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Titel  

En omsorg i tiden – en textanalys av biståndets handläggning och prövning utifrån ett genusperspektiv 
 
Sammanfattning 

Efter att jag själv har arbetat inom äldreomsorgen och ofta reagerat på vad jag såg som en ojämn fördelning kring 
vem som får bo kvar hemma och vem som får möjlighet till särskilt boende, väcktes jag av tanken kring hur 
jämställdhetsarbetet i äldrevården ser ut. Ses de äldre personerna som könlösa? Eller besannas och uppmuntras de 
traditionella könsrollerna genom att det tas för givet att hustrun ska ta hand om sin sjuke man, medan det omvända 
sällan sker? Att granska äldreomsorgen och dess biståndsbedömning ur ett genusperspektiv anser jag vara en viktig 
uppgift för att förbättra de äldres livssituation men även för att förbereda äldreomsorgen på de förändringar som 
måste ske för att tillgodose de framtida behoven. 
 
Denna uppsats behandlar kommuners direktiv och riktlinjer för biståndsbedömning av äldres rätt till vård och 
omsorg. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dessa dokument formuleras samt att analysera vilka tankegångar 
som genomsyrar dem, för att få kunskap om den verklighetssyn kring äldre och deras livssituation som konstrueras 
och förmedlas. Direktiven har granskats med hjälp av den diskursanalytiska inriktningen diskursteori.  
 
Analysen visar att dessa riktlinjer framhåller en biståndsbedömning som är insatsstyrd, inte behovsstyrd. Det är den 
äldres behov som är grundläggande för om hon/han har rätt till bistånd, men den bedömning som görs av behoven 
är styrd av de insatser som kommunen har att erbjuda. De behov som lyfts fram som väsentliga är endast de som går 
att matcha med insatserna och på så sätt framställs behoven endast som teoretiska bedömningskriterier. Denna 
insatsstyrning påverkar även den bild av den äldre som förmedlas genom riktlinjerna. De äldre ses enbart för sin 
ålder och sina behov och sammanförs till en homogen identitet, ett kollektiv. Denna gestaltning bortser från vem 
den äldre människan är bakom behoven och osynliggör eventuella levnadsvillkor och livssituationer. På detta sätt 
framställs den äldre som en person som är lätt att bedöma då den förblir lösgjord från kultur, klass och kön. 
 
 
 
Nyckelord 

Äldreomsorg, biståndshandläggning, riktlinjer, direktiv, äldrevård, äldre, behov, bedömning, prövning, bistånd, insats, 
genus, genusordning, könsroller, textanalys, diskursanalys, diskursteori.  
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Inledning  
Hur äldres framtida behov av vård och omsorg ska kunna tillgodoses och finansieras när antalet 
äldre ökar är en fråga som länge har diskuterats. Kraven ställs högt på kommunerna att 
effektivisera och rationalisera vården för att hålla kostnaderna nere. Vilket sker samtidigt som 
gruppen de äldre håller på att förändras. Det är en ny generation som snart träder in i det vi kallar 
ålderdomen och de gör det med andra förväntningar, andra krav och kanske också förnyade 
könsroller än de som idag utnyttjar kommunernas vård och omsorg. De kvinnor och män som 
om några år kommer att vara i behov av kommunernas vård och omsorg har haft annorlunda 
förutsättningar och annorlunda upplevelser i utformandet av sina liv än de som idag räknas till de 
äldre, det kan påverka deras syn på sig själva, sin ålderdom och sina behov. Tanken att dessa 
individer, som snart är de nya på äldreboendet, ska finna sig i samma invanda mönster och roller 
som finns nu är svårt att tro. När samhället och gruppen de äldre förändras måste äldreomsorgen 
följa med för att kunna anpassa sig till de nya krav och förväntningar som ställs.  
 
Kvinnors och mäns liv ser annorlunda ut i vårt samhälle idag jämfört med bara några år sedan 
och deras behov påverkas av deras livsmönster, utbildning, arbetslivserfarenheter, värderingar 
och förväntningar. Män och kvinnor kan vara olika bra på att uppleva och förstå sina behov och 
att efterfråga de insatser som behövs. Vilket de verksamma inom äldreomsorgen måste känna till 
för att kunna tillgodose kvinnors respektive mäns olika behövligheter. Jag har själv arbetat inom 
äldreomsorgen, både inom hemtjänst och olika boenden, både privat och kommunalt. Jag har 
ofta reagerat på vad jag ser som en ojämn fördelning kring vem som får bo kvar hemma och vem 
som får möjlighet till särskilt boende. Jag har också ofta väckts av tanken kring hur 
jämställdhetsarbetet i äldrevården ser ut. Det talas mycket om visioner om att man ska se till hela 
människan och även tillgodose de sociala behoven men vilken vikt läggs vid könsrelaterade 
skillnader? Ses de äldre personerna som könlösa? Eller besannas och uppmuntras de traditionella 
könsrollerna genom att det tas för givet att hustrun ska ta hand om sin sjuke man medan det 
omvända sällan sker? Att granska äldreomsorgen och dess biståndsbedömning ur ett 
könsperspektiv är en viktig uppgift för att förbättra de äldres livssituation men även för att 
förbereda äldreomsorgen på de förändringar som måste ske för att tillgodose de framtida 
behoven. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur direktiven för bistånd om vård och omsorg för äldre 
formuleras, och analysera vilka tankegångar som genomsyrar dessa dokument. För att därigenom 
nå insikt om vilken kunskap och verklighetssyn dessa riktlinjer och anvisningar förmedlar kring 
vem den äldre människan är och hur hans eller hennes livssituation ser ut. Syftet är också att tolka 



 2

dessa förhållningsorder i relation till genus för att nå en vetskap om och i så fall hur förhållandet 
till könsroller problematiseras i dessa direktiv. 
 
De frågeställningar som kommer att ligga till grund för studien är: hur skrivs behovet av vård och 
omsorg på äldre dagar fram? Vilken syn på den äldre och åldrande människan skapar dessa 
texter? Uppmärksammas könsaspekter och vilken betydelse tillskrivs de i så fall? Vilka begrepp är 
centrala? Hur uttrycks de mål som sätts upp? 
 

Avgränsningar 
Det material som utgör grunden för denna studie är riktlinjer och policydokument som styr och 
vägleder kommunens biståndshandläggare i arbetet med att fatta beslut om bistånd för vård och 
omsorg av äldre. Dessa anvisningar framställs och uppdateras regelbundet av kommunernas 
vård- och omsorgsnämnd och de följer socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
lagen om stöd och service (LSS). Dessa lagar kommer endast kort att beröras för att få stöd samt 
information och kunskap om vad som ligger till grund för riktlinjernas utformning. De kommer 
inte att studeras då lagtexter är omfattande och allmänt formulerade och endast skulle ge en 
abstrakt bild av den dagliga kunskap som styr handläggningen. Även det material som produceras 
av social- och länsstyrelsen som vägledning för kommunerna kommer att förbises på grund av att 
materialet skulle bli för omfattande om allt inom området skulle inkluderas. 
 

Disposition 
Uppsatsen inleds med Inledning vilken introducerar läsaren till syfte, frågeställningar, de 
avgränsningar som gjorts samt tidigare studier. Del två som benämns Teoretiska utgångspunkter 
redogör för de teorier och teoretiker som analysen lutar sig mot. Där redogörs även för Analytiskt 
tillvägagångssätt som beskriver metoden och de analytiska verktyg som används. 
Handläggningsprocessen fungerar som en bakgrund av hur biståndshandläggningen går till samt en 
genomgång av det material som analyserats. Därefter kommer Analysen som svarar på studiens 
syfte och frågeställningar. Avslutande diskussion avrundar uppsatsen med en fördjupning i studiens 
viktigaste resultat. 
 

Tidigare studier 
För att få en inblick i hur omsorgsarbetet och biståndsbedömningsprocessen ser ut i Sverige ska 
jag här kort redogöra för en del av den forskning som gjorts inom fältet. Att granska direktiven 
inom äldreomsorgen där den äldre människan sätts i fokus tillsammans med hans eller hennes 
behov och livssituation är ovanlig inom forskningen. Jag kommer här att ta upp några studier 
som berör det området. 
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Marta Szebehely redogör i antologin Äldreomsorgsforskning i Norden – en kunskapsöversikt (2005) för 
den sammanlagda forskningen kring den offentliga äldreomsorgen, anhörigomsorg samt 
frivilligbaserad omsorg.1 I boken redogör hon även för de områden som hon menar att vi saknar 
kunskap kring. Det är främst vilka konsekvenserna blir av den nedskärning och åtstramning som 
idag sker inom äldreomsorgen i stor utsträckning. Men Szebehely påpekar att det idag förs för lite 
äldreomsorgsforskning utifrån ett genusperspektiv. Hon förklarar att den forskning som sker ur 
ett könsperspektiv främst berör de vårdande anhöriga eller den anställda personalen. Medan 
forskning som reflekterar över kvinnors och mäns skilda villkor och behov som hjälpmottagare 
inte får något utrymme.2  
 
Agneta Stark och Åsa Regnér studie I vems händer – om arbete, genus, åldrande och omsorg i tre EU-
länder (2001) gjord vid Linköpings universitet, Tema Genus, berör skillnaderna mellan kvinnors 
och mäns behov och önskemål. De jämför hur arbete organiseras, både betalt och obetalt arbete, 
inom Sverige, Spanien och Tyskland samtidigt som de vill se vilka arbeten som räknas som 
närande, tärande eller riktiga arbeten.3 De har förlagt denna studie till äldreomsorgen i syfte att 
försöka förstå var en äldre människa kan vända sig med sina behov och önskemål samt vilka 
behov hos en äldre människa som anses viktiga.4 Deras resultat visar att merparten av 
äldreomsorgen i dessa tre länder utförs av anhöriga medan den offentliga omsorgen är störst 
utbred i Sverige. Den äldres behovsbedömning är i samtliga länder tätt sammankopplad med 
kommunernas budget, vilket styr vilka behov som anses viktiga.5 Behovsbedömningen framstår 
främst som en utredning av närstående och ger mycket olika resultat beroende på om det finns 
kvinnliga eller manliga anhöriga med i bilden.6 Det som Stark och Regnér ser som det viktigaste 
resultatet i studien är den likartade genusordningen som finns i de tre länderna. Män vänder sig 
oftast till sin hustru eller dotter med sina vårdbehov, och dessa kvinnor förväntas efter 
traditionella och sociala normer att ta hand om mannen. Äldre kvinnor vänder sig också ofta till 
anhöriga om hjälp men eftersom kvinnor tenderar att leva längre än män ses de som besvärliga 
om det inte finns någon dotter som kan vårda dem.7  
 
Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäck belyser i sin avhandling Att fördela bistånd – Om 
handläggningsprocessen inom äldreomsorgen (2004), utfärdad från Institutionen för socialt arbete vid 
Umeå universitet, den tilldelning av hjälp som äldre och funktionshindrade har rätt till enligt lag. 
Deras syfte är att beskriva och analysera hur behovsbedömningen och beslutsfattandet inom äldreomsorgen 
                                                 
1 Marta Szebehely. (2005) Äldreomsorgsforskning i Norden Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. Sid. 13. 
2 Ibid., sid. 383. 
3 Agneta Stark & Åsa Regnér. (2001) I vems händer Linköping: Linköpings Universitet. Sid. 16. 
4 Ibid., sid. 89-90. 
5 Ibid., sid. 198-199. 
6 Ibid., sid. 204. 
7 Ibid., sid. 211-212. 
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hanteras i relation till lagstiftningen.8 De har för att nå svar på sina frågor analyserat 
handläggningsprocessens olika steg.9 Vad de kommer fram till i sin forskning är att 
biståndshandläggning är en svag profession förhöjd i ett dunkel där det inte finns några klara 
kunskapsområden eller kunskapsbaser.10 Det finns ett inarbetat informellt mönster som överförs 
från handläggare till handläggare, vilket leder till en entydig konstruktion av den hjälpsökande 
vars behov styrs av de insatser som kommunen har möjlighet att ge. Samt att den formaliserade 
dokumentationen endast visar de delar av ansökan som är relevant för beslutet. Lindelöf och 
Rönnbäck menar att den standardiserade och rutinmässiga handläggningsprocessen där olika fall 
behandlas lika11 berövar både de äldre och de funktionshindrade sin rätt att få en rättvis och 
individuell bedömning.12

 
Birgitta Benders rapport Pensionärslotteriet – behovsbedömning inom hemservice (1991) som är utgiven av 
Stockholms socialförvaltning, är en jämförande enkätundersökning av biståndshandläggarnas 
tillvägagångssätt vid beslut om bistånd.13 Resultat av studien är vad Benders beskriver som ett 
pensionärslotteri. Hon liknar handläggningsprocessen med ett lotteri på grund av att beslutets 
avgörande främst beror på var den hjälpsökande bor och på vem biståndsbedömaren är. 
Beslutets avgörande vilar till största del på biståndshandläggarens person, kön, ålder, utbildning, 
arbetslivserfarenhet och bakgrund än på den hjälpsökandes situation och behov.14

 
Med utgångspunkt i dessa erfarenheter som pekar mot en orättvis bedömning av äldre samt en 
ojämn tilldelning av bistånd är det extra angeläget att studera kommunernas direktiv för vård och 
omsorg, för att få kunskap om hur de äldre och deras behov framställs i dessa dokument. Att få 
del av det material som ligger till grund för handläggarna i deras arbete, framstår som en viktig 
punkt i det stora arbete som krävs för att förbereda äldreomsorgen på de förändringar och 
utmaningar som den står inför. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Det intressanta med att studera texter är att de kan antas ha en viktig betydelse för hur vårt 
samhälle ser ut och hur det sociala livet organiseras. Texter kan ge oss människor olika former av 
vetande och därigenom påverka och forma våra liv och vår vardag. Genom att studera texter och 
dess språk kan vi därför nå kunskap kring hur vi människor tänker och handlar. Denna insikt om 
                                                 
8 Margareta Lindelöf & Eva Rönnbäck. (2004) Att fördela bistånd. Umeå: Umeå Universitet. Sid.16. 
9 Ibid. 
10 Ibid., sid. 186-188. 
11 Ibid., sid. 191. 
12 Ibid., sid. 190-191. 
13 Birgitta Bender. (1991) Pensionärslotteriet. Stockholm: Stockholms 
Socialförvaltning. Sid. 4-7. 
14 Ibid., sid. 76-77. 
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texter är en väsentlig förutsättning för att genomföra en textanalys, vilket innebär att man 
studerar vad texten förmedlar, konstruerar och reflekterar. Texter är kommunikativa, de har ett 
budskap, oavsett om texter ger uttryck för en idé eller de är en social interaktion så innehåller de 
ett kunnande och en ståndpunkt som de förmedlar.15

 
Den textanalytiska metod som jag kommer att använda mig av till min uppsats är diskursanalys, 
där står språket i fokus. Forskarna och statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus, 
skriver i Textens mening och makt (2005) att inom diskursanalys har man en syn på språket som en 
social aktivitet som formas inom speciella sociala kontexter. Men även att språket själv har en 
konstruerande sida eftersom sociala relationer och åsiktsuppfattningar formas av och genom 
det.16 Jag vill utforska vilken kunskap och vilka uppfattningar som direktiv för 
biståndshandläggning förmedlar kring den äldre omsorgsbehövande människan och därur tolka 
hur synen på den äldre individen konstrueras inom äldreomsorgen. Genom min förförståelse om 
att dessa direktiv skapar en föreställning av vem den äldre människan är och att det kan innebära 
att de äldre som inte faller inom ramen för denna kategorisering eventuellt kommer att 
missgynnas i sin vårdbedömning, har jag valt att göra en diskursanalys.  
 

Från socialkonstruktionism till poststrukturalism 
Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips förklarar i sin bok Diskursanalys som teori och metod 
(2000) att diskursanalys ska ses som en paketlösning som sammanväver metod och teori. Vi 
måste alltså förstå och acceptera de filosofiska och teoretiska grunderna för att kunna använda 
metoden i empiriska studier.17 Diskursanalysen utgår från en socialkonstruktionistisk teorigrund 
vilken innehåller en språkfilosofi som säger att vi får tillträde till verkligheten genom språket. 
Winther Jörgensen och Phillips använder sig av Vivien Burrs premisser för att redogöra för 
socialkonstruktionismens filosofiska antaganden. Den utgår från en kritisk inställning till vår 
kunskap om världen, vårt samhälle och våra identiteter. Vår kunskap betraktas inte som en 
absolut och verklig sanning utan den är en produkt av vårt sätt att kategorisera vår omgivning.18 
Så genom vårt sätt att benämna och placera personer, händelser och föremål i olika fack skapar vi 
dess mening och innebörd. Vår kunskap byggs även upp genom social interaktion med andra så 
att vi tillsammans upprätthåller och förändrar det som vi anser är sant eller falskt. Winther 
Jörgensen och Phillips skriver att enligt Burr är vår kunskap fast förankrad i den kultur och 
historia som vi lever i, vilket innebär att vårt sociala handlande följer ett speciellt mönster som 
bidrar till att konstruera den sociala världen inklusive våra relationer och identiteter. Detta kan 

                                                 
15 Göran Bergström, Kristina Boréus. (2005) Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. Sid. 12-17. 
16 Ibid., sid. 326. 
17 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. Sid. 
10.  
18 Ibid., sid. 10-11. 
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leda till sociala konsekvenser då vissa handlingar framstår som normen medan andra skulle 
upplevas som onaturliga. Den historiska delen av vår kunskap vittnar även om att den är 
föränderlig och att den har varit och kommer att vara annorlunda, vilket betyder att vår kunskap, 
våra identiteter och våra relationer är kontingenta.19  
 
Winther Jörgensen och Phillips förklarar att målet med diskursanalysen inte är att förklara hur vår 
verklighet ser ut utan istället vill analysen beskriva hur vi skapar vår verklighet och hur vi 
förmedlar den som en klar och obestridlig sanning.20 Genom att studera texter och utsagor kan vi 
genom diskursanalys undersöka vilka mönster som finns för att därigenom försöka förstå vilka 
sociala konsekvenser den diskursiva framställningen av verkligheten skulle kunna få.21 Diskurs är 
ett mångfacetterat och ofta använt begrepp som har många olika betydelser beroende på i vilket 
sammanhang det används. Men i diskursanalytiska samband är en grundläggande betydelse av 
begreppet ett speciellt sätt att tala om och förstå världen. Språket är ordnat i olika sociala 
mönster, diskurser, som vi följer när vi agerar inom olika sociala områden.22  
 
Michal Foucault är den som starkast förknippas med diskursanalys efter att han har utvecklat 
teori och begrepp genom empiriska studier. Bergström och Boréus beskriver Foucaults syn på 
diskurser som hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden.23 Diskursanalysen för Foucault 
var alltså ett sätt att förstå varför en del åsikter och påståenden är legitima i vissa historiska 
epoker medan de är totalt förkastade i en annan. Utifrån Foucaults definition skildrar Winther 
Jörgensen & Phillips diskurser som en mängd utsagor som beror av samma diskursiva information, består 
av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av existensvillkor.24 Vilket förklarar att 
sanningen och vår kunskap är en diskursiv konstruktion som styr våra relationer och 
handlanden.25 Foucaults diskursbegrepp är enligt Bergström och Boréus starkt förknippat med 
makt som i sin tur är hopbundet med kunskap. Makt och kunskap styr och kontrollerar 
människor och reglerar utrymmet för vad som är tillåtet att säga och göra. Kunskapen är 
drivmedlet för det som makten styr och reglerar.26 Enligt Foucault är inte makt något som är 
begränsat för vissa personer eller myndigheter utan något som ska uppfattas som produktivt och 
begränsande. Winther Jörgensen och Phillips framställer Foucaults syn på makt så här: 
 
  
 

                                                 
19 Winther Jörgensen & Phillips. (2000) Sid. 10-11. 
20 Ibid., sid. 40. 
21 Ibid., sid. 28. 
22 Ibid., sid. 7. 
23 Bergström & Boréus. (2005) Sid. 309. 
24 Winther Jörgensen & Phillips. (2000) Sid. 19. 
25 Ibid. 
26 Bergström & Boréus. (2005) Sid. 311. 
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Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad är helt 
enkelt det faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan 
genomsyrar och skapar tingen; den framkallar njutning, frambringar kunskap, 
skapar diskurs.27

 
Makten konstituerar alltså de diskurser och den kunskap som skapar vår sociala värld, våra 
identiteter och våra relationer. Den öppnar för vissa möjligheter och utestänger andra.28

 
Winther Jörgensen och Phillips menar att Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori 
följer Foucaults maktbegrepp och delar uppfattningen om att makt är en produktiv kraft. Men 
inom diskursteorin förstås makten tillsammans med en politisk aspekt. Där makten står för 
produktionen av en verklighet står politiken för den ständigt närvarande föränderligheten. Politik 
förklaras som ett brett begrepp som innefattar den process där vi hela tiden formar verkligheten 
på ett bestämt sätt och samtidigt utesluter andra möjligheter. Begreppet hänvisar till de tillfälliga 
fixeringar inom ett bestämt område varigenom de härskande diskurserna och därmed samhället reproduceras och 
förändras.29 Laclaus och Mouffe lägger därefter till ytterligare ett begrepp, ideologi, vilket de 
använder för att förklara det faktum att vi människor glömt bort att vår sociala värld organiseras 
genom makt och politik. Ideologin döljer föränderligheten och de alternativa möjligheterna för 
oss så att vi tror att vår verklighet är sann.30

 
Diskursteorin är den av de olika diskursanalytiska angreppssätten som främst anknyter till en 
poststrukturalistisk språkuppfattning, vilket innebär att språket ses som en föränderlig struktur.31 
Laclau och Mouffe accepterar den socialkonstruktionistiska idén om att tecknen inte får sin betydelse 
av verkligheten, utan av varandra i ett strukturellt nätverk.32 Men de ser inte denna struktur som stabil 
utan menar att språket är ett socialt fenomen där tecken får sin betydelse i den konkreta 
användningen av dem. När vi använder språket förändras, konstrueras och reproduceras dess 
struktur vilket får tecknen att glida i sin betydelse.33 Poststrukturalismens utgångspunkt är att 
diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets 
grundläggande instabilitet.34 Vår sociala omgivning är alltså aldrig färdig eller total utan dess betydelse 
bestäms och ifrågasätts genom konflikter, förhandlingar och överenskommelser. Men vi 
människor strävar ständigt efter att låsa fast och bestämma tecknens betydelse i fasta diskurser 
och därmed vår sociala verklighet. Syftet med diskursteorin är att kartlägga de processer där vi kämpar 
om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa fixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem 
                                                 
27 Winther Jörgensen & Phillips. (2000) Sid. 20. 
28 Ibid., sid. 19-20. 
29 Ibid., sid. 43. 
30 Ibid., sid. 44-45. 
31 Ibid., sid. 13. 
32 Ibid., sid. 17. 
33 Ibid., sid. 18. 
34 Ibid., sid. 13. 
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som naturliga.35 Inom diskursteorin ser man diskurser som tillfälliga tillslutningar inom ett vist 
område där tecknen får en fast betydelse, men där samtidigt andra diskurser kämpar om en 
annorlunda, och även den tillfällig, definition inom en annan domän.36  
 
Genom att anlägga en diskursteoretisk analys över de riktlinjer och direktiv som styr 
handläggningen inom kommunernas biståndsbedömning hoppas jag få en inblick i hur synen på 
den äldre och omsorgsbehövande individen konstrueras. Men det innebär även ett försök att hitta 
alternativa kategoriseringar och möjliga vägar till en eventuell förändring. 
 

Analytiskt tillvägagångssätt 
Med hjälp av diskursteoretiska verktyg såsom nodalpunkter, ekvivalenskedjor, moment, element 
men även tecken och ordval har jag systematiskt analysera texterna. Jag började med att finna 
nodalpunkten som är ett tecknen som kan beskrivas som en pol med dragningskraft som centrerar 
diskursen och runt vilken man kan se de andra tecknen kretsa.37 Nodalpunkten är alltså ett 
privilegierat tecken från vilket de andra tecknen får sin betydelse. Men en sådan nod är ett relativt 
innehållslöst tecken i sig själv och behöver de omgivande tecknen för att kunna utkristallisera 
diskursen.38 Störst hjälp får nodalpunkten av momenten, vilka är de tecken inom diskursen som är 
låsta och fixerad i sin betydelse. Dessa knutpunkter39 får sin mening och sitt innehåll genom sina 
bestämda relationer till varandra och avsätter därigenom en del åtskillnader och klarheter i 
diskursens struktur.40 Element är tecken som har en mer flytande natur och som inte har fått sin 
plats eller betydelse fixerad. En diskurs kämpar ständigt om tecknens betydelse med andra 
diskurser som vill definiera dem annorlunda och elementen belyser denna kamp och förblir 
mångtydiga.41 Diskursens sätt att reducera denna mångtydighet och konstruera sitt innehåll sker 
med hjälp av så kallade ekvivalenskedjor, som associerar de olika tecknen till varandra och ger dem 
dess betydelse, ett tecken får betydelse genom ett system av distinktioner.42 Dessa kedjor kan ge en positiv 
eller negativ association till vissa tecken och beskriver då ett samband eller en motsats.43 Men 
vissa element är ändå ständigt öppna för andra betydelser från andra diskurser och de benämns 

                                                 
35 Winther Jörgensen & Phillips. (2000) Sid. 32. 
36 Ibid., sid. 36. 
37 Bergström & Boréus. (2005) Sid. 318. 
38 Winther Jörgensen & Phillips. (2000) Sid. 35. 
39 Ibid., sid. 33. 
40 Bergström & Boréus. (2005) Sid. 317. 
41 Winther Jörgensen & Phillips. (2000) Sid. 34. 
42 Bergström & Boréus. (2005) Sid. 317. 
43 Ibid. 
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flytande signifikanter.44 Dessa signifikanter har en central roll i diskursen och kan ofta ge ledtrådar 
till vilka de närliggande och konkurrerande diskurserna är.45

 

Den genusbaserade tolkningsramen 
Min analys kommer att omges av en genusbaserad ram som ligger till grund för hur jag tolkar och 
resonerar kring analysens resultat. Utifrån detta hoppas jag kunna belysa och resonera kring om 
män och kvinnor ges samma möjligheter och om könstillhörighet har en avgörande roll för 
biståndsbedömningen.  
 
Genusvetenskapen bygger på att manlighet och kvinnlighet skapas och återskapas i vårt samhälle 
och att detta är en process som leder till ojämlik fördelning av makt och resurser.46 Begreppet 
genus ska förstås som ett verktyg inom en vetenskap som pekar på de tankar, praktiker, vanor 
och förställningar som vi har om de olika könen. Som Yvonne Hirdman skriver så är kön och 
dess roller en mänsklig uppfinning, det är en socialt konstruerad förståelse och uppdelning. Det 
är detta som begreppet genus vill belysa, vår konstruktivistiska uppfattning av kön, för att på så 
sätt kunna komma åt en förändring.47 Denna uppfattning av könen innebär en föreställning om 
att kvinnor och män har olika egenskaper och sinnelag. Kvinnorna ses traditionellt som mjuka, 
omvårdande, känslosamma samt relationsinriktade och står för det privata och familjelivet. 
Medan männen förväntas vara starka, självständiga målmedvetna, beslutsfattande och är de som 
representerar det offentliga och arbetslivet. Detta genussystem är så djupt rotat i oss och i vårt 
samhälle att det genomsyrar alla strukturer och institutioner, vilket leder till att kvinnan är 
underordnad och har mindre makt än mannen.48 Ett feministiskt perspektiv av genus innebär att 
denna konstruktion av kvinnans underordning i samhället är tätt sammankopplad med andra 
samhällsprocesser som klass, sexualitet och etnicitet. En feministisk teori är kritisk mot att 
genusvetenskapens ord för kvinna endast är knutet till svensk heterosexuell kvinna och 
därigenom inte tar hänsyn till andra gruppers underordning.49 Paulina de los Reyes teori kring 
bekönad vardagsrasism innebär att kön, etnicitet och klass samverkar i en vardaglig 
diskriminering från samhälleliga institutioner.50  
 

                                                 
44 Winther Jörgensen & Phillips. (2000) Sid. 35. 
45 Bergström & Boréus. (2005) Sid. 316. 
46 Diana Mulinari, Kerstin Sandell, Eva Schömer. (2005) Mer än bara kvinnor och män. Lund: Studentlitteratur. Sid. 11. 
47 Yvonne Hirdman. (2003) Genus Malmö: Liber. Sid. 14. 
48 Lena Gemzöe. (2002) Feminism. Stockholm: Bilda. Sid. 76-82. 
49 Mulinari, Sandell, Schömer.(2003) Sid. 11. 
50 Paulina de los Reyes. (2006) Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Stockholm: SOU. Sid.113. 
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Biståndets handläggning 
Biståndshandläggning handlar om att utreda behovet av hjälp och stöd för en individ av hög 
ålder, funktionshinder eller sjukdom. Detta bistånd, oftast i form av hemtjänst eller särskilt 
boende, är inget som alla människor har rätt till utan det utfärdas endast efter bedömning och 
beslut från en handläggare. Det krävs en speciell kompetens och profession för att ha kunskapen 
att göra rätt bedömning och därför betraktas biståndshandläggarna som tjänstemän som utför en 
myndighetsprövning.51 Det finns följaktligen lagar, regler och direktiv som styr dessa beslut 
samtidigt som de är omgärdade av normer och strukturer. Det är dessa som jag är intresserad av 
att studera i denna studie. Jag är intresserad av hur tankegångarna formuleras i dessa dokument, 
vilka formuleringar och vilka begrepp som används för att få en insikt i vilken syn på den äldre 
behovssökande människan de förmedlar. 
 
Biståndshandläggningen startar med en ansökan som sedan utreds av en handläggare, vilket 
innefattar behovsbedömning och prövning för vem som ska få hjälp och vilken hjälp som ska 
tilldelas, för att därefter fatta ett beslut. De formella regler som omfattar denna process återfinns 
främst i socialtjänstlagen samt i hälso- och sjukvårdslagen. Dessa lagar behandlar främst hur en 
ansökan ska tas emot och behandlas samt hur beslutet ska utformas. Vad lagarna säger om vem 
som ska få hjälp är endast att det bör finnas ett behov som inte kan tillfredsställas på annat sätt 
och att hjälpinsatserna ska tillgodose en skälig levnadsstandard.52 Lagarna ses endast som 
målinriktade ramlagar som ger kommunerna stor frihet att själva utforma sin verksamhet i 
utgångspunkt i de lokala behoven och förutsättningarna.53 Eftersom dessa lagar är svårtolkade 
och opreciserade finns det sammanställda riktlinjer och policymaterial från Socialstyrelsen samt 
tillsynsutövningar från Länsstyrelsen som ser till att individens behovsbedömning utfärdas på 
korrekt vis.  
 

Det empiriska materialet 
Materialet som studeras är utvalt och tillhandahållet av biståndssamordnaren vid två mellanstora 
kommuner i södra Sverige. Den ena kommunen har tydliga och fasta riktlinjer som de menar är 
till stor användning i deras dagliga arbete. Medan den andra kommunen endast ser sina riktlinjer 
som en övergripande vägledning vilka ibland används som stöd vid svåra ärenden. Enligt 
biståndssamordnaren är de nämligen av uppfattningen att riktlinjer begränsar och skapar spår 
som alltför enkelt följs, vilket de menar kan medföra att ärendena inte utreds tillräckligt grundligt.  
 

                                                 
51 Lindelöf & Rönnbäck. (2004) Sid. 11. 
52 Ibid., sid. 14. 
53 Socialstyrelsen. (2006) Handläggning och dokumentation inom socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen. Sid. 21. 
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Kommunernas skilda åsikter och uppfattningar om och användning av riktlinjer är något som 
väcker nyfikenhet kring riktlinjernas betydelse för bedömningsprocessen samt i vilken mån de 
faktisk påverkar handläggningen. Denna studie kommer däremot inte att kunna ge några svar på 
hur handläggningen i praktiken går till, utan fokuserar på de anvisningar som vägleder 
biståndsbedömningen. Direktiven och policymaterialet är bara en del av all den information och 
kunskap som handläggarna använder i sitt dagliga arbete och kan därför inte ge en fullständig bild 
av hur processen går till eller hur synen på den äldre människan är inom denna verksamhet. Men 
syftet med studien är att kunna frambringa fler frågor och vidga intresset för fortsatt forskning 
inom området.  
 
Genom min egen erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen har jag en viss förförståelse och en 
del förväntningar på vad som står i dessa riktlinjer. Men detta är en aspekt som jag är väl 
medveten om och kommer att hålla aktuellt i tankarna genom hela analysprocessen. 
Problematiken kring att det studerade materialet är ett urval gjort av biståndssamordnaren som 
känner till studiens syfte kan jag endast spekulera kring. Självklart kan det vara så att jag endast 
fått ta del av vissa direktiv för att de på så sätt vill dölja ett känsligt innehåll. Men eftersom 
kommunernas biståndsarbete granskas av både social- och länsstyrelsen samtidigt som riktlinjerna 
är offentligt material inom kommunen så anser jag att risken för medveten styrning är liten.  
 

Direktivens innehåll 
Riktlinjerna behandlar ämnen som personlig assistans och hemtjänst, särskilt boende för äldre, 
vistelse i vårdboende och korttidsboende samt vägledning för växel- och dagligvård. Översyn och 
utvecklingsarbete kring demensfrågor samt tillämpningsanvisningar för insatser till äldre och 
funktionshindrade. Riktlinjerna presenterar de kriterier om ålder och behov som måste vara 
uppfyllda för att en person ska beviljas hemtjänst, serviceboende eller dagverksamhet. Men även 
frågor kring ekonomisk situation och anhörigstöd presenteras. Policydokumenten som kommer 
att studeras beskriver kommunernas visioner och mål för äldrevården samt vilka ansvars- och 
verksamhetsområden som de övergriper. Dessa dokument upplyser om de lagar och rättigheter 
som styr omsorgsarbetet, även om de värderingar och omtankar som kommunen anser sig ha för 
sina äldre vårdbehövande.  
 
Dessa direktiv och policymaterial är utformade efter olika syften. De jag anser som viktigast för 
denna studie är de som är formulerade som en överblick eller sammanfattning. De innehåller 
kortfattade och punktvis organiserade kriterier för vem som har rätt till bistånd av kommunen. 
Andra texter utgörs av sammanfattad information åt biståndshandläggarna, där det upplyses om 
hur ett bistånd praktiskt ska tilldelas och om hur organisationen av den äldres vardag ska gå till.  
 



 12

Analys 
Genom min analys har jag funnit ett centralt och framträdande centrum som de andra delarna av 
diskursen knyts an till. Jag upptäckte att detta område fungerade som en sambandscentral som de 
andra bitarna i diskursen hela tiden hittade tillbaka till och fick sina betydelser förenad med. I mitt 
studerade material, som är en del av diskursen ”äldreomsorg”, är ”behov” det privilegierade 
tecknet. Det är alltså runt det föreliggande behovet som äldreomsorgen konstrueras. De moment 
som befinner sig mycket nära nodalpunkten och som hjälper till att konstruera och fixera 
diskursen är ”insats” och ”äldre”. När dessa tecken kopplas samman så fixeras och framträder 
innehållet i diskursen och av nodalpunkten; ”behov av insats” eller ”äldre med behov”. Genom 
att associera nodalpunkten till anda moment och element så tydliggörs biståndsbedömarnas 
uppgift inom äldreomsorgen; ”behov” – ”insats” – ”prövas” – ”bedöms”. Andra kedjor som 
beskriver de praktiska handlingar som sker inom äldreomsorgen; ”behov” – ”enskild” – ”tillsyn” 
– ”stöd” eller ”behov” – ”insats” – ”mål” – ”aktivera” – ”stimulera”.  
 
För att tydliggöra min analys av biståndshandläggningens riktlinjer kommer jag att utgå från 
nodalpunkten ”behov” samt mitt syfte och mina frågeställningar kring hur synen på den äldre 
konstrueras och vilken verklighetssyn som förmedlas. Därur har analysen delats upp i tre delar 
som målar upp diskursen från varsitt håll, dessa delar har jag benämnt; ”Den behövande äldre” 
och ”Vård eller omsorg” där behoven och den behövande personen är det mest centrala. ”De 
konfliktbefriade direktiven” kretsar kring direktivens formuleringar och verklighetskonstruktion. 
Alla tre delarna resonerar kring den sociala innebörden och den möjliga handlingspåverkan som 
direktiven kan ge utlopp för inom diskursen. 
 

Vård eller omsorg? 
Denna studie bygger på riktlinjer och direktiv som kommunens handläggare har till stöd för sin 
bedömning om bistånd för äldre och dessa anvisningar utgör en del av diskursen äldreomsorg. 
Genom att jag själv har arbetat inom äldreomsorgen och alltså varit en del av diskursen har jag en 
del förväntningar och förutfattade meningar om vad som kommer att stå i dessa riktlinjer. Min 
förförståelse av diskursen var att vård skulle vara ett privilegierat tecken som centrerade 
innehållet och formandet av diskursen i dessa texter. Äldreomsorg är ofta synonymt med ordet 
äldrevård samt att verksamheten ofta beskrivs som vård och omsorg av äldre. Men vård är inte 
ett fixerat eller ledande tecken och det är inte det som centrerar diskursen. Tecknet vård används 
främst som ett element som endast får sin betydelse i anknytning till andra tecken, till exempel 
”omvårdnad”, ”vårdbostad” eller ”vårdplanering” och ”dagvård”. Även då är innebörden av 
tecknet osäkert och oprecist och behöver ytterligare andra tecken för att klargöra dess betydelse. 
Elementet vård fungerar alltså i denna diskurs ofta som en flytande signifikant som är öppen för 
påverkan av andra diskurser och påverkas ofta av den närliggande medicinska diskursen. Till 
exempel associeras tecknet i sällskap med moment som ”medicinsk omvårdnad” och åskådliggör 
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att en del av den vård som utförs handlar om medicinering och behandling. Vilket fullgörs av 
kunskap och kompetens hämtad från den medicinska diskursen.  
 
 
 […]även för äldre utskrivningsklara patienter med behov av återhämtning/rehabilitering 

efter utskrivning från […]sjukhuset. Dessa platser fördelas gemensamt av ett 
bedömarteam med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast […] 54

 
 […] sjuksköterska ansvarar för att vid behov kalla distriktssköterska, sjukgymnast, 

arbetsterapeut (…)55

 

Här ser vi hur tecken med stark anknytning till sjukhusrelaterade områden används samt att 
tecken som ”bedöma” och ”ansvar” starkt kopplas till den medicinska diskursen. Vilket kan tyda 
på att en viss medicinsk kunskap är viktig inom diskursen äldreomsorg. Att diskursen medicin har 
fått en sådan närliggande och påverkande betydelse inom äldreomsorgen förklaras av den 
omorganisering som skett under de senaste åren. Marta Szebehely skriver att utvecklingen har lett 
till en förskjutning från sjukhusvård till vård i äldreboendet och i hemmet samt att den tidigare 
mer socialt inriktade hjälpen har fått ge plats åt en mer medicinskt inriktade omvårdnad.56 Detta 
synliggörs tydligt inom diskursen med hjälp av tecken som ”diagnostiserad”, ”rehabilitering” och 
”demenssjukdom”. Men samtidigt hålls den medicinska diskursen på avstånd med hjälp av 
negationer samt att den inte ges något betydande utrymme inom diskursen. 
 
Det flytande tecknet ”vård” fixeras dessutom med en helt annan betydelse inom diskursen 
äldreomsorg. För den vård som utförs är oftast ”personlig omvårdnad” som skiljer sig betydligt 
från den medicinska omvårdnaden.  
 

Personlig omvårdnad omfattar 1 Hygien, 2 På- och avklädning, 3 Bäddning, 4 
Förflyttning, 5 Toalettbesök, 6 […] hjälp vid måltid, […] 8. Tillsyn, 9 Promenader, 10 
Social samvaro, […] 12 Ledsagning, 13 Avlastning, 14 Vård i livets slut57

 
Vården inom denna diskurs definieras alltså av de dagliga bestyr som det innebär att ta hand om 
sig själv och att klara av sin vardag. De är grundläggande och allmänna göromål som vi 
människor uträttar varje dag och detta visar att vård står väldigt nära begreppet omsorg. Den 
granskning som gjorts av dessa texter visar att det varken är en socialt - eller medicinskt inriktad 

                                                 
54 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
55 Vård- och omsorgskontoret. (060622) Riktlinjer för vistelse i korttidsboende. Norrköpings Kommun. 
56 Marta Szebehely. (2000) ”Äldreomsorg i förändring.” I Välfärd, vård och omsorg. Stockholm: SOU. Sid. 214. 
57 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
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vård som är den som huvudsakligen uträttas inom äldreomsorgen. Utan det är den personliga 
omvårdnaden runt de vardagliga och privata sysslorna som får vardagen att fungera.  
 
Min förförståelse om innehållet i diskursen var tydligen inte helt fel, vård har en betydelsefullt roll 
inom äldreomsorgen men det är inte det som är det centrala. Diskursen äldreomsorg 
utkristalliseras istället runt tecknet behov, som inom diskursen får sin betydelse fixerad 
tillsammans med till exempel vård, ”behov av vård” eller ”behov av personlig omvårdnad”. 
Genom att tecknet vård endast fungerar som en flytande signifikant som demonstrerar 
intimiteten och kampen med den närliggande medicinska diskursen och att behov framstår som 
det väsentliga, beskrivs äldreomsorgens primära syfte. Nämligen att bistå med insatser som kan 
tillgodose behoven. Det som äldreomsorgen definieras runt är alltså inte det som utförs, inte den 
skötsel som det är om en person, utan det är de önskemål och nödvändigheter som en person har 
för att kunna leva sitt liv, som preciserar äldreomsorgens verksamhet. 
 

Det bedömda behovet 
Men att behovet är det centrala inom äldreomsorgsdiskursen betyder också att det är behovet 
som biståndshandläggaren har till uppgift att bedöma och undersöka för att kunna avgöra om det 
krävs ett bistånd. Enligt socialtjänstlagen (SoL) måste det finnas ett behov som inte går att 
tillfredsställa på annat sätt för att en person ska ha rätt till bistånd och genom biståndet ska 
personen tillförsäkras en skälig levnadsnivå.58 Men vad en skälig levnadsnivå innebär i enlighet med 
lagen har enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004) varit svår för många biståndsbedömare att tolka, 
vilket gör att behovet och därefter biståndet blivit svårt att bestämma.59 I de texter som är 
granskade i denna studie används detta begrepp ytterst sällan och då endast som en 
bedömningspunkt med hänvisning till lagen.60 Men det som tydliggörs genom riktlinjerna är vilka 
de behovskriterier är som måste vara uppfyllda för att en person ska få rätt till bistånd. Syftet med 
riktlinjerna framstås vara att förenkla tolkningen av vad en skälig levnadsnivå är och vilka 
behoven är som måste uppfyllas för att en persons liv ska kunna uppnå denna standard. Detta 
synliggörs genom att behoven formuleras i direktiven som bedömningspunkter och kännetecken 
så att beslutsprocessen ska förenklas för biståndshandläggaren. Ett exempel på detta är att 
behoven är uppradade i kortfattad punktform som även ger uttryck för vilka de olika insatserna 
är som de anknyts till.  
 
  Vårdbostad – Sjukhem 
  Kriterier 

1. Över 65 år […] 

                                                 
58 Socialstyrelsen. (2006) Sid. 25. 
59 Lindelöf & Rönnbäck. (2004) Sid. 58-59. 
60 Vård- och omsorgskontoret. (050217) Anvisning gällande personlig assistans enligt LSS och hemtjänst enligt SoL. 
Norrköpings Kommun. 
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2. Behov av omfattande personlig eller medicinsk omvårdnad 
3. Behov av närhet till personal […] t ex ständig tillsyn61 

 

Genom att behoven skildras och ställs upp som citatet ovan visar får de en något anspråkslös och 
generell innebörd. Behoven figureras som en checklista där det för handläggaren bara är att bocka 
av, vilket kan innebära en förenkling av de verkliga behoven. I citatet ovan synliggörs även hur 
behovet konstrueras inom diskursen, nämligen genom att nodalpunkten ”behov” får sin 
betydelse av de här omgivande momenten ”omvårdnad”, ”närhet” och ”tillsyn”. Behovet 
”personlig omvårdnad” har tydligt förklarats vad det innebar, men behovet ”närhet” som här 
endast beskrivs av det intilliggande tecknet ”tillsyn” får en abstrakt och odefinierad betydelse. 
Inom diskursen förklaras behovet närhet med tecken som ”otrygghet” och 
”ensamhetsproblematik”, vilket då skulle kunna innebära att närhet är ett behov av intimitet, 
deltagande och umgänge. Vilket skulle kunna svaras med hjälp av en insats som till exempel social 
samvaro. Men istället kopplas närhet inom diskursen till insatsen tillsyn, vilket antyder att behovet 
närhet endast tillgodoses med hjälp av övervakning och skötsel.  
 
Professorn i socialt arbete Mats Thorslund skriver i boken Äldres behov (2002) att forskningen 
visar att den vanligaste orsaken för uttalad otrygghet bland äldre är en rädsla för hot och våld. 
Vilket givetvis står i skarp konstrast till det antal som faktiskt blir utsatta men, som Thorslund 
skriver, upplevelsen kan orsakas av till exempel den samhälliga stämningen. Han fortsätter med 
att förklara att upplevelsen av trygghet är det mest centrala behovet för äldres välfärd och hälsa.62  
Att ändå betrakta behovet av närhet som en fråga om tillsyn och vård visar tydligt att de sociala 
behoven har fått en minskad betydelse inom äldreomsorgen och att det främst är de omvårdande 
behoven som ges utrymme, vilket även Szebehely betonar.63 Men att ge vissa behov större 
utrymme än andra kan leda till en hierarkisk uppdelning av vilka behov som anses viktigast för att 
uppnå skälig levnadsnivå. Lindelöf och Rönnbäck använder sig av L. C. Johnson bok Social Work 
Practice när de skriver att behov inte är en önskan om något som skulle vara trevligt att ha, utan 
behov är en brist av någonting som hindrar en persons utveckling och funktion.64 Ett behov är 
således inte något som går att betrakta objektivt utan måste kopplas till personen bakom det.  
 
Genom riktlinjernas utformning och hantering av behoven bidrar de till en förenkling och 
abstraktion av behoven vilket även kan bidra till en masshantering av personen bakom behoven, 
vilket kommer att diskuteras mer utförligt längre fram. Den generalisering av behoven som dessa 
riktlinjer ger uttryck för visar tydligt att det inom äldreomsorgen inte tas någon hänsyn till mäns 
och kvinnors skilda behov. Men det skulle vara en överdrift att påstå att män och kvinnor i olika 

                                                 
61 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
62 Mats Thorslund. (2002) Äldres behov. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Sid. 42. 
63 Szebehely. (2000) Sid. 214. 
64 Lindelöf & Rönnbäck. (2004) Sid. 37. 
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samhällsklasser och kulturtillhörigheter har samma och likvärdiga behov när de är äldre och 
åldrande. När det rör sig om det sista stundande åren när behoven och omvårdnaden endast 
utgörs av medicinska insatser och lindring, skiljer det sig förmodligen inte åt avsevärt mycket 
mellan olika människor. Men ändå är det väl så att människors liv och levnadsvanor under åren 
har påverkat och utvecklat dem till olika individer med därtill olika behov och annorlunda 
preferenser för hur de ska tillgodoses? 
 
Några bakomliggande faktorer som kan tänkas frambringa och inverka på behoven kan endast 
förklaras med hjälp av en ekvivalenskedja; ”äldre” – ”ålderssvaghet” – ”otrygghet” – ”nedsatta 
funktioner” – ”sjukdom”.  Vad som mer kan ge utlopp för ett behov redogörs inte i texterna utan 
behoven är någonting som bara existerar utan förklaring. En beskrivning av behovens omfattning 
förekommer genom ekvivalenskedjor som ”behov” – ”omfattande” – ”oförutsägbara” – ”täta” 
eller ”behov” – ”särskilda” – ”tillfälliga” – ”akuta”. Vilka visar på att behoven kan vara 
djupgående och regelbundna men även förekomma som plötsliga och kitiska. Mer än så 
förtydligas inte vad behoven är utan de ges bara ett namn och på detta sätt ges behovens 
innebörd en andrahands status inom diskursen och istället används de för att förklara vad en 
insats har för utformning. 
 

Behov blir insats 
Insatserna är redan fastställda vilket tydliggörs inom diskursen av de hårt fixerade momenten 
”hemtjänst”, ”servicelägenhet”, ”ålderdomshem” och ”växelvård”, vilka alla är tecken som är 
starkt associerade till äldreomsorgen. För att klargöra vilka åtgärder och undsättningar som dessa 
olika insatser medför används behoven. Vilket leder till att det är insatserna som fixerar och 
bestämmer vilka de centrala behoven är som ger rätt till bistånd. Inom diskursen äldreomsorg är 
det således insatserna som konstruerar behoven. 
 
 Korttidsboende – Växelvård 
 […] 
 Kriterier 

1. Över 65 år […] 
2. Behov av omfattande omvårdnad 
3. Behov av regelbunden avlastning för anhörig 
4. Behov av rehabilitering i syfte att bibehålla funktioner. 65 

 

I citatet ovan ser vi att insatsen som i detta fall är ”korttidsboende” beskrivs och förklaras med 
hjälp av ”omfattande omvårdnad” och ”avlastning”. Genom att behoven inom diskursen 
förenklas och ges en andrahandstatus gentemot insatserna kan det leda till att kommunens 

                                                 
65 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
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biståndsbedömare endast bedömer en persons behov efter det utbud av insatser som kommunen 
kan erbjuda.  
 
I enlighet med att dessa riktlinjer ska underlätta för biståndshandläggaren att göra en 
behovsbedömning resulterar dess utformning av behovsbeskrivning i en reducering av 
handläggarens utrymme för bedömning. Detta i sin tur kan påverka beslutsprocessen och 
möjligen resultera i att de individer vars behov inte matchar med checklistan kan få ett nekande 
svar. Lindelöf och Rönnbäck anger att det är lika vanligt att en hjälpsökande får ett nekande 
beslut efter bedömning, som det är att den sökandes behov anpassas till de standardiserade 
behoven inom äldreomsorgen.66 Vilket i sin tur skulle kunna innebära att den insats som den 
behövande får inte tillgodoser de behov som personen sökte bistånd för. 
 

Den behövande äldre 
Den individ som står i fokus för äldreomsorgen är den äldre, vilket även framgår av diskursens 
benämning ”äldreomsorg”, det är en omsorg om äldre. De äldre definieras inom diskursen som 
över 65 år men även tillsammans med beteckningen ”mycket hög ålder”. Denna term används 
inom texterna som ett kriterium som indikerar att personer med mycket hög ålder, men som inte 
har något sjukdomsförlopp ändå har rätt till ett bistånd. Men då den skrivs i förbindelse med 
”äldre” – ”över 65 år” skapas en association som leder till att de som är över 65 år likställs med 
en person av mycket hög ålder. Samtidigt pekas de äldre ut som en specifik grupp som tydligt 
skiljer sig från de yngre och från andra åldersgrupper. 
 
  Servicelägenhet för äldre 
  Kriterier 
   1 Över 65 år, kan beviljas andra åldersgrupper i särskilda fall 
   […] 
  5 Mycket hög ålder.67

 

Detta urklipp synliggör de tecken som omger och beskriver de äldre samt hur de frånskiljs från 
grupper i andra åldrar. I en liknande utformning av insatserna klargörs det bestämt att det är en 
yngre person det skrivs om genom att tydligt markera med tecknet ”yngre”, till exempel 
”servicelägenhet för yngre funktionshindrade” eller ”servicelägenhet för yngre med 
demenssjukdom”. Då ser även kriterierna och behoven något annorlunda ut. Således blir inte 
yngre personer med funktionshinder eller demens sammankopplade med de äldre även om de 
också kan få rätt till bistånd inom äldreomsorgen. Gruppen ”personer med demenssjukdom” 
som både innefattar äldre och yngre pekas i texterna ut som en speciell grupp inom 

                                                 
66 Lindelöf & Rönnbäck. (2004) Sid. 164-165. 
67 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
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äldreomsorgen. De tillskrivs speciella behov och handlingsutrymme samtidigt som de särskiljs 
från de övriga inom äldreomsorgen.  
 
 – alla med demenssjukdom ska ha rätt till utredning, diagnos och behandling 
   […] 
 – demenssjuka ska inte vårdas tillsammans med icke demenssjuka 
   […] 
 – demenssjukas rätt till daglig aktivering och utevistelse ska lagstadgads 68

 

I citatet ovan framstår negationen som åtskiljer de demenssjuka från de övriga äldre samt att 
citatet belyser ett av de sätt på vilken kampen om tecknens betydelse utförs. Momentet 
”demenssjuka” får inte enbart sin fixering inom äldreomsorgen utan de intilliggande tecknen 
”diagnos” och ”behandling” synliggör intimiteten och konkurrensen med den återigen 
närliggande medicinska diskursen. Tecknet ”utevistelse” är ett av alla de tecken som inom 
diskursen endast kretsar kring momentet ”demenssjukdom” och som inte alls skrivs i samband 
med äldre. Detta sätt att skapas gränser mellan grupperna vilket kan bidra till att skapa en 
statusskillnad mellan de äldre och de demenssjuka inom diskursen. Vilket givetvis kan bero på att 
diagnosen demenssjukdom är en i hög grad allvarlig och krävande sjukdom och de som får 
diagnosen behöver mycket mer vård. 
 
Eftersom det är behov som är nodalpunkten inom diskursen är det också i samspel med den som 
tecknet äldre får sin betydelse framställd, det är med hjälp av behoven som den äldre personen 
beskrivs. Vilket leder till att den äldre personen inom äldreomsorgen alltid är en person med till 
exempel ”behov av omvårdnad” eller ”behov av tillsyn”. Huvudpersonen inom äldreomsorgen är 
således en person med behov.  
 
 Vårdbostad – Sjukhem 
 Kriterier 

1 Över 65 år […] 
2 Behov av omfattande personlig eller medicinsk omvårdnad 
3 Behov av närhet till personal […] t ex ständig tillsyn69 

 

Återigen ser vi hur det är centrala tecknet behov som tillskriver de omkringliggande tecknen dess 
betydelse. I detta fall är det personen som är över 65 år som innehar behoven. Som konstaterades 
i det föregående kapitlet är det insatserna som avgör vilka de väsentliga behoven är och på samma 
sätt är det insatserna som styr hur synen på den äldre personen konstrueras. För att en individ ska 
få tillgång till för exempel insatsen ”sjukhem” krävs således att personen är över 65 år och har 
omfattande behov av personlig och medicinsk natur. Citatet visar även en del av de tecken som 

                                                 
68 Vård- och omsorgskontoret. (060622) Översyn och utvecklingsarbete kring demensfrågor. Norrköpings Kommun. 
69 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
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tidigare beskrev vilka de bakomliggande faktorerna för ett behov skulle kunna vara. Samma 
ekvivalenskedja ger nu en karaktäristisk presentation av den äldre personen; ”äldre” – 
”ålderssvaghet” – ”otrygghet” – ”nedsatta funktioner” – ”sjukdom”. Det är således inte någon 
positiv framställning som görs av de äldre utan de är tillsynes präglade av krämpor och 
kraftlöshet. Det klargörs därigenom att personerna med behov inte förväntas tillfriskna eller 
utvecklas inom äldreomsorgen, utan deras tillstånd förutspås vara i en nedåtgående spiral.  
 

Vården planeras utifrån individens behov och resurser […] Särskild vikt läggs vid att 
bevara resurser och att aktivera utifrån behov.70

 

Målsättningarna för de insatser som ges till de äldre är nämligen ”aktivera” – ”stimulera” – 
”bibehålla” – ”bevara”, vilket signalerar att det inte finns någon förhoppning av förbättring utan 
endast ett mål att så långt som möjligt bibehålla den aktuella statusen.  
 

Att konstruera en klient 
På det sätt som den äldre konstrueras inom äldreomsorgen ges de en behovs- och insatsanpassad 
beskrivning. Vilket reducerar individen till att endast uppfattas efter sina psykiska och fysiska 
behov. All omkringliggande information om en persons levnadsvanor och livsvillkor samt en 
närmre berättelse om vem personen är, bakom ålderssvaghet och sjukdomsdiagnoser, anses 
tydligen ointressant enligt de granskade texterna. Humanisten och statsvetaren Ronnie Johansson 
skriver i avhandlingen Vid byråkratins gränser (1992) att en byråkratisk myndighet är tvungen att 
specialisera sig för att det är omöjligt för dem att behandla varje klient som en unik individ.71 
Johansson beskriver en byråkrati enligt följande 
 

Den byråkratiska organisationen är en social struktur med visa utmärkande kännetecken: 
den är hierarkiskt uppbyggd och den är specialiserad, […] och i förhållande till 
omgivningen (genom klara avgränsningar beträffande vad som hör till byråkratins 
verksamhetsområde). Verksamheten bygger på någon form av skrivna dokument som 
bevaras […] Det mest utmärkande kännetecknet för byråkratins arbete är att det är 
formaliserat, dvs. kringgärdat av regler.72

 

Kommunernas biståndsbedömningsprocess är tillsynes en byråkrati då den är omgärdad av lagar 
och regler samt att deras ansvarsområde inom äldreomsorgen är tydligt för det omgivande 
samhället. Biståndshandläggarens arbetsuppgifter är dessutom att dokumentera utredningen och 
det beslut som tas. Johansson skriver vidare att den specialisering och standardisering som en 
byråkrati gör, i detta fall i form av riktlinjer och direktiv, innebär att de systematiskt gallrar bort all 
oväsentligt information, till exempel levnadsvanor och socialt liv. Vilket han menar utförs för att 

                                                 
70 Vård- och omsorgskontoret. (060622) Riktlinjer för vistelse i korttidsboende. Norrköpings Kommun. 
71 Ronnie Johansson. (1992) Vid byråkratins gränser. Lund: Arkiv. Sid. 68. 
72 Ibid., sid. 35. 
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förenkla handläggningsprocessen.73 Genom att de äldre och deras olika behov beskrivs i form av 
kriterier och riktlinjer medför det en förenkling av individen, vilket Johansson beskriver som att 
de konstruerar en klient.74 Denna procedur går till så att byråkratin drar upp regler och gränser för 
vilka faktorer och värden som är intressanta och faller innanför respektive utanför byråkratins 
domäner. Vilka egenskaper som är väsentliga är alltså inte upp till den enskilde individen utan 
bestäms av byråkratin. För att en individ ska få en byråkratisk identitet måste hon/han först 
standardiseras och reduceras efter de kriterier som i förhand är fastslagna. Efter att individen 
endast består av standardiserade egenskaper är det enkelt för byråkratin att kategorisera 
honom/henne i administrativa fack. På detta sätt skapas en möjlighet för att masshantera 
klienterna.75   
 
Genom att äldreomsorgen tillämpar denna form av klientkonstruktion skapar de en enhetlig 
kategori av de behovssökande äldre individerna. De sammanför dem i en gemensam social 
identitet vilket leder till att kvinnor och män bedöms efter samma principer i sitt möte med 
äldreomsorgen. Som genusvetenskapen pekar på är det i vårt traditionella samhälle ofta så att det 
är mannen som är norm. Det är han som är prototypen och sinnebilden för läkare, politiker och 
forskare samt i andra samhälleliga områden. Denna norm handlar enligt Hirdman om en 
kulturellt nedärvd självklarhet,76 men som hon själv påpekar är på väg att mjukas upp även om 
den i många institutioner är starkt förankrad.77 Inom äldreomsorgen skulle det kunna innebära att 
denna bild av den äldre som formas inom diskursen skulle vara en man. En man som upplever 
otrygghet i sin ålderssvaghet och är i behov av personlig och medicinsk omvårdnad. Vilket leder 
till att insatserna och hjälpen formas efter det som mannen, inte kvinnan, behöver. Att den socialt 
inriktade omvårdnaden har fått ge plats åt en mer medicinsk och hushållsnära omsorg skulle 
kunna vara ett tecken på att det är mannen som är idealbilden inom äldreomsorgen. Som Stark 
och Regnér skriver att det är mer accepterat att en man säger sig inte kunna städa sitt hem, tvätta 
sin tvätt eller laga sin mat själv än om en kvinna skulle säga det. Det tas nämligen för givet att 
mannen aldrig behövt utföra dessa sysslor.78 Även den medicinska omvårdnaden skulle i enlighet 
med den traditionella mansnormen kunna vara utformad till kvinnans nackdel.  
 
Men skulle det verkligen kunna vara så att det är mannen som i dessa direktiv konstrueras som 
den behövande? Helene Bodin skriver i ”Den generella äldrepolitiken och den selektiva 
äldreomsorgen” ur Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet (2006), att problembilden 
inom äldrepolitiken av den isolerade och svage åldringen som länge dominerat, har under 90-talet 
försvunnit. Idag ses den äldre istället som en frisk, vital, oberoende och resursstark person. Vilket 
                                                 
73 Johansson. (1992) Sid. 69. 
74 Ibid., sid. 55. 
75 Ibid., sid. 55-56. 
76 Hirdman. (2003) Sid. 59-60. 
77 Ibid., sid. 202-203. 
78 Stark & Regnér. (2001) Sid. 20. 
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hon menar beror på att politiken sätter svenskhet, medelklass och manlighet som norm för vem 
som är äldre och för vem som är oberoende. Att denna idealbild även har påverkat den 
kommunala äldreomsorgen anser Brodin klarläggs genom de nedskärningar och 
omorganisationer som gjorts sedan 90-talet. Där behovsbilden av den äldre som en frisk och 
resursstark konsument har styrt. Vilket lett till att de som inte lever upp till denna norm, äldre 
kvinnor och äldre invandrare, är de som har drabbats hårdast av åtstramningarna av 
äldreomsorgens möjligheter. Genom att diskursen äldreomsorg skapar en så enhetlig och 
framträdande bild i sina direktiv av vem den äldre människan är förstärker det föreställningen om 
att äldrepolitiken och äldreomsorgens organiseras utefter en manlig norm och därigenom 
produceras inte en äldreomsorg för kvinnor. Den masshantering av de äldre som 
biståndshandläggningen bygger på kan därför enkelt förbise kvinnors behov och livssituation 
eftersom de inte passar in i den färdiga mallen. 
 

Ensamhetsproblematik 
Om den äldre ses som en ensamlevande eller sammanboende individ kan framstå som ett 
svårtolkat fall. Det görs ofta en syftning till de äldre med tecken som ”personen” eller ”den 
enskilde” vilket skulle kunna avslöja att den äldre ses som en ensamstående individ. Vilket även 
behovsfaktorn ”ensamhetsproblematik”79 skulle kunna intyga. Men beteckningen den enskilde är 
endast en byråkratisk form att tala om en individ och detta syftar även till att biståndet endast 
bedöms och utformas för en separat individ, oavsett om de lever i förhållande eller ej. Det som 
faktorn ”ensamhetsproblematik” även skulle kunna indikera, är att det för äldreomsorgen är en 
problematik om den behövande är ensam och inte har någon anhörig som kan hjälpa till med 
omvårdnaden. Som Szebehely skriver så har antalet anhörigvårdare ökat, det är däremot en diffus 
siffra då de inte finns uppräknade i någon officiell statistik. Men hon vill meddela att studier visar 
att på grund av nedskärningarna inom den offentliga omsorgen har anhörigvården ökat.80 Stark 
och Regnér skriver i sina slutsatser att det är främst när vårdbehoven blir mycket stora och när 
det saknas en närstående, som den offentliga omsorgen blir tillgänglig.81 För de verksamma inom 
äldreomsorgens kan det förmodligen leda till ytterligare belastning och svårigheter om det inte 
finns någon anhörig som antingen kan utföra omsorgen eller hjälpa till med praktiska göromål, 
som att till exempel gå till apoteket. Men att antyda att tecknet ”ensamhetsproblematik” skulle 
relatera till något annat än den äldres otrygghet på grund av isolering är förmodligen endast en 
grov missbedömning. Det tas däremot ofta förgivet i riktlinjerna att det existerar en närstående 
som förväntas ta ansvar och vara delaktig i omvårdnaden av den äldre. Orden närstående och 
anhörig beskrivs med tecken som ”viktig roll” – ”kunskap” – ”erfarenhet” – ”stor del” – 

                                                 
79 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
80 Szebehely. (2000) Sid. 201-202. 
81 Stark & Regnér.(2001) Sid. 201. 
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”inflyttande” – ”delaktighet”, vilket alltså placerar den närstående i en viktig ställning inom 
äldreomsorgen. Det är ofta till den närstående som personalen vänder sig för att få en mer 
utförlig beskrivning av den äldre. 
 
 Närstående inbjuds till samtal med personalen […] 

– Hur har det varit hemma, status, närståendes syn, tro, förväntningar på framtiden, 
eventuells önskemål om eget deltagande i vården och omsorgen [… ] 82

 

Den närstående får alltså möjlighet att påverka och vara delaktig i utformandet av insatserna och 
av personalens bemötande av den äldre. Vilket tydligt indikerar att den närstående bör vilja vara 
inblandad i vården samt bör engagera sig i den äldre personens situation. Eftersom tecknet 
”närstående” relateras till tecken som ”omvårdande” och ”vårdande” skulle detta kunna peka på 
att den närstående är en kvinna. Kvinnor har traditionellt sätt haft vårdande och 
omhändertagande roller både i familj och i samhälle vilket leder till att ordet omvårdnad 
associeras till det kvinnliga könet.83 Brodin skriver att äldreomsorgen länge har byggt på och är 
utformad efter heteronormativa antaganden som säger att alla kvinnor är gifta och att de som 
äldre därför förväntas vårda och serva sin sjuke och åldrande make. Samtidigt ställer normen 
förväntningar på alla kvinnor att ha barn och då helst en dotter som kan ta hand om sin mamma 
när hon har blivit änka, utarbetad och ålderssvag.84 Den äldre personen i direktiven associeras 
ofta med tecken som ”vårdtagaren” – ”brukaren” – ”den boende” – ”den sjuke” vilket kan 
förstås som att den äldre endast är en person som behöver och tar emot det som någon annan 
erbjuder. Den äldre framställs därigenom som en person som blir omhändertagen och som ställs i 
centrum för omsorgen vilket indikerar på att den äldre skulle vara en man. Samtidigt beskriver 
riktlinjerna den närståendes som en vårdande person som har önskemål om att vara delaktig i 
omvårdnaden (se citat ovan) vilket leder associationerna till en kvinna. På så sätt bekräftar 
direktiven de traditionella könsrollerna där det är kvinnan som sköter om och passar upp på 
mannen. 
 

Vårdgivarens roll 
De som företräder äldreomsorgen förbinds ofta med tecknet ”vårdgivaren” inom diskursen och 
kännetecknas därigenom som en producerande och givmild person och som den som erbjuder 
omsorgen. Men vem som egentligen är denna vårdgivare är svårt att avgöra då det används i 
skilda sammanhang och relateras till olika personer inom olika yrkespositioner. Tecknet 
vårdgivare fungerar tillsynes som ett samlingsnamn för alla som är verksamma inom 
äldreomsorgen och innefattar då både vårdpersonal och boendeansvarig samt 
biståndshandläggaren, men även kommunen som omsorgssamordnare. 

                                                 
82 Vård- och omsorgskontoret. (060622) Riktlinjer för vistelse i korttidsboende. Norrköpings Kommun. 
83 Gemzöe. (2002) Sid. 81-83. 
84 Helene Bodin red. de los Reyes. (2006) Sid. 121. 
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Omfattning och förläggning av växelvård överenskoms mellan brukaren/närstående 
och vårdgivaren. Om enighet inte kan uppnås skall sociala förvaltningen fatta beslut 
[…]85

 

Citatet illustrerar att den som rubriceras som vårdgivare inte är den äldre eller dennes närstående, 
även om det ibland är den närstående som står för vården. Men vårdgivaren tillskrivs ett visst 
ansvar och en beslutsposition vilket förtydligas genom att den ofta relateras till aktiva och 
skapande tecknen så som: ”utreder” – ”bedömer” – ”aktiverar” – ”stimulerar” – ”bevarar”. 
Vilket antyder att vårdgivaren innehar en del auktoritet och makt inom diskursen. Det är således 
vårdgivaren som avgör om en äldre person ska få tillträde till äldreomsorgen. Samt att det är 
vårdgivaren som ansvarar för att insatserna genomförs så att den äldres behov blir tillfredställda.  
 
Men utöver det är personalen en oerhört anonym grupp inom diskursen. Den personalgrupp som 
är mest aktuell är vårdpersonalen, vilka är den personal som har mest kontakt med de äldre. De 
beskrivs inte med hjälp av några kriterier eller bedömningspunkter utan med hjälp av de olika 
insatserna som bland annat säger att de ska vara närvarande och tillgängliga för att säkra den 
äldres vardag. Det är således genom nodalpunkten ”behov” som vårdpersonalens arbetsuppgifter 
och kompetens skapas och bestäms. Denna personalgrupps roll inom diskursen är således att 
tillgodose de önskemål och nödvändigheter som en äldre person har för att kunna leva sitt liv.  
Den äldre ska i sitt möte med personalen: 
 

 mötas av företrädare som tar sig tid att aktivt lyssna, visa engagemang och 
inlevelseförmåga, 

 vara säkra på att […] resurserna blir sedda och tillvaratagna  
[…]  
 mötas av personal med kompetens och kunskap86 

 

Enligt citatet ovan förväntas personalen inom äldreomsorgen således vara lyhörda, 
uppmärksamma samt att de ska visa känslomässigt intresse och ha sympati för de äldre och deras 
situation. Men det ställs dessutom stora krav på att personalen ska vara flexibel och kunna 
anpassa sig till varje enskild individs behov och tillstånd. Detta tydliggörs inom direktiven på 
grund av att de även bygger på lagar och styrdokument, vilka förenas i målformuleringar och 
framtidsvisioner som poängterar de äldres rätt till inflyttande och delaktighet. Därigenom 
poängteras personalens mångsidighet och förmåga att anpassa sig själv och insatsens utförande i 
dialog med den äldre om deras önskemål och behov.  
 
 

                                                 
85 Omsorgs- och socialnämnden. (060306) Översyn och sammanställning av vägledande riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende för äldre, växelvård, korttidsboende samt dagvård. Linköpings Kommun. 
86 Vård- och omsorgsnämnden. (051213) Vård- och omsorgsnämndens styrdokument 2006. Norrköpings Kommun. 
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God kvalitet inom äldre- och handikappomsorgen kräver, att flera grundläggande 
rättigheter tillgodosedda, såsom 

 Rättsäkerhet 
 medinflytande för den enskilde  
 en lätt tillgänglig service.87  

 

Denna rättsäkerhet och medbestämmanderätt ska bland annat uppnås genom att personalen ska 
vara i ständig förändring utifrån de äldres behov. För att på så sätt ta hänsyn till den enskildes 
valfrihet vid utförande av de insatser som har beviljats.88 Utförandet av insatserna ska således bygga på 
vårdpersonalens flexibilitet utifrån ett brukarperspektiv,89 vilket tydligt markerar skillnaden mellan 
insatsernas utförande och utformning. Utformningen av insatserna är, som framfördes tidigare i 
analysen, fast förankrade inom diskursen och dessa moment är kraftigt fixerade i sin betydelse 
genom deras tillämpning av behoven. Medan utförandet av insatserna istället fixeras genom en 
ekvivalenskedja som bygger på tecken som ”flexibilitet” – ”valfrihet” – ”delaktighet” – 
”samverkan” – ”förändring” – ”inlevelse”. Alltså framstår det som så inom diskursen att 
biståndshandläggaren utgår från en insatsstyrd behovsbedömning där beslutet grundas i de 
insatser som kommunen har att erbjuda. Men att det därefter är upp till vårdpersonalen att 
ansvara för att insatserna lever upp till de lagenliga kraven om de äldres medinflytande och 
delaktighet. Hur detta påverkar det praktiska handlandet inom äldreomsorgen och vid 
biståndsbedömningen är en intressant fråga som denna studie inte kan ge svar på. Men enligt vad 
Lindelöf och Rönnbäck skriver utifrån sin forskning om biståndsprocessen är det ibland skillnad 
mellan vad som är föreskrivit och vad som faktisk sker. Bland annat menar de att en stor del av 
de informella handledningsmötena mellan behovssökande och biståndshandläggaren blir osynliga 
vid dokumentation, vilket till exempel kan leda till att den äldre inte kan se till vilka grunder 
beslutet togs samt att det därmed blir omöjligt att överklaga.90

 

De konfliktbefriade direktiven 
Genom granskningen av dessa texter har en samhällssyn påträffats och den konstrueras främst 
genom gestaltningen av de äldre och av deras behov. Som sagts ett flertal gånger i denna analys är 
det runt nodalpunkten behov som äldreomsorgen fastställs och därigenom är det utifrån de äldre 
och deras behov som denna verklighet frambringas. Detta samhälle förmedlas genom textens 
form och formuleringar samt genom dess användning av specifika och inflytelserika ord. Men 
främst produceras denna verklighet genom det som inte skrivs. Genom de uteblivna orden och 
meningarna synliggörs det som inte förekommer och som inte upplevs i detta konstruerade 
samhälle. På det sätt som de äldre personerna gestaltas ges de en insatsanpassad 

                                                 
87 Vård- och omsorgsnämnden. (051213) Vård- och omsorgsnämndens styrdokument 2006. Norrköpings Kommun. 
88 Ibid.  
89 Ibid. 
90 Lindelöf & Rönnbäck (2004) Sid. 176. 
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behovsbeskrivning som endast poängterar vad de är, de är över 65 år och de är i behov. Men 
denna beskrivning tydliggör också vad de äldre inte är och vad de inte har. I dessa texter formas 
de äldre till ett kollektiv där de i flertal innehar en och samma identitet, vilken konstrueras och 
återges av äldreomsorgen. De äldre erbjuds således en tillskriven gruppidentitet som endast 
belyser deras ålderssvaghet och deras oförmåga att klara sig själv. Men genom denna 
konstruktion sammankopplas de äldre inte i någon livssituation och inte tillsammans med några 
levnadsvillkor, förutom deras behov och sjukdomsdiagnoser som är så väsentliga för 
äldreomsorgen. De äldre innehar inte någon personlighet som kan avspegla deras värderingar och 
åsikter, men inte heller några känslor eller sinnen som kan uppleva och önska. De äldre är endast 
de behov som ger dem rätt till bistånd och därigenom förblir de utan härkomst, utan kultur samt 
utan klass- och könstillhörighet. 
 
På detta sätt är det enkelt att framställa den värld som förmedlas genom dessa riktlinjer. Den 
verklighet som råder inom diskursen äldreomsorg iscensätter nämligen en social harmoni i ett 
konfliktfritt samhälle. Genom att riktlinjerna inte förmedlar några olikheter i livssituationer, 
värderingar eller levnadsvillkor framställs ett samhälle som är uppbyggt av en enhetlig och 
likartad befolkning. Därigenom existerar inga samhälleliga konflikter och motsättningar på grund 
av att det inte förekommer någon som är annorlunda eller som kan uppleva ett utanförskap. 
Riktlinjerna poängterar denna samstämmighet med hjälp av tecken som ”lika värde” – ”respekt” 
– ”jämlikhet” – ”normalisering” och därmed förkunnas den samhällssyn som äldreomsorgen 
bygger på: respekt för människans lika värde – ett värde i egenskapen av att vara människa.91 Denna 
värdegrund upplever jag som bortryckt från all form av verklighetsförankring genom att den 
framhåller en människosyn som illustrerar att människor endast uppfattas för sina psykiska och 
fysiska behov och inte för sina olikheter och egenskaper.  
 
Sociologen Mikael Stigendal som granskar Läroplanens riktlinjer och målformuleringar skriver i 
sin bok Framgångsalternativ (2004) att det finns en problematik med en konfliktfri samhällssyn som 
tar sammanhållningen mellan individer och grupper förgiven. Genom att bortse från skillnader i 
levnadsvillkor menar Stigendal att riktlinjerna osynliggör de faktorer i samhället som försvårar för 
och kränker olika individer och grupper. På så sätt uppmärksammas inte dessa gruppers tillvaro i 
samhället och därigenom tillskrivs de inte ett likadant värde. Stigendal fortsätter med att förklara 
att denna samhällssyn försvårar för eleverna att finna sig tillrätta i samhället och därmed kunna ta 
ett ansvar för den samhälleliga utvecklingen.92 På samma sätt undrar jag om inte dessa riktlinjers 
samhälls- och människosyn försvårar för biståndshandläggaren att synliggöra och upptäcka de 
skillnader i levnadsvillkor och livssituationer som genom samhällets påtryckningar kan ge upphov 
till olika behov. Men jag undrar även om inte denna verklighetssyn som framställs i dessa 
riktlinjer, genom att de osynliggör samhälleliga konflikter och motsättningar, underlättar för 

                                                 
91 Vård- och omsorgsnämnden. (051213) Vård- och omsorgsnämndens styrdokument 2006. Norrköpings Kommun. 
92 Mikael Stigendal. (2004) Framgångsalternativ. Lund: Studentlitteratur. Sid. 62-67. 
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äldreomsorgen att leva kvar i traditionella samhällsmönster som heteronormativa antagandena 
bygger på?  
 

Avslutande diskussion 
Genom min analys har jag kommit fram till att kommunernas biståndshandläggning inte är 
behovsstyrd utan insatsstyrd. Det är behoven som ligger till grund för om en äldre person ska få 
rätt till bistånd från kommunen och det är dessa behov som biståndshandläggaren ska utreda och 
bedöma, för att därefter kunna avgöra behovets omfattning. Men denna bedömning av behovet 
är styrd av de insatser som kommunen har att erbjuda. Genom granskningen av dess riktlinjer 
och anvisningar framgår det att de båda kommunerna, som har tillhandahållit direktiven, har 
fastställda och utarbetade insatser vars kriterier är avgjorda och framställda i dessa dokument. 
Och dessa insatser påverkar och reglerar utgången av beslutet.  
 
Genom denna insatsstyrning visar analysen att de behov som lyfts fram endast utgörs av dem 
som krävs för att en äldre person ska få tillgång till äldreomsorgen. Det är även dessa behov som 
beskriver och utformar insatserna och därigenom ges behoven endast en teoretisk och praktisk 
innebörd. Genom att behoven används som bedömningskriterier ses de bakomliggande faktorer 
till varför ett behov har uppkommit och hur behoven bäst skulle kunna tillgodoses som 
oväsentligt. På detta sätt ignoreras den inverkan och belastning som ett behov kan inge på en 
person och det är endast faktumet att personen innehar behovet som är viktig. Ändå är det 
behovet som framkommer som äldreomsorgens prioritet. Äldreomsorgens huvudsakliga ändamål 
framstår nämligen vara att tillgodose behoven och inte att utföra insatserna. Men när det gäller 
den äldres tillträde till äldreomsorgen visar analysen att det är insatserna som är de avgörande.  
 
Denna insatsstyrning påverkar även den syn på den äldre människan som förmedlas i texterna. 
De äldre personerna pekas i dessa direktiv ut som en specifik grupp som endast ses för sina 
behov. Denna bild konstrueras med hjälp av de kriterier som den äldre måste uppfylla för att 
beviljas en insats. Därigenom gestaltas den äldre människan som över pensioneringsålder samt 
ålderssvag och utsatt av sjukdomars besvär och lidanden. Varav de inte förväntas återhämta sig. 
Förövrigt framförs inte någon närmre eller tydligare beskrivning av vem den äldre inom 
äldreomsorgen är. De är endast en neutral individ som innehar omvårdande behov att tillgodose. 
 
Genom denna behovs- och insatsstyrda beskrivning av de äldre skapar dessa riktlinjer en enhetlig 
identitet som sammanför de äldre till ett kollektiv. Denna framställning bortser från vem den 
behövande människan är och frånskiljer dem från någon form av verklighetsförankring genom att 
osynliggöra levnadsvillkor och livssituationer. På detta viset framstår den äldre individen som en 
enkel person att bedöma och denna form av klientkonstruktion används för att underlätta för 
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biståndshandläggaren. Men genom att de äldre endast betraktas och uppmärksammas för de 
behov som ger dem rätt till bistånd och förblir de lösgjorda från kultur, samt klass- och könlösa.  
 
Att utgå från en värdegrund som bygger på ett likvärdighetsideal som framför alla människors 
lika värde och respekt i egenskap av att vara människa skulle kunna vara en positiv egenskap för 
en samhällelig institution. Men som Paulina de los Reyes skriver bygger den strukturella 
diskrimineringen antingen på handlingar som är baserade på förutfattade meningar om olikheter. 
Eller så skapas den genom att regler och direktiv som är grundade i normativa mönster, tillämpas 
på individer vars behov och förutsättningar skiljer sig åt.93 Så den likvärdighetstanke som 
genomsyrar äldreomsorgen framstår endast som ett sätt för äldreomsorgen att bortse från den 
sociala verkligheten. Som analysen talat för bygger dessa riktlinjer på heteronormativa grunder 
och framhåller mannen som norm. Genom att riktlinjernas utformning underlättar för och 
uppmuntrar till en klientkonstruktion av de behovssökande, framkallas ingen skillnad mellan hur 
män och kvinnor bedöms i mötet med biståndshandläggaren. Äldre tillskrivs samma behov vilka 
tycks bygga på de behov som mannen antas inneha och därmed görs ingen åtskillnad på kvinnors 
och mäns skillnader. Därigenom riskerar det skapas en äldreomsorg anpassad för män, där det tas 
för givet att kvinnor innehar samma behov och att de kan tillgodoses med likvärdiga insatser. 
 
På grund av att dessa riktlinjer inte problematiserar könsrelaterade skillnader konstrueras och 
reproduceras de traditionella könsmönster inom äldreomsorgen. Inom riktlinjerna framgår det 
tydligast av associationerna till den vårdande närstående som utpekas med uppdraget att vårda 
den äldre vilket då indikeras vara en kvinna. Genom denna studie framkommer det att det inte 
utförs något jämställdhetsarbete inom äldreomsorgen, inte med de äldre i åtanke i alla fall. Mitt 
inledande intresse för att undersöka äldreomsorgens relation till genus och jämställdhets frågor är 
genom denna studie besvarad. Jämställdhet är således inte ett tecken som förekommer inom 
diskursen äldreomsorg.  
 
Att inte använda sig av riktlinjerna som verktyg vid biståndsbedömningen, som en av 
kommunerna i denna studie har utgett sig för att inte göra, skulle kunna vara ett sätt att komma 
ifrån de problem som denna studie har visat på. Denna kommun anger att de endast använder 
riktlinjerna som generella råd vid svårbedömda fall men inte i sitt dagliga arbete. De innehar 
nämligen uppfattningen av att riktlinjer som dessa begränsar genom principer och snäva spår, 
vilket de menar leder till att bedömningen därigenom inte utförs på ett grundligt och 
individualiserat sätt. Vilket denna studie på sätt och vis bekräftar. Vilken roll och inverkan som 
användningen eller frånvaron av riktlinjer kan ha på handläggarnas bedömning är en viktig 
empirisk fråga att ställa i detta sammanhang och som kräver ytterligare forskning för att kunna 
besvaras. 
 
                                                 
93 de los Reyes. (2006) Sid. 12. 
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En viktig empirisk fråga att ställa i sammanhanget och som kräver ytterligare forskning är i vilken 
mån användningen eller frånvaron av riktlinjer kan ge en möjlig påverkan på handläggarnas 
bedömning. 
 
Som Lindelöf och Rönnbäck skriver bygger mycket av handläggarnas kunskaper ofta på muntlig 
och informell kunskap som överförs från handläggare till handläggare. De förklarar att det är 
vanligt att riktlinjerna inte förekommer i en nedskriven och formaliserad form, som de som blivit 
granskade i denna studie. Utan att riktlinjerna istället existerar som en tyst och muntlig 
överenskommelse.94 Som en informell diskursiv sedvana som biståndshandläggarna lär av 
varandra när de socialiseras in i yrkesrollens utmärkande handlingsmönster.95 Eftersom dessa 
riktlinjer bygger på en sammanställning av den kunskap som handläggarna förväntas besitta är det 
troligt att den informella överenskommelsen bygger på samma samhällssyn och 
verklighetsuppfattning som konstrueras inom dessa dokument. Därigenom kommer kommunen 
inte till bukt med den klientkonstruktion och insatsstyrning, som dessa riktlinjer vittnar om, 
endast på grund av att de inte nyttjar skrivna och formaliserade anvisningar. Att motarbeta och 
förinta förekomsten av riktlinjer tror jag därför är fel väg att gå i syfte att komma ur de invanda 
och traditionsbundna mönster som bland annat den manliga normen bygger på. 
 
En möjlighet för kommunerna att komma runt de problem som framförts genom denna studie 
och verkligen kunna utlova individualiserad omsorg, tror jag skulle kunna uppnås genom att de 
istället utnyttjar och använder riktlinjernas förekomst. Genom att kommunerna inom direktiv 
pekar på och problematiserar förekomsten av de problem och diskriminerings grunder som 
denna studie och annan forskning visar på, skulle de inom diskursen kunna synliggöra 
problemen. Som det är nu blundas det för närvaron av orättvisor genom poängteringen av 
jämlikhetsideal som genomsyrar diskursen. Att istället lyfta fram och belysa de svårigheter som 
biståndshandläggningen innefattas med skulle de kunna sprida och uppmärksamma kunskapen 
om orättvisorna inom diskursen. Och därmed ge handläggarna en chans att uppmärksamma och 
förhindra problemen.  
 
Denna studie har synliggjort den verklighetssyn som förekommer inom äldreomsorgen och 
uppmärksammat dess brister och möjliga handlingspåverkan. Detta skulle kunna vara en viktig 
del i ett övergripande forskningsprojekt där man vill tydliggöra äldreomsorgens byggstenar och 
organiseringsgrunder. Min ursprungliga tanke vid uppstartandet av denna studie var att granska 
biståndshandläggningen ur ett genusperspektiv för att nå vetskap om orättvisor vid 
bedömningsprocessen. Men denna studie har skänkt mig vetskapen om att den granskningen inte 
hade gett något trovärdigt resultat. Då handläggning och dokumentationen anpassas efter de 
insatser som erbjuds. En fortsatt forskning inom området skulle istället kunna vara att utöka 

                                                 
94 de los Reyes. (2006) Sid. 164. 
95 Lindelöf & Rönnbäck. (2004) Sid. 180. 
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diskursanalysen till en övertäckande granskning av andra viktiga dokument som påverkar 
äldreomsorgen. För att därigenom skapa en helhetsbild genom att nå andra ingångar till 
diskursen. Men det väsentliga inom den fortsatta forskningen är att undersöka alla delar av 
äldreomsorgen, från bemötande och bedömning till utformningen av insatserna. För att kunna 
förstå vad de traditionella könsmönstren har för betydelse i de olika arbetsmomenten. Men 
framför allt krävs det en betydande mängd forskning kring äldreomsorgen ifrån ett brukar 
perspektiv med avsikt att nå kunskap om hur de olika insatserna fungerar för kvinnor samt för 
män, för att kunna förbättra och utveckla omsorgen till en jämställd och modern verksamhet.  
 
En omsorg i tiden skulle vara en äldreomsorg som tar ett socialt ansvar för samhällsutvecklingen 
och bekräftade sin ställning som institution. Även äldreomsorgen påverkar det omkringliggande 
samhället genom omsorg och bemötande. Därför behöver den förändras för att ge alla individer 
samma möjligheter. Men en omsorg i tiden skulle framförallt vara en omsorg som är öppen för 
alla människor oavsett kön, klass eller kulturtillhörighet. En omsorg som ser till människans 
personlighet och egenskaper för att kunna tillgodose allas behov. Det skulle vara en äldreomsorg 
som är öppen för förändring och som tar till sig av de samhälleliga kraven på jämställdhet. 
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