sociolog Stina Johansson (Martinsen, 1994; Johansson, 1995). Idealet inndrager dels ‘praktisk erfaret viden’ 
dels ansættelsesmæssige forhold som pension og livslang karriere. Idealet uddybes i min Ph.D. afhandling: ’Fra kitler til 
eget tøj - Diskurser om professionalisme, omsorg og køn’ (Dahl, 1999).  
11 I perioden 1954-68 er analysen af de abstrakte figurer baseret på følgende materiale: Det socialpolitiske udvalg, 1958; 
Betænkning om Fællesanlæg til lettelse af Hjemmets Arbejde, 1954; Betænkning om Alderdoms- og plejehjem, 1962; 
Cirkulære om husmoderafløsning og hjemmehjælp nr. 156, 1968;  Cirkulære om hjemmehjælp til folke- og 
invalidepensionister nr. 61, 1958; Cirkulære om husmoderafløsning nr. 209, 1963. 
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forskellige former for kvalifikationer henholdsvis de ældre og syge husmødre/barslende kvinder. 

Omsorgsopgaver beskrives henholdsvis som enkle opgaver, hvor det personlige væsen er centralt, 

og som opgaver, der forudsætter kvalificeret hjælp med en omstillingsevne. Der sker en polarisering 

mellem omsorgsbehovene for ældre og den barslende/syge husmoder. Kompetencerne over for 

ældre beskrives som noget som alle kvinder (læs: husmødre) kan, og de bedst egnede til opgaven 

beskrives som enlige, ældre kvinder: 

‘Der stilles ikke krav om en særlig uddannelse for at være hjemmehjælper. Erfaringerne har vist, at 
ældre, enlige kvinder gør udemærket fyldest som hjemmehjælpere, og i denne forbindelse henleder 
man opmærksomheden på, at enlige kvinder som lever i vanskelige kår, eventuelt af 
kommunehjælp, vil kunne være egnede til at løse denne opgave’ (Cirkulære om hjemmehjælp til 
folke- og invalide pensionister, nr. 61, 1958, p.103) 
Omsorgskvalifikationer over for ældre forstås som erhvervet før ansættelsen. Hjemmehjælpen 

konstrueres som næsten identisk med den abstrakte figur for husmoderen, og dermed forstås 

hjemmehjælpen som uden for den professionelle figur . Denne dekvalificering ses grafisk af 

nedenstående figur 2. 

Figur 2. Det diskursive felts udvikling 
 

Den 

ændrede forståelse er en deprofessionalisering, da hjemmehjælpen ses som uden for den abstrakte 

figur for professionelle, hvorimod den i den forudgående periode delvis blev artikuleret inden for 

den abstrakte figur for den professionelle. Hjemmehjælpen og den professionelle diskursiveres som 

modsætninger, da hjemmehjælpen skabes som en generalist, en altmuligkvinde og dermed uden for 

den professionelle figur, der forstås som en specialist. Husmoderen perverteres som figur, idet hun 

reartikuleres fra en stolt kategori til at være identiske med enkle opgaver og ‘hygge’. Men ‘hygge’ 

udgrænses af hjemmehjælpen, da det forstås som værende noget mentalt, emotionelt og socialt, 

hvorfor det konstrueres som værende en del af ‘omsorgsarbejdet’ i civilsamfundet. 
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Perioden 1968-72: Opbrud og 2 kvindebilleder 

Perioden 1968–72 er en periode med opbrud12. Det er ungdomsoprørets og kvindebevægelsens tid. 

Hjemmehjælpen artikuleres på grænsen mellem den professionelle og husmoderen, da 

kønsdiskursen13 beskriver to forskellige slags kvinder. De to kvindelige positioner beskrives som de 

unge/eleven og ældre/husmoderen. Mens den unge kvinde italesættes som en professionel, 

beskrives den ældre som værende identisk med den abstrakte figur for husmoderen. Det ses af figur 

3. 

Figur 3. Det diskursive felts udvikling 
 

Husmoderen identificeres med den uuddannede, ældre kvinde, der har en bestemt form for 

modenhed, nemlig en personlig modenhed. Derimod identidificeres den yngre kvinde med den 

abstrakte figur for den professionelle, da hun associeres med uddannelse og modenhed artikuleret 

som et professionelt ansvar. Den professionelle figur associeres med de betegnede: abstrakte, 

komplicerede opgaver (som f.eks. ‘opsøgende’ og ‘aktiverende’) og med selvstændighed. Derimod 

associeres husmoderen med almindelige, praktiske opgaver og erfaringer. 

  

Perioden 1972-80 og den nye figur: specialisten 

                                                 
12 I perioden 1968-72 er analysen af de abstrakte figurer hovedsagelig baseret på følgende empiriske materiale: 
Cirkulære om omsorgen for invalide- og folkepensionister nr. 19, 1972; Betænkning om service og bistand nr. 664, 
1972; Betænkning om uddannelse til omsorg nr. 571, 1970; Betænkning om praktik i uddannelserne til det sociale 
område nr. 524, 1969; Christensen, 1972.  
13 Med en kønsdiskurs forstår jeg en diskurs, der indeholder billeder af køn enten eksplicit eller implicit. En kønsdiskurs 
producerer forskelle og/eller identitet mellem forskellige grupper af kønnede individer. En kønsdiskurs kan f.eks. i 
produktionen af identitet mellem kønnene omskrive køn eller fortie det. 
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Perioden 1972–80 er karakteriseret med opbrud14. Opbruddet ligger i reartikulationen af den 

abstrakte figur for den professionelle, hvor der som allerede nævnt introduceres en ny abstrakt figur, 

nemlig specialisten. Den professionelle reartikuleres fra specialist til at være en generalist, og 

hjemmehjælpen artikuleres som liggende mellem alle de tre abstrakte figurer: den professionelle, 

husmoderen og specialisten, men hvor hjemmehjælpen endnu ikke helt diskursiveres som en 

professionel. Hjemmehjælpens prekære identitet ses af nedenstående figur 4. 

Figur 4. Det diskursive felts udvikling 
 

Den 

professionelle associeres med de sproglige billeder: bred viden/generalist, selvstændighed, 

helhedssyn og komplicerede opgaver, hvorimod specialistens sproglige billeder er: selvstændighed 

og fagspecifik viden. Husmoderen derimod associeres med erfaringer, praktiske færdigheder og 

artikuleres som en altmuligkvinde. Hjemmehjælpen diskursiveres som en ‘socialpædagogisk 

korttidsuddannelse’ dvs. som en lille socialpædagog. Som en miniature udgave af en professionel, 

idet hjemmehjælpen både beskrives som udførende husmoderlige kompetencer som at gøre rent, 

                                                 
14 I perioden 1972-80 er der hovedsagelig anvendt følgende materiale til at analysere de abstrakte figurer: Betænkning 
om sociale uddannelser nr. 630, 1973; Redegørelse for nye retningslinjer for uddannelsen af hjemmehjælpere, 1977; 
Betænkning om koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser nr. 802, 1977 
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lave mad (evt. diætmad), reparere tøj og pleje den ældre samt professionelle opgaver med 

‘begrænsede socialpædagogiske funktioner’ (Redegørelse for nye retningslinjer for uddannelsen af 

hjemmehjælpere, 1977, p.11; Betænkning om sociale uddannelser, 1973, p. 86). I og med at 

hjemmehjælpen til en vis grad identificeres med en socialpædagog, associeres hun/han delvist også 

med en generalist og professionel. Den abstrakte figur for den professionelle får et nyt indhold, idet 

begrebets mening ændres fra at være en specialist til en generalist. De sproglige billeder for 

hjemmehjælpen er: empati, at stå til rådighed, tilpasningsevne og det afgørende nye, nemlig 

selvkendskab. 

 

Perioden 1980-95: Hjemmehjælpen som professionel og generalist 

I den næste periode 1980–95 er hjemmehjælpen ikke længere i et modsætningsfyldt område mellem 

de tre abstrakte figurer, men forstås som identisk med den nye form for en abstrakt figur for 

professionelle15, der allerede blev artikuleret i den forudgående periode16. Hjemmehjælpens 

identitet afgrænser sig dog stadig i forhold til både den abstrakte figur for husmoderen og 

specialisten – hvor en afstandtagen er nødvendig for hjemmehjælpens identitet som professionel. 

Hjemmehjælpens placering ses af nedenstående figur 5. 

                                                 
15 Skrøbeligheden af periodens professionsideal afsløres af den dekvalificering, der sker ved at bl.a. ledige 
dagpengemodtagere artikuleres som mulige hjemmehjælpere ved Lov om ændring af lov om aktiveringsordning ved 
hjemmehjælp og dagpasning af børn nr. 210, 1993. 
16 Der er hovedsagelig anvendt følgende materiale i analysen af de abstrakte figurer i perioden 1980-95: Betænkning om 
social- og sundhedsuddannelser indenfor efg-systemet, 1982; 5 ugers grundkursus for hjemmehjælpere, 1980; 7 ugers 
grundkursus, 1981; Betænkning om Rammer for fremtidens bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser, 1989; 
Behovsvurdering, visitation og arbejdsplanlægning, 1982; Vejledning om skole- og praktikuddannelse i de 
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser nr. 223, 1990; Omlægning og fornyelse i indsatsen for ældre, 1983; 
Vejledning om bedre ressourceanvendelse i ældresektoren, 1980 



Figur 5. Det diskursive felts udvikling 
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teksterne artikuleres fortsat to slags kvindetyper, nemlig den ældre kvinde og den yngre kvinde. 

Teksterne skaber en yderligere polarisering mellem de to diskursiveringer i og med, at den ældre 

kvinde beskrives som moden, træg og uden motivation, uden uddannelse, ustabil. Hvorimod den 

yngre kvinde italesættes som motiveret, uddannet, stabil, men muligvis med utilstrækkelige 

praktiske og kommunikative færdigheder. Den ældre kvinde identificeres med den abstrakte figur 

for husmoderen, der også associeres med de betegnede praktiske færdigheder og følelsesmæssig 

engagerethed uden grænser som eksemplificeret med begrebet: ‘hjælpesyge’. Den yngre, derimod, 

placeres mere i samklang med den abstrakte figur for den professionelle, der stadig artikuleres som 

en generalist karakteriseret ved selvstændighed, fleksibilitet, empati i en (selv) begrænset form og 

selvrefleksion. Netop selvrefleksion og det tidligere nævnte: selvkendskab, er afgørende nye 

artikulationer af hjemmehjælpen og af en ny form for den professionelle. Specialisten forstås stadig 

med de sproglige billeder: selvstændighed, fagspecifik viden og snævre kompetencer. 

 

Opsummering 

I min analyse af de fem perioder har jeg påvist, hvordan det diskursive terræn og dets abstrakte 

figurer ændrer sprogligt indhold på trods af en relativ kontinuitet i, hvilke abstrakte figurer der 
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artikuleres i de to overordnede perioder: 1943–72 og 1972–95. Hjemmehjælpen har haft en 

foranderlig artikulation. Denne omskiftelighed hænger hovedsagelig sammen med reartikulationen 

af husmoderen som abstrakt figur. Der udgrænses nogle opgaver fra husmoderen, der relateres til 

husholdning forstået som et vidensafhængigt fag og nogle bestemte omsorgsmæssige kompetencer 

over for (spæd)børn. Der sker en pervertering af husmoderen. Hjemmehjælpens opgaver omskrives 

til trivielle opgaver, der forstås som producerbare andre steder som f.eks. madlavning, og til en 

opgave som at skabe ‘hygge’. Dermed udgrænses nogle opgaver til andre grupper og til andre 

samfundsmæssige sfærer. Men udviklingen hænger også sammen med artikulationen af den 

abstrakte figur for den professionelle og det diskursive skift, der sker med denne figur omkring 

begyndelsen af 70’erne. Hvor den professionelle ikke længere forstås som en specialist, men som en 

generalist, idet brede kompetencer og helhedsorientering bliver centrale værdier i diskursen. En 

udvikling, der muligvis hænger sammen med introduktionen af socialpædagogen som en ny form 

for professionel og med en stigende anvendelse af ord som: ’udvikling’, ‘aktivering’ og ‘normal 

livsudfoldelse’17. Nye kvalifikationer for hjemmehjælpen bliver selvrefleksion og selvkendskab. 

Hvor accepten af personligt og privat associerede kompetencer som f.eks. følelsesmæssige sker 

samtidigt med, at visse mandligt associerede kompetencer som refleksion artikuleres stærkere18. 

Det kunne næsten tolkes som en art modvægt til det, som opfattes som det faretruende, nemlig det 

‘kvindelige’, og som derfor må indkapsles i diskursen. 

 

En ny slags professionel? 

Hvilke betydning har den diskursive forandring af den professionelle figur? Forandringen af den 

abstrakte figur for den professionelle kan ses som et værdimæssigt skift, hvor det tidligere 

etablerede hierarki mellem specialiserede, teoretiske og faglige kompetencer og bredere 

kvalifikationer vendes om. Det nuværende diskursive terræn tillægger en ny type professionel 

værdi, der kunne betegnes som en specialiseret generalist (specialiseret i ældre mennesker). Set i et 

historisk perspektiv er denne nye italesættelse og opprioritering af bredere kvalifikationer relateret 

til det personlige radikal, selv i forhold til de relativt gyldne tider i perioden 1943-54, hvor 

husmoderens mangeartede kompetencer blev opfattet som centrale og meget samfundsnyttige 

                                                 
17Socialpædagogen beskrives af den danske samfundsforsker Bent Madsen som en figur, der integrerer et helhedssyn på 
mennesket, idet socialpædagogen forstås som sikrende udsatte menneskers integration i samfundet. Socialpædagogen 
beskrives som en professionel, hvor flere forskellige faglige vidensfelter kombineres. Målet er at ‘bringe andre i 
bevægelse - et mål, der lægger sig tæt op ad nogle diskursive udviklingstræk inden for hjemmehjælper felter som 
allerede nævnt (Madsen, 1994, p.20, p. 167ff)  
18 Dette andet kønnede element af mit professionsperspektiv uddybes i min afhandling i kapitel 3 (Dahl, 1999). 



kompetencer. I forhold til den nye uddannelse som social- og sundhedshjælper er det nye måske 

ikke så meget kombinationen af sociale og sundhedsmæssige kundskaber og færdigheder, som at 

der i bestemte, ikke mobile vidensinstitutioner19 uddannes generalister, der værdsættes i og med at 

de artikuleres som professionelle. Denne ændring i den abstrakte figur for husmoderen hænger 

sandsynligvis sammen med ændringer i diskurserne. En diskursiv ændring, der bl.a. hænger 

sammen med den større betydning som mantraer som ‘omstilling, udvikling og uddannelse’ får i 

den nye ledelses- og udviklingsmæssige diskurs sammenlignet med det som jeg har kaldt en 

styrings- og udgiftsmæssig diskurs. Sidstnævnte diskurs kan beskrives som en italesættelse af 

hjemmehjælpens opgaver som dekomponerbare dvs. som opsplittelige og som del af en 

produktionsproces. En proces, hvor bl.a. stordriftsfordele kan udenyttes ved specialisering og 

‘medproduktion’ (=udlicitering). I den styrings- og udgiftsmæssige diskurs skal ressourcer 

optimeres, behov begrænses og prioriteres, og den kæmper p.t. om magten til at italesætte 

hjemmehjælper feltet med den ledelses-og udviklingsorienterede diskurs20. Hvor ledelses- og 

udviklingsdiskursen indeholder en ny forståelse af begrebet ‘ledelse’, hvor der styres via 

medarbejdernes engagement (og fleksibilitet) og en markedsliggørelse af velfærdsstaten via  

’kontrakter’, ‘tilbud’ og ‘valgmuligheder’ for blot at nævne nogle få. Kampen vedrører synet på 

hjemmehjælpen og den politiske problemidentifikation. Som ineffektiv på grund af tidsforbruget til 

gruppemøder, vejledning og uddannelse udfra en styrings- og udgiftspolitisk diskurs eller som en 

kvalificeret hjemmehjælp med vægt på samarbejde (og dermed gruppemøder) og uddannelse 

(herunder vejledning)? Denne kamp går på tværs af de nuværende diskussioner om udlicitering af  

offentlige ydelser og finansieringsansvaret mellem stat og borger. Spørgsmålet er om fremtidens 

statslige hjælp til ældre i eget hjem skal være karakteriseret af en opsplitning i stadig mere 

specialiserede delfunktioner, hvor omsorgens enhed brydes op som den styrings- og udgiftspolitiske 

diskurs foreskriver? Eller om opsplitningen skal være en mulighed for den enkelte borger, hvor det 

bliver en personlig pligt for medarbejderne at sikre sig en kontinuerlig faglig og personlig udvikling 

som ledelses- og udviklingsdiskursen lægger op til?  

 

                                                 
19 Hermed refererer jeg til et relativt langt tidsrum, hvor hjemmehjælpere kunne uddannes via kurser på 2-7 ugers 
varighed, der foregik dér, hvor behovet for uddannelse var. Hjemmehjælpere blev inden opslitningen i to kvindebilleder 
identificeret med husmoderen, hvorfor hun blev italesat som ikke værende geografisk mobil. 
20 For en uddybning se kapitel 9:’At være en professionel hjemmehjælper: et androgynt ideal? (1980-95)’ i min Ph.D. 
afhandling (Dahl, 1999) 
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